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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ةـمقّدم

ة فكرية إسالمية إن كتاب النظام االقتصادي يف اإلسالم هذا ثرو 
نفيسة، قل نظريه. فإنه الكتاب األول الذي بلور واقع نظام االقتصاد يف 

 بلورة واضحة جلّية. ،يف هذا العصر ،اإلسالم
إذ بنين نظرة اإلسالم إىل االقتصاد وغايته، وكيفية متلك املال، وتنميته، 

تمع، وكيفية إاجاد وكيفية إنفاقه والتصرف فيه، وكيفية توزيع الثروة على أفراد اجمل
 التوازن فيه.

كما بنين أنواع امللكيات، من ملكية فردية، وملكية عامة، وملكية دولة، 
 واملال املستحق لبيت مال املسلمني، وجهات صرفه. 

أو كما بنين أحكام األراضي، عشرية وخراجية، وما اجب فيها من عشر 
 . اهلا من مالك إىل مالكخراج، وكيفية استغالهلا وإحيائها وإقطاعها وانتق

كما تعّرض للنقود وأنواعها، وما اجري فيها من راب وصرف وما اجب 
 فيها من زكاة. 

وجعل آخر املطاف فيه التجارة اخلارجية وأحكامها. وقد كان مصدره 
الوحيد يف أخذ هذه األحكام هو كتاب هللا وسنة رسوله وما أرشدا إليه من 

مصدراً آخر ألخذ هذه األحكام االقتصادية.  قياس وإمجاع صحابة، ومل يتخذ
وقد جاء الكتاب مبقدمة عن واقع النظام االقتصادي الرأمسايل، والنظام 
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االقتصادي االشرتاكي ومنه الشيوعي، ونقضهما وبني فسادمها ومناقضتهما 
 ألحكام نظام االقتصاد يف اإلسالم. 

، ونُ قَِّّح، ةاملعتمدوقد روجع الكتاب قبل إعادة طبعه هذه الطبعة 
وأجريت عليه بعض التصحيحات القليلة، وقد بذلت عناية فائقة يف مراجعة 

 تت حسب روايتها يف كتب احلديث.   ّ ب ُ مجيع األحاديث الواردة فيه، وقد ث
وقد كان هلذا الكتاب الفضل الكبري يف أن يدرك املسلمون يف هذا 

عل فضله عاماً، وأن ميّكن العصر نظام االقتصاد يف اإلسالم. وهللا نسأل أن اج
املسلمني من أن يضعوا أحكامه موضع التطبيق والتنفيذ يف دولة حتكم فيهم مبا 

 أنزل هللا. 
 

 ه 1425من ربيع اآلخر  14
 م2/6/2004
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 اديـام االقتصـة يف النظـممقدّ 

 حيااها إن األفكار يف أية أمة من األمم هي أعظم ثروة تناهلا األمة يف
إن كانت أمة انشئة، وأعظم هبة يتسلمها اجليل من سلفه إذا كانت األمة 

 عريقة يف الفكر املستنري.
أما الثروة املادية، واالكتشافات العلمية، واملخرتعات الصناعية، وما 

فإن مكاهنا دون األفكار بكثري، بل إنه يتوقف الوصول إليها  ،شاكل ذلك
 تفاظ هبا على األفكار. على األفكار، ويتوقف االح

 فسرعان ما يعاد جتديدها، ما دامت األّمةفإذا دمرت ثروة األّمة املادية 
حمتفظًة بثرواها الفكرية. أما إذا تداعت الثروة الفكرية، وظلت األّمة حمتفظًة 
بثرواها املادية فسرعان ما تتضاءل هذه الثروة، وترتد األّمة إىل حالة الفقر. كما 

قائق العلمية اليت اكتشفتها األّمة ميكن أن اهتدي إليها مرًة أخرى أن معظم احل
إذا فقداها دون أن تفقد طريقة تفكريها. أما إذا فقدت طريقة التفكري املنتجة 
فسرعان ما ترتد إىل الوراء، وتفقد ما لديها من مكتشفات وخمرتعات. ومن 

هذه األفكار، هنا كان ال بد من احلرص على األفكار أواًل. وعلى أساس 
وحسب طريقة التفكري املنتجة تكسب الثروة املادية، ويسعى للوصول إىل 

 املكتشفات العلمية واالخرتاعات الصناعية وما شاكلها.
واملراد ابألفكار هو وجود عملية التفكري عند األّمة يف وقائع حيااها، 

 ابلوقائع أبن يستعمل أفرادها يف مجلتهم ما لديهم من معلومات عند اإلحساس
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للحكم على هذه الوقائع. أي أن تكون لديهم أفكار يبدعون ابستعماهلا يف 
 احلياة فينتج عندهم من تكرار استعماهلا بنجاح طريقة تفكري منتجة.

لقد مرت األّمة اإلسالمية بفرتات ضعفت فيها طريقة التفكري املنتجة 
كثريًا من ذلك لديها، حىت كادت تفقدها، لكنها، حبمد هللا، قد جتاوزت  

الواقع، خالل السنوات املاضية، على أثر ظهور الدعوة اإلسالمية فيها 
الستئناف احلياة اإلسالمية إبقامة دولة اخلالفة الراشدة، حيث أصبح توجه 
املسلمني حنو إسالمهم، وحنو الثقة أبفكار اإلسالم وأحكامه، أمرًا واضحاً، 

االشرتاكية اليت كان هلا رواج يف بالد وعلى الرغم من أن األفكار الرأمسالية و 
املسلمني، قد ظهر عوارها، وابن فسادها، إال أن األمة اإلسالمية ال زالت 
تعاين من تسلط الكفار وعمالئهم عليها، وهم يعملون بكل الوسائل اخلبيثة 
واألساليب التضليلية لتزيني أفكارهم الفاسدة ونشرها يف بالد املسلمني، 

 ق منها ابملعاجلات االقتصادية.وخباصة ما يتعل
ومن هنا كان لزامًا على حامل الدعوة لإلسالم أن يتعرض لألسس اليت 
تقوم عليها األحكام واملعاجلات الرأمسالية، فيبني زيفها ويقوضها، وأن يعمد إىل 

أحكاماً شرعية وقائع احلياة املتجددة املتعددة فيبني عالج اإلسالم هلا، ابعتباره 
مستنبطة من  ب األخذ هبا، من حيث كوهنا أحكامًا شرعيةتكتسب وجو 

الكتاب والسنة، أو مما أرشد إليه الكتاب والسنة من أدلة، ال من حيث 
صالحيتها للعصر أو عدم صالحيتها، أي يبني وجوب أخذها عقائداًي ال 

استنبط منه، أو مصلحياً. فيعمد يف إعطاء احلكم إىل بيان دليله الشرعي الذي 
 . عليله ابلعلة الشرعية، اليت ورد هبا، أو مبثلها النصُّ الشرعيإىل ت

ه املسلمون، وأشد ما يعانونه من بالء يف واقع بوإن من أعظم ما فنت 
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األفكار املتعلقة ابحلكم، واألفكار املتعلقة ابالقتصاد. فهي من أكثر  ،حيااهم
كار اليت األفكار اليت وجدت قبول ترحيب لدى املسلمني، ومن أكثر األف

حياول الغرب تطبيقها عملياً، ويسهر على تطبيقها يف دأب متواصل. وإذا  
عن تعمد  ،كانت األّمة اإلسالمية حُتكم على صورة النظام الدميقراطي شكلياً 

من الكافر املستعمر، ليتمكن من محاية استعماره ونظامه، فإهنا حُتكم ابلنظام 
احي احلياة االقتصادية. ولذلك كانت االقتصادي الرأمسايل عمليًا يف مجيع نو 

أفكار اإلسالم عن االقتصاد من أكثر األفكار اليت توجد التأثري يف واقع احلياة 
رأسًا على عقب، هّنا ستقلبها إاالقتصادية يف العامل اإلسالمي، من حيث 

، ومن قبل عمالئه وستكون من أكثر األفكار حماربة من قبل الكافر املستعمر
 ابلغرب من الظالميني واملضبوعني واحلكام. واملفتونني 

ولذلك كان ال بد من إعطاء صورة واضحة عن االقتصاد يف النظام 
الرأمسايل، تنتظم األفكار األساسية اليت يقوم عليها االقتصاد السياسي عند 
الغرب، حىت يلمس عشاق النظام االقتصادي الغريب فساد هذا النظام، 

يروا أفكار اإلسالم االقتصادية، وهي تعاجل مشاكل وتناقضه مع اإلسالم، مّث 
احلياة االقتصادية، املعاجلة الصحيحة وجتعلها طرازًا خاصًا من العيش، يتناقض 

 مع احلياة الرأمسالية يف األسس والتفاصيل. 
وإذا استعرضنا النظام االقتصادي يف املبدأ الرأمسايل جند أن االقتصاد 

ت اإلنسان ووسائل إشباعها، وال يبحث عندهم هو الذي يبحث يف حاجا
 إالّ يف الناحية املادية من حياة اإلنسان. وهو يقوم على ثالثة أسس: 

مشكلة الندرة النسبية للسلع واخلدمات ابلنسبة للحاجات،  -أحدها 
أي عدم كفاية السلع واخلدمات للحاجات املتجددة واملتعددة لإلنسان. وهذه 
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  تواجه اجملتمع لديهم. هي املشكلة االقتصادية اليت
ة  ادي ص ت اث االق ح اس األب َتج، وهي أس ة الشيء املن م قي -اثنيها 

 وأكثرها دراسة. 
الثمن، والدور الذي يقوم به يف اإلنتاج واالستهالك والتوزيع،  -اثلثها 

 وهو حجر الزاوية يف النظام االقتصادي الرأمسايل. 
فهي موجودة لكون السلع  ،خلدماتأما مشكلة الندرة النسبية للسلع وا

واخلدمات هي الوسائل اليت تشبع حاجات اإلنسان. ذلك أهنم يقولون إن 
لإلنسان حاجات تتطلب اإلشباع فال بد من وسائل إلشباعها. أما هذه 

ألهّنا إما حاجة حمسوسة ملموسة للناس،   ؛فال تكون إاّل مادية حبتة ،احلاجات
ولكنها  ،كساء، وإما حاجة حمسوسة للناسكحاجة اإلنسان إىل الغذاء وال

غري ملموسة هلم، كحاجة اإلنسان إىل خدمات الطبيب واملعلم. أما احلاجات 
كالتقديس، فإهنا غري معرتف بوجودها   ،املعنوية، كالفخر، واحلاجات الروحية

 اقتصادايً من قبلهم، وال حمل هلا عندهم، وال تالحظ حني البحث االقتصادي. 
اإلشباع، فإنّه يطلق عليها عندهم اسم السلع واخلدمات،  وأما وسائل

فالسلع هي وسائل اإلشباع للحاجات احملسوسة امللموسة، واخلدمات هي 
وسائل اإلشباع للحاجات احملسوسة غري امللموسة. أما ما هو الذي يشبع يف 
 السلع واخلدمات، فإنّه يف نظرهم املنفعة اليت فيها. وهذه املنفعة هي خاّصة،

ن احلاجة معناها إجعلته صاحلًا إلشباع حاجة، وحيث  ،إذا توفرت يف الشيء
اقتصاداًي الرغبة، فإن الشيء النافع يكون اقتصادايً، ُكلُّ ما يرغب فيه، سواًء  

 آخرونكان ضروراًي أم غري ضروري، وسواء اعتربه بعض الّناس انفعاً، واعتربه 
دام هنالك من يرغب فيه. وهذا ما مضراً، فإنّه يكون انفعًا اقتصادايً، ما 
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ولو أن الرأي العام  ،ن األشياء انفعة من الوجهة االقتصاديةو اجعلهم يعترب 
يعتربها غري انفعة أو مضرة. فاخلمر واحلشيش هي أشياء انفعة عند 
االقتصاديني إذ يرغب فيها بعض الّناس. وعلى ذلك ينظر االقتصادي إىل 

اخلدمات ابعتبارها تشبع حاجة، بغض النظر وسائل اإلشباع، أي إىل السلع و 
هي، ال كما اجب أن عن أي اعتبار آخر، أي ينظر إىل احلاجات واملنافع كما 

، وال يتعدى هذه النظرة. تكون. فينظر إىل املنفعة من حيث كوهنا تشبع حاجة
فينظر إىل اخلمر من حيث كوهنا هلا قيمة اقتصادية ألهّنا تشبع حاجة ألفراد، 

إىل صانع اخلمر ابعتباره يؤدي خدمة، من حيث كون هذه اخلدمة هلا وينظر 
 قيمة اقتصادية، ألهّنا تشبع حاجة ألفراد.

هذه هي طبيعة احلاجات عندهم، وهذه هي طبيعة وسائل إشباعها، 
م مبا اجب أن يكون عليه اجملتمع، بل يهتم ابملادة تفاالقتصادي الرأمسايل ال يه
تشبع حاجة. ولذلك كانت مهمة االقتصادي هي  االقتصادية من حيث كوهنا

توفري السلع واخلدمات، أي توفري وسائل اإلشباع من أجل إشباع حاجات 
اإلنسان، بغض النظر عن أي اعتبار آخر. وبناء على هذا يبحث االقتصادي 

اليت  ،يف توفري وسائل اإلشباع حلاجات اإلنسان. وملا كانت السلع واخلدمات
حمدودة يف نظرهم، فإهنا ال تكفي لسد حاجات  ،عهي وسائل اإلشبا 

اإلنسان، ألّن هذه احلاجات غري حمدودة حسب رأيهم. فهناك احلاجات 
األساسية اليت ال بد لإلنسان من إشباعها بوصفه إنساانً، وهناك عدد من 
احلاجات اليت تزداد كّلما ارتقى اإلنسان إىل مرتبة أعلى من مراتب املدنية. 

تزداد فتحتاج إىل إشباعها مجيعها إشباعًا كلياً، وهذا ال يتأتى وهذه تنمو و 
مهما كثرت السلع واخلدمات. ومن هنا نشأ أساس املشكلة االقتصادية، وهو  
كثرة احلاجات، وقلة وسائل إشباعها، يعين عدم كفاية السلع واخلدمات 
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شكلة فتواجه اجملتمع حينئذ امل ؛إلشباع مجيع حاجات اإلنسان إشباعًا كلياً 
االقتصادية، وهي مشكلة الندرة النسبية للسلع واخلدمات، والنتيجة احلتمية 
هلذه الندرة هي أن تظل بعض احلاجات إما مشبعة إشباعاً جزئياً فقط، أو غري 
مشبعة إطالقاً. وما دام األمر كذلك فال بد من قواعد يتواضع عليها أفراد 

وأيها سيكون نصيبها احلرمان،  اجملتمع لتقرر أي احلاجات ستحظى ابإلشباع،
ال بد من قواعد تقرر كيفية توزيع املوارد احملدودة على احلاجات  ،وبعبارة أخرى

غري احملدودة. فاملشكلة عندهم إذن هي احلاجات واملوارد، وليس اإلنسان، أي 
هي توفري املوارد إلشباع احلاجات، وليس إشباع حاجات كل فرد من األفراد. 

هي  ،كان ال بد من أن تكون القواعد اليت توضع  ،مر كذلكوملا كان األ
حىت يتأتى  ،القواعد اليت تضمن الوصول إىل أرفع مستوى ممكن من اإلنتاج

توفري املوارد، أي حىت توفر السلع واخلدمات جملموعة الّناس ال لكل فرد منهم. 
مبشكلة ومن هنا كانت مشكلة توزيع السلع واخلدمات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا 

إنتاجها. وكان اهلدف األمسى للدراسات االقتصادية هو العمل على زايدة ما 
اليت  ،يستهلكه جمموع الّناس من السلع واخلدمات، وهلذا كانت دراسة العوامل

حتتل مكان الصدارة بني مجيع املوضوعات  ،حجم اإلنتاج األهلي يفتؤثر 
لي من أهم األحباث ملعاجلة ألّن البحث يف زايدة اإلنتاج األه ؛االقتصادية

املشكلة االقتصادية، أال وهي الندرة يف السلع واخلدمات ابلنسبة للحاجات. 
هنم يعتقدون أنه ال ميكن معاجلة الفقر واحلرمان إاّل عن طريق زايدة إإذ 

اإلنتاج. فعالج املشكلة االقتصادية اليت تواجه اجملتمع إّّنا يكون بزايدة 
 اإلنتاج. 

الشيء املنَتج فهي تعين درجة أمهيته، إما ابلنسبة لشخص وأما قيمة 
معني، وإما ابلنسبة لشيء آخر، ففي احلالة األوىل يطلق عليها اسم قيمة 
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الثانية يطلق عليها اسم قيمة االستبدال. وقيمة منفعة  ةاملنفعة، ويف احلال
وحدة من شيء واحد تقدر مبنفعته  ةالشيء تتلخص يف أن )قيمة منفعة أي

لنهائية، أي مبنفعة الوحدة اليت تشبع أضعف احلاجات( ، وهذا ما مسوه نظرية ا
 ،أي أن املنفعة ال تقدر حبسب وجهة نظر املنتِّج .)املنفعة النهائية أو احلّدية(

ألهّنا حينئذ تكون قد روعيت فيها وجهة نظر  ؛فتقدر بتكاليف إنتاجها
فتقدر  ،ملستهلِّكالعرض فقط دون الطلب، وال تقدر حبسب وجهة نظر ا

مع مالحظة  ،مبقدار ما فيها من منفعة، ومن شعور ابحلاجة إىل هذه املنفعة
عامل الندرة، ألهّنا حينئذ تكون روعيت فيها وجهة نظر الطلب فقط دون 
العرض. وإّنا اجب أن تراعى فيها وجهة نظر العرض والطلب معاً، فتؤخذ 

أي  ،آخر حد من إشباعهاعند  -منفعتها عند آخر حد تشبع فيه احلاجة 
تؤخذ قيمة الرغيف عند آخر اجلوع ال عند أوله، ويف وقت توفر اخلبز عادايً يف 
السوق، ال يف وقت ندرته. هذه هي قيمة املنفعة. أما قيمة االستبدال فإهنا 
خاّصة، إذا توفرت يف الشيء جعلته صاحلًا لالستبدال، ويعرفوهنا أبهنا قوة 

بة لغريه، فقيمة استبدال القمح ابلنسبة للذرة تقدر االستبدال للشيء ابلنس
بكمية الذرة اليت اجب التنازل عنها للحصول على وحدة من القمح. ويطلق 
على قيمة املنفعة اسم املنفعة فقط، ويطلق على قيمة االستبدال اسم القيمة 

 فقط. 
 هلا، أو قريب عة أو اخلدمة مواز  لواالستبدال إّنا يتم بوجود بدل للس

منها يف القيمة. ومن هنا كان ال بد من حبث القيمة عند االقتصاديني 
الرأمساليني، ألهّنا أساس االستبدال، وألهنا هي الصفة اليت ميكن قياسها، وألهنا 
هي املقياس الذي تقاس به السلع واخلدمات، ومتيز به األعمال املنتجة من 

ملنفعة، أو زايداها، وهو يتم ا إاجاداألعمال غري املنتجة. ذلك أن اإلنتاج هو 
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أبعمال، فللتمييز بني هذه األعمال من حيث كوهنا منتجة أو غري منتجة، 
وملعرفة أيها أكثر إنتاجية من اآلخر، ال بد من مقياس دقيق للمنتجات 
واخلدمات املختلفة. وهذا املقياس الدقيق هو القيم االجتماعية للمنتجات 

أخرى هو ذلك التقدير اجلماعي للعمل الذي واخلدمات املختلفة. أو بعبارة 
يبذل، أو اخلدمة اليت تؤّدى، وقد أصبح هذا التقدير أمراً ضرورايً، ألّن اإلنتاج 
على ذمة االستبدال قد حل يف اجلماعات احلديثة حمل اإلنتاج على ذمة 

، أبشياء هاالستهالك، فأصبح كل فرد يستبدل اليوم إنتاجه كله أو معظم
أنتجها غريه من الّناس. وهذا االستبدال إّنا يتم بوجود بدل أخرى كثرية 

للسلعة أو اخلدمة، فال بد من تقدير قيمة للسلعة حىت يتم استبداهلا. ولذلك  
لالستهالك،  ضرورايً  كانت معرفة القيمة: ما هي؟ أمرًا ضروراًي لإلنتاج، وأمراً 

 . أي أمراً حتمياً إلشباع حاجات اإلنسان بوسائل اإلشباع
إاّل أن قيمة االستبدال هذه قد خصصت يف العصر احلديث بواحدة 

ال تنسب قيم  ،من قيمها وصارت هي الغالبة عليها. ففي اجلماعات املتمدنة
وإّنا تنسب إىل سلعة معينة تسمى النقود. وقد أطلق  بعضها إىل بعض،السلع 

ستبدال فالثمن هو قيمة ا .على نسبة استبدال الشيء ابلنقود اسم )الثمن(
 ،الشيء ابلنسبة للنقود. وعلى ذلك يكون الفرق بني قيمة االستبدال والثمن

سواء أكان  ،هو أن قيمة االستبدال هي نسبة استبدال الشيء بغريه مطلقاً 
نقودًا أم سلعًا أم خدمات، أما الثمن فهو قيمة استبدال الشيء ابلنقود 

تفع كلها يف وقت واحد، خاصة. ويرتتب على هذا أن أمثان السلع ميكن أن تر 
واهبط كلها يف وقت واحد، يف حني أنه يستحيل أن ترتفع أو اهبط قيمة 
استبدال كل السلع بعضها ببعض يف وقت واحد. وكذلك ميكن أن تتغرّي أمثان 
السلع من غري أن يرتتب على ذلك تغرّي يف قيمة استبداهلا. وعلى ذلك فثمن 
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هو قيمة السلعة ابلنسبة  ،عبارة أخرىالسلعة هو إحدى قيم هذه السلعة، وب
للنقود فقط. وملا كان الثمن هو إحدى القيم كان طبيعيًا أن يكون هو مقياس  
كون الشيء انفعًا أو غري انفع، ومقياس درجة املنفعة يف الشيء. فالسلعة أو 
اخلدمة تعترب منتجة وانفعة إذا كان اجملتمع يقدر هذه السلعة املعينة، أو اخلدمة 

عينة بثمن معني، أما درجة املنفعة هلذه السلعة أو اخلدمة فتقاس ابلثمن الذي امل
تقبل مجهرة املستهلكني دفعه حليازاها، سواء أكانت هذه السلعة من املنتجات 
الزراعية أم الصناعية، وسواء أكانت اخلدمة خدمة اتجر أم شركة نقل أم 

 طبيب أم مهندس. 
 اإلنتاج واالستهالك والتوزيع فذلك أن أما الدور الذي يقوم به الثمن يف

جهاز الثمن هو الذي يقرر أي املنتجني سيدخل إىل حلبة اإلنتاج، وأيهم 
سيظل بعيدًا عن زمرة املنتجني، بنفس الكيفية اليت يقرر هبا أي املستهلكني 
سيتمتع إبشباع حاجاته، وأيهم ستظل حاجاته غري مشبعة. وتكاليف اإلنتاج 

مل الرئيسي الذي حيكم عرضها يف السوق، واملنفعة اليت يف للسلعة هي العا
السلعة هي العامل الرئيسي الذي حيكم طلب السوق هلا، وكالمها يقاس 
ابلثمن. لذلك كان حبث العرض والطلب حبثني أساسيني يف االقتصاد عند 
الرأمساليني. واملراد ابلعرض هو عرض السوق، واملراد ابلطلب هو طلب 

أن الطلب ال ميكن تعيينه من غري ذكر الثمن، فكذلك العرض  السوق. وكما
ال ميكن تقديره من غري الثمن. إاّل أن الطلب يتغري بعكس تغري الثمن، فإذا 

الثمن زاد الطلب. خبالف العرض فإنّه يتغري  الطلب، وإذا قلّ  زاد الثمن قلّ 
قل هببوطه. ويف  بتغري الثمن، ويف اجتاهه، أي أن العرض يزداد ابرتفاع الثمن وي

كلتا احلالتني يكون للثمن األثر األكرب يف العرض والطلب، أي يكون له األثر 
 األكرب يف اإلنتاج واالستهالك. 
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وجهاز الثمن عندهم هو الطريقة املثلى لتوزيع السلع واخلدمات على 
 ذلك أن املنافع هي نتيجة اجملهودات اليت يبذهلا اإلنسان، فإذا مل ،أفراد اجملتمع

أن مستوى اإلنتاج ينحط، وعلى ذلك  يف يكن اجلزاء مساوايً للعمل فال شك
فالطريقة املثلى لتوزيع السلع واخلدمات على أفراد اجملتمع هي تلك اليت تضمن 
الوصول إىل أرفع مستوى ممكن من اإلنتاج. وهذه الطريقة هي طريقة الثمن. 

ثمن. ألهّنم يرون أن هذه وهي ما يطلقون عليه جهاز الثمن، أو ميكانيكية ال
الطريقة حتدث التوازن االقتصادي بشكل آيل. ألهّنا قائمة على ترك احلرايت 
للمستهلكني يف أن يقرروا أبنفسهم توزيع املوارد اليت ميلكها اجملتمع على فروع 
النشاط االقتصادي املختلفة، إبقباهلم على شراء بعض املواد، وعدم إقباهلم 

ن دخوهلم اليت يكسبوهنا على شراء ما حيتاجونه أو يرغبون على بعضها. فينفقو 
، وينفق دخله على افيه. فاملستهلك الذي ال يرغب اخلمر ميتنع عن شرائه

يرغبون اخلمر، أو أصبح مجيع شيء آخر. فإذا كثر عدد املستهلكني الذين ال 
، فيقف لعدم توافر الطلب عليه، النّاس ال يرغبوهنا يصبح إنتاج اخلمر غري مربح

ة اإلنتاج،  طبيعياً إنتاج اخلمر، وهكذا مجيع املواد. فاملستهلكون هم الذين قرروا كمي
. والثمن هو الذي جرى بواسطته توزيع السلع ونوع اإلنتاج يف تركهم وحريتهم

واخلدمات يف توفره من املستهلكني، أو عدم توفره لديهم، ويف إعطائه 
 للمنتجني أو عدم إعطائه هلم. 

اج، وهو املنظم للتوزيع، وهو أداة  ت ز على اإلن ن هو احلاف ز الثموجها
تاج  ن اإلن وازن بي ق الت االتصال بني املنتج واملستهلك، أي هو الذي حيق

 . واالستهالك
أما كونه هو احلافز على اإلنتاج، فذلك أن الدافع الرئيسي لقيام 

ملادية على بذل هذا اإلنسان أبي جمهود منتج أو أية تضحية هو مكافأته ا
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اجملهود أو تلك التضحية. ويستبعد االقتصاديون الرأمساليون قيام اإلنسان ببذل 
أي جمهود بدافع معنوي، أو روحي. والدافع األخالقي الذي يعرتفون بوجوده 
يرجعونه إىل مكافأة مادية، ويرون أن اجملهودات اليت يبذهلا اإلنسان إّنا هي 

ته املادية. وهذا اإلشباع إما أن يكون عن طريق إلشباع حاجاته وسد رغبا
استهالك السلع اليت ينتجها مباشرة، أو عن طريق احلصول على جزاء نقدي 
خيوله احلصول على السلع واخلدمات اليت أنتجها اآلخرون. ومبا أن اإلنسان 
يعتمد يف إشباع معظم حاجاته إن مل يكن كلها على مبادلة جمهوداته 

كان إشباع احلاجات منصبًا على طريق احلصول على جزاء   مبجهودات غريه،
نقدي جملهوداته، خيول له احلصول على السلع واخلدمات، وليس منصبًا على 
احلصول على السلع اليت ينتجها، ولذلك كان اجلزاء النقدي، وهو )الثمن( هو 

على الدافع لإلنسان على اإلنتاج. ومن هنا كان الثمن هو الذي حيفز املنتجني 
 بذل جمهودااهم، فالثمن هو احلافز على اإلنتاج. 

أما كون الثمن هو الذي ينظم التوزيع فذلك أن اإلنسان يرغب يف 
إشباع مجيع حاجاته إشباعًا كلياً. ولذلك يسعى للحصول على السلع 
واخلدمات اليت تشبع هذه احلاجات. ولو ترك لكل فرد من بين اإلنسان حرية 

وقف عن حيازة واستهالك ما شاء من السلع. ولكن ملا  إشباع حاجاته ملا ت
كان كل فرد من بين اإلنسان يسعى إىل نفس هذا الغرض، كان ال بد من أن 
يقف الفرد يف إشباع احلاجات عند احلد الذي يستطيع فيه مبادلة جمهوداته 
مبجهودات غريه، أي عند حد اجلزاء النقدي الذي حيصل عليه من بذل 

عند حد الثمن. ومن هنا كان الثمن هو القيد الذي يوضع جمهوداته، أي 
طبيعيًا واجعل اإلنسان يتوقف عن احليازة واالستهالك عند احلد الذي يتناسب 
مع موارده. فوجود الثمن هو الذي جعل اإلنسان يفكر ويوازن ويفاضل بني 
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عما حاجاته املتنافسة اليت تتطلب اإلشباع، فيأخذ ما يراه ضرورايً، ويستغين 
يراه أقل ضرورة. فهو الذي يرغم الفرد على االكتفاء إبشباع بعض حاجاته 

اآلخر، الذي يراه ال يقل أمهية عن  بعضهاإشباعًا جزئياً، كي يتسىن له إشباع 
نظم توزيع ياحلاجات اليت اكتفى إبشباع بعضها جزئياً. فالثمن هو الذي 

توزيع املنافع احملدودة على  احلاجات اليت يتطلبها الفرد، وكذلك هو الذي ينظم
العدد الكبري من املستهلكني الذي يطلب هذه املنافع. فتفاوت موارد 
املستهلكني اجعل استهالك كل فرد قاصرًا على ما تسمح به موارده. وبذلك 
يصبح استهالك بعض السلع قاصرًا على من تسمح له موارده، ويصبح 

الذين ميلكون أدىن حد من  استهالك بعض السلع عامًا على مجيع الّناس
الثمن. وهبذا يكون الثمن ابرتفاعه لبعض السلع، واخنفاضه لبعضها، وتوفر 

، وعدم توفره عند اآلخرين يكون الثمن بذلك بعضهماجلزاء النقدي عند 
 منظماً لتوزيع املنافع على املستهلكني. 

أداة وأما كون الثمن حيقق التوازن بني اإلنتاج واالستهالك، أي يكون 
اتصال بني املنتج واملستهلك، فذلك أن املنتج الذي حيقق رغبات املستهلكني 
يكافأ على ذلك ابحلصول على ربح. واملنتج الذي ال جتد منتجاته قبواًل لدى 

أن ينتهي ابخلسارة. والطريقة اليت يستطيع املنتج أن  من املستهلكني ال بد
ن. فعن طريق الثمن يعرف يقف هبا على رغبات املستهلكني إّنا هي الثم

رغبات املستهلكني، فإذا زاد إقبال املستهلكني على شراء سلعة معينة ارتفع 
مثنها يف السوق، وبذلك يزداد إنتاج هذه السلعة حتقيقًا لرغبات املستهلكني. 
وإذا أعرض املستهلكون عن شراء سلعة معينة اخنفض مثنها يف السوق، وبذلك 

تزيد املوارد املخصصة لإلنتاج بزايدة الثمن، وتقل يقل إنتاج هذه السلعة. ف
املوارد املخصصة لإلنتاج بقلة الثمن. وبذلك يكون الثمن هو الذي حقق 
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التوازن بني اإلنتاج واالستهالك، وهو الذي كان أداة االتصال بني املنتج 
واملستهلك. وهذا اجري بطريقة آلية. ومن هنا كان الثمن هو القاعدة اليت يقوم 

 ليها االقتصاد يف نظر الرأمساليني، وهو حجر الزاوية يف االقتصاد عندهم. ع
هذه هي خالصة النظام االقتصادي يف املبدأ الرأمسايل وهو ما يسمونه 

ويتبني من دراسته والتعمق يف حبثه، فساد النظام  .)االقتصاد السياسي(
 االقتصادي الرأمسايل من عدة وجوه: 

ي يبحث يف حاجات اإلنسان ووسائل فاالقتصاد عندهم هو الذ
إشباعها، فيجعلون إنتاج السلع واخلدمات اليت هي وسائل إشباع احلاجات 
مع توزيع هذه السلع واخلدمات على احلاجات حبثًا واحداً، أي اجعلون 
احلاجات ووسائل إشباعها متداخلني حبيث يكوانن شيئًا واحدًا وحبثًا واحداً، 

ر، بل ينطوي أحدمها يف ثنااي اآلخر. إذ ينطوي ال ينفصل أحدمها عن اآلخ
توزيع السلع واخلدمات يف حبث إنتاج هذه السلع واخلدمات. وبناء على ذلك 
ينظرون إىل االقتصاد نظرة واحدة تشمل املادة االقتصادية، وكيفية حيازاها، 
دون فصل بينهما، ودون متييز أحدمها عن اآلخر. أي ينظرون إىل علم 

النظام االقتصادي نظرة واحدة دون فرق بينهما، مع أن هنالك االقتصاد، و 
فرقًا بني النظام االقتصادي، وعلم االقتصاد. فالنظام االقتصادي هو الذي 
يبني توزيع الثروة ومتلُّكها، والتصرف هبا وما شاكل ذلك. وهو يف بيانه هذا 

ادي يف يسري َوفق وجهة نظر معينة يف احلياة. ولذلك كان النظام االقتص
اإلسالم غريه يف االشرتاكية والشيوعية، وغريه يف الرأمسالية، ألّن كل نظام منها 
يسري حسب وجهة نظر املبدأ يف احلياة، خبالف علم االقتصاد فإنه يبحث يف 
اإلنتاج وحتسينه وإاجاد وسائله وحتسينها، وهذا عاملي عند مجيع األمم، ال 

فمثاًل النظرة إىل امللكية ختتلف يف  خيتص به مبدأ دون آخر كسائر العلوم.
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النظام الرأمسايل عنها يف النظام االشرتاكي والشيوعي، وعنها يف اإلسالم، 
خبالف حتسني اإلنتاج فإنّه حبث واقع، والنظرة إليه نظرة علمية، وهي واحدة 

 عند مجيع الّناس من حيث النظرة مهما اختلف الفهم. 
سائل يف البحث، أي بني إاجاد املادة فهذا االندماج بني احلاجات والو 

االقتصادية، وكيفية توزيعها وجعلهما شيئًا واحدًا وحبثًا واحداً، خطأ نتج عنه 
هذا اخللط والتداخل يف أحباث االقتصاد عند الرأمساليني. ولذلك كان أساس 

 تكوين االقتصاد يف املبدأ الرأمسايل أساساً خاطئاً. 
اإلشباع، ال تكون إاّل مادية حبتة فهو  أما كون احلاجات اليت تتطلب

خطأ وخيالف واقع احلاجات، فهناك احلاجات املعنوية، وهناك احلاجات 
الروحية، وكل منهما يتطلب اإلشباع كاحلاجات املادية، وكل منهما حيتاج إىل 

 سلع وخدمات إلشباعها. 
ال كما  وأما نظرة االقتصاديني الرأمساليني إىل احلاجات واملنافع كما هي،

اجب أن يكون عليه اجملتمع، فإن هذه النظرة تدل على أن رجل االقتصاد 
الرأمسايل ينظر إىل اإلنسان أبنه إنسان مادي حبت، جمرد من امليول الروحية، 

ا اجب أن يكون عليه مبواألفكار األخالقية، والغاايت املعنوية. وهو ال يبايل 
اس عالقاته، وما ينبغي أن يسوده اجملتمع من رفعة معنوية جبعل الفضائل أس

من مسو روحي، جبعل إدراك الصلة ابهلل هو املسرّي للعالقات من أجل نوال 
رضوان هللا. هو ال يبايل بكل ذلك بل مّهه املادة البحتة اليت تشبع اجلوعات 
املادية البحتة. فهو ال يغش يف البيع حىت تربح جتارته، وإذا رحبها ابلغش يصبح 

اً، وهو ال يطعم الفقراء إجابة ألمر هللا ابلصدقة، وإّنا يطعمهم الغش مشروع
حىت ال يسرقوه، فإن كان جتويعهم يزيد ثروته فإنّه يقدم على جتويعهم. وهكذا 
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يكون هّم االقتصادّي النظرة إىل املنفعة ابعتبارها تشبع حاجة مادية فحسب. 
ل نظرته إىل املنفعة، فهذا اإلنسان الذي ينظر هذه النظرة إىل اإلنسان من خال

ويقيم احلياة االقتصادية على أساس هذه النظرة يعترب من أخطر األشخاص 
على اجملتمعات وعلى الّناس. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن األموال 
واجلهود اليت يسموهنا السلع واخلدمات إّنا يسعى إليها الفرد لالنتفاع هبا، 

أن من قات يتكّون حبسبها اجملتمع، فال بد وتبادل الّناس هلا يكّون بينهم عال
ينظر إىل ما يكون عليه اجملتمع يف عالقاته مجلة وتفصياًل، حني النظرة إىل 
األموال واحلاجات. فاالهتمام ابملادة االقتصادية من حيث كوهنا تشبع حاجة، 
دون االهتمام مبا اجب أن يكون عليه اجملتمع، هو فصل للمادة االقتصادية عن 

عالقات، وهذا غري طبيعي. ألّن هذه املادة االقتصادية يتبادهلا الّناس فتكّون ال
عالقات بينهم، والعالقات تكّون اجملتمع، فال بد من النظرة إىل ما سيكون 
عليه اجملتمع حني النظر إىل املادة االقتصادية. ولذلك ال يصح أن نعترب 

كانت يف حقيقتها مضرة أم األشياء انفعة جملرد وجود من يرغب فيها، سواء أ
ال، وسواء أكانت تؤثر يف عالقات الّناس أم ال، وسواء أكانت حمرمة يف 
اعتقاد الّناس يف اجملتمع أم كانت حمللة، بل اجب اعتبار األشياء انفعة إذا  
كانت حقيقة انفعة، ابعتبار ما اجب أن يكون عليه اجملتمع. وهلذا ال يصح 

شاكلها سلعًا انفعة، واعتبارها مادة اقتصادية،  اعتبار احلشيش واألفيون وما
جملرد وجود من يرغب فيها، بل اجب مالحظة أثر هذه املواد االقتصادية يف 
العالقات حني النظر إىل منفعة األشياء، أي حني النظر إىل الشيء ابعتباره 
مادة اقتصادية، أو عدم اعتباره. أي اجب أن ينظر إىل األشياء ابعتبار ما 

أن يكون عليه اجملتمع وال اجوز االقتصار على النظرة إىل الشيء كما هو  اجب
 فحسب، وغض النظر عما اجب أن يكون عليه اجملتمع. 
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وقد نتج من جراء اندماج حبث إشباع احلاجات يف ثنااي حبث وسائل 
إشباعها، ومن جراء نظرة االقتصاديني إىل وسائل اإلشباع ابعتبارها فقط أهّنا 

ة، ال أبي اعتبار آخر، نتج من جراء ذلك أن صارت نظرة تشبع حاج
االقتصاديني منصبة على إنتاج الثروة أكثر من انصباهبا على توزيعها إلشباع 
احلاجات، بل صارت نظرة التوزيع اثنوية. وعلى هذا فإن النظام االقتصادي 

صول الرأمسايل يهدف إىل غاية واحدة هي زايدة ثروة البالد مجلة، ويعمل للو 
إىل أرفع مستوى ممكن من اإلنتاج، واجعل حتقيق أقصى ما ميكن من الرفاهية 
ألفراد اجملتمع، نتيجة لزايدة الدخل األهلي، ورفع مستوى اإلنتاج يف البالد، 
وذلك بتمكينهم من أخذ الثروة حيت يرتك هلم احلرية يف العمل إلنتاجها 

فراد، وتوفري اإلشباع لكل وحليازاها. فاالقتصاد ال يوجد إلشباع حاجات األ
 فرد من أفراد اجملموعة، وإّنا هو منصب على توفري ما يشبع حاجات األفراد،

أي منصب على إشباع حاجات اجملموعة، برفع مستوى اإلنتاج وزايدة الدخل 
األهلي للبالد، وعن طريق توفر الدخل األهلي حيصل حينئذ توزيع هذا الدخل 

العمل على أفراد اجملتمع، فيرتك لألفراد حرية نوال بواسطة حرية امللك، وحرية 
ما يستطيعونه من هذه الثروة، كل حبسب ما ميلك من عوامل إنتاجها، سواء 
حصل اإلشباع جلميع األفراد، أو حصل لبعض دون البعض. هذا هو 
االقتصاد السياسي، أي االقتصاد الرأمسايل؛ وهذا خطأ حمض وخمالف للواقع، 

فع مستوى املعيشة لألفراد مجيعهم، وال حيقق الرفاهية لكل فرد. وال يؤدي إىل ر 
ووجه اخلطأ يف هذا هو أن احلاجات اليت تتطلب اإلشباع هي حاجات فردية 
مع كوهنا حاجات إنسان، فهي حاجات حملمد، وصاحل، وحسن، وليست 
حاجات جملموعة اإلنسان، أو جملموعة أّمة أو جملموعة شعب. والذي يسعى 

حاجاته هو الفرد، سواء أكان إشباعه هلا مباشرة كاألكل، أم إشباعه  إلشباع
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هلا عن طريق إشباع اجملموع، كالدفاع عن األّمة. ولذلك كانت املشكلة 
االقتصادية مرتكزة على أساس توزيع وسائل اإلشباع على األفراد، أي توزيع 

ات اليت تتطلبها األموال واملنافع على أفراد األّمة أو الشعب، وليس على احلاج
جمموعة األّمة أو الشعب، دون النظر إىل كل فرد من أفراده. وبعبارة أخرى 
املشكلة هي احلرمان الذي يصيب الفرد، ال احلرمان الذي يصيب جمموع 
البالد. والبحث يف النظام االقتصادي إّنا يكون يف إشباع احلاجات األساسية 

 قتصادية. لكل فرد، ال البحث يف إنتاج املادة اال
ومن هنا مل تكن دراسة العوامل اليت تؤثر يف حجم اإلنتاج األهلي هي 

، موضع البحث يف إشباع مجيع حاجات األفراد األساسية فرداً فرداً إشباعاً كلياً 
وإّنا موضع البحث هو دراسة حاجات اإلنسان األساسية من حيث هو 

مان إشباع مجيع حاجااهم إنسان، ودراسة توزيع الثروة على أفراد اجملتمع، لض
على أن معاجلة األساسية، وهو الذي اجب أن يكون، وحيتل مكان الصدارة. 

فقر البالد ال يعاجل مشاكل فقر األفراد فردًا فرداً، ولكن معاجلة مشاكل فقر 
على العمل لزايدة  األفراد وتوزيع ثروة البالد حيفز جمموعة أهل البالد وأفرادهم

دراسة العوامل اليت تؤثر يف حجم اإلنتاج وزايدة الدخل  الدخل األهلي، وأما
االقتصادية األهلي، فإن حبثها يكون يف علم االقتصاد، أي يف حبث املادة 

 . وزايداها ال يف حبث إشباع احلاجات اليت ينظمها النظام االقتصادي
أما كون الندرة النسبية للسلع واخلدمات هي املشكلة االقتصادية اليت 

دعاء أن كثرة احلاجات وقلة إشباعها، أي عدم كفاية السلع الاجملتمع، واتواجه 
واخلدمات إلشباع مجيع حاجات اإلنسان إشباعًا كليًا هو أساس املشكلة 

اليت تكون معاجلتها االقتصادية، فذلك خطأ خيالف الواقع. وذلك أن احلاجات 
احلاجات الثانوية ، ال حتمية هي احلاجات األساسية لدى الفرد بوصفه إنساانً 
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أو الكمالية، وإن كانت احلاجة الكمالية يسعى ويعمل إلشباعها. وعلى هذا 
فإن احلاجات األساسية حمدودة، واألموال واجلهود اليت يسموهنا السلع 
واخلدمات املوجودة يف العامل كافية إلشباع احلاجات األساسية، وميكن إشباع 

لألفراد املستهلكني، فال توجد مشكلة  مجيع احلاجات األساسية إشباعًا كلياً 
يف احلاجات األساسية فضاًل عن جعلها املشكلة االقتصادية اليت تواجه 
اجملتمع. وإّنا املشكلة االقتصادية هي توزيع هذه األموال واجلهود على كل فرد 
من األفراد، إلشباع مجيع حاجااهم األساسية إشباعًا كلياً، ومساعداهم على 

 ع حاجااهم الكمالية. السعي إلشبا 
أما مشكلة زايدة احلاجات املتجددة، فإهنا ال تتعلق بزايدة احلاجات 
األساسية، ألّن احلاجات األساسية لإلنسان من حيث هو إنسان ال تزيد، 
وإّنا الذي يزيد ويتجدد هو حاجاته الكمالية. فالزايدة يف احلاجات اليت 

إّنا تتعلق ابحلاجات الكمالية، ال تقدم اإلنسان يف حياته املدنية  عحتصل م
احلاجات األساسية، وهذه يعمل إلشباعها، ولكن عدم إشباعها ال يسبب 
مشكلة، بل الذي يسبب مشكلة إّنا هو عدم إشباع احلاجات األساسية. 
على أن مسألة زايدة احلاجات الكمالية مسألة أخرى تتعلق ابجملموع الذي 

أفراد هذا القطر. وهذه املسألة حيلها  كل فرد منبيعيش يف قطر معني، ال 
اندفاع اإلنسان الطبيعي إلشباع حاجاته، فيدفعه هذا االندفاع الناتج عن 
زايدة احلاجات الكمالية إىل العمل لزايدة وسائل اإلشباع، إما بزايدة استغالل 
موارد بالده، أو ابلعمل يف بالد أخرى، أو ابلتوسع واالندماج يف بالد أخرى. 

املسألة غري مشكلة إشباع احلاجات األساسية لكل فرد من أفراد اجملتمع وهذه 
إشباعًا كلياً. ألّن مشكلة توزيع الثروة على األفراد فردًا فردًا إلشباع مجيع 
حاجااهم األساسية إشباعًا كلياً، ومساعدة كل فرد على إشباع حاجاته 
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وهي خاّصة أبمة معينة، الكمالية، هذه املشكلة تتعلق بوجهة النظر يف احلياة، 
أو مبدأ معني، خبالف مسألة زايدة الدخل األهلي بزايدة اإلنتاج. فإهنا تتعلق 
ابلواقع احملسوس للبالد، من حيث معرفة زايدة الثروة، ابالستغالل أو اهلجرة أو 
التوسع أو االندماج. وهي منطبقة على الواقع ويقوم هبا كل إنسان، وهي عامة 

 نظر معينة، وال ختص أّمة معينة، وال مبدأ معيناً. ال تتعلق بوجهة 
وعلى هذا فالقواعد االقتصادية اليت توضع هي القواعد اليت تضمن 
توزيع ثروة البالد الداخلية واخلارجية على مجيع أفراد األّمة فردًا فرداً، حبيث 

لياً، يضمن إشباع مجيع احلاجات األساسية، جلميع األفراد فردًا فرداً، إشباعًا ك
ومتكني كل فرد منهم من إشباع حاجاته الكمالية. وأما رفع مستوى اإلنتاج 
فيحتاج إىل أحباث علمية، وحبثه يف النظام االقتصادي ال يعاجل املشكلة 
االقتصادية، وهي إشباع مجيع حاجات األفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً. ألّن زايدة 

د، وال تؤدي إىل إشباع مجيع احلاجات اإلنتاج تؤدي إىل رفع مستوى ثروة البال
األساسية جلميع األفراد إشباعًا كلياً. وقد تكون البالد غنية إبنتاجها كالعراق 
والسعودية مثاًل، ولكن احلاجات األساسية ألكثر أفراد الشعب هناك ليست 
مشبعة إشباعًا كلياً. ولذلك كانت زايدة اإلنتاج ال تعاجل املشكلة األساسية، 

اجب عالجها فوراً وقبل كل شيء، وهي إشباع مجيع احلاجات األساسية،  اليت
جلميع األفراد فردًا فرداً، إشباعًا كلياً، مّث مساعداهم على إشباع حاجااهم 
الكمالية. وعلى ذلك فإن الفقر واحلرمان املطلوب عالجه هو عدم إشباع 

تجددة حبسب احلاجات األساسية لإلنسان بوصفه إنساانً، ال احلاجات امل
الرقي املدين. واملطلوب عالجه هو الفقر واحلرمان لكل فرد من أفراد اجملتمع 
فرداً فرداً، ال فقر البالد وحرماهنا. وهذا الفقر واحلرمان هبذا املفهوم لكل فرد ال 
يعاجل بزايدة اإلنتاج، وإّنا يعاجل بكيفية توزيع الثروة على مجيع األفراد فرداً فرداً، 
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ع كل فرد مجيع حاجاته األساسية إشباعًا كلياً، ويساعد على إشباع حبيث يشب
 حاجاته الكمالية. 

أما موضوع القيمة فإن النظام االقتصادي الرأمسايل يعترب القيمة نسبية 
وليست حقيقية، فهي إذًا عندهم قيمة اعتبارية. وعلى هذا فقيمة ذراع قماش 

 السوق، وقيمته كذلك مقدار من الصوف هي آخر منفعة له يف حالة توفره يف
ما حتصل به من سلع وجهود، وتصبح القيمة مثنًا إذا كان ما حتصل عليه 
بثوب القماش نقوداً. وهااتن القيمتان عندهم شيئان منفصالن، ومسّميان 
خمتلٌف كل منهما عن اآلخر: أحدمها املنفعة، والثاين قيمة االستبدال. وهذا 

خطأ. ألّن قيمة أية سلعة إّنا هي مقدار ما فيها املعىن للقيمة هبذا التحديد 
سلعة هي النظرة إىل  ةمن منفعة مع مالحظة عامل الندرة. فالنظرة احلقيقية ألي

املنفعة مع مالحظة عامل الندرة، سواء ملكها اإلنسان ابتداًء كالصيد، أو 
ة مبادلة كالبيع، وسواء أكان ذلك ابلنسبة للشخص أم ابلنسبة للشيء. فالقيم

ى معني له حقيقة مشخصة، وليس هو امسًا لشيء اعتباري مإذًا اسم ملس
ينطبق على مسمى ابعتبار، وال ينطبق عليه ابعتبار آخر. فالقيمة هي شيء 
حقيقي وليست شيئًا نسبياً. وعليه فنظرة االقتصاديني إىل القيمة نظرة خاطئة 

 من أساسها. 
ه تقدير لرتكيز اإلنتاج على أما ما يطلقون عليه: )القيمة احلّدية( فإنّ 

أسوأ االحتماالت ابلنسبة لتصريف السلع. فتقدر قيمة السلعة على أدىن حد 
حىت يظل اإلنتاج سائرًا على أساس مضمون. وليست القيمة احلّدية حقيقة 
قيمة السلعة، حىت وال مثن السلعة. ألّن قيمة السلعة إّنا تقدر مبقدار ما فيها 

ر، مع مالحظة عامل الندرة يف ذلك الوقت، وال ينقص من منفعة عند التقدي
من قيمتها نزول مثنها بعد ذلك، كما ال يزيد من قيمتها ارتفاع مثنها بعد 
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ذلك. ألّن قيمتها اعتربت حني تقديرها. وعلى هذا فالنظرية احلّدية هي نظرية 
للثمن، وليست نظرية للقيمة. وهنالك فرق بني الثمن والقيمة حىت عند 

قتصاديني الرأمساليني. فالثمن يتحكم يف تقديره كثرة الطلب، وقلة العرض اال
معاً، أو كثرة العرض، وقلة الطلب معاً، وهو أمر يتعلق بزايدة اإلنتاج، ال يف 
توزيعه. أما القيمة فإنّه يتحكم يف تقديرها املقدار الذي يف السلعة من منفعة 

عتباره جزءًا يف التقدير. وال يؤثر عند التقدير، مع مالحظة عامل الندرة دون ا
 فيها العرض والطلب أتثرياً كلياً. 

وعلى هذا يكون حبث القيمة من أساسه خطأ حمضاً، فكل ما ترتب 
عليه من حبث خطأ حمض من حيث التفريع. إاّل أن قيمة السلعة إن قدرت 

إىل  منفعتها مبنفعة سلعة أو جهد كان هو التقدير الصحيح، وكان تقديراً أقرب
الثبات يف املدى القصري، وإن قدرت ابلثمن كان تقديرًا اعتبارايً، ال تقديراً 
حقيقياً، وتصبح حينئذ أقرب إىل التغرّي يف كل وقت تبعًا للسوق، وحينئذ 
يبطل كوهنا قيمة، وال يصدق على واقعها حينئذ لفظ قيمة. وإّنا تصبح أداة 

 ها من منافع. حيصل فيها نقود حبسب السوق، ال حبسب ما في
ويقول االقتصاديون الرأمساليون إن املنافع هي نتيجة اجملهودات اليت 

أن مستوى يف يبذهلا اإلنسان، فإذا مل يكن اجلزاء مساواًي للعمل فال شك 
اإلنتاج ينحط، ويتوصلون من ذلك إىل أن الطريقة املثلى لتوزيع الثروة على 

ىل أرفع مستوى ممكن من اإلنتاج. أفراد اجملتمع هي تلك اليت تضمن الوصول إ
وهذا القول خطأ حمض. فالواقع احملسوس هو أن املال الذي خلقه هللا يف 
الكون هو أساس املنفعة يف السلع، والنفقات اليت بذلت يف زايدة املنفعة هلذا 
املال، أو إاجاد منفعة فيه مع العمل، هي اليت جعلته على الشكل الذي صار 

عينة، فجعل املنفعة نتيجة للمجهودات فحسب خطأ إليه يؤدي منفعة م
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وقد تكون هذه  ،خمالف للواقع، وإهدار للمادة اخلام، وللنفقات اليت بذلت
النفقات بدل مادة خام ال بدل عمل. وعليه فاملنفعة قد تكون نتيجة 
جمهودات اإلنسان، وقد تكون نتيجة وجود املادة اخلام، وقد تكون نتيجة هلما 

هي نتيجة جملهودات اإلنسان فحسب. وأما احنطاط مستوى  معاً، وليست
اإلنتاج فليس انجتًا عن عدم مساواة اجلزاء للعمل فحسب، فقد يكون انجتاً 
عن ذلك، وقد يكون انجتًا عن استنفاد مجيع الثروة اليت يف البالد، وقد يكون 

إنكلرتا  انجتًا عن احلروب، وقد يكون انجتًا عن غري ذلك، فاحنطاط اإلنتاج يف
وفرنسا بعد احلرب العاملية الثانية ليس انجتًا عن عدم مساواة اجلزاء للعمل، بل 
هو انتج عن تقلص ظل كل واحدة منهما عن مستعمرااها الغنية، وعن 
اهنماكهما يف احلرب، واحنطاُط إنتاج الوالايت املتحدة أثناء احلرب العاملية 

ء للعمل، بل انتج عن اهنماكها يف الثانية ليس انجتًا عن عدم مساواة اجلزا
احلرب ضد أملانيا. واحنطاط اإلنتاج يف العامل اإلسالمي اليوم ليس انجتًا عن 
عدم مساواة اجلزاء للعمل، وإّنا هو انتج عن االحنطاط الفكري، الذي ترتدى 
فيه األّمة اإلسالمية مبجموعها. وعليه فإن عدم مساواة اجلزاء للعمل ليست 

وحيد الحنطاط اإلنتاج، حىت يرتتب على ذلك أن تكون الطريقة هي السبب ال
املثلى للتوزيع هي اليت تضمن رفع مستوى اإلنتاج، والوصول إىل أرفع مستوى 

 من اإلنتاج ال عالقة له بتوزيع الثروة على األفراد. 
ويقول االقتصاديون الغربيون إن الثمن هو احلافز على اإلنتاج، ألّن 

على بذل أي جمهود هو مكافأته املادية عليه. وهذا القول الدافع لإلنسان 
خمالف للواقع، وهو غري صحيح. فكثريًا ما يبذل اإلنسان اجملهود ملكافأة 

قية معنوية كالفخر مثاًل أو ملكافأة روحية كنيل ثواب هللا، أو للتحلي بصفة خلُ 
ن روحية  كالوفاء. وحاجات اإلنسان قد تكون مادية كالربح املادي، وقد تكو 
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كالتقديس، أو معنوية كالثناء. فحصر احلاجات ابحلاجات املادية غري 
صحيح. واإلنسان قد يبذل مااًل إلشباع حاجة روحية أو حاجة معنوية 
بسخاء أكثر من بذله إلشباع احلاجات املادية. وعلى هذا فليس الثمن هو 

ال ترى أن وحده احلافز على اإلنتاج، فقد يكون الثمن، وقد يكون غريه. أ
حّجاراً قد خيصص نفسه للعمل أشهراً يف قطع احلجارة من أجل بناء مسجد، 

وأن  ؟وأن مصنعًا قد اجعل إنتاجه أايمًا من أجل توزيع منتوجاته على الفقراء
األّمة قد ختصص جهودها يف حفر اخلنادق وإعداد العدة من أجل الدفاع عن 

عليه الثمن؟ على أن املكافأة املادية  فهل هذا اإلنتاج ومثله كان احلافز ؟البالد
نفسها ال تنحصر ابلثمن، فقد تكون سلعًا أخرى أو خدمات، فجعل الثمن 

 وحده هو احلافز على اإلنتاج غري صحيح. 
ومن أغرب ما ينص عليه النظام االقتصادي الرأمسايل جعله الثمن املنظم 

الثمن هو القيد الذي اجعل الوحيد لتوزيع الثروة على أفراد اجملتمع، ويقولون إن 
اإلنسان يتوقف عن احليازة واالستهالك عند احلد الذي يتناسب مع موارده، 
وهو الذي اجعل استهالك كل فرد قاصرًا على ما تسمح به موارده، وبذلك 

بعض يكون الثمن ابرتفاعه لبعض السلع، واخنفاضه لبعضها، وتوفر النقد عند 
، يكون الثمن بذلك منظمًا لتوزيع الثروة على ، وعدم توفره عند اآلخرينالناس

املستهلكني، ويكون نصيب كل فرد من ثروة البالد ليس مبقدار حاجاته 
األساسية، وإّنا هو معادل لقيمة اخلدمات اليت ساهم هبا يف إنتاج السلع 
واخلدمات، أي مبقدار ما حيوز من أرض أو رأمسال، أو مبقدار ما قام به من 

 ملشروعات. عمل أو تنظيم 
وهبذه القاعدة، وهي جعل الثمن هو املنظم للتوزيع، يكون النظام 
االقتصادي الرأمسايل قد قرر أنه ال يستحق احلياة إاّل من كان قادرًا على 
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املسامهة يف إنتاج السلع واخلدمات. أما من كان عاجزًا عن ذلك ألنّه خلق 
احلياة، ألنّه ال يستحق أن ضعيفاً، أو ألّن هناك ضعفًا طرأ عليه فال يستحق 

ينال من ثروة البالد ما يسد حاجاته. وكذلك يستحق التخمة والسيادة 
والسيطرة على الغري مباله كل من كان قادرًا على ذلك، ألنّه خلق قواًي يف 
جسمه أو يف عقله، وكان أقدر من غريه على احليازة أبي طريق من الطرق. 

ريه كل من كانت ميوله للمادة قوية، ويقل وكذلك يزيد يف حيازة الثروة عن غ
يف حيازاها عن غريه كل من كانت ميوله الروحية وتعلقه ابلصفات املعنوية 
أقوى، لتقيده يف كسب املادة مبا تفرضه عليه القيود الروحية، أو املعنوية اليت 
التزم أبفكارها. وهذا يبعد العنصر الروحي واخللقي عن احلياة، واجعلها حياة 

دية، أساسها النضال املادي لكسب وسائل إشباع احلاجات املادية، وهذا ما
ما هو واقع فعاًل يف البالد اليت تعتنق النظام الرأمسايل، والبالد اليت تطبقه. وقد 
ظهرت يف البالد اليت تعتنق الرأمسالية يف النظام االقتصادي سيطرة االحتكارات 

ني، وغدا فريق قليل من الّناس كأصحاب الرأمسالية، واستبد املنتجون ابملستهلك
الشركات الكربى، كشركات البرتول والسيارات واملصانع الثقيلة وغريها يسيطر 
على مجهرة املستهلكني ويتحكم فيهم، ويفرض عليهم أمثاانً معينة للسلع. وهذا 
ما دعا إىل وجود حماوالت لرتقيع النظام االقتصادي. فجعلوا للدولة احلق يف 

خل يف حتديد الثمن يف ظروف خاّصة حلماية االقتصاد األهلي، ومحاية أن تتد
املستهلكني، ولتقليل استهالك بعض السلع، واحلد من سلطة احملتكرين، 
وجعلوا يف تنظيم اإلنتاج مشروعات عامة تتوالها الدولة. إاّل أن هذه الرتقيعات 

وهو احلرية -وأمثاهلا ابلرغم من أهّنا تناقض أساس النظام االقتصادي 
فإهنا تكون يف أحوال وظروف معينة؛ عالوة على أن كثريين من  -االقتصادية

االقتصاديني، كأصحاب املذهب الفردي ال يقولون هبا وينكروهنا، ويقولون إن 
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جهاز الثمن وحده كفيل بتحقيق االنسجام بني مصلحة املنتجني، ومصلحة 
ومة. على أن هذه الرتقيعات املستهلكني، دون ما حاجة إىل أية رقابة من حك

اليت يقول هبا أنصار التدخل إّنا حتصل يف ظروف وأحوال معينة، ومع ذلك 
فحىت يف هذه الظروف واألحوال ال جتعل توزيع الثروة على األفراد حمققاً إشباع 
مجيع احلاجات جلميع األفراد إشباعًا كلياً. ولذلك يبقى سوء التوزيع الذي قام 

مللكية، وعلى أساس جعل الثمن جهاز التوزيع الوحيد على أساس حرية ا
 ما للثروة، مسيطرًا على كل جمتمع يطبق النظام االقتصادي الرأمسايل. أما

يشاهد يف أمريكا من أن الثروة قد انل منها كل فرد أمريكي ما يشبع حاجاته 
األساسية مجيعها إشباعًا كليًا ويشبع بعض حاجاته األخرى، فإن ذلك انتج 

ن وفرة غىن تلك البالد إىل حد يتيح لكل فرد أن يتمتع إبشباع حاجاته ع
األساسية كلها، وبعض حاجاته الكمالية، وليس راجعًا جلعل نصيب الفرد 
معاداًل لقيمة اخلدمات اليت ساهم هبا يف اإلنتاج. مّث إن جعل جهاز الثمن هو 

رب خترج إىل خارج الذي يقيد التوزيع قد جعل االحتكارات الرأمسالية يف الغ
بالدها تبحث عن أسواق حىت حتصل منها على املواد اخلام وعلى األسواق 
لبيع مصنوعااها. وما يعانيه العامل من استعمار ومناطق نفوذ وغزو اقتصادي، 
إن هو إاّل نتيجة هذه الشركات االحتكارية، ونتيجة جعل الثمن هو الذي 

األساس لتوضع يف أيدي  اذثروة، فتجمع ثروات العامل على هيوزع ال
وذلك كله من جراء سوء القواعد اليت نص عليها النظام االحتكارات الرأمسالية 

 . االقتصادي الرأمسايل
هذا من انحية النظام االقتصادي الرأمسايل. أما من انحية النظام 

، االقتصادي االشرتاكي ومنه الشيوعي فإنّه نقيض النظام االقتصادي الرأمسايل
إن زال أثره يف املسرح الدويل بزوال االحتاد السوفيايت الذي كان حيمله وهو و 
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حمليًا ودولياً، إال أن االطالع على أفكاره ونقضها وبيان فسادها أمر مهم 
حلامل الدعوة اإلسالمية، ألن تلك األفكار ال زال من يتحدث هبا، كلها أو 

 .بعضها، وإن كان على نطاق ضيق
االشرتاكية يف القرن التاسع عشر، وحارب  قد ظهرت أغلب اآلراءل

االشرتاكيون آراء املذهب احلر حماربة شديدة، أي حاربوا النظام االقتصادي 
الرأمسايل. وكان ظهور االشرتاكية بشكل قوي نتيجة للظلم الذي عاانه اجملتمع 
من النظام االقتصادي الرأمسايل، ولألخطاء الكثرية اليت فيه. وابستعراض 

االشرتاكية يتبني أهّنا تشرتك يف ثالثة أمور متّيزها عن غريها من  املذاهب
 املذاهب االقتصادية: 

 أوهلا: حتقيق نوع من املساواة الفعلية. 
 واثنيها: إلغاء امللكية اخلاصة إلغاًء كلياً أو جزئياً. 

 واثلثها: تنظيم اإلنتاج والتوزيع بواسطة اجملموع. 
مور الثالثة ختتلف عن بعضها اختالفاً ولكنها مع اتفاقها يف هذه األ

 بّيناً يف عدة مواضع أمهها هي: 
: ختتلف املذاهب االشرتاكية من حيث شكل املساواة الفعلية اليت أوال  

تريد حتقيقها. ففئة تقول ابملساواة احلسابية، ويقصد هبا املساواة يف كل ما 
ابملساواة الشيوعية،  ينتفع به، فيعطى لكل فرد منه ما يعطى لآلخر. وفئة تقول

ويقصد هبا أن يراعى يف توزيع األعمال قدرة كل فرد، ويراعى يف توزيع الناتج 
حاجات كل فرد. واملساواة تتحقق عندهم إذا ما طبقت القاعدة اآلتية: "من  
كل حسب قوته أي قدرته )ويراد هبذا العمل الذي يقوم به( ولكل حسب 



 39 

وفئة تقول ابملساواة يف وسائل  .ج( "حاجته )ويراد به ما يوزع من اإلنتا 
اإلنتاج، من حيث أن األشياء ال تكفي يف الواقع لسد حاجات كل األفراد، 
فيجب أن تكون قاعدة التوزيع )من كل حسب قوته، أي قدرته ولكل بنسبة 

 عمله( وتتحقق املساواة إذا اهيأ لكل فرد من وسائل اإلنتاج مثل ما لآلخر. 
هب االشرتاكية من حيث مقدار ما تقول إبلغائه من : ختتلف املذااثنيا  

امللكية اخلاصة. ففئة تقول إبلغاء امللكية اخلاصة على اإلطالق، وهذه هي 
الشيوعية. وفئة تقول إبلغاء امللكية اخلاصة ابلنسبة لثروات اإلنتاج، وهي اليت 

ناجم يطلق عليها اسم رأس املال. مثل األرض واملصانع واخلطوط احلديدية وامل
وحنوها، أي متنع ملكية كل سلعة تنتج شيئاً، فال ميلك بيتًا يؤجره، وال مصنعاً 
وال أرضًا وال ما شابه ذلك. ولكنهم حيتفظون ابمللكية لألفراد ابلنسبة لثروات 
االستهالك، فيصح أن ميلكوا كل ما يستهلكونه، فيملكون بيتًا للسكىن فقط، 

وهذه هي اشرتاكية رأس املال. وفئة ال وميلكون ما تنتجه األرض واملصانع. 
تقول إبلغاء امللكية اخلاصة إاّل ابلنسبة لألرض الزراعية دون غريها، وهؤالء هم 
االشرتاكيون الزراعيون. وفئة تقول: تدرس كل حالة يدعو الصاحل العام فيها 
إىل استبدال امللكية العامة ابمللكية اخلاصة. وبتقييد أصحاب امللكية اخلاصة 

 كثري من املواطن، أبن يضع املشرِّع حداً أقصى للفائدة واإلجارة، وحداً أدىن يف
لألجور، وأن مينح العمال نصيبًا يف رأس املال وحنو ذلك، وهذه يقال هلا 

 اشرتاكية الدولة. 
: ختتلف املذاهب االشرتاكية من حيث الوسائل اليت تقول هبا اثلثا  

تعتمد يف حترير العمال على ما تسميه الفعل  لتحقيق أغراضها: فالنقابية الثورية
املباشر، أي جهود العمال أنفسهم كاإلكثار من اإلضراب املتقطع، وإتالف 
اآلالت، ونشر فكرة اإلضراب العام بني العمال، والتأهب لتحقيقها حىت أييت 
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يوم يتمكنون فيه من تنفيذ مطالبهم فتشل احلركة االقتصادية، وينهار النظام 
 ادي احلايل. االقتص

ويعتقدون  وأما االشرتاكيون املاركسيون فيؤمنون بسنة التطور يف اجملتمع،
واستبدال نظام آخر به يقوم  أهنا وحدها كفيلة ابلقضاء على النظام املوجود،

 على أساس االشرتاكية. 
وأما أصحاب اشرتاكية الدولة فوسيلتهم يف تنفيذ أفكارهم هي التشريع. 

ني ما يكفل محاية املصاحل العامة وحتسني حالة العمال، كما فإن يف سن القوان
أن يف فرض الضرائب وخصوصًا املدرجة منها على الدخل ورأس املال واملرياث 

 ما يؤدي إىل تقليل التفاوت يف الثروات. 
: ختتلف املذاهب االشرتاكية من حيث اهليئة اليت يراد أن يوكل رابعا  

نظام االشرتاكي. فمثاًل يريد أصحاب اشرتاكية رأس إليها إدارة املشروعات يف ال
يريدون املال إسناد تنظيم اإلنتاج والتوزيع إىل الدولة، يف حني أن النقابيني 

 . إسناد اإلدارة إىل مجاعات من العمال منظمة، على رأسهم زعماؤهم
وأشهر النظرايت االشرتاكية وأكثرها أتثريًا نظرايت كارل ماركس 

وقام على أساسها احلزب  سادت نظرايته العامل االشرتاكي، فقد األملاين،
، اليت عمرت حنو سبعني سنًة قبل ودولة االحتاد السوفيايت يف روسيا الشيوعي،

 أن تزول منذ عقدين من السنني.
ومن أشهر نظرايت كارل ماركس نظرية )القيمة( ، اليت أخذها من 

أن آدم مسيث الذي يعترب زعيم علماء االقتصاد الرأمسايل وهامجهم هبا. وذلك 
املذهب احلر يف إنكلرتا والذي يعترب أيضاً واضع أسس االقتصاد السياسي، أي 

أية سلعة تتوقف  ةالنظام االقتصادي الرأمسايل، قد عرنف القيمة فقال: "قيم
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على كمية العمل املبذول يف إنتاجها. فقيمة السلعة اليت يستغرق إنتاجها 
يمة السلعة اليت ال يتطلب إنتاجها سوى ساعة واحدة ساعتني تعادل ضعف ق

وجاء بعده ريكاردو فحرص على أن يوضح نظرية العمل هذه فقال يف  ."
تعريف القيمة: "إن ما حيدد قيمة السلعة ليس هو مقدار العمل الذي يبذل يف 

أن يضاف إليه العمل الذي بذل يف  من إنتاجها مباشرة فحسب، بل ال بد
أي أن  .تاج املعدات واألدوات اليت تستخدم يف عملية اإلنتاج "املاضي يف إن

ريكاردو كان يعتقد أن قيمة السلعة تتوقف على نفقات إنتاجها. وقد رّد هذه 
 النفقات إىل عنصر واحد هو العمل. 

وقد جاء كارل ماركس بعد ذلك واختذ من نظرية ريكاردو هذه للقيمة 
حًا ملهامجة امللكية اخلاصة، والنظام عند النظام االقتصادي الرأمسايل سال

االقتصادي الرأمسايل بوجه عام. فذكر أن املصدر الوحيد للقيمة هو العمل 
املبذول يف إنتاجها، وأن املموِّل الرأمسايل يشرتي قوَة العامل أبجر ال يزيد عما 
هو ضروري إلبقائه حيًا قادرًا على العمل، مّث يستغل هذه القوة يف إنتاج سلع 
تفوق قيمتها كثرياً ما يدفعه للعامل. وقد أطلق كارل ماركس على الفرق بني ما 
ينتجه العامل، وما يُدفع له فعاًل اسم )القيمة الفائضة( وقرر أهّنا متثل ما 
يغتصبه املالك وأصحاب األعمال من حقوق العمال، ابسم الريع والربح 

 ا. وفائدة رأس املال، اليت مل يعرتف طبعاً مبشروعيته
وقد رأى كارل ماركس أن املذاهب االشرتاكية اليت جاءت قبله تعتمد 
يف انتصار أفكارها على ما فطر عليه اإلنسان من حبه للعدل وانتصاره 

ابإلمكان تطبيقها على اجملتمع، أّن للمظلوم، فكانت تضع طرقاً جديدة تعتقد 
على تنفيذها. ولكن   وتتقدم هبا إىل احلكام واملتمولني والطبقة املتنورة حتثهم

فقد كارل ماركس مل ينبِّ مذهبه على ذلك، ومل يسلك الطرق اليت سلكوها. 
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 بىن مذهبه على أساس مبدأ فلسفي يعرف )ابملادية التارخيية( أي ما يسمى
 ابلنظرية الدايلكتيكية، ورأى أن قيام النظام اجلديد يف اجملتمع سيتم مبجرد عمل

قانون التطور يف اجملتمع، من غري تدخل إدارة  القوانني االقتصادية، ومبقتضى
متشرِّع أو مصلح. وقد أُطلق على اشرتاكية كارل ماركس اسم )االشرتاكية 
العلمية( متييزًا هلا عن الطرق االشرتاكية، اليت تقدمتها واليت أطلق عليها اسم 

 وتتلخص نظرية كارل ماركس االشرتاكية فيما يلي:  .)االشرتاكية اخليالية(
إن نظام اجملتمع الذي يقوم يف عصر ما هو نتيجة للحالة االقتصادية، 
وإن التقلبات اليت تصيب هذا النظام إّنا ترجع كلها إىل سبب واحد هو كفاح 
الطبقات من أجل حتسني حالتها املادية. والتاريخ حيدثنا أبن هذا الكفاح 

داً، واألسوأ حااًل ينتهي دائمًا على صورة واحدة هي انتصار الطبقة األوفر عد
على الطبقة الغنية واألقل عددًا وهذا ما يسميه بقانون التطور االجتماعي. 
وهو ينطبق على املستقبل، كما ينطبق على املاضي. ففي العصور املاضية كان 
هذا الكفاح موجودًا بني األحرار واألرقاء، مّث بني األشراف والعامة، ومن بعُد 

وكذلك بني الرؤساء والعرفاء يف نظام الطوائف. وقد  بني األشراف والفالحني، 
كان ينتهي دائمًا ابنتصار الطبقة املظلومة الكثرية العدد على الطبقة الظاملة 
القليلة العدد. ولكن بعد انتصارها تنقلب الطبقة املظلومة إىل طبقة ظاملة 

ملتوسطة حمافظة. ومنذ الثورة الفرنسية أصبح هذا الكفاح قائمًا بني الطبقة ا
)الربجوازية( وطبقة العمال. فقد صارت األوىل سيدة املشروعات االقتصادية، 
ومالكه رؤوس األموال، كما صارت طبقة حمافظة. ويف وجهها تقوم طبقة 
العمال. وهي ال متلك شيئًا من رأس املال، ولكنها أوفر منها عدداً. فهناك 

 أسباب اقتصادية. تناقض بني مصاحل هاتني الطبقتني. وهو يرجع إىل 
ذلك أن نظام اإلنتاج اليوم أصبح ال يتمشى مع نظام امللكية. فاإلنتاج 
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مل يعد فردايً، أي يقوم به الشخص مبفرده، كما كان يف األزمنة املاضية، بل 
أصبح اشرتاكياً، أي يشرتك فيه األفراد، بينما نظام امللكية مل يتغري تبعًا لذلك. 

مة، وال تزال هي أساس النظام يف اجملتمع احلايل. فظلت امللكية الفردية قائ
فكان من نتيجة ذلك أن طبقة العمال، وهي تشرتك يف اإلنتاج، ال تشرتك يف 
ملكية رأس املال، وأصبحت حتت رمحة أصحاب رأس املال، الذين ال 
يشرتكون أبنفسهم يف اإلنتاج. يف حني أهنم يستغلون العمال، إذ ال يدفعون 

ر إاّل ما يعادل الكفاف، والعامل مضطر إىل قبوله، إذ ال ميلك إليهم من األج
وهو ما يسميه كارل ماركس -غري عمله. فالفرق بني قيمة الناتج وأجر العامل 

يتكون منه الربح، الذي يستأثر به الرأمسايل، مع أن العدل  -ابلقيمة الفائضة
 الطبقتني يقضي أن يكون من نصيب العامل. فاحلرب ستظل معلنة بني هاتني

حىت يتالءم نظام امللكية مع نظام اإلنتاج، أي حىت تصري امللكية اشرتاكية. 
وسينتهي هذا النضال ابنتصار طبقة العمال تبعًا لقانون التطور يف اجملتمع، 
ألهّنا هي الطبقة األسوأ حااًل، واألوفر عدداً. أما كيف تنتصر طبقة العمال 

قانون التطور للمجتمع. فنظام احلياة  وأسباب انتصارها فذلك ما ينبئ به
االقتصادية احلاضرة حيمل يف نفسه بذور اجلماعة املستقبلة، وهو مقضٌي عليه 
ابلزوال بفعل القوانني االقتصادية اليت خيضع هلا. فقد جاء وقت انتصرت فيه 
الطبقة املتوسطة على طبقة األشراف فلعبت دورًا مهمًا يف احلياة االقتصادية. 

رؤوس األموال. ولكنها اليوم انتهت مهمتها، وحان  ةنت هي مالكإذ كا
الوقت الذي تتخلى فيه عن مكاهنا لطبقة العمال. وحيتم عليها ذلك قانون 
)الرتكز( وفعل املنافسة احلرة. فبفعل قانون الرتكز أخذ يتناقص عدد أصحاب 

حلرة جتاوز رأس املال ويتزايد عدد العمال األجراء، كما أنه بفعل املنافسة ا
اإلنتاج كل حد فأصبحت كمية اإلنتاج تزيد عما يستطيع املستهلكون من 
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طبقة العمال شراءه منها وهم يتناولون أجورًا غري كافية. فأدى ذلك إىل وقوع 
األزمات اليت من نتائجها أن يفقد بعض الّناس رؤوس أمواهلم، فيدخلون يف 

ما اشتدت وطأة األزمات، ما تقدم النظام احلاضر كلّ طبقة العمال. وكلّ 
وتقاربت أوقات وقوعها، وكلما تناقص عدد أصحاب رأس املال تزايد عدد 
العمال. مّث ال يلبث أن أييت يوم تقع فيه أزمة أكرب من كل ما تقدمها فتكون 
هي النكبة الكربى، إذ تقوض أركان النظام االقتصادي الرأمسايل، فيقوم على 

رى ماركس يف قيام االشرتاكية آخر دور للتطور أنقاضه نظام االشرتاكية. وي
التارخيي. ألهّنا إذ اهدم امللكية اخلاصة فال يكون هناك ما يدعو إىل تطاحن 

 الطبقات يف اجملتمع، وذلك الختفاء ما بينها من الفروق. 
أما قانون الرتكز الذي يشري إليه كارل ماركس فهو من النظام 

ن هناك حركة تنقل يف العمل ورأس املال من االقتصادي الرأمسايل. وخالصته أ
. بعضها اآلخر، إذ يكرب بعضها يف حني يصغر بعضهابعض املشروعات حنو 

فهذه كلها حاالت تدل على حدوث تركز يف اإلنتاج. فإذا حبثت يف عدد من 
مثاًل جتد أن عدد املشروعات قد  ةاملشروعات يف فرع واحد كمصانع الشوكوالت

يف حني زاد متوسط ما يستخدم يف كل مشروع من قوى  ،صصار إىل التناق
اإلنتاج، ويف هذا دليل على أنه قد حدث تركز يف هذا الفرع من اإلنتاج. إذ 
أخذ اإلنتاج الكبري حيل فيه حمل الصغري، فلو كان عدد املصانع عشرة مثالً 

 فإهنا تصبح أربعة أو مخسة مصانع كبرية مثاًل، وتنقرض ابقي املصانع. 
ا املنافسة احلرة الواردة يف كالمه فهي تعين قاعدة حرية العمل، وهي وأم

 أن يكون لكل شخص احلق يف أن ينتج ما يشاء كما يشاء. 
وأما األزمات االقتصادية اليت وردت يف كالمه فهي تطلق على كل 
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اضطراب فجائي يطرأ على التوازن االقتصادي. واألزمة اخلاصة تشمل كل 
 حتل بفرع خاص من فروع اإلنتاج، بسبب ما حيدث من أنواع األزمات اليت

فقد التوازن بني اإلنتاج واالستهالك. وهذا احلادث ينجم إما عن إفراط يف 
 اإلنتاج، أو قّلة فيه، أو إفراط يف االستهالك أو قّلة فيه. 

وأما األزمة العامة الدورية فهي تظهر على شكل هزة عنيفة تزعزع أركان 
ي كله، وتكون هي النقطة اليت تفصل بني عهد النشاط وعهد النظام االقتصاد

الكساد. وعهد النشاط يرتاوح أجله بني ثالث ومخس سنني. وعهد الكساد 
صفات خاّصة يرتاوح اجله تلك املدة كذلك. واألزمات العامة الدورية هلا 

تتميز هبا أمهها ثالث صفات هي: صفة العموم، فهي تصيب يف البلد الواحد  
، مّث هي تظهر أواًل يف احي النشاط االقتصادي، أو على األقل أكثرهاكل نو 

اليت أحرزت نصيبًا من أحد البالد وتعم فيه، مّث تسري منه إىل البالد األخرى، 
مستمرة. والصفة الثانية  التقدم االقتصادي، وكان يربط بعضها ببعض عالقات

الدورة اليت تفصل بني . و صفة الدورية، وهي أهّنا حتدث كل مّدة بصفة دورية
نة. إاّل أن حدوثها ليس يف مواعيد اثبتة  س 11 - 7أزمة وأخرى ترتاوح بني 

إفراط اإلنتاج، إذ يصادف فهي ة  الث ة الث ولكنها حتدث دورايً. أما الصف
روعات صعوبة كبرية يف تصريف منتجااهم فيزيد العرض على  أصحاب املش

 ألزمة. الطلب يف كثري من املنتجات فتحصل ا
فكارل ماركس يرى أن هذه األزمات تؤدي إىل أن يفقد بعض الّناس 

 ويتزايد عدد العمال، فيتناقص عدد أصحاب رؤوس األموال، رؤوس أمواهلم،
 . وهذا ما يؤدي إىل حصول أزمة كربى يف اجملتمع تقوض النظام القدمي

هذه خالصة االشرتاكية، والشيوعية نوع من أنواعها. ومن هذه 
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الصة، يتبني أن املذاهب االشرتاكية كلها مبا فيها الشيوعية تعمل لتحقيق اخل
املساواة الفعلية بني األفراد، إما املساواة ابملنافع، أو املساواة يف وسائل اإلنتاج، 
أو املساواة املطلقة. وكل واحد من أنواع هذه املساواة مستحيل الوقوع وهو 

هي غري واقعية فهي غري عملية. أما   فرض خيايل. وذلك أن املساواة من حيث
كوهنا غري واقعية فإن الّناس بطبيعة فطراهم اليت خلقوا عليها متفاوتون يف 
القوى اجلسمية والعقلية، ومتفاوتون يف إشباع احلاجات. فاملساواة بينهم ال 
ميكن أن حتصل. إذ لو ساويت بينهم يف حيازة السلع واخلدمات جربًا ابلقوة 

ديد والنار فإنّه ال ميكن أن يتساووا يف استعمال هذا املال يف حتت سلطة احل
اإلنتاج، وال يف االنتفاع به، وال ميكن أن تساوي بينهم مبقدار ما يشبع 

 حاجااهم، فاملساواة بينهم أمر نظري خيايل. 
على أن املساواة نفسها بني الّناس مع تفاواهم يف القوى تعترب بعيدة عن 

م االشرتاكيون أهنم حياولون حتقيقها. فالتفاضل بني الّناس، العدالة، اليت يزع
والتفاوت يف حيازة املنافع، ويف وسائل اإلنتاج أمر حتمي، وهو األمر الطبيعي. 
وكل حماولة للمساواة مكتوب هلا اإلخفاق، ألهّنا مناقضة لفطرة التفاوت، 

 املوجودة بني األفراد من بين اإلنسان. 
اخلاصة إلغاء كليًا فهو يناقض فطرة اإلنسان. ألّن وأما إلغاء امللكية 

امللكية أو احليازة مظهر من مظاهر غريزة البقاء، وهي حتمية الوجود يف 
اإلنسان. ألهّنا فطرية فيه، فهي جزء من تكوينه، ومظهر من مظاهر طاقته 
 الطبيعية، فال ميكن إلغاؤها، ألهّنا غريزية. وكل ما هو غريزي ال ميكن قلعه من

حماولة إللغائها إّنا هي كبت  ةاإلنسان، ما دامت تنبض فيه احلياة. وأي
لإلنسان، يؤدي إىل القلق. ولذلك كان األمر الطبيعي أن اجري تنظيم هذه 
الغريزة. ال إلغاؤها. وأما إلغاء امللكية جزئيًا فإنّه ينظر فيه، فإن كان حيدد 
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فإنّه يكون حتديدًا للملكية  مقدار ما ميلك من السلع مبقدار معني ال يتعداه،
ابلكم، وهذا ال اجوز ألنّه حيد من نشاط اإلنسان، ويعطل جهوده ويقلل 

، إنتاجه. فهو حني مينعه من حيازة ما يزيد عن مقدار ما حازه أوقفه عند حد
 . فُحرم من مواصلة النشاط، وحرم اجلماعة من االنتفاع جبهود هؤالء األفراد

ميلك من السلع واخلدمات بكيفية معينة من وإن كان حيدد مقدار ما 
غري حتديد ابلكم، فذلك جائز ألنّه ال حيد من نشاط اإلنسان، وألّن ذلك 

 . تنظيم حليازة املال بني األفراد، وهو يساعد على بذل اجملهودات وزايدة النشاط
أما إن كان إلغاء امللكية إلغاء جزئيًا حيدد أموااًل معينة مينع الفرد من 

يتها، ويباح له أن ميلك ما عداها من غري حتديد مبقدار معني، فإنّه ينظر ملك
ال  -لقة لالنتفاع هبااليت وجدت عليها خِّ -فيه، فإن كانت طبيعة هذه األموال 

تتأتى حيازاها للفرد وحده دون غريه إاّل حبرمان جمموعة الّناس منها، نظراً 
اً، كالطرق العامة وساحات البلدة الشرتاك املنفعة فيها بني أفراد الّناس طبيعي

واألهنار والبحار وما شاكل ذلك، فإن منع ملكية الفرد هلا وحده دون غريه 
أمر طبيعي قد قررته طبيعة املال، فال شيء حينئذ يف منع الفرد من ملكيتها 
وحده دون غريه. وأما إن كانت طبيعة املال ال تقتضي ذلك ينظر، فإن كان 

و من طبيعته أن ال يتأتى ملكه لألفراد إال حبرمان جمموعة املال ملحقًا مبا ه
الناس منه، كاألموال اليت ال يتأتى ملك أصلها كلها لألفراد مثل املاء واملعادن 
اليت ال تنقطع، فإنه ال شيء يف منع الفرد من ملكيتها، ألهّنا ملحقة مبا من 

جعلها ملحقة بتلك طبيعته أن ال ميلكه الفرد إاّل حبرمان اجملموعة. والذي 
األموال هو كون أصلها ال يتأتى ملكه للفرد إال حبرمان اجملموعة. أما إن مل 
يكن املال ملحقاً، بذلك، كسائر األموال فإنّه ال اجوز أن مينع األفراد من 
ملكيتها، ألنّه يكون حينئذ حتديدًا مللكية األموال، ابلسماح مبلكية بعضها 



 48 

املال مبقدار معني، ويصدق عليه ما يصدق  . فهو كتحديد ملكيةبعضدون 
على حتديد امللكية ابلكم، وحتصل له نفس النتائج؛ فإنّه حيد من نشاط 

العمل حني يصل إىل اإلنسان، ويعطل جهوده، ويقلل إنتاجه، ويوقفه عن 
 . املقدار الذي أبيح له أن حيوزه، وحني مينع ما يزيد عليه

االشرتاكية هو حتديد ابلكم، وليس حتديداً وإلغاء امللكية إلغاًء جزئيًا يف 
ة  ع ي ابلكيف، وهو منع من ملكية بعض األموال، اليت من طبيعتها، ومن طب

ة ابلكم، كتحديد ملكية  حتدد امللكي أن ها إما ّ ها، ألن ازت لها االنفراد يف حي أص
راد األراضي يف مساحات معينة، وإما أن حتدد امللكية أبموال معينة متنع األف

من ملكيتها، كتحديد وسائل اإلنتاج. مع أن هذه األموال من طبيعتها أن 
يستقل هبا األفراد. وحتديدات امللكية يف االشرتاكية هي من هذا النوع. فهي 
منع مللكية أموال من طبيعتها أن متلك فردايً، ومنع امللكية من هذه األموال 

حق املرياث، أو منع ملكية حتديد للنشاط، سواء أعّينت هذه األموال كمنع 
املناجم والسكك احلديدية واملصانع وما شاكل ذلك، أو ترك للدولة أن متنعها  

الصاحل العام يقتضي منعها، فإن ذلك كله حيد من نشاط أّن ما رأت كلّ 
 األفراد ما دامت األموال اليت منعت من طبيعتها أن يستقل الفرد مبلكيتها. 

يع بواسطة اجملموع، فإنه ال يتأتى إباثرة القلق وأما تنظيم اإلنتاج والتوز 
، فإن بعضهم على بعضواالضطراب بني الّناس، وإاثرة احلقد والبغضاء فيهم 

ذلك يعين إاجاد الفوضى، وليس إاجاد التنظيم. وال أييت طبيعيًا يف ترك العمال 
حيّسون بظلم أصحاب األعمال، ألنّه قد يكون أصحاب األعمال من املهارة 

كما هي احلال يف عمال املصانع يف -يث يشبعون مجيع حاجات العمال حب
فال حيّسون ابلظلم الواقع عليهم يف هضم مثرات جهودهم  -الوالايت املتحدة

أن من وال يتأتى حينئذ التطور الذي ينظم اإلنتاج واالستهالك. ولذلك ال بد 
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نطبقة على أييت هذا التنظيم أبحكام ومعاجلات صحيحة، قطعية األساس، م
واقع املشاكل. واالشرتاكية تعتمد يف تنظيم اإلنتاج والتوزيع إما على إاثرة القلق 

ة التطور يف اجملتمع، وإما على واالضطراابت بني العمال، وإما على سنّ 
تشريعات وقوانني وضعية غري مستندة إىل أساس قطعي. ولذلك كان تنظيمها 

 هذا خاطئاً من أساسه. 
الشرتاكية من حيث هي. أما خطأ اشرتاكية كارل هذا بيان خطأ ا

 ماركس بنوع خاص فهو آت من ثالث جهات: 
األوىل: إن رأيه يف نظرية القيمة خطأ خمالف للواقع. فإن كون املصدر 
الوحيد لقيمة السلعة هو العمل املبذول يف إنتاجها خيالف الواقع، إذ العمل 

هو املصدر الوحيد، ألّن هناك املبذول مصدر من مصادر قيمة السلعة، وليس 
أشياء غري العمل تدخل يف قيمة السلعة. فهناك املادة اخلام، اليت جرى عليها 
العمل، وهناك احلاجة ملنفعة هذه السلعة. فقد تكون املادة اخلام حتوي منفعة 
تزيد عن العمل الذي بذل يف حتصيلها، كالصيد مثاًل. وقد تكون منفعة هذه 

ة يف السوق، وغري مصرح بتصديرها كاخلمر عند املسلمني. السلعة غري مطلوب
فجعل العمل املصدر الوحيد للقيمة غري صحيح، وال ينطبق على واقع السلعة 

 من حيث هي. 
والثانية: إن قوله أن النظام االجتماعي الذي يقوم يف عصر ما هو 

نظام إّنا نتيجة للحالة االقتصادية، وأن التقلبات املختلفة اليت تصيب هذا ال
ترجع كلها إىل سبب واحد، هو كفاح الطبقات االجتماعية من أجل حتسني 
حالتها املادية، هذا القول خطأ خمالف للواقع، ومبين على فرض نظري ظين. 
أما وجه خطئه وخمالفته للواقع فظاهر اترخييًا وواقعياً. فروسيا السوفياتية حني 
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ة لتطور مادي، وال إىل كفاح انتقلت إىل االشرتاكية مل حيصل ذلك نتيج
طبقات أدى إىل تغيري نظام بنظام، وإّنا وصلت للحكم مجاعة عن طريق ثورة 
دموية ُسلِّّمت حكماً، فأخذت تطبق أفكارها على الشعب، وغريت النظام، 
وكذلك احلال يف الصني الشعبية. وتطبيق االشرتاكية على أملانيا الشرقية، دون 

ول أورواب الشرقية، دون دول أورواب الغربية مل حيصل أملانيا الغربية، وعلى د
نتيجة ألي كفاح بني الطبقات، وإّنا حصل من استيالء دولة اشرتاكية على 
هذه البلدان، فطبقت عليها نظامها، متامًا كما حيصل يف النظام الرأمسايل، 
وكما حصل يف نظام اإلسالم، وكما حيصل يف أي نظام. على أن البالد اليت  

ن حيتم هذا القانون أن حيونل النظام لديها بفعل كفاح الطبقات هي أملانيا كا
وإنكلرتا والوالايت املتحدة: البلدان الرأمسالية، اليت يكثر فيها أصحاب رؤوس 

ر  مها زراعيتان أكث اللتانة وال الصني  ري ا القيص ي األموال والعمال، ال روس
ات العمال والرأمساليني إذا قيست  بق ما طفيه لّ  تق واللت انتني،  ناعي منهما ص

ابلبلدان الغربية. وابلرغم من وجود الطبقات بني الرأمساليني والعمال يف دول 
أورواب الغربية، ويف أمريكا مل تنتقل إىل االشرتاكية، وال تزال كلها تطبق النظام 

 يف الرأمسايل، دون أن يؤثر وجود طبقة العمال، وطبقة مالكي رؤوس األموال
 نظامها أي أتثري. وهذا وحده كاف لنقض هذه النظرية من أساسها. 

أما اجلهة الثالثة اليت يتبني فيها خطأ نظرايت كارل ماركس فذلك ما 
يقول به من قانون التطور االجتماعي، وأن نظام احلياة االقتصادية مقضي 

بقة املتوسطة، عليه ابلزوالِّ بفعل القوانني االقتصادية اليت خيضع هلا، وأن الط
اليت انتصرت على طبقة األشراف، وكانت هي مالكة رؤوس األموال، قد حان 
الوقت الذي تتخلى فيه عن مكاهنا لطبقة العمال، وحيتم عليها ذلك قانون 
الرتّكز. أما وجه خطأ هذا القول فإن نظرية كارل ماركس يف تركز اإلنتاج، اليت 
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أصحاب رؤوس األموال هي نظرية  يبين عليها تزايد عدد العمال، وتناقص
فاسدة. فإن هناك حداً ال يتعداه تركز اإلنتاج فيصل إىل حد معني ويقف، فال 
يصلح للتطور الذي يتصوره كارل ماركس. إذ حيصل التجمع بني عوامل 
اإلنتاج املشتتة إىل حد يقف عنده وال يتعداه. عالوة على أن تركز اإلنتاج 

فروع اإلنتاج وهو الزراعة، فكيف حيصل قانون  ليس موجودًا مطلقًا يف أهم
على أن كارل ماركس يظن أن تركز اإلنتاج يستتبع تركزاً يف  ؟التطور يف اجملتمع

الثروات، مما ينشأ عنه قلة يف عدد املتمولني، الذين يستأثرون برؤوس األموال، 
نتاج قد وكثرة يف عدد العمال، الذين ال ميلكون شيئاً. وهذا خطأ ألّن تركز اإل

ينشأ عنه كثرة يف عدد أصحاب رؤوس األموال، وقد ينشأ عنه أن يصبح 
العمال أصحاب رؤوس أموال. ففي شركات املسامهة وهي الشكل الذي 
تتخذه عادة املشروعات الكربى كثريًا ما يكون مسامهوها أكثرهم من العمال، 

م أجور عالية  فكيف حيصل تركز اإلنتاج؟ وفوق ذلك فإن يف املصانع عمااًل هل
كاملهندسني والكيميائيني واملديرين، فيستطيعون أن يّدخروا جزءًا كبريًا منها، 
يصريون به من املتمولني من غري حاجة إىل إنشاء مشروع مستقل. وحينئذ ال 

 ينطبق عليهم ما يقوله كارل ماركس عن العمال يف التطور. 
القتصادي الرأمسايل، هذه حملة خاطفة لألسس اليت يقوم عليها النظام ا

واألسس اليت يقوم عليها النظام االقتصادي االشرتاكي ومنه الشيوعي، وإشارة 
موجزة ملا يف هذه األسس من زيف وفساد. هذا من انحية، ومن انحية أخرى 
فإهنا خمالفة لطريقة اإلسالم يف أخذ املعاجلات، ومناقضة لإلسالم. أما من 

يف أخذ املعاجلات للمشاكل، فذلك أن طريقة  انحية خمالفتها لطريقة اإلسالم
اإلسالم يف معاجلة املشكلة االقتصادية هي نفسها طريقته يف معاجلة كل 
مشكلة من مشاكل اإلنسان، وهي دراسة واقع املشكلة االقتصادية، وتفهمها 
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مّث استنباط حل املشكلة من النصوص الشرعية بعد دراسة هذه النصوص، 
عليها. خبالف األحكام واملعاجلات االقتصادية يف  والتأكد من انطباقها

الرأمسالية واالشرتاكية. فإهنا يف الرأمسالية تؤخذ املعاجلات من واقع املشكلة بعد 
ل أهّنا موجودة يف يّ  تخ دراستها، ويف االشرتاكية تؤخذ من فروض نظرية تُ 

املشكلة فيوضع العالج بناء على هذه الفروض. وكل واحدة من هاتني 
 الطريقتني خمالفة لطريقة اإلسالم، فال اجوز للمسلم األخذ هبا. 

وأما مناقضة االقتصاد الرأمسايل واالشرتاكي ومنه الشيوعي لإلسالم 
فذلك أن اإلسالم إّنا أيخذ معاجلاته أحكامًا شرعية، مستنبطة من األدلة 

حكاماً الشرعية، وهذه املعاجلات االقتصادية الرأمسالية واالشرتاكية ليست أ
شرعية، بل هي من نظام الكفر. واحلكم على األشياء هبا حكم بغري ما أنزل 
هللا، وال حيل ملسلم أن أيخذ هبا، وال بوجه من الوجوه، واألخذ هبا فسق إذا  
كان اآلخذ ال يعتقد هبا، أما إذا اعتقد أهّنا هي األحكام الصحيحة، وأن 

تعاجل املشاكل االقتصادية أحكام اإلسالم ال تناسب العصر احلديث، وال 
 احلديثة، فذلك كفر والعياذ ابهلل.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ادـالقتصا

كلمة االقتصاد مشتقة من لفظ إغريقي قدمي معناه )تدبري أمور البيت( 
حبيث يشرتك أفراده القادرون يف إنتاج الطيبات، والقيام ابخلدمات، ويشرتك 

ون. مّث توسع الّناس يف مدلول البيت، فصار مجيع أفراده يف التمتع مبا حيوز 
 يقصد به اجلماعة اليت حتكمها دولة واحدة. 

وعليه فليس املقصود هنا من كلمة اقتصاد املعىن اللغوي وهو التوفري، 
وال معىن املال، وإّنا املقصود هو املعىن االصطالحي ملسمى معني، وهو تدبري 

، ويبحث فيه علم االقتصاد، وإما شؤون املال، إما بتكثريه وأتمني إاجاده
 ويبحث فيه النظام االقتصادي.  ،بكيفية توزيعه

كل منهما يبحث   ،والنظام االقتصادي وإنه وإن كان علم االقتصاد،
 ومفهوم أحدمها غري مفهوم ا شيئان خمتلفان متغايران،ميف االقتصاد ولكنه

وال يتأثر هبا  لتها،فالنظام االقتصادي ال خيتلف بكثرة الثروة وال بق اآلخر.
من وال بوجه   وكثرة الثروة وقلتها ال يؤثر فيها شكل النظام االقتصادي، مطلقاً.
كان من اخلطأ الفادح جعل االقتصاد موضوعًا واحدًا يبحث   ،وعليه الوجوه.

 ألنّه يؤدي إما إىل اخلطأ يف إدراك املشاكل على اعتباره شيئًا واحداً.
أي  وإما إىل سوء فهم العوامل اليت توفر الثروة، ها،االقتصادية املراد معاجلت

 ،أي إاجاده وألّن تدبري أمور اجلماعة من حيث توفري املال، توجدها يف البالد.
فيجب أن  وتدبري أمور اجلماعة من حيث توزيع املال املدبنر شيء آخر. شيء،



 54 

ق  ل ع يتإذ األول  ه، ع ث تدبري مادة املال عن حبث تدبري توزي ل حب فص يُ 
باره  وهلذا اجب حبث النظام االقتصادي ابعت والثاين يتعلق ابلفكر. ائل، ابلوس

 وحبث علم االقتصاد ابعتباره ويتأثر هبا. ر يف وجهة النظر يف احلياة، فكرًا يؤث
والبحث املهم منهما هو النظام  وال عالقة له بوجهة النظر يف احلياة. علماً،

 ووسائل القتصادية تدور حول حاجات اإلنسان،ألّن املشكلة ا االقتصادي.
فإن  ومبا أن الوسائل موجودة يف الكون، واالنتفاع هبذه الوسائل. إشباعها،

بل إن إشباع  إنتاجها ال يسبب مشكلة أساسية يف إشباع احلاجات،
وإّنا املشكلة  أو إاجادها. يدفع اإلنسان إلنتاج هذه الوسائل، احلاجات

أي يف اجملتمع انمجة عن متكني الّناس من االنتفاع  الّناس،املوجودة يف عالقات 
أي انمجة عن موضوع حيازة الّناس هلذه  أو عدم متكينهم. الوسائل، هبذه

 وهو الذي حيتاج إىل عالج. فيكون هو أساس املشكلة االقتصادية، الوسائل.
تاج ال من إن وعلى ذلك فاملشكلة االقتصادية آتية من موضوع حيازة املنفعة،

 الوسائل اليت تعطي هذه املنفعة.

 أساس النظام االقتصادي
املنفعة هي صالحية الشيء إلشباع حاجة اإلنسان. فهي تتكون من 
أمرين: أحدمها مبلغ ما يشعر به اإلنسان من الرغبة يف احلصول على شيء 
ُمعني. والثاين املزااي الكامنة يف نفس الشيء، وصالحيتها إلشباع حاجة 

وليس حاجة فرد معني. وهذه املنفعة إما انجتة عن جهد اإلنسان،  اإلنسان،
أو عن املال، أو عنهما معاً. وتشمل كلمة جهد اإلنسان: اجلهد الفكري، 
واجلهد اجلسمي الذي يبذله إلاجاد مال، أو منفعة مال. وتشمل كلمة املال  
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إما ابستهالك عينه  ونل لالنتفاع به، ابلشراء أو اإلجارة أو اإلعارة، َتمَ  كل ما يُ 
إفناًء كالتفاحة، أو بعدم استهالكها كالسيارة، وإما ابالنتفاع به مع بقاء عينه  
كاملنخل إعارة، وكسكىن الدار اليت يف حيازة غريه إجارة. ويشمل املال النقد  
كالذهب والفضة، والسلع كالثياب واألغذية، والعقارات كالدور واملصانع، 

ا أن املال هو الذي يشبع حاجات اإلنسان، وما وغري ذلك مما يتمول. ومب
جهد اإلنسان إاّل أداة للحصول على املال عينًا ومنفعة، لذلك كان املال هو 
أساس املنفعة. وأما جهد اإلنسان فهو من الوسائل، اليت متكن من احلصول 
على املال. ومن هنا كان اإلنسان بفطرته يسعى للحصول على هذا املال 

ليه يكون جهد اإلنسان واملاُل مها األداة اليت تستخدم إلشباع ليحوزه. وع
حاجات اإلنسان، ومها الثروة اليت يسعى اإلنسان للحصول عليها ليحوزها. 

 فالثروة هي جمموع املال واجلهد. 
وحيازة األفراد للثروة تكون إما من أفراد آخرين كحيازة املال ابهلبة، وإما 

ل اخلام مباشرة، وتكون إما حيازة للعني استهالكاً من غري األفراد كحيازة املا
وانتفاعاً، كحيازة التفاحة وحيازة الدار ملكاً، وإما حيازة ملنفعة العني  
كاستئجار الدار، وإما حيازة للمنفعة الناجتة عن جهد اإلنسان، كخريطة دار 

 من مهندس. 
إجارة وهذه احليازة جبميع ما تصدق عليه إما أن تكون بعوض كالبيع و 

املال وإجارة األجري، وإما بغري عوض كاهلبة واإلرث والعارية. وعلى ذلك 
فاملشكلة االقتصادية إّنا هي يف حيازة الثروة، وليست يف إاجاد الثروة. وهي 
أتيت من النظرة إىل احليازة أي امللكية، ومن سوء التصرف يف هذه امللكية، ومن 

 من غري ذلك مطلقاً. وهلذا كانت معاجلة سوء توزيع الثروة بني الّناس، وال أتيت
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 هذه الناحية هي أساس النظام االقتصادي. 
وعلى ذلك فاألساس الذي يبىن عليه النظام االقتصادي قائم على 

 امللكية، والتصرف يف امللكية، وتوزيع الثروة بني الّناس.  :ثالث قواعد هي

 نظرة اإلسالم إىل االقتصاد
أن  مادة الثروة عن نظرته إىل االنتفاع هبا، وعندهختتلف نظرة اإلسالم إىل 

الوسائل اليت تعطي املنفعة شيء، وحيازة املنفعة شيء آخر. فاملال وجهد 
اإلنسان مها مادة الثروة، ومها الوسائل اليت تعطي املنفعة، ووضعهما يف نظر 
اإلسالم من حيث وجودمها يف احلياة الدنيا، ومن حيث إنتاجهما خيتلف عن 

ع االنتفاع هبما، وعن كيفية حيازة هذه املنفعة. فهو قد تدّخل يف االنتفاع وض
كاخلمر وامليتة، كما ابلثروة تدخاًل واضحاً، فحرنم االنتفاع من بعض األموال، 

فحرنم بيع ما َحُرم أكله ، حرنم االنتفاع من بعض جهود اإلنسان، كالرقص والبغاء
القيام به من األعمال. هذا من حيث االنتفاع  من األموال، وحرنم إجارة ما َحرُم

حيازاهما فقد شرع أحكاماً متعددة  ابملال، وجهد اإلنسان. أما من حيث كيفية
حليازة الثروة، كأحكام الصيد، وإحياء املوات، وكأحكام اإلجارة واالستصناع، 

 وكأحكام اإلرث واهلبة والوصية.
اها، أما ابلنسبة ملادة الثروة من هذا ابلنسبة لالنتفاع ابلثروة وكيفية حياز 

فإن اإلسالم قد حث على إنتاجها، ورّغب فيه حني رّغب  ،حيث إنتاجها
ابلكسب بشكل عام، ومل يتدخل ببيان كيفية زايدة اإلنتاج، ومقدار ما ينتج، 
بل ترك ذلك للناس حيققونه كما يريدون. وأما من حيث وجودها فاملال 
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ًا طبيعياً، وخلقه هللا سبحانه وتعاىل مسخراً موجود يف احلياة الدنيا وجود
 تعاىل: لإلنسان، قال                    :وقال  

                                        
 :وقال                                    :وقال 

                                        

                                    

         ال: وق      

                ال وق:              

        يف هذه اآلايت وما شاهبها أنه خلق املال، نّي  . فب 
وخلق جهد اإلنسان، ومل يتعرض لشيء آخر يتعلق به، مما يدل على أننه مل 
يتدخل يف مادة املال، وال يف جهد اإلنسان، سوى أنه بنين أنه خلقها لينتفع 

شرعي يدل على هبا الّناس. وكذلك مل يتدخل يف إنتاج الثروة، وال يوجد نص 
العكس من ذلك جند النصوص أن اإلسالم تدخل يف إنتاج الثروة، بل على 
يف استخراج املال، ويف حتسني  الشرعية تدل على أن الشرع ترك األمر للناس

أخرج مسلم من طريق عائشة رضي هللا عنها ومن طريق جهد اإلنسان، فقد 
نتم أعلم أ» :بري النخلقال يف موضوع أت أنس رضي هللا عنه أن رسول هللا 

وسكت عنهم،  وكان الناس يستصنعون يف أايم الرسول  ،«أبمر دنياكم
حىت إن منهم من كان يصنع األسلحة مثل خباب رضي هللا عنه الذي كانت 
صناعته السيوف يف اجلاهلية واستمر عليها بعد إسالمه رضي هللا عنه، وقصته،  

ئل السهمي عندما اشرتى السيوف كما يف سرية ابن هشام، مع العاص بن وا
قال له: يف اجلنة أقضيك من خباب، فلما جاء خباب العاَص يتقاضاه الثمن 
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َر إنتاج املال إىل النّاس، ينتجونه  أن الشرع ترك أَم  وهذا يدل على  ...استهزاءً 
 .حبسب خرباهم ومعرفتهم

دي، وعلى هذا فإنّه تبني من ذلك أن اإلسالم ينظر يف النظام االقتصا
ال يف علم االقتصاد، واجعل االنتفاع ابلثروة، وكيفية حيازة هذه املنفعة موضوع 

 حبثه، ومل يتعرض إلنتاج الثروة، وال إىل وسائل املنفعة مطلقاً. 

 سياسة االقتصاد يف اإلسالم
سياسة االقتصاد هي اهلدف الذي ترمى إليه األحكام اليت تعاجل تدبري 

تصاد يف اإلسالم هي ضمان حتقيق اإلشباع جلميع وسياسة االق أمور اإلنسان.
ومتكينه من إشباع احلاجات  احلاجات األساسية لكل فرد إشباعًا كلياً،

له طراز خاص من  ابعتباره يعيش يف جمتمع معني، الكمالية بقدر ما يستطيع،
ال إىل جمموع األفراد الذين يعيشون يف  فهو ينظر إىل كل فرد بعينه، العيش،
وينظر إليه ابعتباره إنساانً أواًل ال بد من إشباع مجيع حاجاته األساسية  البالد.

مّث ابعتبار فرديته املشخصة اثنيًا بتمكينه من إشباع حاجاته  إشباعًا كلياً،
وينظر إليه يف نفس الوقت ابعتباره مرتبطاً مع غريه  الكمالية بقدر ما يستطيع.

وعلى هذا فإن  حسب طراز خاص. ُتَسرين َتسيريًا معيناً  بعالقات معينة،
 سياسة االقتصاد يف اإلسالم ليست لرفع مستوى املعيشة يف البالد فحسب،

وال هي جللب الرفاهية  دون النظر إىل ضمان انتفاع كل فرد من هذا العيش،
دون النظر إىل ضمان  للناس وتركهم أحرارًا يف األخذ منها بقدر ما يتمكنون،

وإّنا هي معاجلة املشاكل األساسية لكل  أاًي كان،حق العيش لكل فرد منهم 
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 ،هومتكينه من رفع مستوى عيش فرد ابعتباره إنساانً يعيش طبق عالقات معينة،
وهبذا ختتلف عن غريها من  وحتقيق الرفاهية لنفسه يف طراز خاص من العيش.

 السياسات االقتصادية.
نسان اجعل فاإلسالم يف الوقت الذي ُيشرِّع أحكام االقتصاد لإل

للفرد. ويف الوقت الذي يعمل لضمان حق العيش، والتمكني  موجهاً  التشريع
من الرفاهية، اجعل ذلك يتحقق يف جمتمع معني، له طراز خاص من العيش. 
فهو ينظر إىل ما اجب أن يكون عليه اجملتمع، يف الوقت الذي ينظر فيه إىل 

إىل ما اجب أن يكون عليه ضمان العيش والتمكني من الرفاهية، واجعل نظرته 
اجملتمع أساسًا يف نظرته إىل العيش والرفاهية. ولذلك جتد األحكام الشرعية قد 
ضمنت توفري إشباع مجيع احلاجات األساسية إشباعًا كليًا لكل فرد من أفراد 
رعية الدولة اإلسالمية، من مأكل وملبس ومسكن، وذلك بفرض العمل على 

نفسه احلاجات األساسية له وملن جتب عليه نفقتهم. الرجل القادر، حىت يوفر ل
وفرضها على املولود له، وعلى الوارث إن مل يكن قادرًا على العمل. أو على 
بيت املال إن مل يوجد من جتب عليهم نفقته. وهبذا ضمن اإلسالم لكل فرد 

أن من بعينه أن يشبع احلاجات اليت ال بد لإلنسان من حيث هو إنسان 
هذا الفرد على التمتع  هي املأكل وامللبس واملسكن. مّث حثّ يشبعها، و 

ابلطيبات، واألخذ من زينة احلياة الدنيا ما يستطيع. ومنع الدولة أن أتخذ من 
ماله ضرائب، مما هو فرض على مجيع املسلمني، إاّل مما يزيد على كفاية 

الية. حاجاته، اليت يشبعها فعاًل يف حياته العادية، ولو كانت حاجات كم
وبذلك ضمن توفري حق العيش لكل فرد بعينه، وأاتح له الرفاهية يف احلياة. 

املال هلذا الفرد يف إشباع حاجاته األساسية وهو يف نفس الوقت حدد كسب 
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عالقاته على طراز خاص. فحّرم إنتاج اخلمر  والكمالية يف حدود معينة. وجعل
ه مادة اقتصادية. وحّرم أكل واستهالكها عل كل مسلم، ومل يعتربها ابلنسبة ل

الراب والتعامل به على كل من حيملون التابعية اإلسالمية، ومل يعتربها ابلنسبة هلم 
مادة اقتصادية، سواء أكانوا مسلمني أم غري مسلمني، فجعل الوضع الذي 
اجب أن يكون عليه اجملتمع حني االنتفاع ابملال أمرًا أساسيًا عند االنتفاع 

 صادية. ابملادة االقت
ومل يفصله  ومن ذلك يتبني أن اإلسالم مل يفصل الفرد عن كونه إنساانً، 

عن فردينته. ومل يفصل اعتبار ما اجب أن يكون عليه اجملتمع عن  كإنسان
ضمان إشباع احلاجات األساسية لكل فرد، ومتكينه من إشباع حاجاته 

تمع أمرين الكمالية، بل جعل إشباع احلاجات وما اجب أن يكون عليه اجمل
متالزمني، ال ينفصل أحدمها عن اآلخر، ولكن حبيث اجعل ما اجب أن يكون 
عليه اجملتمع أساسًا إلشباع احلاجات. ومن أجل إشباع مجيع احلاجات 

أن  من األساسية إشباعًا كليًا والتمكني من إشباع احلاجات الكمالية، ال بد
نوا من إشباع احلاجات، وال تتوفر املادة االقتصادية لدى الّناس، حىت يتمك

يتأتى أن تتوفر لديهم إاّل إذا سعوا لكسبها، وهلذا حث اإلسالم على 
الكسب، وعلى طلب الرزق، وعلى السعي، وجعل السعي لكسب الرزق 

على الرجل، القادر على العمل، احملتاج للنفقة على نفسه، وعلى من  فرضاً 
قال تعاىل:  جتب عليه إعالته.                     إاّل أنه .

ليس معىن ذلك أنه تدخنل يف إنتاج الثروة أو بنّي كيفية زايدة إنتاجها، أو 
مقدار ما ينتج، ألنّه ال عالقة له بذلك. بل هو حث على العمل، وعلى  

فمن وقد وردت أحاديث كثرية حتث على كسب املال، كسب املال فحسب. 
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َلُه، »: ل الرسول ذلك قو  َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه أَلَْن أيَُْخَذ َأَحدُُكْم َحبـْ
، فـََيْسأََلُه َأْعطَاُه َأْو َمنَـَعهُ  ٌر َلُه ِمْن َأْن أيَِْتَ رَُجال  رواه  «فـََيْحَتِطَب َعَلى َظْهرِِه َخيـْ

وروى البخاري من طريق  البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
ما أكل أحٌد طعاما  قط خريا  من أن أيكل من : »أنه قال قدام عن النيب امل

مرَّ بقوم من القراء فرآهم جلوسا  قد نكسوا  أن عمر، وروي «يده عمل
 ولكنهم، كالّ : فقال ،هم املتوكلون: فقيل ؟من هؤالء: فقال، رؤوسهم
هو : فقال .نعم فقيل ؟أال أنبئكم من املتوكلون. أيكلون أموال الّناس ،املتأكلون

ذكره السرخسي يف  .مّث يتوكل على ربه عز وجل، الذي يُلقي احَلبَّ يف األرض
وهكذا جند اآلايت واألحاديث حتث على السعي لطلب الرزق،  املبسوط.

. التمتع هبذا املال، وأكل الطيباتوعلى العمل لكسب املال، كما حتث على 
قال تعاىل:                                    

وقال تعاىل:                               

                                قال تعاىل: و  

              :وقال تعاىل                    

                       :وقال تعاىل            

                  :وقال                 

    فهذه اآلايت وما شاهبها تدل داللة واضحة على أن األحكام .
الشرعية املتعلقة ابالقتصاد اهدف إىل كسب املال، والتمتع ابلطيبات. 

وة اليت يكسبوهنا، الكسب، وأمرهم ابالنتفاع ابلثر  حث األفراد علىفاإلسالم 
وذلك لتحقيق التقدم االقتصادي يف البالد، وإلشباع احلاجات األساسية لكل 
فرد، ومتكينه من إشباع حاجاته الكمالية. ومن أجل مراعاة حصول املسلم 
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راعى  ،على املال جند اإلسالم حني شرع األحكام املتعلقة بكيفية حيازة الثروة
ز هبا اإلنسان املال، فجعلها بسيطة كل عدم تعقيد هذه الكيفية اليت حيو 

البساطة. إذ قد حدد أسباب التملك، وحدد العقود اليت اجري هبا تبادل 
امللكية، وأطلق لإلنسان أن يبدع يف األساليب والوسائل، اليت يكسب هبا 
حني مل يتدخل يف إنتاج الثروة. وقد جعل األسباب والعقود خطوطًا عريضة، 

أحكامًا شرعية، تدخل حتتها مسائل متعددة، وتقاس حتوي قواعد شرعية، و 
عليها أحكام متعددة. فشرع العمل وبنّي أحكامه، وترك لإلنسان أن يعمل 

اء وصانعًا وزارعًا وغري ذلك، وجعل اهلدية على وجه حبيث تقاس ّّ جنارًا وحذ
عليها العطية مثاًل يف جعلها سببًا للملك، وجعل اإلجارة على حال حبيث 

يها الوكالة مثاًل يف استحقاق أجرة الوكيل. وهكذا جند أسباب تقاس عل
التملك، والعقود قد بّينها الشارع، وحددها يف معان  عامة، وهذا اجعلها شاملة  
كل ما يتجدد من احلوادث، ولكنها ال تتجدد بتجدد املعامالت، لوجوب 

ل ما تقيد الّناس ابملعامالت اليت وردت يف الشرع، ولكنها تنطبق على ك
يتجدد من حوادث، مهما بلغت ومهما تعددت. وهبذا يسري املسلم يف كسب 
املال سريًا حثيثًا دون أن تقف يف طريقه عقبات حتول بينه وبني الكسب، مع 
احلرص على أن اجعل كسبه طيبًا حالاًل. وبذلك يتوفر لكل فرد ما يشبع له 

الفرد، وال جعل  احلاجات اليت تتطلب اإلشباع. ومل يكتف اإلسالم حبثّ 
اإلشباع مقصورًا على كسب األفراد، بل جعل بيت املال جلميع الرعية ينفق 
عليهم منه، وجعل إعالة العاجز فرضًا على الدولة، وتوفري احلاجات لألّمة 
واجبًا من واجبااها، ألّن عليها حق الرعاية، روى البخاري عن ابن عمر قال: 

الّناس راع وهو مسئول عن  الذي على اإلمام»قال عليه الصالة والسالم: 
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جعل هلا سلطة  ،ومن أجل أن تقوم الدولة مبا أوجبه الشرع عليها .«رعيته
جباية أموال معينة جباية دائمية كاجلزية واخلراج، وجعل أموال الزكاة يف بيت 

 ،املال، وجعل هلا حق جباية ما هو فرض على مجيع املسلمني كإصالح الطرق
ت، وإطعام اجلائعني، وما شاكل ذلك. وجعل امللكية العامة وبناء املستشفيا

حتت إداراها تتوالها هي، ومنع األفراد من أن يتولوها، ومنعها من أن متلكهم 
ها أو تعطيهم إداراها. ألّن الوالية العامة هي لويل األمر، وال اجوز ألحد من  إاين

مللكية العامة من برتول الرعية أن يقوم هبا إاّل بتولية من ويل األمر. وهذه ا
وحديد وحناس وما شاكل ذلك أموال ال بد من استغالهلا وتنميتها، لتحقيق 
التقدم االقتصادي لألّمة، ألّن هذه األموال لألّمة، والدولة تتوالها لتنميتها 
وإداراها. فإذا قامت الدولة بتوفري األموال، وهنضت أبعباء رعاية الشؤون، وقام  

فقد توفرت الثروة اليت تكفي  ،ل، والسعي إىل الرزقكل فرد بكسب املا
إلشباع مجيع احلاجات األساسية إشباعًا كلياً، وإشباع احلاجات الكمالية. إالّ 
أن هذا التقدم االقتصادي ابحلث على كسب املال من كل فرد، وجعل أموال 

شباع إّنا هو من أجل استخدام املال وسيلة إل ،للدولة، وإّناء امللكية العامة
احلاجات، وليس لذات املال، وال للتفاخر به، وال إلنفاقه على املعاصي، أو 

من طلب الدنيا حالال  استعفافا  عن » :للبطر والتجرب، ولذلك يقول 
أهله، وتعطفا  على جاره، جاء يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة املسألة، وسعيا  على 

كاثرا ، مرائيا ، لقي هللا وهو عليه البدر، ومن طلب الدنيا حالال ، مفاخرا ، م
روى مسلم  .مصنف ابن أيب شيبة من طريق أيب هريرة  ورد يف «غضبان

..... وهل لك اي ابن آدم : »أنه قال من طريق مطرِّف عن أبيه عن النيب 
 «من مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت
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وقال تعاىل:                      .   وليس جعل القصد من
املال أن يكون وسيلة إلشباع احلاجات، ال للتفاخر هو الذي طلبه كسب 

اإلسالم فقط، بل جعل اإلسالم تسيري االقتصاد كله أبوامر هللا ونواهيه أمراً 
ى نصيبه من حتمياً. وأمر املسلم أن يبتغي فيما يكسبه احلياة األخرى، وال ينس

: الدنيا قال تعاىل                          

                                     
وامر هللا ونواهيه ولذلك جعل فلسفة االقتصاد تسيري األعمال االقتصادية أب

لم يف  ر أمور املس الفكرة اليت بىن عليها تدبيبناء على إدراك الصلة ابهلل. أي جعل 
ة حسب ما تتطلبه األحكام  االقتصاديل األعمال  اة هي جع اجملتمع يف احلي

وجعل تدبري أمور الرعية ممن حيملون التابعية، وأعماهلم الشرعية ابعتبارها ديناً، 
ابعتبارها تشريعاً، فيبيح هلم ما أابحه  مقيدة ابألحكام الشرعية. االقتصادية،

اإلسالم ويقيدهم مبا قيدهم به. قال تعاىل:                

          :وقال                     

             ال: وق                            

                :وقال                   وقد .
ذ  ف ن لم ي ل املس لذي اجعه ا ضمن تقيد املسلمني والناس هبذه األحكام ابلتوجي

ال  اس. ق ّ لى الن ة ع ذه الدول ف هذه السياسة بدافع تقوى هللا، والتشريع الذي تن
اىل:  تع                                   

     :وقال          

  :إىل أن يقول                     

                   فهو إذن بنّي الكيفية اليت تنفذ هبا هذه .
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 الكيفية اليت تضمن تقيدهم هبذه األحكام. األحكام، وبنّي 
وهكذا يشاهد أن سياسة االقتصاد يف اإلسالم مبنّية على أساس إشباع 
احلاجات لكل فرد، ابعتباره إنساانً يعيش يف جمتمع معني، وعلى كسب الثروة 
لتوفري ما يشبع احلاجات. وقائمة على فكرة واحدة هي تسيري األعمال 

فذة من كل فرد بدافع تقوى هللا، وابلتنفيذ من قبل ابألحكام الشرعية ومن
 الدولة، ابلتوجيه وابلتشريع.

 القواعد االقتصادية العامة 
يتبني من استقراء األحكام الشرعية املتعلقة ابالقتصاد أن اإلسالم إّنا 
يعاجل موضوع متكني الّناس من االنتفاع ابلثروة. وأن هذه هي املشكلة 

 نظره. وهو حني يبحث االقتصاد إّنا يبحث يف حيازة االقتصادية للمجتمع يف
الثروة، ويف تصرف الّناس هبا، ويف توزيعها بينهم. وعلى هذا فإن األحكام 

امللكية، والتصرف يف امللكية،  :املتعلقة ابالقتصاد مبنّية على ثالث قواعد هي
 وتوزيع الثروة بني الّناس.

عتباره مالك امللك من أما امللكية من حيث هي ملكية فهي هلل اب
جهة، وابعتباره قد نص على أن املال له. قال تعاىل:        

      . فاملال هلل وحده، إال أن هللا سبحانه وتعاىل استخلف بين
: اإلنسان على املال، وأمدهم به، فجعل هلم حق ملكيته، قال تعاىل   

               :وقال            ومن هنا جند .
فيقول  ،يضيف املال له ،حني يبنّي أصل ملكية املال ،أن هللا    
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فيقول:  ،يضيف امللكية هلم ،وحني يبني انتقال امللكية للناس         

     ،        ،           ،    

       ،            غري أن حق امللكية هذا الذي جاء .
فلهم به حق امللكية، ال  ،ابالستخالف جاء عامًا لبين اإلنسان جبميع أفرادهم

م مستخَلفون يف حق التملك. أما امللكية الفعلية للفرد امللكية الفعلية. فه
املعني فقد شرط اإلسالم فيها اإلذن من هللا للفرد بتملكها. وهلذا فإن املال إّنا 
ميلكه ابلفعل َمن أَذِّن له الشارع بتملكه، ويكون هذا اإلذن داللة خاّصة على 

س مجيعًا يف امللكية أن هذا الفرد قد أصبح له امللكية للمال. فاستخالف الّنا
خالف العام، وأفاد وجود حق امللكية، واستخالف الفرد املعني يف  ت جاء ابالس

ء من الشارع للفرد يف أن امللكية الفعلية جاء ابإلذن اخلاص، الذي جا
 يتملكه.

 الشرع أن هناك ملكية فردية، فلكل فرد أن ميتلك املال بسبب نّي  وقد ب
 من أحاط»قال:  داود عن مَسَُرة عن النيب من أسباب التملك، روى أبو 

وهناك ملكية عامة لألمة كلها، روى أمحد عن « حائطا  على أرض فهي له
شركاء يف  املسلمون»رجل من املهاجرين قال: قال عليه الصالة والسالم: 

وهناك ملكية للدولة، فإن كل من مات من «. املاء والكأل والنار يفثالث: 
له فماله لبيت املال، وما اجىب من خراج وجزية وغري ذلك  املسلمني وال وارث

إّنا هو لبيت املال. وللدولة أن تضع املال الذي هو ملكها حيث تشاء، 
حبسب األحكام الشرعية. وقد بنّي الشرع األسباب اليت ميلك هبا الفرد، 

دا ع واحلاالت اليت متلك هبا األّمة، واألسباب اليت متلك هبا الدولة، ومنع ما
 ذلك.
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ألهّنا  وأما التصرف يف امللكية فإنّه ابلنسبة للملكية العامة ُجعل للدولة،
من التصرف ابمللكية العامة  أي الدولة، ولكن الشارع منعها، انئبة عن األّمة،

اليت  وأجاز هلا التصرف هبا يف غري ذلك حبسب األحكام، ابملبادلة أو الصلة.
وملكية الفرد فالتصرف واضح يف  ة الدولة،وأما ابلنسبة مللكي بّينها الشرع.

وقد  وأحكام املعامالت من بيع أو رهن أو غري ذلك. أحكام بيت املال،
وغري ذلك  أجاز الشارع للدولة وللفرد التصرف مبلكيتهما ابملبادلة والصلة،

وأما توزيع الثروة بني الّناس فإنّه اجري يف  حبسب األحكام اليت بّينها الشرع.
ويف  غري أن تفاوت الّناس يف القوى، ويف العقود طبيعياً. تملك،أسباب ال

واجعل  يؤدي إىل تفاوت التوزيع للثروة بني الّناس. ،احلاجة إىل اإلشباع
فيرتتب على هذه اإلساءة يف التوزيع  احتمال اإلساءة يف هذا التوزيع موجوداً،

عليها كنز أداة  كما يرتتب واحنساره عن فئة أخرى، جتمع املال بني يدي فئة،
ولذلك جاء الشرع مينع تداول الثروة  وهي الذهب والفضة. التبادل الثابتة،

وجاء مينع كنز الذهب  ويوجب تداوهلا بني مجيع الّناس، بني األغنياء فقط،
 ولو أخرجت زكااهما. والفضة،
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 ةـّـ أنواع امللكي
 امللكية الفردية

لذلك كان من فطرته أن من فطرة اإلنسان أن يندفع إلشباع حاجاته، و 
حيوز املال إلشباع هذه احلاجات، ومن فطرته أن يسعى هلذه احليازة. ألّن 
إشباع اإلنسان جلوعاته أمر حتمي، ال ميكن أن يقعد عنه. ومن هنا كانت 
حيازة اإلنسان للثروة فوق كوهنا أمرًا فطراًي هي أمر حتمي ال بد منه. ولذلك  

من حيازة الثروة خمالفة للفطرة، وكانت كل كانت كل حماولة ملنع اإلنسان 
حماولة لتحديد حيازته مبقدار معني أمرًا خمالفًا للفطرة كذلك. وهلذا كان من 
الطبيعي أن ال حيال بني اإلنسان وبني حيازة الثروة، وال بينه وبني السعي هلذه 

ويسعى  احليازة. إال أن هذه احليازة ال اجوز أن ترتك لإلنسان يناهلا كيف يشاء،
هلا كيف يشاء، ويتصرف هبا كما يشاء، ألّن هذا يؤدي إىل الفوضى 

ألّن البشر يتفاوتون يف القوى واحلاجة  ؛واالضطراب، ويسبِّّب الشر والفساد
إىل اإلشباع، فإذا تركوا وشأهنم حاز الثروة األقوايء وحرم منها الضعفاء، وهلك 

شهوات. ولذلك كان ال بد من أن املرضى والقاصرون، وُأختِّم هبا املفرطون يف ال
يكون متكني الّناس من حيازة الثروة، ومن السعي هلا سائرًا على وجه يضمن 
إشباع احلاجات األساسية جلميع الّناس، ويضمن متكينهم من إمكانية الوصول 
إىل إشباع احلاجات غري األساسية. ومن أجل ذلك كان ال بد من حتديد هذه 

، تتحقق فيها البساطة، حبيث تكون يف متناول الّناس احليازة بكيفية معيننة
مجيعاً، على تفاوت قواهم وحاجااهم، وتتفق مع الفطرة حبيث تشبع احلاجات 
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األساسية، ومتكن من الوصول إىل إشباع احلاجات غري األساسية. ومن هنا  
 ؛كان ال بد من امللكية احملددة ابلكيف، وكان ال بد من حماربة منع امللكية

ألهّنا حتدد سعي  ؛هّنا تتناقض مع الفطرة، وحماربة حتديد امللكية ابلكمأل
اإلنسان حليازة الثروة وهو يتناقض مع الفطرة، وحماربة حرية التملك، ألهّنا 
تؤدي إىل فوضى العالقات بني الّناس، وتسبب الشر والفساد. وقد جاء 

فوافق بذلك الفطرة،  اإلسالم فأابح امللكية الفردية وحددها ابلكيف ال ابلكم،
 ونظم العالقات بني الّناس، وأاتح لإلنسان إشباع جوعاته كلها. 

 تعريف امللكية الفردية 
امللكية الفردية هي حكم شرعي مقدر ابلعني أو املنفعة، يقتضي متكني 
من يضاف إليه من انتفاعه ابلشيء، وأخذ العوض عنه. وذلك كملكية 

ميكنه مبلكيته للرغيف أن أيكله، وأن يبيَعُه، اإلنسان للرغيف والدار، فإنّه 
وأيخذ مثنه، وميكنه مبلكيته للدار أن يسكنها، وأن يبيعها وأيخذ مثنها. 
فالرغيف والدار كل منهما عني، واحلكم الشرعي املقدر فيهما هو إذن الشارع 
لإلنسان ابالنتفاع هبما استهالكًا ومنفعة ومبادلة. وهذا اإلذن ابالنتفاع 

جب أن يتمكن املالك، وهو من أضيف إليه اإلذن، من أكل الرغيف، يستو 
النسبة للرغيف، احلكم الشرعي مقدر بوسكىن الدار، كما يتمكن من بيعها. ف

ابلعني، وهو اإلذن ابستهالكها. وابلنسبة للدار، احلكم الشرعي مقدر 
ابملنفعة، وهو اإلذن بسكناها. وعلى هذا تكون امللكية هي إذن الشارع 
ابالنتفاع ابلعني. وعلى ذلك فال تثبت امللكية إاّل إبثبات الشارع هلا، وتقريره 
ألسباهبا. وإذن فاحلق يف ملكية العني ليس انشئًا عن العني نفسها، وعن 

أي عن كوهنا انفعة أو غري انفعة، وإّنا هو انشئ عن إذن الشارع،  ،طبيعتها
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املسبنب، الذي هو متلكها  وعن جعله السبب الذي يبيح امللك للعني منتجاً 
شرعاً. وهلذا أذن يف متلك بعض األعيان، ومنع من متلك بعضها، وأذن يف 
بعض العقود، ومنع بعضها، فمنع متلك اخلمر واخلنزير للمسلم، كما منع متلك 
مال الراب، ومال القمار ألي واحد من رعية الدولة اإلسالمية، وأذن يف البيع 

ه، وأذن يف شركة العنان، ومنع اجلمعيات التعاونية. فأحله، ومنع الراب فحرم
 وشركات املسامهة، والتأمني. 

والتملك املشروع له شروط. كما أن للتصرف يف امللك قيودًا حبيث ال 
خترج امللكية عن مصلحة اجلماعة، ومصلحة الفرد ابعتباره جزءًا من اجلماعة، 

معني. واالنتفاع ابلعني اململوكة إّنا ال فرداً منفصاًل، وابعتباره إنساانً يف جمتمع 
حصل بسلطان من الشارع، أي أن أصل امللكية للشارع، وهو أعطاها للفرد، 
برتتيب منه على السبب الشرعي. فهي متليك من الشارع لفرد يف اجلماعة 

 شيئاً خاصاً، مل يكن ليحق له ملكه لوال هذا التمليك. 
لعني، وملكية ملنفعتها، وليست على أن امللكية للعني هي ملكية لذات ا

هي ملكية للمنفعة فقط، وإن املقصود احلقيقي من امللكية هو االنتفاع ابلعني 
 انتفاعاً معيناً بيننه الشرع. 

وعلى ضوء هذا التعريف للملكية الفردية ميكن أن يُفهم أن هناك أسباابً 
هبذه  مشروعة للتملك، وميكن أن يفهم أن هناك أحوااًل معينة للتصرف

امللكية، وميكن أن يفهم أن هناك كيفية معينة لالنتفاع مبا ميللك، وميكن أن 
تفهم احلوادث اليت تعترب اعتداء على حق امللكية الفردية. وهكذا ميكن أن 
يفهم من التعريف املعىن احلقيقي للحيازة اليت أابحها الشارع، ومعىن السعي 

رة أخرى يدل التعريف على املعىن احلقيقي وبعبا ،هلذه احليازة واالنتفاع مبا حازه
 للملكية.
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 معىن امللكية
حق امللكية الفردية حق شرعي للفرد، فله أن يتملك أموااًل منقولة وغري 
منقولة. وهذا احلق مصون وحمدد ابلتشريع والتوجيه. وحق امللكية هذا مع كونه 

لكية الفردية هو مصلحة ذات قيمة مالية حيددها الشرع، فإنّه يعين أن معىن امل
أن يكون للفرد سلطان على ما ميلك للتصرف فيه، كما له سلطان على 
أعماله االختيارية. ولذلك جند أن حتديد حق امللكية أمر بديهي يف حدود 

 أوامر هللا ونواهيه. 
وقد ظهر حتديد امللكية هذا يف أسباب التملك املشروعة، اليت هبا يتقرر 

اليت ترتتب عليها العقوابت، واألحوال اليت ال ترتتب  حق امللكية، ويف األحوال
عليها عقوابت، مثل تعريف السرقة، ومىت تسمى سرقة، وتعريف السلب، 

كما ظهر هذا التحديد أيضًا يف حق التصرف يف   .. اخل.وتعريف الغصب
امللكية، واألحوال اليت يباح فيها هذا التصرف، واألحوال اليت مُي َنُع فيها هذا 

رف، ويف تعريف تلك األحوال وبيان حوادثها. واإلسالم حني حيدد التص
امللكية ال حُيَدِّدها ابلكمية، وإّنا حيددها ابلكيفية ويظهر هذا التحديد 

 ابلكيفية ابرزاً يف األمور اآلتية: 
ة امللك، ال يف كمية   اب التملك، وتنمي ب ث أس دها من حي بتحدي - 1

 املال اململوك. 
 كيفية التصرف.   بتحديد - 2
 بكون رقبة األرض اخلراجية ملكاً للدولة ال لألفراد.  - 3
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 بصريورة امللكية الفردية ملكاً عاماً جرباً يف أحوال معينة.  - 4
إبعطاء من قصرت به الوسائل عن احلصول على حاجته ما يفي  - 5

 بتلك احلاجة يف حدودها. 
اد سلطان للفرد على ما وهبذا يظهر أن معىن امللكية الفردية هو إاج

ميلك، على كيفية معينة حمددة، جعلت امللكية حقًا شرعيًا للفرد. وقد جعل 
 التشريع صيانة حق امللكية للفرد واجبًا على الدولة، وجعل احرتامها وحفظها

وعدم االعتداء عليها أمرًا حتمياً. ولذلك وضعت العقوابت الزاجرة لكل من 
رقة أو السلب، أو أي طريق من الطرق غري يعبث هبذا احلق، سواء ابلس

املشروعة. فقد وضع التشريع له عقوبة زاجرة، ووضعت التوجيهات التهذيبية 
لكف النفوس عن التطلع إىل ما ليس هلا فيه حق من حقوق امللكية، وما هو 
داخل يف ملك اآلخرين. فاملال احلالل هو الذي ينطبق عليه معىن امللكية، 

 يس ملكاً، وال ينطبق عليه معىن امللكية. واملال احلرام ل
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 أسباب متلك املال

املال هو كل ما يتمول مهما كانت عينه، واملقصود من سبب متلكه هو 
نشأ ملكية املال للشخص، بعد أن مل يكن مملوكًا له. وأما أالسبب الذي 

املبادلة جبميع أنواعها فليست من أسباب متلك املال، وإّنا هي من أسباب 
لك األعيان، إذ هي متلك عني معينة من املال بعني غريها من املال، فاملال مت

مملوك أصاًل، وإّنا جرى تبادل أعيانه. وكذلك ال تدخل تنمية املال كربح 
التجارة، وأجرة الدار، وغلة الزرع، وما شاهبها يف أسباب متلك املال. فإهنا وإن  

فهي من  ،أ عن مال آخركان قد نشأ فيها بعض املال جديداً، ولكنه نش
أسباب ّناء املال، وليست من أسباب متلك املال. واملوضوع هو متلُّك املال 
إنشاًء، وبعبارة أخرى هو احلصول على املال ابتداًء. والفرق بني أسباب 
التملك وأسباب تنمية امللك أن التملك هو احلصول على املال ابتداًء، أي 

مللك هي تكثري املال الذي ملك، فاملال احلصول على أصل املال. وتنمية ا
َر. وقد جاء الشرع لكل من امللك، ومن تنمية امللك  ثِّّ  موجود، وإّنا ّنَُِّّي وكُ 

أبحكام تتعلق به. فالعقود من بيع وإجارة من األحكام املتعلقة بتنمية املال. 
والعمل من صيد ومضاربة من األحكام املتعلقة ابمللك. فأسباب امللك هي 

اب حيازة األصل. وأسباب تنمية امللك هي أسباب تكثري أصل املال، أسب
 بسبب من أسباب التملك. حيازته تالذي سبق

ولتمّلك املال أسباب شرعية حصرها الشارع يف أسباب معينة، ال اجوز 
تعّديها، فسبب ملكية املال حمصور مبا بيننه الشرع. وتعريف امللكية السابق من 

ر ابلعني أو املنفعة يقضي أن يكون إذن من الشارع حىت أهّنا حكم شرعي مقد
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حيصل التملك. وإذن ال بد من أسباب أيذن الشارع هبا ليحصل امللك. فإذا 
السبب الشرعي ال يوجد ُوجد السبب الشرعي ُوجد امللك للمال، وإذا مل يوجد 

َن به املال بسبب شرعي أَذِّ  ألّن امللكية هي حيازة ؛ملك للمال. ولو حازه فعالً 
الشارع. وقد حدد الشرع أسباب التملك أبحوال معينة، بّينها يف عدد معني، 
ومل يطلقها، وجعلها خطوطًا عريضة واضحة تندرُج حتتها أجزاء متعددة، هي 
فروع منها، ومسائل من أحكامها. ومل يعللها بعلل كلية معينة، فال تقاس 

اجات إّنا هو يف األموال د من احلكلّيات أخرى. وذلك ألّن املتجدِّ   عليها
ليس يف نظام العالقة، وإّنا هو يف موضوعها، احلادثة، وليس يف املعامالت، أي 

يف أحوال معينة، تنطبق على احلاجات  فكان ال بد من حصر املعامالت
املتجّددة واملتعّددة، وعلى املال من حيث هو مال، وعلى اجلهد من حيث هو 

لفردية على الوجه الذي يتفق مع الفطرة، جهد. ويف هذا حتديد للملكية ا
وينظم هذه امللكية حىت حُيمى اجملتمع من األخطار املرتتبة على إطالقها. فإن 
امللكية الفردية مظهر من مظاهر غريزة البقاء، كما أن الزواج مظهر من مظاهر 
غريزة النوع، وكما أن العبادات مظهر من مظاهر غريزة التدين. فإذا أطلقت 

املظاهر يف إشباع ما تَ َتطلنُب إشباعه أدى ذلك إىل الفوضى واالضطراب، هذه 
وإىل اإلشباع الشاذ، أو اإلشباع اخلاطئ. ولذلك ال بد من حتديد الكيفية، 
اليت حيصل فيها اإلنسان على املال، حىت ال يتحكم أفراد قالئل يف األّمة عن 

ااهم، وحىت ال ُيسعى طريق املال، وال حُيرم الكثريون من إشباع بعض حاج
للمال ألجل املال فيفقد اإلنسان طعم احلياة اهلنيئة، ومينع املال من أن يناله 
الّناس، وخيتفي يف اخلزائن واملخازن. وهلذا كان ال بد من حتديد أسباب 

 التملك. 
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وابستقراء األحكام الشرعية اليت تقتضي ملكية الشخص للمال يتبني 
  مخسة أسباب هي: أن أسباب التملك حمصورة يف

 العمل.  -أ  
 اإلرث.  -ب 
 احلاجة إىل املال ألجل احلياة.  -ج 
 إعطاء الدولة من أمواهلا للرعية.  -د 
 األموال اليت أيخذها األفراد دون مقابل مال  أو ُجهد .  -  ه
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 السبب األول من أسباب التملك
 العمل

َعان النظر يف أيّة عني من أعيان امل سواء أكانت قد  ال،يتبني من إم 
فإن  ،أم وجدت بفعل إنسان كالرغيف والسيارة وجدت طبيعيًا كالُفط ر،

 احلصول عليها حيتاج إىل عمل. 
وملا كانت كلمة العمل واسعة الداللة، وكان العمل متعدد األنواع، 
وخمتلف األشكال، ومتنوع النتائج، فإن الشارع مل يرتك كلمة العمل على 

على العمل بشكل عام، وإّنا نص على أعمال معينة إطالقها، ومل ينص 
َ يف نصه هذا على هذه األعمال، وعلى أنواع العمل اليت تصلح  حمددة، فبنين

تكون سببًا من أسباب التملك. ومن استقراء األحكام الشرعية اليت  ألن
نصت على األعمال يتبني أن أنواع العمل املشروع الذي يكون سببًا لتملك 

 األعمال اآلتية: املال هي 
 إحياء املوات.  - 1
 استخراج ما يف ابطن األرض، أو ما يف اهلواء.  - 2
 الصيد.  - 3
 السمسرة والداللة.  - 4
 املضاربة.  - 5
 املساقاة.  - 6
 العمل لآلخرين أبجر.  - 7
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 إحياء املوات
املوات هو األرض اليت ال مالك هلا، وال ينتفع هبا أحد. وإحياؤها هو 

تها أو تشجريها، أو البناء عليها. وبعبارة أخرى هو استعماهلا يف أي نوع زراع
من أنواع االستعمال، الذي يفيد اإلحياء. وإحياء الشخص األرض اجعلها 

رواه « من أحيا أرضا  ميتة فهي له»ملكًا له، قال عليه الصالة والسالم: 
 رواه أمحد «من أحاط حائطا  على أرض فهي له»وقال:  ،البخاري عن عمر

. رواه الطرباين يف الكبري« من سبق إىل ما مل يسبقه إليه ُمْسلم فهو له»وقال: 
وال فرق يف ذلك بني املسلم والذمي إلطالق األحاديث، وألّن ما أيخذه 
الذمي من بطون األودية واآلجام ورؤوس اجلبال ملكه، وال اجوز انتزاعه منه، 

ذا عاّم يف كل أرض، سواء أكانت فاألرض املوات أوىل أن تكون ملكه. وه
دار إسالم، أم دار حرب، وسواء أكانت أَر َضًا عشرية، أم خراجية. إاّل أن 
شرط التملك أن يستثمر األرض خالل مّدة ثالث سنني من وضع يده عليها، 
وأن يستمر هذا اإلحياء ابستغالهلا. فإذا مل يستثمرها خالل مّدة ثالث سنوات 

يها، أو أمهلها بعد ذلك مّدة ثالث سنوات متتالية من اتريخ وضع يده عل
روى أبو يوسف يف كتاب اخلراج عن سعيد بن  سقط حق ملكيته هلا،

 .(سننيليس حملتجر حق بعد ثالث ... و قال عمر بن اخلطاب: ) املسيب:
أنن ُعمَر جَعل التحجرَي ثالَث وورد يف سنن البيهقي عن عمرو بن شعيب: 

ننَي فإن ترَكها حىت ننَي فأحياها غريُه فهو أحقُّ هباسِّ وقد قاله .  متضَي ثالُث سِّ
 .م ينكروا عليه فكان إمجاعا  ـلو ، على مرأى ومسمع من الصحابة عمر وعمل به



 78 

 استخراج ما يف ابطن األرض 
ومن أنواع العمل استخراج ما يف ابطن األرض، مما ليس من ضرورات 

املسلمني، كما يف التعبري الفقهي،  اجلماعة وهو الركاز. أي مما ليس حقًا لعامة
. أما إن كان من منهفإن مستخرجه ميلك أربعة أمخاسه وخيرج اخلمس 

ضرورايت اجلماعة، أي كان حقاً لعامة املسلمني فإنّه يدخل يف امللكية العامة. 
وضابطه أن ما كان مركوزًا يف األرض بفعل إنسان أو كان حمدود املقدار ال 

عة فيه حاجة فهو ركاز. وما كان أصليًا وللجماعة فيه يبلغ أن يكون للجما
حاجة مل يكن ركازاً، وكان ملكًا عاماً. وأّما ما كان أصليًا ومل يكن للجماعة 
فيه حاجة، كاحملاجر اليت ُتستخرج منها حجارة البناء وغريه فال يكون ركازاً وال 

ز وإخراج اخلمس منه ملكاً عاماً، بل هو داخل يف امللكية الفردية. وملكية الركا
سائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بتة ابحلديث الشريف، فقد روى النن اث

أو ، كان يف طريق مأِتّ  ما: عن الُّلَقطة فقال سئل رسول هللا »جده قال: 
وما مل يكن يف طريق ، يف قرية عامرة فعّرفها سنة فإن جاء صاحبها وإال فلك

ويلحق أبنواع استخراج ما يف « يف الركاز اخلمسمأِّت وال يف قرية عامرة ففيه و 
يستخرج منه األكسجني واألزوت.  األرض استخراج ما يف اهلواء كأن ابطن

 وكذلك استخراج كل شيء أابحه الشرع مما خلقه هللا وأطلق االنتفاع به. 

 الصيد
ومن أنواع العمل الصيد. فصيد السمك والآللئ واملرجان واإلسفنج وما 

يد البحر ميلكها من يصيدها، كما هو احلال يف صيد الطري إليها من ص
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ملن يصيدها كذلك. قال تعاىل:   واحليوان، وما إليها من صيد الرب فإهنا ملك
                                           

           :وقال             :وقال           

                                            

                               ة  . وروى أبو ثعلب
أصيد ، فقلت اي رسول هللا إان أبرض صيد أتيت رسول هللا »ين قال:  اخلش

فأخِِبْين ماذا يصلُح ، وأصيد بكليب الذي ليس مبعلَّم، بكليب املعلَّم وأصيد، بقوسي
اسم هللا رت أّما ما ذكرت إنكم أبرض صيد فما صدت بقوسك وذك: يل؟ قال

وما صدت ، فكلوما صدت بكلبك املعلم وذكرت اسم هللا عليه ، عليه َفُكلْ 
 . هرواه النسائي وابن ماج« بكلبك الذي ليس مبعلم فأدرْكَت ذكاتُه فكل

 السمسرة والداللة 
السمس ار اس  م مل  ن يعم  ل للغ  ري ابألج  ر، بيع  اً وش  راء، وه  و يص  دق أيض  اً 

ألج   ر بيع   اً وش   راء. والسمس   رة ن   وع م   ن أن   واع عل   ى ال   دالل فإنّ   ه يعم   ل للغ   ري اب
األعم  ال ال  يت ميل  ك هب  ا امل  ال ش  رعاً. فق  د روى أب  و داود ع  ن ق  يس ب  ن أيب غ  رزة 

ُنس  ّمى السماس  رة، فم  ّر بن  ا رس  ول هللا  الكن  اين ق  ال كن  ا يف عه  د رس  ول هللا 
  :إن البيـــع هضـــره  اي معشـــر التجـــار»فس   ماان ابس   م ه   و أحس   ن من   ه فق   ال

ومعن   اه أن   ه يب   الغ يف وص   ف س   لعته ح   ىت  .«لـــف فشـــوبوه ابلصـــدقةاللغـــو واحل
ي  تكلم مب  ا ه  و لغ  و، وق  د اج  ازف يف احلل  ف ل  رتويج س  لعته، فيُ ن   َدُب إىل الصن  دقة 

للبي ع والش راء ليمحو أثر ذلك. وال بد من أن يكون العمل ال ذي اس تؤجر علي ه 
ل   ه ال   دار  و ليش   رتيمعلوم   اً، إم   ا ابلس   لعة وإم   ا ابمل   دة. ف   إذا اس   تأجره ليبي   ع ل   ه، أ
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الفالني  ة، أو املت  اع الف  الين ص  ح، وك  ذلك إذا اس  تأجره ليبي  ع ل  ه، أو ليش  رتي ل  ه 
 يوماً إىل الليل صح، وأما إذا استأجره لعمل جمهول فهو فاسد. 

ول   يس م   ن السمس   رة م   ا يفعل   ه بع   ض األج   راء، وه   و أن يرس   ل الت   اجر 
ااًل مقاب  ل ش  رائه م  ن رس  واًل عن  ه ليش  رتي ل  ه بض  اعة م  ن آخ  ر، فيعطي  ه اآلخ  ر م  

عنده فال حيسبها من الثمن بل أيخذها له ابعتبارها مسسرة من التاجر، وهو ما 
يس   مى عن   دهم القومس   يون. فه   ذا ال يعت   رب مسس   رة، ألّن الش   خص وكي   ل ع    ن 
الت اجر ال  ذي يش  رتي ل  ه، فم ا ي  نقص م  ن ال  ثمن ه و للمش  رتي، ول  يس للرس  ول. 

ل ا ل ذي أرس له إالّ أن يس امِّح ب ه املرسِّ ل ولذلك حيرم عليه أخذه، بل هو للمرسِّ
ليش  رتي ل  ه ش  يئاً، وأعط  اه الب  ائع  هوز، وك  ذلك ل  و أرس  ل خادم  ه أو ص  ديقفيج  

م  ااًل، أي قومس  يوانً مقاب  ل ش  رائه م  ن عن  ده، فإنّ  ه ال اج  وز ل  ه أخ  ذه ألنّ  ه ل  يس 
مسس   رة، وإّن   ا ه   و س   رقة م   ن م   ال الش   خص املرسِّ   ل، إذ ه   و للمرسِّ   ل، ول    يس 

ل. للرسول املشرتي عن  املرسِّ

 املضاربة
املضاربة هي أن يشرتك اثنان يف جتارة، ويكون املال من أحدمها والعمل 

فيكون من أحدمها  ،أي أن يشرتك َبَدٌن من شخص ومال من آخر ،من اآلخر
العمل، واملال من اآلخر. وأن يتفقا على مقدار معني من الربح، كثلث الربح 

، ويعمل فيه اآلخر، والربح بينهما. وال بد مثل أن خُيرج أَحُدمها ألفاً  ،أو نصفه
َنه وبني املال، ألّن املضاربة تقتضي  من تسليم املال إىل العامل، وأن خُيَّلى بَ ي  
تسليم املال للمضارب. وللعامل أن يشرتط على رب املال ثلث الربح، أو 

أو ما يتفقان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا جزءًا من أجزاء، وألّن  ،نصفه
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استحقاق املضارب الربح بعمله، فجاَز ما يتفقان عليه من قليل أو كثري  
كاألجرة يف اإلجارة، وكاجلزء من الثمرة يف املساقاة. فاملضاربة نوع من أنواع 
العمل الذي يكون سببًا للمِّل ك َشرعاً، فيملك املضارب املال الذي رحبه من 

 نوع من أنواع الشركة ألهّنااملضاربة بعمله، حسب ما اتفقا عليه. واملضاربة 
فعن  ،شركة َبَدن  ومال، والشركة من املعامالت اليت نص الشرع على جوازها

إن هللا يقول: أان اثلث الشريكني، ما مل خين أحدمها » :أيب هريرة قال: قال 
فيما رواه   وقال رواه أبو داود. «صاحبه، فإذا خانه خرجُت من بينهما

لى الشريكني، ما مل خين أحدمها صاحبه، فإذا خان هللا عيد »الدارقطين: 
وروى الطرباين يف األوسط َعنِّ اب نِّ َعبناس  قَاَل:   «أحدمها صاحبه رفعها عنهما

ِإَذا َدَفَع َماال  ُمَضارَبَة  اْشتَـَرَط َعَلى َصاِحِبِه: »َكاَن ال َعبناُس ب ُن َعب دِّ ال ُمطنلِّبِّ 
ََِي ِبِه َذاَت َكِبد  َرْطَبة ، فَِإْن اَل َيْسُلُك ِبِه ََبْر ا، َواَل  ، َواَل َيْش  يـَْنِزُل ِبِه َواِداي 

وأمجع «. ، فََأَجازَهُ فـََعَل فـَُهَو َضاِمٌن، فـََرَفَع َشْرَطُه ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ 
  مال يتيم مضاربة وقد دفع عمرعلى جواز املضاربة.  الصحابة رضوان هللا عليهم

، وقد دفع عثمان إىل رجل مااًل مضاربة. ويف أيب شيبةكما ورد يف مصنف ابن 
املضاربة ينشئ املضارب ملكًا له بعمله يف مال غريه، فاملضاربة من قبل املضارب 
عمل، وسبب من أسباب التملك، ولكنها ابلنسبة لصاحب املال ليست سببًا من 

 . أسباب التملك، وإّنا هي سبب من أسباب تنمية امللك

 املساقاة 
أنواع العمل املساقاة، وهي أن يدفع الشخص شجره إىل آخر  ومن

ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما حيتاج إليه جبزء معلوم له من مثره. وإّنا مسيت 
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مساقاة ألهّنا مفاعلة من السقي. ألّن أهل احلجاز أكثر حاجة شجرهم إىل 
ال السقي، ألهّنم يستقون من اآلابر فسميت بذلك. واملساقاة هي من األعم

رضي هللا )اليت نص الشرع على جوازها. فقد روى مسلم عن عبد هللا بن عمر 
أهَل خيِب بشطر ما خيرج منها من مثر أو  عامَل رسوُل هللا »قال:  (عنهما
وجتوز املساقاة يف النخل والشجر والَكر م جبزء معلوم، اجعل للعامل من  .«زرع

ما ال مثر له من الشجر  الثمر، وهذا يف الشجر الذي له مثر فقط. أما 
كالصفصاف، أو له مثر غري مقصود كالصنوبر واأَلر ز فال جتوز املساقاة عليه، 
ألّن املساقاة إّنا تكون جبزء من الثمرة، وهذا ال مثرة مقصودة له. إاّل أن يكون 
مما يقصد ورقه كالتوت والورد فإنّه جتوز فيه املساقاة. ألنّه يف معىن الثمر، ألنّه 

يتكرر كل عام، وميكن أخذه واملساقاة عليه جبزء منه فيثبت له مثل ّناء 
 حكمه. 

 إجارة األجري
أي عمااًل يعملون له. قال  ،أجاز اإلسالم للفرد أن يستأجر ُأَجراء

تعاىل:                                        

                                          .
رضي )أن عائشة أم املؤمنني  ،أخربين عروة بن الزبري :وروى ابن شهاب فقال

وأبو بكر رجال  من بين الديل هاداي   استأجر رسول هللا »قالت:  (هللا عنها
وواعداه غار ثور بعد ، كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما  ِخّريتا  وهو على دين

وقال هللا تعاىل: « ثالث ليال براحلتيهما صبح ثالث          

        وروى البخاري عن أيب هريرة قال: قال عليه الصالة ،
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رجل أعطى يب مثّ ثالثة أان خصمهم يوم القيامة : قال هللا عز وجل»والسالم: 
ورجل استأجر أجريا  فاستوىف منه ومل يعطه ، ورجل ابع ُحرا  فأكل مثنه، غدر
واإلجارة هي متليك من األجري للمستأجر منفعة، ومتليك من املستأجر  .«أجره

لألجري مااًل، فهي عقد على املنفعة بعوض. والعقد يف إجارة األجري إما أن 
به األجري، وإما أن يرد على منفعة األجري  يرد على منفعة العمل الذي يقوم

كان املعقود عليه هو املنفعة اليت   ،نفسه، فإذا ورد العقد على منفعة العمل
حتصل من العمل، كاستئجار أرابب احلرف والصنائع ألعمال معينة،  

كان   ،العقد على منفعة الشخصكاستئجار الصباغ واحلداد والنجار. وإن ورد 
َدَمة والعمال. وهذا األجري إما  َ اخل كاستئجار  ،نفعة الشخصاملعقود عليه هو م

أن يعمل للفرد فقط مّدة معلومة، كمن يشتغل يف معمل أو بستان أو مزرعة 
ألحد الّناس أبجرة معينة، أو كموظفي احلكومة يف مجيع مصاحلها. وإما أن 

ياط معينة عما يعمل، كالنجار واخل ةيعمل عماًل معينًا جلميع الّناس أبجر 
اء ومن شاكلهم. واألول هو األجري اخلاص، والثاين هو األجري املشرتك ّّ واحلذ

 أو األجري العام.

 عمل األجري
 حتديد العمل 

واإلجارة هي االنتفاع مبنافع الشيء املؤجر. وهي ابلنسبة لألجري 
االنتفاع جبهده. وال بد يف إجارة األجري من حتديد العمل، وحتديد املدة، 

جرة، وحتديد اجلهد. فال بد من بيان نوع العمل، حىت ال يكون وحتديد األ
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ألّن اإلجارة على اجملهول فاسدة، وال بد من حتديد مّدة العمل،  ؛جمهوالً 
مياومة أو مشاهرة أو مساهنة، وال بد من حتديد أجرة العامل. عن ابن مسعود 

ورد « لمه أجرهإذا استأجر أحدكم أجريا  فليع»قال: قال عليه الصالة والسالم: 
فال  ،، وال بد من حتديد اجلهد الذي يبذله العامليف كن ز العمال عن الدارقطين

 ال هللا تعاىل:  قون. ق يكلف العمال من العمل إاّل ما يطي         

     :إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما »، وقال عليه الصالة والسالم
الشيخان من طريق أيب هريرة. فال اجوز أن يطلب من العامل  رواه« استطعتم

أن يبذل جهدًا إاّل بقدر طاقته املعتادة. ومبا أن اجلهد ال ميكن ضبطه مبعيار 
حقيقي، كان حتديد ساعات العمل هو أقرب ميزان لضبطه يف اليوم الواحد. 
 فتحدد ساعات العمل ضبطًا للجهد. وحيدد معها نوع العمل، كحفر أرض

أو َقط ع حجارة، أو َسو ق سيارة، أو عمل يف  ،صلبة أو رخوة، وَطر ق حديد
منجم، فإنّه يبني مقدار اجلهد أيضاً. وبذلك يكون العمل قد حدد يف نوعه 
ومدته وأجرته، واجلهد الذي يبذل فيه. وعلى هذا فإن الشرع حني أابح 

جهداً. وهذا استخدام العامل احتاط يف حتديد عمله، نوعًا ومدة وأجرة و 
 األجر الذي أيخذه األجري عوض قيامه ابلعمل ملك له ابجلهد الذي بذله. 

 نوع العمل 
فتجوز اإلجارة على التجارة  كل عمل حالل جتوز اإلجارة عليه.

 وعلى نقل جواب اخلصم، وعلى الوكالة، وعلى اخلدمة، والزراعة والصناعة،
وعلى طلب  لها إىل احلاكم،ومح وعلى جلب البينة، طالبًا كان أو مطلوابً،

وَسوق  وعلى حفر اآلابر والبناء، وعلى القضاء بني الّناس. احلقوق،
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ونقل الركاب  وعلى طبع الكتب ونسخ املصاحف، السيارات والطائرات،
أو على عمل  واإلجارة على العمل إما أن تقع على عمل معني، وغري ذلك.

كأّن   ،أو أجري معني ل معني،فإن وقعت اإلجارة على عم موصوف يف الذِّّمة.
 أو ليسوق هذه السيارة، يستأجر خالد حممدًا للقيام خبياطة هذا الثوب،

وال اجوز له أن يُقيم غريه مقامه  وجب على نفس األجري أن يقوم ابلعمل،
ألّن األجري  فإذا مرض أو عجز عن القيام ابلعمل مل يقم غريه مقامه، مطلقاً،

، أو هلكت السيارة املعينة ال اجب عليه أن  ب املعني،وإذا تلف الثو  قد ُعنيِّّ
. يقوم ابلعمل يف غريمها، أما إذا وقعت اإلجارة على  ألّن نوع العمل قد ُعنيِّّ
 أو لعمل موصوف، أو أجري موصوف لعمل معني، عني موصوفة يف الذّمة،
واجوز  ففي هذه احلال اجوز أن يقوم األجري ابلعمل، ،فإن احلكم خيتلف حينئذ

وإذا مرض أو عجز وجب عليه أن يُقيم مقامه من  أن يُقيم غريه مقامه،
أين سيارة أو  أو خييط الثوب، وكذلك اجب عليه أن يسوق السيارة، يعمله،

ما دام ينطبق عليه وصف العمل الذي جرى عقد  أي ثوب حُيضره له املؤجر،
بل هو  هلا،فال يكون حتديدًا  ألّن التحديد مل يكن للذات، اإلجارة عليه،

ويف هذه احلال  عني ما دامت من جنس النوع، ةحتديد للنوع فيكفي فيه أي
ذات من نفس  ةأييت أبي ال ابلذات جاعاًل اخليار له ألن   يكون تعيينه ابلوصف

عمل  ي وحتديد نوع العمل يشمل العامل الذي س النوع الذي جرى عليه العقد.
لذي سيعمل لبيان اجلهد الذي ويشمل العمل ا لبيان جهده كمهندس مثاًل،

وعلى ذلك يكون حتديد العمل ابلوصف كتحديده  يبذل فيه كحفر بئر مثاًل.
ويكفي أن يكون يف الذّمة  فيكفي تعيينه ابلوصف كتعيينه الذات، ابلذات،

فكما اجوز أن نستأجر فالاًن املهندس  غائبًا كما لو كان حاضرًا مشاهداً.
وكما اجوز أن  أجر مهندسًا وصفه كذا،كذلك اجوز أن نست فيتعني هو،
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كذلك اجوز أن نستأجر شخصاً  القميص الفالين،نستأجر شخصًا خلياطة 
 . خلياطة قميص وصفه كذا

وإذا تقبل الرجل لعمل  من األعمال فأعطاه لغريه أبقل من ذلك، وربح 
ه ألنّه اجوز له أن يؤجر غري  ؛الباقي جاز، سواء أعان الثاين بشيء، أم مل يعنه

عليه مبثل األجر األول، أو دونه أو زايدة عليه. وعلى ذلك فما يفعله 
أصحاب الصناعات، كاخلياطني والنجارين وأمثاهلم من استئجار عمال للعمل 
معهم، وكذلك ما يفعله املتعهدون من استئجار عمال للقيام أبعمال تعهدوا 

ل، ألّن هذا هبا جاز، سواء أعطوهم املقدار الذي أخذوه، أو أكثر أو أق
استئجار سواء أكان على أعمال معينة، أم كان ملدة معينة، وهو من نوع 

 األجري اخلاص اجلائز شرعاً. 
أما أتجريه العمال على أن أيخذ شيئًا من أجرهم، أو وضعه مشرفاً 
عليهم على جزء من أجرهم فال اجوز، ألنّه حينئذ يكون قد اغتصب جزءاً من 

قد روى أبو داود عن أيب سعيد اخلدري أن الرسول أجرهم الذي قدره هلم، ف
  :الشيء يكون بني: وما القسامة؟ قال: فقلنا: قال .إاّيكم والقسامة»قال 

يكون  الرجل»قال:  ويف رواية له عن عطاء عن النيب « الّناس فينتقص منه
فلو قاول متعهد «. على الفئام من الّناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا

فأعطى العمال أقل من  ،كل عامل بدينار  ،ن حيضر مائة عاملشخصًا على أ
دينار ال اجوز، ألّن املقدار الذي قاول عليه يعترب أجراً حمدداً لكل عامل منهم، 
فإذا أنقص منه أخذ من حقهم. أما لو قاوله على أن حيضر له مائة عامل، ومل 

ألنّه ال يكون أنقص يذكر أجرة هلم، وأعطاهم أجرة أقل من املقاولة فإنه اجوز، 
من أجرهم املقدر هلم. ويشرتط يف حتديد نوع العمل أن يكون التحديد انفياً 
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للجهالة، حىت تكون اإلجارة على معلوم، ألّن اإلجارة على جمهول فاسدة، 
الصناديق من البضاعة إىل مصر بعشرة فلو قال استأجرتك لتحمل يل هذه 
تحملها يل كل طن بدينار صح. أو ل داننري فاإلجارة صحيحة. أو استأجرتك

لتحملها يل طنًا بدينار، وما زاد فبحساب ذلك جاز أيضاً. وكذلك كل لفظ 
يدل على إرادة محلها مجيعها. أما إذا قال له لتحمل منها طنًا بدينار، وما زاد 

عليه  فبحساب ذلك، يريد مهما محلت من ابقيها، فال يصح ألّن املعقودَ 
له تنقل يل كل طن بدينار صح، كما لو ما لو قال ها وهو جمهول. أبعضُ 

استأجره ليخرج له ماء كل مرت بقرش جاز. فيشرتط أن تكون اإلجارة على 
 . معلوم، فإن دخلت اجلهالة ال تصح

 مّدة العمل 
م   ن اإلج   ارة م   ا ال ب   د في   ه م   ن ذك   ر العم   ل ال   ذي يس   تأجر علي   ه فق   ط،  

ذكر في  ه م  ّدة، ومنه  ا م  ا ال ب  د كاخلياط  ة ورك  وب الس  يارة إىل مك  ان ك  ذا، وال ي  
فيه من ذكر امل دة ال يت يس تأجره عليه ا فق ط، وال ي ذكر في ه مق دار العم ل، ك أّن 
يقول استأجرتك شهراً حتفر يل بئراً أو قناة، مل حيتج إىل معرفة الق در، وعلي ه أن 
حيف   ر ذل   ك الش   هر، قل   ياًل حف   ر أو كث   رياً. ومنه   ا م   ا ال ب   د في   ه م   ن ذك   ر امل   دة 

 مثل بناء دار، وإنشاء مصفاة برتول وما شاكل ذل ك. وك ل عم ل ال والعمل يف
يع   رف إالّ ب   ذكر امل   دة ال ب   د في   ه م   ن ذك   ر امل   دة. ألّن اإلج   ارة اج   ب أن تك   ون 
معلومة، وعدم ذكر املدة يف بعض األعمال اجعلها جمهول ة. وإذا كان ت اإلج ارة 

وس   نة فل   يس جمهول   ة ال جت   وز. وإذا وقع   ت اإلج   ارة عل   ى م   ّدة معلوم   ة كش   هر 
ألح    دمها الفس    خ إالّ عن    د انقض    اء امل    دة. وإذا أج    ره عل    ى م    ّدة مك    ررة، ك    أّن 
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اس   تأجر ع   اماًل ك   ل ش   هر بعش   رين دين   اراً، ل   زم العق   د ك   ل ش   هر بتل   بس األج   ري 
أن يك    ون ذك    ر امل    دة يف عق    د م    ن ابلعم    ل ال    ذي اس    تؤجر للقي    ام ب    ه. وال ب    د 

تلي العقد، بل لو أجره نفس ه يف اإلجارة. إالّ أنه ال يشرتط يف مّدة اإلجارة أن 
وإذا ذك   رت امل   دة يف العق   د، أو ك   ان  ،ش   هر رج   ب وه   و يف ش   هر احمل   رم ص   ح

فيج  ب أن حت  دد امل  دة بف  رتة م  ن ال  زمن   ،ذكره  ا يف العق  د ض  رورايً لنف  ي اجلهال  ة
 كدقيقة أو ساعة أو أسبوع أو شهر أو سنة. 

 أجرة العمل 
اهدة والوصف الرافع ويشرتط أن يكون مال اإلجارة معلومًا ابملش

 .«إذا استأجر أحدكم أجريا  فليعلمه أجره»قال:  للجهالة، ألّن النيب 
وعوض اإلجارة جائز أن يكون نقداً، وجائز أن يكون غري نقد، وجائز أن 
يكون مااًل، وجائز أن يكون منفعة، وكل ما جاز أن يكون مثنًا جاز أن يكون 

لو كان جمهواًل فال يصح. فلو  عوضاً، على شرط أن يكون معلوماً. أما
من الزرع مل يصح للجهالة، خبالف ما لو غري معلوم استأجر احلاصد جبزء 

استأجره بصاع واحد، أو ُمدّ  صّح. واجوز أن يستأجر األجري بطعامه وكسوته، 
 أو اجعل له أجرًا مع طعامه وكسوته. ألّن ذلك جائز يف املرضعة قال تعاىل: 

                        فجعل هلن النفقة والكسوة .
على الرضاع. وإذا جاز يف املرضعة جاز يف غريها، ألنّه كله إجارة، فهي مسألة 

 من مسائل اإلجارة. 
واحلاصل أنه اجب أن تكون األجرة معلومة علمًا ينفي اجلهالة، حىت 

 منازعة. ألّن األصل يف العقود كلها أن تنفي يتمكن من استيفائها من غري
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املنازعات بني الّناس. وال بد من االتفاق على األجرة قبل البدء يف العمل، 
ويكره استعمال األجري قبل أن يتفق معه على األجرة. وإن وقعت اإلجارة 
على عمل استحق العامل األجرة ابلعقد، لكن ال اجب تسليمها إاّل بعد 

يف احلديث  حينئذ تسليمها فورًا لقوله عليه الصالة والسالم العمل، فيجب
ورجل ابع ، رجل أعطى يب مّث غدر، يوم القيامة ثالثة أان خصمهم: »القدسي

رواه البخاري « استأجر أجريا  فاستوىف منه ومل يعطه أجره ورجل، حرا  فأكل مثنه
إن شرطه منجماً عن أيب هريرة. أّما إذا اشرتط أتجيل األجر فهو إىل أجله، و 

لى ما اتفقا عليه. فهو ع ،يومًا يوماً، أو شهراً شهراً، أو أقل من ذلك أو أكثر
بل يكفي متكينه من االنتفاع  يستويف املستأجر املنفعة ابلفعل، وال ضرورة ألن  

اجعل األجرة مستحقة عليه. فلو استأجر أجريًا خاصًا ليخدمه يف بيته،  ألن  
سه حتت تصرفه، استحق األجر مبضي املدة اليت وجاء إىل البيت ووضع نف

ألنّه وإن كان العقد على املنفعة، ومل يستوفها  ؛ميكن االنتفاع فيها من األجري
ابلفعل، ولكن متكينه من استيفائها، وعدم مباشرته الستيفاء املنفعة كاف 

ألّن التقصري جاء من جهة املستأجر، ال من جهة األجري.  ؛الستحقاق األجرة
ا األجري املشرتك، أو األجري العام فإنّه إذا استؤجر على عمل معني يف عني، أم

فال خيلو إما أن يوقعه وهو يف يد األجري كالصباغ يصبغ يف حانوته، واخلياط 
يف دكانه فال يربأ من العمل حىت يسلمها للمستأجر، وال يستحق األجر حىت 

 يربأ منه ما مل يسلمه إىل ن املعقود عليه يف يده فالأل ؛يسلمه مفروغًا منه
العاقد. وأما إن كان يوقع العمل يف مِّل ك املستأجر، مثل أن حيضره املستأجر 
إىل داره ليخيط فيها، أو يصبغ فيها فإنّه يربأ من العمل، ويستحق أجره مبجرد 

 ألنّه يف يد املستأجر، فيصري مسلماً للعمل حااًل فحااًل. ؛عمله
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 ل اجلهد الذي يبذل يف العم
وتقدر  يقع العقد يف إجارة األجري على منفعة اجلهد الذي يبذله.

 وال مقياس املنفعة. أما اجلهد نفسه فليس هو مقياس األجر، األجرة ابملنفعة.
مع أن  ،ألّن جهده أكثر ؛وإال لكان أجر احلّجار أكثر من أجر املهندس

 ل اجلهد.وليس بد وعليه فإن األجر هو بدل املنفعة، العكس هو الواقع.
فإنّه يتفاوت كذلك  وكما خيتلف األجر ويتفاوت ابختالف األعمال املتعددة،

والعقد يف   ال بتفاوت اجلهد. األجر يف العمل الواحد بتفاوت إتقان املنفعة،
 فالعربة ابملنفعة، ال على جهد األجري. كلتا احلالتني وقع على منفعة األجري،
أم منافع أجراء خمتلفني  أعمال متعددة،سواء أكانت منافع أجراء خمتلفني يف 

نعم إن املنفعة يف األعمال إّنا  وال اعتبار للجهد مطلقاً. يف العمل الواحد،
أم يف العمل الواحد من  هي مثرة اجلهد سواء أكان يف األعمال املختلفة،

وإن   ال جمرد بذل اجلهد، ولكن املراد منها هو املنفعة، األشخاص املتعددين،
وإذا استأجر رجاًل للبناء فال بد من تقدير االستئجار  ظ اجلهد.كان يالح

وطوله  فإن قّدره ابلعمل فظاهر فيه املنفعة يف بيان موضعه، ابلزمن أو العمل.
وإن قّدره ابلزمن فاملنفعة فيه تزيد بكثرة  وعرضه ومسكه ومادة البناء.. اخل،

 ن مقياسًا للمنفعة،فكان وصف العمل وذكر الزم وتنقص بقلتها عادة. املدة،
وال يُلزم ابملشقة غري  وإذا قّدر ابلزمن فال يعمل أكثر من طاقته العادية،

 العادية.
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 حكم إجارة املنافع احملرمة
يش رتط لص  حة اإلج ارة أن تك  ون املنفع ة مباح  ة، وال جت وز إج  ارة األج  ري 

وال  فيم  ا منفعت  ه حمرم  ة، ف  ال جت  وز إج  ارة األج  ري عل  ى مح  ل اخلم  ر مل  ن يش  رتيها.
فق د روى الرتم ذي ع ن أن س ب ن  ،وال ميت ة ،على عصرها، وال عل ى مح ل خنزي ر

، ومعتصـــــرها ،عاصـــــرها: يف اخلمـــــر عشـــــرة  لعـــــن رســـــول هللا»مال     ك ق     ال: 
َي هلـا ،وآكـل مثنهـا ،وابئعهـا ،وسـاقيها ،واحملمولة إليه ،وحاملها ،وشارهبا  ،واملشـ

َاة له ألنّ ه إج ارة  ؛أعم ال ال رابوك ذلك ال جت ور اإلج ارة عل ى عم ل م ن « واملش
ع  ن طري  ق اب  ن مس  عود ع  ن الن  يب  هعل  ى منفع  ة حمرم  ة، وألن  ه ق  د روى اب  ن ماج  

  ،«أم   ا موظف   و املص   ارف  .«كلـــه وشـــاهديه وكاتبـــهؤ أنـــه لعـــن آكـــل الـــراب وم
)البنوك( ودوائر القطع ومجيع املؤسسات اليت تشتغل ابلراب فإنّه ينظ ر، ف إن ك ان 

 مس واء ن تج عن ه وح ده ال راب، أ ،ءاً م ن أعم ال ال رابله جز  واالعمل الذي استؤجر 
ن  تج عن  ه م  ع غ  ريه م  ن األعم  ال راب، فإنّ  ه حي  رم عل  ى املس  لم القي  ام هب  ذا العم  ل، 
وذلك كاملدير واحملاسبني واملدققني، وكل عمل يؤدي منفع ة تتص ل ابل راب، س واء 

 ،ابل راب أكان اتصاهلا بشكل مباشر، أم غري مباش ر. أم ا األعم ال ال يت ال تتص ل
وم  ا ش  اكل  ،اسوالكنّ   ،واحل  ارس ،ابك  البوّ   ،ال بش  كل مباش  ر، وال غ  ري مباش  ر

فإنّ  ه اج  وز، ألنّ  ه اس  تئجار عل  ى منفع  ة مباح  ة، وألن  ه ال ينطب  ق علي  ه م  ا  ،ذل  ك
ينطب  ق عل  ى كات  ب ال  راب وش  اهديه. ومث  ل م  وظفي املص  ارف موظف  و احلكوم  ة، 

ذين يش     تغلون يف حتض     ري ال     ذين يش     تغلون بعملي     ات ال     راب، مث     ل امل     وظفني ال     
القروض للفالحني براب، وموظفي املالية ال ذين يعمل ون مب ا ه و م ن أعم ال ال راب، 
وم  وظفي دوائ  ر األيت  ام، ال  يت تق  رض األم  وال ابل  راب، فكله  ا وظ  ائف حمرم  ة يعت  رب 

مرتكب   اً كب   رية م   ن الكب   ائر، ألنّ   ه ينطب   ق علي   ه أن   ه كات   ب لل   راب أو م   ن يش   تغل هب   ا 
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حي  رم أن يك  ون  ،عم  ل م  ن األعم  ال ال  يت حرمه  ا هللا تع  اىلك  ل  ش  اهده، وهك  ذا
 .  املسلم فيه أجرياً 

كش ركات  أو االش رتاك هب ا ألهّن ا ابطل ة ش رعاً، أما األعمال احملرم رحبها،
فإنّ   ه ال  ،وم   ا ش   اكل ذل   ك واجلمعي   ات التعاوني   ة، وش   ركات املس   امهة، ،الت   أمني

أو األعم ال املرتتب ة  الفاس دة، أو العقود اجوز للمسلم أن يباشر العقود الباطلة،
فيح رم  خي الف احلك م الش رعي. ،أو عم الً  وال اجوز له أن يباش ر عق داً، عليها،

ول    و مل  وذل    ك ك    املوظف ال    ذي يكت    ب عق    ود الت    أمني، أن يك    ون أج    رياً في    ه.
ومث  ل  أو ال  ذي يقب  ل الت  أمني. أو ال  ذي يف  اوض عل  ى ش  روط الت  أمني، يقبله  ا،

ومث   ل  حبس   ب املش   رتايت يف اجلمعي   ات التعاوني   ة، املوظ   ف ال   ذي ي   وزع األرابح
 أو ال ذي يش تغل يف حس اابت الس ندات. املوظف الذي يبيع أس هم الش ركات،

  وما شاكل ذلك. ومثل املوظف الذي يقوم ابلدعاية للجمعيات التعاونية،
مم   ا اج   وز  أم   ا الش   ركات املنعق   دة فجمي   ع امل   وظفني فيه   ا إن ك   ان عمله   م

وإن كان العمل ال اجوز له  جاز هلم أن يكونوا موظفني فيه،شرعاً أن يقوموا به 
ألنّ ه ال اج وز أن  ال اج وز ل ه أن يك ون موظف اً في ه، ،أن يباشره هو ش رعاً لنفس ه

أو أن  فم  ا ح  رم القي  ام ب  ه م  ن األعم  ال ح  رم أن ي  ؤجر علي  ه، يك  ون أج  رياً في  ه.
 يكون أجرياً فيه. 

 حكم إجارة غري املسلم
جر فال يشرتط فيهما أن يكوان مسلَمني، أو أن يكون أما األجري واملستأ

أحدمها مسلماً. فيجوز للمسلم أن يستأجر غري املسلم مطلقاً، لعمل الرسول 
،  وإلمجاع الصحابة على استئجار غري املسلمني يف أي عمل مباح، ويف
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يهودايً   أعمال الدولة اليت يستأجر عليها للقيام هبا. فقد استأجر رسول هللا 
أورد البخاري يف صحيحه أن رسول هللا اتباً، واستأجر يهوداًي آخر مرتمجاً، و ك
  استأجر مشركًا ليدلنه على الطريق، واستأجر أبو بكر وعمر نصارى

فكذلك اجوز أن  ،حلساب املال. وكما اجوز للمسلم أن يستأجر غري املسلم
العمل احملرم فال  يؤجر املسلم نفسه لغري املسلم، للقيام بعمل غري حمرم. أما

اجوز، سواء أكان املستأجر مسلمًا أم غري مسلم. وعليه اجوز أن يؤجر املسلم 
نفسه لنصراين يعمل له. وليس هذا من قبيل حبس املسلم عند الكافر إلذالله، 
بل هو إجارة نفسه لغريه وهي جائزة، وال يشرتط فيها إسالم املستأجر، وال 

نفسه من  ي أن عليًا )رضي هللا عنه( أّجرفقد روى الرتمذإسالم األجري. 
بذلك فلم ينكره، وألنه عقد  يهودي، يسقي له كل دلو بتمرة، وأخرب النيب 

 ،معاوضة ال يتضمن إذالل املسلم. أما األعمال اليت فيها قرب إىل هللا تعاىل
وأداء  ،واحلج ،واألذان ،فيشرتط أن يكون األجري فيها مسلماً. وذلك كاإلمامة

وتعليم القرآن واحلديث، ألهّنا ال تصح إاّل من املسلم فال يؤجر للقيام  ،اةالزك
هبا إاّل مسلم. فالعلة فيها كوهنا ال تصح إاّل من املسلم. أما إن كانت 

فإنّه يصح  ؛يصح أداؤها من غري املسلم ،اليت يتقرب فيها إىل هللا ،األعمال
تعترب مما يتقرب فيها إىل هللا ن األعمال اليت إاستئجاره للقيام هبا. واحلاصل 

فإنّه ينظر، فإن   ،وال تعترب مما يتقرب فيها إىل هللا عند األجري ،عند املستأجر
فإنّه ال اجوز أن يستأجر فيها غري  ،كانت ال تصح إال من املسلم، كالقضاء

فإنّه اجوز استئجار غري  ،املسلم. وإن كانت تصح من غري املسلم، كالقتال
اجوز أن يستأجر للقتال وتدفع له األجرة من بيت  ميلذِّ هبا. فا املسلم للقيام

 املال.
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 اإلجارة على العبادات واملنافع العامة 
ملنفعة إن تعريف اإلجارة أبهنا عقد على املنفعة بعوض، واشرتاط كون ا

إىل أن  ،ه، يرشدان عند تطبيقه على احلوادثؤ مما ميكن للمستأجر استيفا
منفعة ميكن للمستأجر استيفاؤها من األجري، سواء  اإلجارة جائزة على كل

أكانت منفعة الشخص كاخلادم، أم منفعة العمل كالصانع، ما مل يرد يف النهي 
عن تلك املنفعة دليل شرعي، ألّن األصل يف األشياء اإلابحة، واملنفعة شيء 

 واألصل فيها التقيد ال ،ن هذا عقد، أو معاملةإمن األشياء. وال يقال هنا 
اإلابحة، ألّن العقد هو اإلجارة وليست املنفعة. أما املنفعة فهي شيء جتري 
عليه املعاملة، وينصبُّ عليه العقد، وليست هي معاملة أو عقداً. وعلى ذلك 

سواء أََورد نص يف  ،جتوز اإلجارة على مجيع املنافع، اليت مل يرد هني عنها
يكتب له على اآللة  ،اًل أو امرأةجوازها، أم مل يرد. فيجوز أن يستأجر املرء رج

ألّن ذلك إجارة على منفعة مل يرد هني  ؛الكاتبة صحائف معلومة أبجر معلوم
عنها، فتجوز اإلجارة عليها ولو مل يرد نص يف جوازها. واجوز استئجار كيال 

ملا روي يف حديث سويد بن قيس، جاءان  ،يف مّدة معلومة ،ووزان لعمل معلوم
من رجل يزن ابألجر، فقال رسول هللا  َ ، فساومنا وبعناه، وثميشي رسول هللا 

: «رواه أبو داود. فهذه اإلجارة جائزة إذ قد ورد نص « زن وأرجح
فإنّه ينظر فيها فإن كانت  ،سواء أكانت فرضاً، أم نفالً  ،جبوازها. أما العبادات

وز أخذ عن نفسه، وأداء زكاة نفسه، فال اج هكحج  ،مما ال يتعدى نفعه فاعله
ألّن األجر عوض االنتفاع، ومل حيصل لغريه ها هنا انتفاع،  ،األجرة عليها

فإجارته غري جائزة هلذا السبب، ألهّنا فرض عليه. أما إن كانت العبادة مما 
فإهنا جتوز اإلجارة عليها، وذلك كاألذان لغريه، وكإمامته  ،يتعدى نفعه فاعله
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، أو من يؤدي زكاته عنه. فإن ذلك  غريه، أو كاستئجار من حيج عن ميِّّت له
ألنّه عقد على منفعة بعوض. واألجر هنا عوض االنتفاع، وقد  ،كله جائز

حصل بغريه فجازت اإلجارة. وأما ما روى الرتمذي عن عثمان بن أيب العاص 
أن أختذ مؤذان  ال أيخذ على   إن من آخر ما عهد إيلَّ النيب»من أنه قال: 

فيه عن اختاذ املؤذن الذي أيخذ  ديث هنى الرسول فهذا احل .«أجرا   أذانه
أجراً، مؤذانً له، ومل ينه عن أخذ املؤذن أجراً، وهو يدل على أن هنالك مؤذنني 
أيخذون أجراً، وآخرين ال أيخذون أجراً. فنهاه عن اختاذ املؤذن ممن أيخذ 

اهة أخذ أجراً. وهنيه هذا فيه تنفري من أخذ األجر على األذان، مما يشعر بكر 
األجرة عليه، غري أنه ال يدل على حترمي اإلجارة على األذان بل يدل على 

 جوازها مع الكراهة. 
فإنّه اجوز للمرء أن يستأجر معلمًا يعلم أوالده، أو يعلمه  ،أما التعليم

ألّن التعليم منفعة مباحة، اجوز أخذ  ؛هو، أو يعلم من شاء ممن يرغب تعليمهم
إلجارة عليه، وقد أجاز الشرع أخذ األجرة على تعليم العوض عنها، فتجوز ا

القرآن، فكان جواز أخذ األجرة على تعليم غري القرآن من ابب أوىل. فقد 
 أحق ما أخذمت عليه أجرا  »أنه قال:  روى البخاري عن ابن عباس عن النيب 

وقد انعقد إمجاع الصحابة على أنه اجوز أخذ الرزق على التعليم  .«كتاب هللا
من بيت املال، فجاز أخذ األجر عليه، فقد روي عن طريق ابن أيب شيبة عن 

كان ابملدينة ثالثة معلمني صدقة الدمشقي عن الوضية بن عطاء قال: )
عمر بن اخلطاب يرزق كل واحد منهم مخسة عشر كل  فكان، يعلمون الصبيان

د من فهذا كله يدل على جواز أخذ األجرة على التعليم. أما ما ور  .(شهر
فإهنا مجيعها منصبة على النهي عن أخذ األجرة  ،أحاديث النهي يف هذا الباب
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على تعليم القرآن، ال النهي عن االستئجار على تعليمه، وهي كلها تدل على  
كراهة أخذ األجرة على تعليم القرآن، ال على حترمي اإلجارة على تعلمه. 

مع  ،ألجرة على تعليم القرآنفيكره أخذ ا ،وكراهة أخذ األجرة ال تنفي اجلواز
 جواز التأجري عليه. 

ألهّنا منفعة ميكن للمستأجر استيفاؤها،  ؛وأما إجارة الطبيب فهي جائزة
ولكن ال جتوز إجارته على الربء، ألنّه استئجار على جمهول. واجوز أن يستأجر 
 الطبيب ليفحصه، ألنّه منفعة معلومة، واجوز أن يستأجر الطبيب خبدمته أايماً 

معلومة، ألنّه عمل حمدود، واجوز أن يستأجره ليداويه، فإن مداواته معلومة 
علمًا انفيًا للجهالة، حىت ولو مل يعلم نوع املرض، إذ يكفي أن يعرف أنه 
مريض فقط. وإّنا جاز استئجار الطبيب ألّن الطب منفعة، ميكن للمستأجر 

ما يدل على  لنيب استيفاؤها، فتجوز اإلجارة عليها. وألنه قد ورد عن ا
 احتجم»جواز اإلجارة على الطب فقد روى البخاري عن أنس أنه قال: 

فحجمه أبو طيبة وأعطاه صاعني من طعام وكّلم مواليه فخففوا   رسول هللا
وقد كانت احلجامة يف ذلك الوقت من األدوية اليت يتطبب هبا، فدل  .«عنه

 كسب احلجام» : ما قولهأخذ األجرة عليها على جواز أتجري الطبيب. وأ
فال يدل على منع إجارة  ،الذي رواه الرتمذي عن رافع بن خديج« خبيث

 احلجام، بل يدل على كراهة التكسب ابحلجامة مع إابحتها، بدليل أن النيب
 ن أيب  دان ب لم عن مع . رواه مسمسى الثوم والبصل خبيثني مع إابحتهما

 ة. ه خاصّ  ت ع ف لحة. هذا كله يف األجري الذي من ط
فإن خدماته تعترب مصلحة من املصاحل  ،وأما األجري الذي منفعته عامة

اليت اجب على الدولة توفريها للناس، وذلك ألّن كل منفعة يتعدى نفعها 
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األفراد إىل اجلماعة، وكانت اجلماعة حمتاجة إليها، كانت هذه املنفعة من 
 ها للناس مجيعاً. وذلك كأن  توفري  املصاحل العامة اليت اجب على بيت املال

يستأجر األمري من يقضي بني الّناس مشاهرة، وكاستئجار موظفي الدوائر 
واملصاحل، وكاستئجار املؤذنني واألئمة. ويدخل يف املصاحل اليت اجب على 
الدولة استئجار األجراء هلا للناس مجيعًا التعليم والتطبيب. أما التعليم فإلمجاع 

وألن رزق املعلمني قدرًا معينًا من بيت املال أجرًا هلم،  الصحابة على إعطاء
وبدل ، األسري من الكّفار تعليم عشرة من أبناء املسلمني الرسول جعل فداء
  فألن الرسول، وهي ملك جلميع املسلمني. وأما الطب فدائه من الغنائم
يتصرف . فكون الرسول جاءته اهلدية، ومل فجعله للمسلمني ُأهِدَي إليه طبيبٌ 

بل جعلها للمسلمني، دليل على أن هذه اهلدية مما هو لعامة  ،هبا، ومل أيخذها
املسلمني، وليست له. فالرسول إذا جاءه شيء هدية، ووضعه للمسلمني 

يكون هذا الشيء مما هو لعامة املسلمني. وعلى ذلك فإن رزق األطباء  ،عامة
ستأجر طبيباً، وأن يستأجر واملعلمني يف بيت املال، وإن كان اجوز للفرد أن ي

معلماً. إاّل أنه اجب على الدولة أن توفر الطب والتعليم للرعية مجيعهم، ال فرق 
بني مسلم وذمي، وال بني غين وفقري، ألّن هذا كاألذان والقضاء، فهو من 
األمور اليت يتعدى نفعها، وحيتاج الّناس إليها، فهي من املصاحل العامة، ومن 

 أن توفر للرعية، وأن يضمنها بيت املال. األمور اليت اجب

 من هو األجري
إن الشرع اإلسالمي يعين ابألجري كل إنسان يشتغل أبجرة، سواء أكان 

أم دولة. فاألجري يشمل العامل يف أي نوع من أنواع  ،أم مجاعة ،املستأجر فرداً 
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بال فرق يف احلكم الشرعي بني أجري الدولة، وأجري غريها. فموظف  ،العمل
الدولة، وموظف اجلماعة، وموظف الفرد كل منهم عامل، وجتري عليهم 
أحكام العمل، أي كل منهم أجري وجتري عليهم أحكام اإلجارة. فالفالح 
أجري، واخلادم أجري، وعمال املصانع أجراء، وكتاب التجار أجراء، وموظفو 

افع ألّن عقد اإلجارة إما أن يرد على من ؛الدولة أجراء، وكل منهم عامل
األعيان، وإما أن يرد على منفعة العمل، وإما أن يرد على منفعة الشخص. 

عالقة له به. وإن إذ ال  ،فإن ورد على منافع األعيان مل يدخل فيه حبث األجري
أو  ،ة ن ال معي ألعم ع نائ ورد على منفعة العمل كاستئجار أرابب احلرف والص

فهذا هو الذي يتعلق  ،والعمالَدمة  َ ورد على منفعة الشخص، كاستئجار اخل
 ابألجري، أو هذا هو الذي ينطبق عليه أنه األجري.

 األساس الذي يقوم عليه تقدير األجرة
نفعة بعوض. ويشرتط النعقاد اإلجارة أهلية املاإلجارة عقد على 

ويشرتط  ،العاقدين، أبن يكون كل منهما مميزاً، ويشرتط لصحتها رضا العاقدين
« إذا استأجر أحدكم أجريا  فليعلمه أجره» :علومة لقوله أن تكون األجرة م

هنى   رواه الدارقطين عن ابن مسعود، وملا روى أمحد عن أيب سعيد أن النيب
 ،. إاّل أنه إذا مل تكن األجرة معلومةاستئجار األجري حىت يتبني له أجره عن

ملثل. انعقدت اإلجارة وصحت، ويرجع عند االختالف يف مقدارها إىل أجر ا
األجر عند عقد اإلجارة، أو اختلف األجري واملستأجر يف األجر  فإذا مل ُيسمن 

املسمى، فإنّه يرجع إىل أجر املثل. وإّنا يرجع إىل أجر املثل قياسًا على املهر، 
 ،إىل مهر املثل ،فإنّه يرجع فيه عند عدم التسمية، أو االختالف على املسمى
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ُعود  أَنَُّه ـَعن اْبِن َمسْ »وقال حسن صحيح:  وذلك ملا روى النسائي والرتمذي
ُسِئَل َعْن رَُجل  تـََزوََّج اْمَرَأة  َوملَْ يـَْفِرْض هَلَا َصَداق ا َوملَْ َيْدُخْل هِبَا َحىتَّ َماَت فـََقاَل 

ُة َوهلََ ْـ اْبُن َمْسُعود  هَلَا ِمث َها الِعدَّ ا امِلريَاُث ُل َصَداِق ِنَساِئَها ال وَْكَس َوال َشَطَط َوَعَليـْ
يف ِبْروََع بِْنِت َواِشق   فـََقاَم َمْعِقُل ْبُن ِسَنان  اأَلْشَجِعيُّ فـََقاَل َقَضى َرُسوُل اَّللَِّ 

هلا صداق  :. ومعىن قوله«ُعود  ـْيَت فَـَفرَِح هِبَا اْبُن َمسْ ـاْمَرَأة  ِمنَّا ِمْثَل الَِّذي َقضَ 
ارع مهر املثل ملن مل ُيَسمن هلا نسائها، أي مهر مثل مهر نسائها. فأوجب الش

الزماً  مهر. ومثل ذلك إذا اختلف يف املهر املسمى. وملا كان املهر عوضاً 
، عقد الزم يرتتب على فإنّه يقاس عليه كل عوض ،عقد النكاح يرتتب على

بغض النظر عن مقابل هذا العوض، أكان مااًل كالبيع أم منفعًة أم جهداً  
لًة كم فإنّه حيكم فيه بعوض املثل يف  وعليه، .ا يف عقد النكاحكاإلجارة، أم حنِّ

 ،حالة عدم تسمية العوض يف العقد، أو االختالف على العوض املسمى
عند عدم التسمية  ،وبثمن املثل يف البيع ،ولذلك حيكم أبجر املثل يف اإلجارة

عند العقد، وعند االختالف يف املسمى. وعلى هذا حيكم أبجر املثل عند 
ف األجري واملستأجر على األجر املسمى، وعند عدم تسمية األجر عند اختال

يكون األجر حينئذ أجرًا مسمى. وإذا  ،العقد. فإذا عرفت األجرة عند العقد
يكون األجر أجر املثل. وعلى ذلك  ،مل تعرف، أو اختلف على األجر املسمى

ط يف فاألجرة قسمان: أجر مسمى، وأجر املثل. أما األجر املسمى فيشرت 
اعتباره رضا العاقدين عليه، فإذا رضي العاقدان أبجرة معينة كانت هذه األجرة 
ر على دفع أكثر منها، كما ال اجرب  هي األجر املسمى، وال اجرب املستأجِّ
األجري على أخذ أقل منها، بل هي األجرة الواجبة شرعاً. أما أجر املثل فهو 

اإلجارة قد ورد على منفعة  إذا كان عقد ،أجر مثل العمل، ومثل العامل
إذا كان عقد اإلجارة ورد  ،العمل. ويكون أجر املثل أجر مثل العامل فقط
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 على منفعة الشخص.
والذي يقدر األجرة إّنا هم ذوو اخلربة يف تعيني األجرة، وليست الدولة، 
وال عرف أهل البلد، بل هم اخلرباء يف أجرة العمل، املراد تقدير أجرته، أو 

 املراد تقدير أجرته.العامل 
فهو املنفعة،  ،أما األساس الذي يقوم عليه تقدير األجرة من قبل اخلرباء

ألّن عقد اإلجارة وارد على  ؛سواء أكانت منفعة العمل، أم منفعة العامل
املنفعة، فتكون هي األساس الذي يقوم عليه تقدير األجرة. فال تقدر األجرة 

توى عيشه بني مجاعته، فال دخل إلنتاج إبنتاج األجري، وال أبدىن حد ملس
األجري، وال الرتفاع مستوى املعيشة يف تقديرها، وإّنا يرجع تقديرها للمنفعة، 

 ،فبحسب تقدير اخلرباء لقيمة هذه املنفعة يف اجملتمع الذي يعيشون فيه
ينظرون  ،وأجرة العامل ،يقدرون أجرة األجري، وحني يقدر اخلرباء أجرة العمل

هذه املنفعة يف اجملتمع، فيقدروهنا بقيمة املنفعة اليت أداها العامل أو إىل قيمة 
فال اجوز أن  ،العمل. فإذا جرى االختالف على تقدير قيمة املنفعة يف اجملتمع

ألّن املسألة معرفة قيمة املنفعة ال  ؛تقدر ابلبينة واحلجة، بل يكتفى برأي اخلرباء
 إقامة بينة على مقدارها.

س الذي اجري عليه تقدير األجرة، وهو املنفعة حسب هذا هو األسا
تقدير اخلرباء. إاّل أنه حني يقدر اخلرباء أجر املثل ال أجرة العمل، أو العامل 
فقط، فإنّه اجب عليهم أن ينظروا إىل الشخص املماثل لألجري لذلك العمل، 

اإلاجار وأن ينظروا يف نفس الوقت إىل زمان  ،أي أن ينظروا إىل العمل والعامل
 . ألّن األجرة تتفاوت بتفاوت العمل والعامل والزمان واملكان ؛ومكانه
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أن خيتارهم  ،واألصل يف اخلرباء الذين يقدرون األجرة، أو أجر املثل
 ،أي املستأجر واألجري، فإن مل خيتارا اخلرباء، أو اختلفا عليهما ،العاقدان

 هؤالء اخلرباء.فاحملكمة أو الدولة هي صاحبة الصالحية يف تعيني 

 األجري  ةتقدير أجر 
يندفع اإلنسان طبيعيًا إىل بذل جمهود إلنتاج املال الذي يسد به 
حاجاته. وحاجات اإلنسان تتعدد، وال يستطيع سدها يف عزلة عن غريه. 

أمراً  ،مع غريه نتائج جمهودااهمفيه يتبادل  ،لذلك كان عيش اإلنسان يف جمتمع
الذي يعيش يف جمتمع يبذل جمهوده إلنتاج املال  حتمياً. وهلذا فإن اإلنسان

ألّن  ؛الستهالكه املباشر وللتبادل، وال يبذل جمهوده لالستهالك املباشر فقط
حاجاته متعددة، فهو يف حاجة إىل أموال ال توجد عنده، ويف حاجة إىل أن 

لذلك كانت األنواع اليت  ؛يستفيد من جهد غريه مباشرة، كالتعليم والطب
ألنّه ال  ؛غري كافية إلشباع مجيع حاجاته ،مهما تنوعت وتعددت ،ينتجها

أن من يستطيع أن ينتج ما يشبع مجيع حاجاته مبجهوده اخلاص، بل ال بد 
يعتمد على جمهودات اآلخرين، فهو يف حاجة إىل مبادلة جمهودات اآلخرين 

تبادل يف وإما مبال. ومن هنا كان ال بد من وجود ال ،إما جبهد منه ،الالزمة له
جهد الّناس. ومبا أن هذا اجلهد قد يوضع بدله جهد آخر أو مال، صار ال بد 
من مقياس حيدد قيم اجملهودات املبذولة ابلنسبة لبعضها، كي ميكن مبادلتها، 
وحيدد قيم األموال املراد احلصول عليها لإلشباع، ليمكن مبادلتها ببعضها، أو 

ملقياس الذي حيدد قيم اجملهودات، أن يكون امن ولذلك كان ال بد  ؛جبهد
وقيم األموال واحداً، حىت ميكن مبادلة األموال ببعضها، ومبادلة األموال 
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مبجهودات، واجملهودات مبجهودات. ولذلك اصطلحوا على اجلزاء النقدي، 
واحلصول على  ،ل اإلنسان احلصول على املال الالزم لإلشباعالذي خيوّ 

وهو ابلنسبة للسلعة يكون مثناً، وابلنسبة للجهد اجملهودات الالزمة لإلشباع. 
ألنّه يف تبادل السلع مقابل لعني السلعة، ويف تبادل اجملهودات  ؛يكون أجراً 

ولذلك كان ال غىًن لإلنسان عن  ؛مقابل ملنفعة اجلهد املبذول من اإلنسان
اط معامالت البيع، كما ال غىن له عن معامالت اإلجارة. إاّل أنه ال يوجد ارتب

بني البيع واإلجارة إاّل بكوهنما معاملة بني فرد وفرد من بين اإلنسان، وال 
تتوقف اإلجارة على البيع، وال األجرة على الثمن. ولذلك كان تقدير األجرة 
غري تقدير الثمن، وال عالقة ألحدمها ابآلخر. وذلك ألّن الثمن هو بدل 

ل ابلقيمة أو ابلثمن. أما فهو حتمًا مال مقابل مال، سواء قدر املا ،املال
األجرة فهي بدل جهد، وال ضرورة ألّن ينتج هذا اجلهد مااًل، بل قد ينتج 

ن منفعة اجلهد غري مقتصرة على إنتاج املال، بل إمااًل، وقد ال ينتج مااًل، إذ 
هناك منافع أخرى غري املال. فاجلهد الذي يبذل يف الزراعة أو التجارة أو 

ينتج مااًل، وتزيد  ،وعها، ومهما قل أو كثر مقدارهامهما كان ن ،الصناعة
ثروات البالد به مباشرة. أما اخلدمات اليت يقدمها الطبيب واملهندس واحملامي 
واملعلم وما شاهبها، فإهنا جمهودات ال تنتج مااًل، وال تزيد ثروة األّمة مباشرة. 

ن املهندس إذا فإذا كان الصانع أخذ أجراً، فقد أخذه مقابل مال أنتجه، ولك
مل أيخذه مقابل مال، ألنّه مل ينتج أي مال. ولذلك كان تقدير  ،أخذ أجراً 

الثمن مقابل مال حتماً، خبالف تقدير منفعة اجلهد، فهو ليس مقابل مال، 
بل مقابل منفعة قد تكون مااًل، وقد تكون غري مال. ومن هنا خيتلف البيع 

لتقدير الفعلي عن األجرة. على عن إجارة األجري، وخيتلف الثمن من حيث ا
أنه ليس معىن اختالف البيع عن اإلجارة، والثمن عن األجرة هو انعدام الصلة 
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بينهما، بل معىن اختالفهما هو أن ال تبىن اإلجارة على البيع، وال البيع على 
اإلجارة، فال يقدر الثمن بناء على تقدير األجرة، وال تقدر األجرة بناء على 

ألّن بناء أحدمها على اآلخر يؤدي إىل حتكم أمثان السلع، اليت  ؛تقدير الثمن
ينتجها األجري ابألجرة اليت يتقاضاها، مع أن أمثان السلع إّنا تتحكم 

أدنت إىل حتكم املستأجر  ،ابملستأجر، ال ابألجري، فإذا جعلت تتحكم ابألجري
ر، أو ارتفاعها، ابألجري، ينزُل أجرته ويرفعها كّلما أراد، حبجة نزول األسعا

وهذا ال اجوز. ألّن أجرة األجري بدل منفعة عمله، فهي تساوي قيمة منفعته ما 
دامت األجرة مقدرة بينهما. فال تربط أجرة األجري أبمثان السلعة اليت ينتجها، 

يف حال هبوط أسعار  ،وال يقال إن إجبار املستأجر على إعطاء األجرة املقدرة
ألّن  ؛ي إىل خسارته، وهذه تؤدي إىل إخراج العاملتؤد ،السلعة اليت ينتجها

ذلك إّنا حَي ُصل إذا حصل هبوط للسلعة يف السوق كلها. وهذا يرجع لتقدير 
ألهّنم ينظرون إىل جمموع منفعة األجري  ؛اخلرباء ملنفعة العامل ال للمستأجر

بشكل عام، ال إىل حالة واحدة. وهلذا ال يربط تقدير األجرة بثمن السلعة 
 وإّنا يربط بتقدير اخلرباء.

يؤدي  ،فإن بناء اإلجارة على البيع، والبيع على اإلجارة ،وفوق ذلك
إىل حتكم أمثان احلاجيات أبجرة األجري، مع أن أمثان احلاجيات إّنا تتحكم 

 ،بكفاية األجري ال أبجرته، فإذا جعلت أمثان احلاجيات تتحكم أبجرة األجري
لى املستأجر َيض منها له، مع أن كفاية كل أدت إىل جعل كفاية األجري ع

إنسان إّنا هي جزء من رعاية شؤونه، وهي على الدولة، ال على املستأجر. وال 
ال  ،اجوز ربط كفاية األجري إبنتاجه مطلقاً، إذ قد يكون األجري ضعيف البنية

فإذا ربطت أجرته مبا ينتج،  ،يقدر إاّل على إنتاج القليل الذي هو دون حاجته
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و ابحلاجيات اليت حيتاجها ُحرم من العيش اهلينء، وهذا ال اجوز، فحق العيش أ
نتج كثريًا أم قلياًل، وسواء أاجب أن يوفر لكل إنسان من رعااي الدولة، سواء أ

أكان قادرًا على اإلنتاج، أم غري قادر. فأجره يقّدر بقيمة منفعته، سواء وَفت 
. وعلى ذلك يكون من اخلطأ تقدير أجرة العامل أبمثان  حباجاته، أم مل َتفِّ

السلع اليت ينتجها، أو أبمثان احلاجيات اليت حيتاجها. فيكون من اخلطأ بناء 
اإلجارة على البيع، والبيع على اإلجارة. فال اجوز بناء أحدمها على اآلخر. 
ولذلك ال اجوز بناء الثمن على األجرة، وال بناء األجرة على الثمن. فتقدير 

ة، واعتبارات يننثمن شيء آخر، وكٌل له عوامل ُمعَ ، وتقدير الاألجرة شيء
خاّصة تتحكم يف التقدير. فاألجرة تقدر مبقدار املنفعة اليت يعطيها اجلهد، 

صالة ال ابجلهد، وإن كانت املنفعة انجتة عن اجلهد أفالتقدير إّنا هو ابملنفعة 
حبسب االنتفاع هبذه  ،الذي بذل من الشخص. وهذه املنفعة يقدرها اخلرباء هبا

املنفعة. وتقديرها ليس أبدايً، وإّنا هو مربوط ابملدة اليت اتفق عليها، أو ابلعمل 
الذي اتفق على القيام به. فإذا انتهت املدة، أو أجنز العمل بدأ تقدير جديد 
لألجرة، إما من املتعاقدين، وإما من اخلرباء يف بيان أجر املثل. واملدة قد تكون 

وقد تكون مشاهرة، وقد تكون مساهنة. أما الثمن فهو نسبة املبادلة مياومة، 
بني كمية النقود والكمية املقابلة هلا من السلع. فالثمن هو ما يعطى من النقود 
مقابل وحدة من سلعة معينة، يف زمن معني. وأما تقديره فإّنا يكون مبا تقرره 

. نعم قد يقدر الثمن بقدر ابعتبار حاجة الّناس إليها ،السوق طبيعيًا للسلعة
حاجة املشرتي للسلعة، فيأخذها مهما كان مثنها، وقد يكون بقدر حاجة 
البائع فيبيعها مهما كان مثنها، ولكن ذلك ال اجوز، وهو أمر خطر على 
اجملتمع، وال يسمح به، وهو ما يسمى ابلغنب. ولذلك فاالعتبار يف هذه احلال 

لسوق، وليس للبائع واملشرتي املتعاقدين. وبعبارة إّنا هو للبائعني واملشرتين يف ا
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أخرى هو املقدار املقّدر يف السوق للسلعة. فقبول املشرتي لثمن السوق كان 
 ،وكذلك قبول البائع لثمن السوق كان جربايً، والذي حدد هذا الثمن ،جربايً 

هو احلاجة إىل منفعة السلعة يف  ،أن خيضعا لهعلى وأجرب البائع واملشرتي 
بغض النظر عن نفقات إنتاجها. وعلى ذلك خيتلف  فيه، اجملتمع الذي بيعت

تقدير الثمن عن تقدير األجرة، وال عالقة بينهما. ولذلك ال يبىن تقدير األجرة 
على تقدير الثمن. والثمن إّنا حتدده احلاجة إىل السلعة، وتكون الندرة عاماًل 

نفقات اإلنتاج. فقد ال يتساوى مؤثرًا يف تقديره، وال ميكن أن يقاس الثمن ب
حسب الظروف  ،وقد يكون أكثر ،الثمن مع نفقات اإلنتاج، إذ قد يكون أقل
فإنّه حيصل طبيعيًا تعادل بني مثن  ،يف املدى القصري. وأما يف املدى الطويل

السوق ونفقات اإلنتاج، ولكن ذلك ال اجعل األجر مربوطاً بثمن السلعة. فإن 
لقصري، واملدى الطويل ال ينظرون يف شراء السلعة إىل املشرتين يف املدى ا

مع مراعاة  ،احلاجة إىل السلعة ،يف كلتا احلالتني ،تكاليفها، وإّنا يقرر مثنها
 عامل الندرة. 

 وقد اختلف الرأمساليون والشيوعيون يف تقدير األجرة لألجري اختالفاً 
بيعي. واألجر الطبيعي جعلهما متباينني. فالرأمساليون يعطون العامل األجر الط

عندهم هو ما حيتاج إليه العامل من أسباب املعيشة عند أدىن حدها، ويزيدون 
هذا األجر إذا زادت تكاليف املعيشة عند أدىن حدها، وينقصونه إذا نقصت. 
وعلى ذلك فأجر العامل يقدر حبسب تكاليف املعيشة، بغض النظر عن 

ع. وأما ما أيخذه العمال يف أورواب وأمريكا ها جهده للفرد واجملتمااملنفعة اليت أد
فإنّه تعديل للنظام الرأمسايل يف إعطاء العامل حقوقاً تزيد  ،من البلدان الرأمسالية

ال  ،عمنا له، وعّما تعطيه حرية امللكية، ومع ذلك فإنّه ابلرغم من هذا التعديل
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ع أن الذي يستطي ،يزال ما أيخذه العامل هو مقدار أدىن حد من العيش
يعيش به يف مستوى ال يتضجر. وليس هو مقدار ما ينتج من الصناعة. على 

اجعل أدىن حد أيخذه  ،أن رفع مستوى املعيشة يف اجملتمع يف أورواب وأمريكا
ممّكناً له من أن يكون ظاهراً ابملظهر الطيب، ولكنه ال أيخذ مقدار ما ينتجه. 

ان ال اجعل العامل فقريًا بنسبتنا وإن ك ،فتقدير أجر العامل يف أورواب وأمريكا
وبعض حاجاته الكمالية، ولكنه إذا  ،حنن، واجعله مشبعًا حاجاته األساسية

يكون يف مستوى  ،قيس يف مستوى معيشة اجلماعة اليت يعيش بينها هو
فإنّه ابلرغم من  ،منخفض نسبياً، وإن كان مرتفعًا ابلنسبة لنا. وعلى أي حال

فإن تقدير األجر هناك، ويف كل  ،يف أورواب وأمريكا رفع مستوى معيشة العمال
 ال يزال هو مبقدار أدىن حد من العيش ابلنسبة جملتمعه. ،البلدان الرأمسالية

فإنّه ما دام التقدير هو مبا حيتاج إليه العامل من  ،وعلى أي حال
وسائل املعيشة عند أدىن حدها، فإنّه سيرتتب على ذلك أن يظل العمال 

ابلنسبة  ،حبدود ما حيتاجونه لسد حاجااهم عند أدىن حدها ،لكيةحمدودي امل
للجماعة اليت يعيشون بينها. سواء أكانت معيشتهم لسد حاجااهم األساسية 

كما هي حال العمال يف البلدان املتأخرة، كالبالد اإلسالمية، أم لسد   ،فقط
تقدمة،  حاجااهم األساسية والكمالية، كما هي حال العمال يف البلدان امل

كأورواب وأمريكا. فإن العامل فيها مجيعها حمدود امللكية حبدود أدىن حد 
ابلنسبة للجماعة اليت يعيش بينها، مهما اختلف مستوى املعيشة  ،ملعيشته

ارتفاعًا واخنفاضاً، وما دام التقدير هو مبا حَيتاج إليه العامل من أسباب املعيشة 
 عند أدىن حّدها. 

له الفضل  ،م يرون أن العمل الذي قام به العاملهنإأما الشيوعيون ف
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وإمتام صنعها. وأن العمل، أو القدرة على العمل  ،السلعة ،األول يف إنتاج
فالشيوعية ترى أن عمل  ،تلعب دورًا أساسيًا يف إنتاج السلعة. وعلى ذلك

العامل هو األساس يف اإلنتاج، فيكون أجر العامل هو ما ينتجه، وأن مجيع 
اإلنتاج ترد إىل عنصر واحد هو العمل، وهذا طبعًا خمالف للواقع. نفقات 

هو أساس قيمة  ،يف الكون ،فالواقع احملسوس هو أن املال الذي خلقه هللا
السلعة، والنفقات اليت بذلت يف زايدة املنفعة هلذا املال، أو إاجاد منفعة فيه مع 

 .منفعة معينة العمل، هي اليت جعلته على الشكل الذي صار إليه، يؤدي
فجعل العمل هو األساس خطأ خمالف للواقع، وجعل السلعة املنتجة أجرة 

َداٌر للمادة اخلام وقد يكون بذهلا عامل آخر  ،وللنفقات اليت بذلت ،للعامل إه 
أخذ أجرها. فالعامل احلايل مل ينتج السلعة، وال يرد إنتاجها إىل عمله مطلقاً 

أنه لو فرضنا أن املقصود جنس العامل، فإنّه حىت يعطى السلعة أجراً له. على 
وهي قد خلقها هللا، فال يصح أن اهدر وال حيسب حساهبا.  ،تبقى املادة اخلام

على أن اعتبار العامل جنساً يف تقدير األجرة خطأ، ألّن العمال أفراد معينون، 
جر، واألجر إّنا هو هلؤالء األفراد، فاعتبار جنس العامل ال يؤدي إىل تقدير أ

وإّنا يؤدي إىل إلغاء األجر، وإلغاء امللكية، وهذا يتناقض مع فطرة اإلنسان، 
وهو فكر غلط، وليس له واقع حمسوس. فالواقع احملسوس يدل على أن 
اإلنسان يندفع إلشباع حاجاته بنفسه، فيجعله اندفاعه هذا يسعى ليحوزها 

ليصبح  ،يف الكونمن الكون، أو من إنسان آخر، أو إبضافة جهد منه إىل ما 
املال صاحلاً إلشباع حاجاته. ولذلك كانت نظرية تقدير األجر عند الشيوعيني 

انقصاً  ،أبنه السلعة اليت أنتجها خاطئة، وكذلك كان حتديد األجر مبا أنتجه
 ،خاطئًا أيضاً، ألّن األدوات اليت استعملها، والنفقات اليت بذهلا ،املادة اخلام

لعة، وهي ليست جزءًا من عمل العامل. وإذا قد سامهت يف تكوين الس
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على اعتبار أن العمل جنس، أدى ذلك إىل  ،اعتربت جزءًا من عمل العامل
إلغاء األجرة، وهذا خطأ ملا تقدم. على أن أجرة العامل ال ترتبط ابلسلعة ال 

واء قيمًة، وال مثناً، وإّنا ترتبط ابملنفعة اليت أدناها هذا اجلهد للفرد وللجماعة، س
أكانت هذه املنفعة موجودة يف املادة اخلام كالُفط ر والتفاحة، أم موجودة يف 
عمل العامل كالقاطرة البخارية. فإن تقدير اجلهد إّنا هو يف هذه املنفعة، 

 ،وليس يف السلعة اليت أنتجها. ولذلك كان حتديد األجر للعامل حبد معني
، ويكفي أن يكون األجر مهما كان قياسه، خطأ خمالفًا للواقع احملسوس

 ،معلوماً، ال حمددًا حبد معني. وعليه فإن نظرية تقدير األجرة عند الرأمساليني
 ،خاطئة خمالفة للواقع، وتسبب إفساد العالقات ،واالشرتاكيني ،والشيوعيني

 إلشباع حاجااهم. ،اليت اجب أن تقوم بني الّناس
الفهم يف معىن القيمة ويرجع هذا اخلالف يف تقدير أجرة العامل إىل اخت

أبهنا  ،ف بعض الرأمساليني القيمةأي يف حتديد قيمة السلعة. وقد عرّ  ،للسلعة
 ،ومواد أولية، كالقاطرة البخارية ،وجمهود ،هي ما تتكلفه السلعة من وقت

ا عندهم. وقال  َراهِّ قيمتها أكثر من قيمة الدراجة. وهذه القيمة حبسب نُد 
على منفعته، أي على قونته يف إشباع آخرون إن قيمة الشيء تتوقف 

احلاجات. وقال آخرون أبن قيمة أية سلعة تتوقف على كمّية العمل املبذول 
يف إنتاجها، ويضاف إليه مقدار العمل الذي بذل يف إنتاج املعدات واألدوات، 

وهي اليت تسمى  ،اليت تستخدم يف عملية اإلنتاج. إاّل أن النظرية احلديثة
تنظر إىل القيمة من انحية املنتج واملستهلك معاً، أي من انحية  ،دِّيّةالنظرية احل َ 

العرض والطلب. فهي تتوقف على كل من العرض والطلب. فاملنفعة احلّدية 
هي اليت حتكم الطلب، أي هي هناية قوة الشيء يف إشباع احلاجة، حبيث تقل 
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دنة اإلشباع، أو تصبح ضرراً. وتكاليف اإلنتاج احل ّدية هي اليت بعدها حِّ
حبيث  ،العمل املبذول يف إنتاج السلعةتتحكم يف العرض، أي هي هناية كمية 

يصبح بذل كمية أخرى لإلنتاج خسارة. وإن القيمة تتحول عند النقطة اليت 
 .يتحقق عندها التوازن بني هاتني الظاهرتني

 كارل ماركس ذكر أن املصدر الوحيد  فإنّ  ،أما القيمة عند الشيوعيني
 ل الرأمسايل يشرتي قوة العاملاملموّ  قيمة هو العمل املبذول يف إنتاجها. وأنّ لل

أبجر ال يزيد عما هو ضروري إلبقائه حيًا قادرًا على العمل، مّث يستغل هذه 
القوة يف إنتاج سلع تفوق يف قيمتها كثريًا ما يدفعه للعامل. وقد أطلق ماركس 

ه له فعاًل اسم )القيمة الفائضة( وقرر على الفرق بني ما ينتجه العامل وما يدفع
العمال، ابسم الريع أهّنا متثل ما يغتصبه املالك وأصحاب األعمال من حقوق 

 . والربح، وفائدة رأس املال اليت مل يعرتف طبعاً مبشروعيتها
سلعة هي  ةواحلقيقة اليت هي فكر له واقع يف احلس، هي أن قيمة أي

 ،حظة عامل الندرة. ومع أن هذه املنفعةمع مال ،مقدار ما فيها من منفعة
يكون العمل وسيلة للحصول عليها، وقد يكون وسيلة إلنتاجها، ولكنه ال 
يالحظ مطلقاً عند تبادهلا، وال عند االنتفاع هبا. ولذلك كانت النظرة احلقيقية 

مع مالحظة عامل الندرة، سواء ملكها  ،هي النظرة إىل املنفعة ،سلعة ةألي
مبادلة كالبيع. وال فرق يف ذلك بني اجملتمع يف  مداء كالصيد مثاًل، أاإلنسان ابت

موسكو، واجملتمع يف ابريس، واجملتمع يف املدينة املنورة، فإن اإلنسان يف كل 
مكان حني يسعى للحصول على السلعة يقّدر ما فيها من منفعة مع مالحظة 

يمة احلقيقية الندرة. هذه هي قيمتها من حيث هي عند اإلنسان. وهي الق
فإهنا تقدر مبقدار بدهلا بشيء آخر من  ،للسلعة. أّما القيمة الفعلية للسلعة
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 ،سلعة أو نقد. وتبقى قيمتها هذه على هذا الوجه اثبتة مهما تغري الزمان
مقابل وحدة من  ،والظروف. أما مثن السلعة فهو ما يُعطى من النقود ،واملكان

عني، وظروف معينة. ويتغري بتغري األزمنة يف زمن معني، ومكان م ،سلعة معينة
هو نسبة املبادلة بني كمية النقود والكمية  ،واألمكنة والظروف، وبعبارة أخرى

 املقابلة هلا من السلع. 
فلو تزوج رجل امرأة وجعل من مهرها خزانة معينة موصوفة، وذكر أن 

انة بتسلمها هلا قيمتها مخسون دينارًا وسلمها اخلزانة ابلفعل، تعينت قيمة اخلز 
فإن عليه تسليم عني  ،وادعت عليه هبا ،عيناً. فلو أنه أخذها منها بعد ذلك

اخلزانة ال مثنها، فإن ثبت هالك اخلزانة، أو ادعى هالكها دفع هلا مخسني 
ديناًر، ألهّنا قيمة اخلزانة، سواء أكان مثل اخلزانة عند الدعوى يساوي أكثر 

ا القيمة املقدرة فعاًل، وال يعترب مثن مثل اخلزانة. من مخسني دينارًا أم أقل، ألهنّ 
خبالف ما لو ذكر يف العقد أن مثنها مخسون ديناراً، وسلمها اخلزانة ابلفعل، مثّ 

وادعت عليه هبا، فإن له تسليم اخلزانة، وله دفع مثنها مخسني  ،أخذها منها
ت اخلزانة عند ديناراً، وله أن يشرتي هلا خزانة خبمسني ديناراً، سواء أكان

الدعوى تساوي أكثر من مخسني أم أقل. فإن الواجب عليه دفع خزانة مثنها 
 مخسون ديناراً يف كل وقت.

فالقيمة الفعلية للسلعة هي  .وذلك ألّن القيمة ال تتغري، والثمن يتغري
مقدار بدهلا حني التقدير، ومثن السلعة هو ما يدفع مقابلها مبادلة يف السوق. 

إّنا هو يف البيع، وسائر أنواع املبادلة. أما  ،يق بني القيمة والثمنوهذا التفر 
فهي املقدار الذي تقدر فيه منفعة جهده عند العقد، وتقدر مرة  ،إجارة األجري

ال توجد عالقة بني أجرة  هأخرى عند انتهاء مّدة اإلجارة. ومن هنا يظهر أن
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ف اإلنتاج، وال بني أجرة وقيمة السلعة، وال بني أجرة األجري وتكالي ،األجري
وإّنا هي شيء آخر منفصل، إذ هي مقدار ما  ،األجري ومستوى املعيشة

تستحقه املنفعة اليت حيصل عليها منه مستأجره، ويكون تقدير هذه املنفعة 
ليس راجعًا للمستأجر، بل راجعًا للحاجة هلذه املنفعة. فوحدة تقدير أجرة 

ذا الوصف، وهذه األجرة ختتلف ابختالف األجري هي هذه املنفعة املوصوفة هب
األعمال، وتتفاوت بتفاوت اإلتقان يف العمل الواحد. فأجرة املهندس ختتلف 
عن أجرة النجار، وأجرة النجار املاهر ختتلف عن أجرة النجار العادي. وإّنا 

حبسب ما يؤدون من إتقان ملنفعة اجلهد،  ،يرتفع أجر الّناس يف العمل الواحد
 هذا ترقية هلم وإّنا هو أجرهم، الذي استحقوه بتحسينهم ملنفعته.  وال يعترب
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 السبب الثاين من أسباب التملك
 اإلرث

ومن أسباب التملك للمال اإلرث، وهو اثبت بنص القرآن القطعي، 
وله أحكام معينة توقيفية ومل تعلل، وهو وإن كان قد نص على اجلزئيات ولكن 

 تعاىل حني يقول: هذه اجلزئيات خطوط عريضة. فاهلل      

                                          

    نفهم من قوله هذا عدنة أحكام. نفهم منها أن الذكر من األوالد أيخذ
أن ابن االبن يعامل معاملة االبن يف حالة عدم ألنثى، ونفهم منها ل امضعف 

وجود األبناء، ألّن أوالد االبن الذكر يندرجون حتت كلمة األوالد، خبالف ابن 
البنت فال يعامل معاملة ابن االبن يف حالة عدم وجود األبناء، ألّن أوالد 

انوا البنت ال يندرجون حتت كلمة أوالد يف اللغة. ونفهم أيضًا أن األوالد إن ك
لالثنتني  وقد جعل النيب نساء فوق اثنتني فإهنن يشرتكن يف ثلثي الرتكة. 

فيكون لالثنتني حكم ما فوقهما.  الصحابة على ذلك وأمجع، حكم ما فوقهما
فهذه أحكام فهمت من املعىن العام الذي ذكرته اآلية. وهبذه األحكام 

 ،التملك اإلرثاب ب يستحق الوارث نصيبه من الرتكة. وعلى ذلك كان من أس
 . لة يف الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة ب أحكامه املفص حبس

بل  ،واإلرث وسيلة من وسائل تفتيت الثروة، وليس تفتيت الثروة عِّّلة له
وقد أبيحت ملكيتها، قد تتجمع يف يد  ،هي بيان لواقعه. وذلك أن الثروة

وااهم بتوزيعها بني فإذا مات هؤالء فإن اإلرث يفتت ثر  ،أفراد حال حيااهم
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أن وسيلة تفتيت الثروة هذه طبيعيًا هي املرياث.  ،وقد شوهد يف الواقع الورثة.
تبني أن األحوال اليت تعرتي تفتيت الثروة يف اإلرث ثالث  ،ومن االستقراء

 أحوال هي: 
احلالة األوىل أن يكون الورثة يستغرقون مجيع املال، حسب أحكام  -أ 

 عليهم املال كله. اإلرث، وحينئذ يوزع 
احلالة الثانية أن ال يكون هنالك ورثة يستغرقون مجيع املال،  - ب

حسب أحكام اإلرث. كما إذا تويف امليت عن زوجة فقط، أو امليتة عن زوج 
فقط، فإن الزوجة أتخذ الربع فقط، ويكون ابقي املرياث لبيت املال، وإن كان 

 املرياث لبيت املال. الزوج فإنّه أيخذ النصف فقط، ويكون ابقي 
أن ال يكون هنالك وارث مطلقاً، ويف هذه احلال يكون املال كله  - جـ

 لبيت املال، أي للدولة. 
وبذلك تتفتت الثروة وينتقل املال إىل الورثة، ويستأنف تبادل املال يف 

 دورة اقتصادية بني الّناس، وال حيفظ يف شخص معني تتجمع لديه الثروات. 
. شروع للملكية، فمن ورث شيئًا ملكه ملكًا مشروعاً واإلرث سبب م

 فيكون اإلرث سبباً من أسباب التملك اليت أذِّن الشرع اإلسالمي هبا. 
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 السبب الثالث من أسباب التملك
 احلاجة للمال ألجل احلياة

من أسباب التملك احلاجة للمال ألجل احلياة. وذلك أن العيش حق 
لعيش حقاً، ال منحة وال عطفاً. والسبب لكل إنسان، فيجب أن ينال هذا ا

الذي يضمن للفرد من رعااي الدولة اإلسالمية احلصول على ُقوتِّه هو العمل. 
ألهّنا الراعي هلذه الرعية،  ؛فإذا تعذر عليه العمل كان على الدولة أن اهيئه له

اإلمام الذي على »واملسؤولة عن توفري حاجااها، قال عليه الصالة والسالم: 
رواه البخاري عن ابن عمر. فإذا تعذر « اس راع وهو مسؤول عن رعيتهالنّ 

أو كرب سن، أو ألي سبب  ،إاجاد عمل له، أو عجز عن القيام ابلعمل، ملرض
كان عيشه واجبًا على من أوجب عليه الشرع اإلنفاق   ،من أسباب العجز

عليه، فإن مل يوجد من جتب عليه نفقته، أو وجد وكان غري قادر على 
كان له   ،إلنفاق، كانت نفقته على بيت املال، أي على الدولة. وفوق ذلكا

يف بيت املال حق آخر، وهو الزكاة. قال تعاىل:             

                وهذا احلق فرض على األغنياء أن .
 ال تعاىل يف آية:  وه. ق يدفع                    من سورة

التوبة         ،أي حقًا مفروضاً. وإن قّصرت الدولة يف ذلك
وقّصرت مجاعة املسلمني يف حماسبتها، ويف كفالة احملتاجني، وليس متوقعًا يف 

َأَوَده من أي  هما يقيم ب مجاعة املسلمني أن تقّصر، كان هلذا الفرد أن أيخذ
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مكان اجده، سواء أكان ملك األفراد، أم ملك الدولة. ويف هذه احلال ال يباح 
للجائع أن أيكل حلم امليتة، ما دام هناك أكل عند أحد من الّناس. ألنّه ال 
يُ َعدُّ مضطرًا ألكل امليتة، مع وجود ما أيكله يف يد أي إنسان. أما إذا مل 

فإن له أن أيكل حلم امليتة إلنقاذ حياته. وملا   ،األكل يستطع احلصول على
 ،مل يعترب الشارع أخذ الطعام ،كان العيش سبباً من أسباب احلصول على املال

أنه قال:   سرقة تقطع اليد عليها. عن أيب أمامة عن النيب ،يف عام اجملاعة
ألجل  وكما ضمن الشرع حق الفرد يف ملكية املال« ال قطع يف زمن اجملاع»

َضمَِّن إعطاؤه هذا احلق ابلتوجيه، روى اإلمام أمحد أن رسول  ،احلياة ابلتشريع
أميا أهل َعْرَصة أصبح فيهم أمرؤ جائعا  فقد برئت منهم ذمة هللا »قال:   هللا

ما آمن يب من »قال:   وروى البزار عن أنس أن رسول هللا«. تبارك وتعاىل
 .«يعلم به ابت شبعان وجاره جائع إىل جنبه وهو
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 السبب الرابع من أسباب التملك
 إعطاء الدولة من أمواهلا للرعية

ومن أسباب التملك إعطاء الدولة من أموال بيت املال للرعية، لسد 
حاجتهم، أو لالنتفاع مبلكيتهم. أما سد حاجتهم فكإعطائهم أموااًل لزراعة 

 ،املال من بيت ،أراضيهم، أو لسد ديوهنم، فقد أعطى عمر بن اخلطاب
أموااًل أعاهنم هبا على زراعة أرضهم، وسد هبا حاجتهم،  ،للفالحني يف العراق

 دون أن يسرتدها منهم.
وأما حاجة اجلماعة لالنتفاع مبلكية الفرد، فتكون يف متليك الدولة 

وأمواهلا املعطلة املنفعة، أبن تقطع الدولة بعض  ،ألفراد األّمة مِّن أمالكها
كما فعل رسول هللا حني قدم املدينة فقد أقطع أاب هلا،  األرض، اليت ال مالك

فقد أقطعه رْكض فرسه يف موات ، كما أقطع الزبري أرضا  واسعة، بكر وعمر
وكما أقطع اخللفاء الراشدون من بعده ، وأقطعه أرضا  فيها شجر وخنل، النقيع

إلقطاع، . فهذا الذي تقطعه الدولة للفرد يصبح ملكًا له هبذا اأرضا  للمسلمني
ألّن اجلماعة يف حاجة إىل هذه امللكية لالنتفاع هبا، ولتسخري الفرد هلذا 

بسبب هذه  ،االنتفاع، واستخدام نشاطه الذهين، أو اجلسمي للجماعة
امللكية. واستعمال لفظ اإلقطاع هنا استعمال لغوي وفقهي، وال عالقة له 

 ابلنظام اإلقطاعي اخلاص الذي مل يعرفه اإلسالم.
ما توزعه على احملاربني من الغنائم. وما  ،ق مبا تعطيه الدولة لألفرادويلح

 أيذن به اإلمام ابالستيالء عليه من األسالب.
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 السبب اخلامس من أسباب التملك
 األموال اليت أيخذها األفراد دون مقابل مال أو جهد

ومن أسباب التملك أخذ األفراد مااًل دون مقابل مال أو جهد. وهذا 
 سة أشياء. يشمل مخ
صلة األفراد بعضهم بعضاً، سواء أكانت الصلة يف حيااهم، كاهلبة  - 1

فقد روى الَنسائي وابن اسحق يف السرية  ،واهلدية، أم بعد وفااهم، كالوصية
النبوية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن وفد هوازن ملا جاؤوا يطلبون 

أن يرد عليهم ما غنمه منهم،  (صلى هللا عليه وعلى آله وسلم)من رسول هللا 
ما  » :قال روى مالك عن عطاء بن مسلم عبد هللا اخلراساين أن رسول هللا 

أي فهو هبة مين إليكم. وروى ابن « كان يل ولبين عبد املطلب فهو لكم
وقال « ََتاُدوا حتَاّبوا»عساكر عن أيب هريرة قال: قال عليه الصالة والسالم: 

: «رواه « الذي يعود يف هبته كالكلب يرجع يف قيئه، سوءليس لنا َمَثُل ال
فإعطاء  ،البخاري عن ابن عباس. وال فرق يف اهلبة واهلدية بني الكافر واملسلم

الكافر مباح، وقبول ما أعطى هو كقبول ما أعطى املسلم. روى مسلم عن 
يف عهد قريش إذ  ،وهي مشركة ،قدمت علّي أميأمساء بنت أيب بكر قالت: 

َقِدَمْت علّي أمي ، اي رسول هللا :فقلت ،فاستفتيت رسول هللا  ،معاهده
. وروى البخاري عن أيب محيد الساعدي «نعم»قال:  ؟وهي راغبة، أفأِصُل أمي

َلَة للنيب »قال:  . وكما أن اهلبة «بغلة بيضاء وكساه بردا   أهدى ملك أَيـْ
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التربع ابملال بعد واهلدية هي التربع ابملال حال احلياة، فكذلك الوصية هي 
املوت، قال تعاىل:                               

              :وروى البخاري عن سعد بن أيب وقاص قال .
 ،يعودين  فأاتين النيب ،فأشفيت منه على املوت ،مرضت مبكة مرضا  »

وليس يرثين إاّل ابنيت أفأتصدق بثلثي ، إن يل ماال  كثريا   ،اي رسول هللا فقلت:
الثلث   قال: ؟الثلث :قلت .قال: ال ؟فالشطر قلت: :قال .قال: ال ؟مايل
َكهم عالة يتكففون الّناس ،إنك إن تركت ولدك أغنياء، كبري  .«خري من أن ت

أو  ،العني املوهوبة ،أو الوصية ،أو اهلبة ،وميلك الفرد بسبب اهلدية
 أو املوصى هبا.  ،املهداة

استحقاق املال عوضًا عن ضرر من األضرار اليت حلقته، وذلك   - 2
كدية القتيل، ودايت اجلراح. قال تعاىل:                      

                 ائي أن رسول هللا. وروى الَنس   كتب إىل
وإن يف النفس الّدية »وبعث به مع عمرو بن حزم وجاء فيه:  ،أهل اليمن كتاابً 
الزهري عن أيب بكر وأما دايت اجلراح فقد روى الَنسائي عن  .«مائة من اإلبل

كتب له يف    هللا بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول وبن حممد بن عمر 
ويف الشفتني ، ويف اللسان الّدية، الّدية هعُ دْ عب جَ ويف األنف إذا أو »كتاب: 

ويف العينني ، ويف الُصْلب الّدية، ويف الذكر الّدية، ويف البيضتني الّدية، الّدية
ويف اجلائفة  ،ويف املأمومة ثلث الّدية ،ويف الرْجل الواحدة نصف الّدية، الّدية

 «.ويف املنقلة مخس عشرة من اإلبل، ثلث الّدية
املقتول يستحق ورثته ديته على القاتل يف القتل العمد، قال  ويف دية
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من طريق  هرواه ابن ماج .«ال جيين جان  إاّل على نفسه»عليه الصالة والسالم: 
فيستحق ورثة  ،واخلطأ ،كشبه العمد  ،عمرو بن األحوص. وأما يف غري العمد

رة قال: املقتول الّدية على عاقلة القاتل. فقد روى البخاري عن أيب هري
ها وما يف بطنها تاقتتلت امرأاتن من هذيل فرمت إحدامها األخرى َبجر فقتل»

وقضى أن ، عبٌد أو وليدة فقضى أن دية جنينها ُغرَّةٌ  فاختصموا إىل النيب 
والعاقلة من حيمل العقل، والعقل هنا هو الّدية.  .«دية املرأة على عاقلتها

. وته، وعمومته، وأبناؤهم، وإن سفلواويدخل فيها إخوالعاقلة هي كل العصبة، 
ودى   وإذا مل تكن للقاتل عاقلة ُأخذت الّدية من بيت املال، ألّن النيب

من بيت املال. وُروَِّي أن رجاًل قُتِّل يف زحام يف  ،األنصاري، الذي قتل خبيرب
زمان عمر فلم يعرف قاتله فقال عليٌّ لعمر: اي أمري املؤمنني ال يَُطلُّ دم أمرئ 

 سلم فأدِّّ ديته من بيت املال.م
وأما دايت اجلراح، وهي الشجاج يف رأس، أو وجه، أو قطع عضو، أو 

والعقل. فإذا حصل  ،قطع حلم، أو تفويت منفعة، كتفويت السمع والبصر
حبسب األحكام  ،استحق الّدية على هذا اجلرح ،إلنسان جرح من هذه اجلراح

من احلاالت. وميلك الفرد  املفصلة لكل عضو من األعضاء، ولكل حالة
بسبب الّدية املال الذي خيصه من دية املقتول، أو دية العضو الذي تلف، أو 

 املنفعة اليت فوتت.
 ،استحقاق املهر وتوابعه بعقد النكاح، فإن املرأة متلك هذا املال - 3

املنفعة على الوجه املفصل يف أحكام الزواج. وليس هذا املال بدل منفعة، فإن 
: وإّنا هو مستحق بنص الشرع. قال تعاىل ،دلة بني الزوجنيمتبا       
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         ابلفريضة اليت فرض هللا تعاىل، والنحلة  ،أي عن طيب نفس
ألّن كل واحد من الزوجني يستمتع بصاحبه. وروى أمحد  ؛العطية، أي عطية

فقال رسول هللا ، وعليه َردُْع زعفران جاء عبد الرمحن بن عوف» :عن أنس قال
:  َوزن  قال: ؟فقال: ما أصدقتها ،تزوجت امرأة ،فقال: اي رسول هللا ؟َمْهيم

  .«َأْوملْ ولو بشاة قال:. نواة من ذهب
 ،فإن كان ميكن حفظها ،يُنظر ،اللَُّقطَة: إذا وجد شخص لقطة - 4

ان ذلك يف غري احلرم، والثياب، وك ،واجلواهر ،والفضة ،وتعريفها، كالذهب
جاز التقاطه للتملك، ملا روى أبو داود عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أن 

 )أي املسلوكة( اءتيما كان منها يف طريق املِ »سئل عن اللقطة فقال:   النيب
وإن مل أيت فهي ، فإن جاء طالبها فادفعها إليه ،فعّرفها سنة ،أو القرية اجلامعة

أما إن كانت اللقطة  .«يعين ففيها ويف الركاز اخلمس، رابوما كان يف اخل، لك
يف احلرم فال تعترب لقطة، ألّن لقطة احلرم حرام. كما جاء يف احلديث املروي 

وال  ،هنى عن لقطة احلاج  أن رسول هللا ،من طريق عبد الرمحن بن عثمان
ها توال يلتقط ساقط» :لقوله  ،اجوز أن أيخذها إاّل للحفظ على صاحبها

 رواه البخاري. « إالّ منشد
 ،أما إن كانت مما ال ميكن حفظها، أبن كانت مما ال يبقى، كاألكل

والبطيخ، وما شاكله فهو خمري بني أن أيكله ويغرم مثنه لصاحبه إن وجد، وبني 
احلول. وهذا كله إذا كانت اللقطة مما يطلب عادة،  ةأن يبيعه وحيفظ مثنه مد
 ،كالتمرة ،ه صاحبه إن ضاع. أما إن كانت من التوافهأبن كان هلا مثن ال يرتك

 .وما شاكل ذلك، فإنّه ال يعّرف عليه، وإّنا ميلكه يف احلال ،واللقمة
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تعويض اخلليفة، ومن يعترب عملهم حكماً، فإنّه ال يكون مقابل  - 5
 عملهم، وإّنا هو مقابل حبسهم عن القيام أبعماهلم. وهؤالء ميلكون املال مبجرد

، حبسه عن التجارة تعويضا  عن، فقد أخذ أبو بكر ماال  ألّن هللا أحله هلم.  أخذه،
 . وأقره الصحابة على ذلك، حني طلب منه أن يتفرغ لشؤون املسلمني

لصلة، والتعويض على الضرر، واملهر، واللقطة، ا-فهذه األموال اخلمسة 
وهذا األخذ  أو جهد، ،بغري مقابل من مال ،مال أخذه الفرد - وتعويض احلكام

 .على هذا الوجه من أسباب التملك املشروعة ميلك الشخص به املال املأخوذ
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 كيفية التصرف ابملال

 حق التصرف
لقد ُعرِّفت امللكية أبهنا حكم شرعي مقدر ابلعني أو املنفعة، يقتضي 
متكني من يضاف إليه من انتفاعه ابلشيء، وأخذ العوض عنه. وعلى هذا 

حلكم الشرعي املقدر ابلعني أو املنفعة، أي هي إذن تكون امللكية هي ا
الشارع، فيكون التصرف هو ما ترتب على هذا احلكم الشرعي، أي على 
اإلذن من متكني املالك من االنتفاع ابلشيء، وأخذ العوض عنه. فالتصرف 
ابمللكية مقيد إبذن الشارع، ألّن امللكية هي إذن الشارع ابالنتفاع. والتصرف 

فاع ابلعني. وملا كان املال هلل، وهللا قد استخلف العبد فيه إبذن منه، هو االنت
كانت حيازة الفرد للمال أشبه بوظيفة، يقوم هبا لالنتفاع ابملال وتنميته منها 
ابالمتالك. ألّن الفرد حني ميلك املال إّنا ميلكه لالنتفاع به، وهو مقيد فيه 

نه ليس مطلق التصرف يف حبدود الشرع، وليس مطلق التصرف فيه. كما أ
نفس العني، ولو ملكها ملكية عينية. بدليل أنه لو تصرف ابالنتفاع هبذا املال 

كان على الدولة أن حَت ُجر عليه، ومتنعه   ،والتبذير ،تصرفًا غري شرعي، ابلسفه
إايها. وعلى ذلك  هللا منحهمن هذا التصرف، وأن تسلبه هذه الصالحية اليت 

املراد من ملكيتها، أو هو أثر  هو املعىن ،واالنتفاع هبا ،يكون التصرف ابلعني
هذه امللكية. وحق التصرف يف العني اململوكة يشمل حق التصرف يف تنمية 

 امللك، وحق التصرف ابإلنفاق صلًة ونفقًة.
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 تنمية امللك
تنمية املال مربوطة ابألساليب والوسائل، اليت تستخدم إلنتاجه. أما 

فإهنا تتعلق ابلكيفية اليت حيصل فيها الفرد على ازدايد  ،التنمية ملكية هذا امل
هذه امللكية. ولذلك كان ال دخل للنظام االقتصادي يف تنمية املال، وإّنا 
يتدخل يف تنمية امللك. ومل يتعرض اإلسالم لتنمية املال، وتركه لإلنسان يُ َنميه 

تعرض لتنمية ملكية ابألساليب والوسائل، اليت يرى أهّنا تؤدي إىل تنميته، و 
هذا املال وبنّي أحكامها. ومن هنا كانت تنمية امللك مقيدة ابحلدود اليت 
وضعها الشارع، ال اجوز تعديها. والشارع قد بني خطوطًا عريضة للكيفيات 
اليت تُ َنّمى هبا امللكية، وترك التفصيالت للمجتهدين يستنبطون أحكامها من 

وقائع، مّث نص على كيفيات معينة حرمها هذه اخلطوط العريضة، حبسب فهم ال
ومنعها، فبنّي املعامالت والعقود اليت ينّمى فيها امللك، ومنع الفرد من تنمية 

 امللك بطرق معينة. 
 ،بعد االستقراء ،والناظر يف األموال املوجودة يف احلياة الدنيا اجدها

وما ينتج  ،حمصورة يف ثالثة أشياء هي: األرض. وما ينتج عن تبادل األشياء
عن حتويل أشكال األشياء من وضع إىل أوضاع أخرى. ومن هنا كانت 

هي  ،أو تنميته ،للحصول على املال ،األشياء اليت يشتغل فيها اإلنسان
اليت تزيد  ،أن تكون الكيفيات من الزراعة، والتجارة، والصناعة. فكان ال بد

ام االقتصادي. هي موضع البحث يف النظ ،فيها ملكية الفرد هلذا املال
هي األساليب والوسائل اليت تستخدم إلنتاج  ،والصناعة ،والتجارة ،فالزراعة

هي اليت تبني الكيفية  ،والصناعة ،والتجارة ،املال. واألحكام املتعلقة ابلزراعة
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 اليت ينمي هبا الفرد ملكيته للمال.
، وما يتعلق هبا ،وقد بني الشرع أحكام الزراعة يف بيان أحكام األرض

وما يتعلق هبا، وبني  ،والشركة ،وبني أحكام التجارة يف بيان أحكام البيع
أي  ،واالستصناع. أما إنتاج الصناعة ،أحكام الصناعة يف بيان أحكام األجري

فهو داخل يف التجارة، ولذلك كانت تنمية امللكية مقيدة ابألحكام  ،ما تنتجه
علق هبا، وأحكام البيع اليت جاء الشرع هبا، وهي أحكام األراضي وما يت

 والشركة وما يتعلق هبا، وأحكام األجري واالستصناع.
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 أحكام األراضي

لألرض رقبة ومنفعة. فرقبتها هي أصلها، ومنفعتها هي استعماهلا يف 
الزراعة وغريها. وقد أابح اإلسالم ملكية رقبة األرض، كما أابح ملكية 

فينظر فيها، فإن   ،رقبة األرض منفعتها، ووضع أحكاماً لكل منهما. أما ملكية
كانت رقبة   ،قد فتحت ابحلرب َعنوة ،اليت منها هذه األرض ،كانت البالد

 األرض ملكاً للدولة، واعتربت أرضاً خراجية، ما عدا جزيرة العرب. 
وإن فتحت صلحاً ينظر، فإن كان الصلح على أن األرض لنا، وأن نقرن 

هذا اخلراج يبقى أبداًي على األرض،  أهلها عليها مقابل خراج يدفعونه، فإن
ولو انتقلت إىل مسلمني ابإلسالم، أو  ،وتبقى أرضه خراجية إىل يوم القيامة

 أو بغريه.  ،ابلشراء
أّما إن كان الصلح على أن األرض هلم، وأن تبقى يف أيديهم، وأن يقّروا 

قط عليها خبراج معلوم يضرب عليهم، فهذا اخلراج يكون مبقام اجلزية، ويس
فإن  ،إبسالمهم، أو ببيعهم األرض إىل مسلم. أما إن ابعوا األرض إىل كافر

وال يسقط ألّن الكافر من أهل اخلراج واجلزية. وإن كانت  ،اخلراج يكون ابقياً 
  ،ندونيسيا، أو كانت من جزيرة العربإمثل  ،البالد قد أسلم أهلها عليها

عشرية. والسبب يف ذلك أن كانت رقبة األرض ملكًا ألهلها، واعتربت أرضًا 
زلة املال، تعترب غنيمة من الغنائم، اليت تكسب يف احلرب، فهي  األرض مبن

حالل، وهي ملك لبيت املال. فقد حدنث حفص بن غياث عن أيب ذئب عن 
فمن  قال الزهري:. اجلزية من جموس البحرين قبل رسول هللا »الزهري قال: 
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فإهنا يفء  ،إسالمه نفسه وماله إاّل األرض وأحرز له، أسلم منهم قُِبل إسالمه
والفرق بني األرض  .«من أجل أنه مل يسلم أول مرة وهو يف َمنَـَعة ،للمسلمني

وبني غريها من الغنائم من األموال، أن األموال تقسم ويتصرف هبا، وتعطى 
للناس، وأما األرض فتبقى رقبتها حتت تصرف بيت املال حكماً، ولكنها تظل 

هلها ينتفعون هبا. وكون األرض ابقية لبيت املال ال تقسم رقبتها، حتت يد أ
وإّنا ميّكن الّناس من االنتفاع هبا، ظاهر يف كوهنا غنائم عامة جلميع املسلمني، 

من وجد بعدهم. أما جزيرة العرب فإن أرضها   مسواء من وجدوا حني الفتح، أ
هلها، ومل يوظف عليها فتح مكة َعنوة، وتركها أل  ألّن النيب ؛كلها عشرية

اخلراج، وألن اخلراج على األرض مبنزلة اجلزية على الرؤوس، فال يثبت يف أرض 
من  ،العرب، كما ال تثبت اجلزية يف رقاهبم، وذلك ألّن وضع اخلراج على البالد

وما يعبدون، كما يف سواد العراق.  ،وما يعتقدون ،شرطه أن يرتك أهلها
إاّل اإلسالم أو السيف. قال تعاىل:  مومشركو العرب ال يقبل منه        

                                 

                                       

     :وقال                            
 وما دام مل تؤخذ جزية منهم، فكذلك ال يؤخذ خراج على أرضهم. 

يف مجيع البالد اليت افتتحها اإلسالم  ،فإن رقبة األرض ،وعلى هذا
أن األرض لنا، تكون ملكاً للدولة، وتعترب أرضاً خراجية،  َعنَوة، أو صلحاً على

وتركيا، أم  ،والعراق ،سواء أكانت ال تزال حتت يد األّمة اإلسالمية، كمصر
 ،واهلند ،وألبانيا ،والقرم ،وأوكرانيا ،كإسبانيا  ،أصبحت حتت يد الكّفار
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ض يف ويوغسالفيا وحنوها. وكل أرض أسلم عليها أهلها كإندونيسيا، وكل أر 
 جزيرة العرب هي ملك ألهلها، وتعترب أرضاً عشرية. 

أما منفعة األرض فهي من األمالك الفردية، سواء أكانت أرضاً 
 متبادلوها بينهم، أ مخراجية، أم أرضًا عشرية، وسواء أقطعتهم إايها الدولة، أ

ما احتجروها. وهذه املنفعة تعطي املتصرف ابألرض من احلقوق  مأحيوها، أ
أن  وتورث عنه، وذلك ألّن للدولة ،ويهبها ،ملالك العني، وله أن يبيعهايعطى 

تقطع )أي تعطي( األراضي لألفراد، سواء أكانت األرض عشرية، أم خراجية. 
بقاء رقبتها إاّل أن اإلقطاع يف األرض اخلراجية هو متليك منفعة األرض، مع 

 . ألرض ومنفعتهالبيت املال. وأما يف األرض العشرية فهو متليك لرقبة ا
هو أن العشر على انتج األرض، وهو أن  ،والفرق بني العشر واخلراج

أتخذ الدولة من الزارع لألرض عشر الناتج الفعلي، إن كانت تسقى مباء املطر 
سقياً طبيعياً، وأتخذ نصف العشر عن الناتج الفعلي، إن كانت األرض تسقى 

مسلم عن جابر قال: قال عليه  ابلساقية، أو غريها، سقيًا اصطناعياً. روى
فيما سقت األهنار والغيم الُعشور وفيما سقى ابلسانية »الصالة والسالم: 

وهذا العشر يعترب زكاة، ويوضع يف بيت املال، وال يصرف إالّ «. نصف الُعشر
 ألحد األصناف الثمانية، املذكورين يف آية               

                                          

                           أخرج .
  النيب حني بعثهما ،احلاكم والبيهقي والطرباين من حديث أيب موسى ومعاذ

ال أتخذا الصدقة إاّل من هذه »فقال:  ،يعلمان الّناس أمر دينهم ،إىل اليمن
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 .«والتمر ،والزبيب ،واحلنطة ،الشعري :األربعة
فهو أن أتخذ الدولة من صاحب األرض قدراً  ،وأما اخلراج على األرض

وحتدده، حبسب إنتاج األرض التقديري عادة، ال اإلنتاج  ،تقدره ،معيناً 
حىت ال يُظَلم صاحُب األرض،  ،لي. ويقدر على األرض بقدر احتماهلاالفع

وال بيُت املال. وحُيَصنل اخلراج كل سنة من صاحب األرض، سواء زرعت 
رضي )بعث عمر بن اخلطاب أجدبت. ) ممل تزرع، وسواء أخصبت أ ماألرض أ

ى كل فوضع عل، وأمره أن ميسحه، عثمان بن حنيف على السواد (هللا تعاىل عنه
( أخرجه أبو يوسف يف درمها  وقفيزا   ،مما يعمل مثله ،أو غامر   ،جريب عامر  

اخلراج عن عمرو بن ميمون وحارثة بن مضرب، وحدث احلجاج بن أرطأة عن 
، ما دون جبل حلوان، مسح السواد أن عمر بن اخلطاب ابن عوف )

أو ُعّطل ، ُزرع، أو بغريه، فوضع على كل جريب عامر  أو غامر  يناله املاء بدلو
( أخرجه أبو يوسف يف اخلراج، ويوضع اخلراج يف بيت املال درمها  وقفيزا  واحدا  

يف غري ابب الزكاة، ويصرف على مجيع الوجوه اليت تراها الدولة، كما يصرف 
 سائر املال. 

يبقى خراجها أبد  ،وضرب عليها اخلراج ،واألرض اليت فتحت َعنوة
من   مل يسقط خراجها، ألّن صفتها ،أو ابعوها إىل مسلم ،الدهر، فإن أسلم أهلها

 ؛كوهنا فتحت َعنَوًة ابقية إىل آخر الزمان، ووجب عليهم دفع العشر مع اخلراج
حق وجب على األرض، والعشر حق وجب على انتج أرض  ؛ألّن اخلراج

ألهنما وجبا بسببني  ؛املسلم ابآلايت واألحاديث، وال تنايف بني احلقني
من  ،على عدم اجلمع بني العشر واخلراج ،وأما ما استدل به األحناف خمتلفني.
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« ال جيتمع عشر وخراج يف أرض مسلم» :حديث يروونه عن رسول هللا 
  .فإنّه ليس حبديث، ومل يثبته احلفاظ أنه من كالم الرسول 

من  ،مما جتب فيه الزكاة ،دأ أبداء اخلراج، فإن بقي بعد أداء اخلراج ويُب
فال زكاة  ،خُترُج منه الزكاة، وإن مل يبلغ النصاب ،ما يَبُلُغ النصاب ،ومثارزروع 
 عليه.

 إحياء املوات
موات األرض: هي األرض اليت مل يظهر عليها أنه جرى عليها ملك 

فلم يظهر فيها أتثري شيء، من إحاطة أو زرع، أو  فردًا كان أو دولة، أحد ،
أي جعلها صاحلة للزراعة يف  ،رهاعمارة، أو حنو ذلك. وإحياؤها هو إعما

احلال. فكل أرض موات إذا أحياها إنسان أصبحت ملكًا له. فالشرع مُيلِّّكها 
من أعمَر » قال:  َمن حُيييها، ملا روى البخاري عن عائشة أن رسول هللا

من »قال:   وقد روى أبو داود أن النيب .«أرضا  ليست ألحد فهو أحق
  وروى البخاري عن عمر عن رسول هللا« لهأحاط حائطا  على أرض فهي 

إلطالق  ،ويكون املسلم والذمي سواء« من أحيا أرضا  ميتة فهي له»أنه قال: 
 احلديث.

واإلحياء غري اإلقطاع. والفرق بينهما هو أن اإلحياء يتعلق مبوات 
فلم  فرداً كان أو دولة، ،األرض، اليت مل يظهر عليها أنه جرى عليها ملك أحد  

فيها أتثري شيء من إحاطة أو زرع أو عمارة أو حنو ذلك. وإحياء هذه  يظهر
 األرض هو عماراها أبي شيء يدل على العمارة.
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وأما اإلقطاع فيكون يف األراضي اليت تضع الدولة يدها عليها وهي اليت 
 تسمى )أراضي الدولة( وتشمل ما يلي:

ليت أقطعها   األرض العامرة الصاحلة للزرع والشجر، مثل األرض ا1
للزبري يف خيرب، ويف أرض بين النضري، وكان فيهما شجر وخنل،  الرسول 

 ومثل األراضي العامرة اليت هرب أصحاهبا من البالد املفتوحة.
  األرض اليت سبق أن زرعت مث خربت مثل أرض البطائح والسباخ يف 2

لثقفي أنه العراق الواقعة بني الكوفة والبصرة، فقد روي عن حممد بن عبيد ا
قال: استقطع رجل من أهل البصرة يقال له انفع أبو عبد هللا، عمر بن 
اخلطاب أرضًا ابلبصرة ليست من أرض اخلراج وال تضر أبحد من املسلمني 
ليتخذ منها قضبًا خليله )ويف رواية قصاًل(، فكتب عمر إىل أيب موسى 

ن عفان، عثمان األشعري: إن كانت كما يقول فأقطعه إايها. وأقطع عثمان ب
بن أيب العاص الثقفي أرضًا ابلبصرة كانت سباخًا وآجامًا فاستخرجها 

 وأحياها.
األرض املوات اليت مل يسبق أن زرعت أو عمرت آابد الدهر،   3

ووضعت الدولة يدها عليها ألهنا من مرافق املدن والقرى مثل شواطئ البحار 
 واألهنار القريبة منها.

أصحاهبا بعد ثالث سنني وأخذاها الدولة منهم،  األرض اليت أمهلها  4
لبالل املزين مث اسرتجع عمر ما أمهله منها  مثل األرض اليت أقطعها الرسول 

بعد ثالث سنني وأقطعها لغريه من املسلمني. أخرج أبو عبيد يف األموال عن 
أقطعه العقيق أمجع، قال: فلما كان  أن رسول هللا »بالل بن احلارث املزين 
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مل يقطعك لتحجره على الناس إّنا  زمن عمر قال لبالل: إن رسول هللا 
وقد انعقد «. أقطعك لتعم ل فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي

 إمجاع الصحابة على أن من عطل أرضه ثالث سنني تؤخذ منه وتعطى لغريه.
من » :أما حتجري األرض فهو كاإلحياء سواء بسواء. وذلك لقوله 

« من أحاط حائطا  على شيء فهو له»وقوله: « ط حائطا  على أرض فهي لهأحا
وألّن التحجري ميلك « من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو أحق به»وقوله: 

ر التصرف بنص احلديث. وللمحجر منع من يروم إحياء ما حجنره. به  احملجِّّ
سنني من حني قبل انتهاء ثالث فإن قهره غريه فأحيا األرض اليت حجرها 

التحجري مل ميلك ذلك وردت إىل احملجر، وإن كان القهر بعد مضي ثالث 
. وألّن التحجري مثل اإلحياء يف سنوات مل ترد على احملجر وتبقى ملن أحياها.

ر األرض اليت حجنرها  التصرف ابألرض، ووضع اليد عليها. فإن ابع احملجِّّ
ر ألنّه حق مقابل مبال فتجوز ؛ملك مثن بيعها  ،املعاوضة عليه. ولو مات احملجِّّ

يتصرفون هبا، وتقسم عليهم  فإن مِّلَكها ينتقل إىل ورثته، كسائر األمالك،
حسب الفريضة الشرعية، كما تقسم سائر األموال. وليس املراد من التحجري 
وضع أحجار عليها، بل املراد وضع ما يدل على أنه وضع يده عليها، أي 

وضع أحجار على حدودها، ويكون التحجري بغري ملكها، فيكون التحجري ب
أبن غرز حوهلا أغصااًن ايبسة، أو نقى األرض، وأحرق ما فيها من  ،احلجر

ليمنع الّناس  ،شوك، أو خضد ما فيها من احلشيش، أو الشوك، وجعلها حوهلا
 من الدخول، أو حفر أهنارها ومل يسقها، أو ما شاكل ذلك يكون كله حتجرياً.

أن التحجري كاإلحياء، إّنا يكون يف األرض  األحاديث والظاهر من
( أي ليس حملتجر حق بعد ثالث سننيامليتة، وال يكون يف غريها. فقول عمر: )
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وال ليس حملتجر يف األرض امليتة. أما األرض غري امليتة فال متلك ابلتحجري، 
 ،امليتة ألرضابإلحياء، بل متلك إبقطاع اإلمام. ألّن اإلحياء والتحجري قد وردا اب

فتكون  ،وميتة صفة يكون هلا مفهوم معمول به« من أحيا أرضا  ميتة»فقال: 
ثالث  أن عمر جعل التحجريوأيضًا روى البيهقي عن عمرو بن شعيب  .قيداً 
. ومعىن أحق هبافهو  ،فأحياها غريه ،فإن تركها حىت متضي ثالث سنني ،سنني

 . لتحجري أو اإلحياءذلك أن غري امليتة من األراضي ال متلك اب
وهذا التفريق بني األرض امليتة، وغري امليتة يدل على أن الرسول أابح 
للناس أن ميلكوا األرض امليتة، ابإلحياء والتحجري، فأصبحت من املباحات، 
ولذلك ال حتتاج إىل إذن اإلمام ابإلحياء أو التحجري، ألّن املباحات ال حتتاج 

غري امليتة فال متلك إاّل إذا أقطعها اإلمام، ألهّنا  إىل إذن اإلمام. أما األراضي
ليست من املباحات، وإّنا هي مما يضع اإلمام يده عليه. وهو ما يسمى 

 فلم ،بالال  املزين استقطع رسول هللا أرضا  أن  ،أبراضي الدولة. ويدل على ذلك
 ألحاطها ،فلو كانت متلك ابإلحياء أو التحجري ،ميلكها حىت أقطعه إايها

 بعالمة تدل على متلكه إايها، ولكان ملكها دون أن يطلب إقطاعه إايها. 
ومن أحيا أرضاً ميتة يف أرض العشر َمَلَك رقبتها ومنفعتها، مسلماً كان 

زكاة على الزروع والثمار، اليت جتب  ،أو كافراً، واجب على املسلم فيها العشر
عليه اخلراج، وليس العشر، وأما الكافر فيجب فيها الزكاة، إذا بلغت نصاابً، 

ألنه ليس من أهل الزكاة، وألن األرض ال يصح أن ختلو من وظيفة : عشر  أو 
 . خراج

 ،مل يسبق أن ضرب اخلراج عليها ،ومن أحيا أرضًا ميتة يف أرض اخلراج
واجب  ،ملك رقبتها ومنفعتها إن كان مسلماً، ومنفعتها فقط إن كان كافراً 
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وال خراج عليه. واجب على الكافر فيها اخلراج، كما على املسلم فيها العشر، 
َع على أهلها الكّفار حني أُقِّّروا عليها عند الفتح مقابل خراج يؤدونه  ،ُوضِّ

 عنها.
ومن أحيا أرضًا ميتة يف أرض اخلراج، سبق أن وضع عليها اخلراج قبل 

أو  أن تتحول إىل أرض ميتة، َمَلَك منفعتها فقط، دون رقبتها، مسلمًا كان 
كافراً، ووجب عليه فيها اخلراج، ألهّنا منطبق عليها أهّنا أرض مفتوحة، ُضرَِّب 

إىل  ،عليها اخلراج، لذلك اجب أن يبقى اخلراج عليها، ملكها مسلم، أو كافر
 أبد الدهر. 

 ،هذا إذا كان اإلحياء للزرع. وأما إذا كان للسكىن، أو إلقامة مصانع
ر فيها وال خراج، ال فرق يف ذلك بني أرض فإنّه ال عش ،أو خمازن، أو حظائر

وأرض اخلراج، فإن الصحابة الذين فتحوا العراق ومصر قد اختطوا  ،العشر
والفسطاط، ونزلوها أايم عمر بن اخلطاب، ونزل معهم  ،والبصرة ،الكوفة

غريهم، ومل يضرب عليهم اخلراج، ومل يدفعوا زكاة عنها، ألّن الزكاة ال جتب على 
 باين. املساكن وامل

 التصرف يف األرض
اُجرب كل من ملك أرضًا على استغالهلا، ويعطى احملتاج من بيت املال 

 ،تؤخذ منه ،ما ميكنه من هذا االستغالل. ولكن إذا أمهلها ثالث سنني
( ليس حملتجر حق بعد ثالث سننيوتعطى لغريه. قال عمر بن اخلطاب: )

 أقطع رسول هللا : »وأخرج حيىي بن آدم من طريق عمرو بن شعيب قال
لو  : فقال عمر، فجاء قوم فأحيوها، أانسا  من مزينة أو جهينة أرضا  فعطلوها
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: قال.  ولكن من رسول هللا ،لرددَتا ،أو من أيب بكر، عة مينيكانت قط
 .«فجاء غريه فعمرها فهي له، من عطل أرضا  ثالث سنني مل يعمرها: وقال عمر

من ثالث سنني، أي لو كانت من أيب بكر ملا  واملراد أنه قد مضى عليها أكثر
مضى عليها ثالث سنني، أو مين ملا مضى عليها ثالث سنني كذلك، ولكن 
من رسول هللا، فقد مضت مّدة تزيد عن ثالث سنني فال ميكن إرجاعها. 

 أن رسول هللا »وأخرج أبو عبيد يف األموال عن بالل بن احلارث املزين: 
مل  لبالل: إن رسول هللا  فلما كان زمان عمر قال: لقا، أقطعه العقيق أمجع

فخذ منها ما قدرت على ، إمنا أقطعك لتعمل، يقطعك لتحجره على الّناس
وقد انعقد إمجاع الصحابة على أن من عّطل أرضه  .«ورد الباقي ،عمارته

 وتعطى لغريه. ،تؤخذ منه ،ثالث سنني
 ،وحيوانه ،وبذره ،فلمالك األرض أن يزرع أرضه آبلته ،وعلى هذا

وعماله، وأن يستخدم لزراعتها عمااًل يستأجرهم للعمل هبا، وإذا مل يقدر على 
دون  ةذلك تعينه الدولة. وإن مل يزرعها املالك أعطاها لغريه ليزرعها منح

مقابل. فإن مل يفعل وأمسكها ميهل مّدة ثالث سنوات، فإن أمهلها مّدة ثالث 
عتها لغريه. فقد حدنث يونس عن حممد بن سنوات أخذاها الدولة منه، وأقط

جاء بالل بن احلارث املزين إىل رسول »إسحق عن عبد هللا بن أيب بكر قال: 
اي : فلما ُويّلَ عمر قال له، فأقطعها له طويلة عريضة ،فاستقطعه أرضا   هللا 
وإن  ،أرضا  طويلة عريضة فقطعها لك إنك استقطعت رسول هللا  ،بالل

: فقال .وأنت ال تطيق ما يف يديك، مل يكن مينع شيئا  ُيسأَله رسول هللا 
 ،عليه وما مل تقوَ  ،وما مل تطق، فانظر ما قويت عليها منها فأمسكه: فقال .أجل

 وهللا شيئا  أقطعنيه رسول هللا ،ال أفعل: فقال .فادفعه إلينا نقسمه بني املسلمني
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. فقسمه بني ، عمارتهفأخذ منه ما عجز عن  .وهللا لتفعلن: فقال عمر
رواه حيىي بن آدم يف كتاب اخلراج. فهذا صريح يف أن األرض إذا مل « املسلمني

أخذاها الدولة منه، وأعطتها  ،يطق صاحبها زرعها، وأمهلها ثالث سنوات
 لغريه، كما فعل عمر ابن اخلطاب مع بالل املزين يف معادن القبلية.

إبقطاع اخلليفة، ومتلك واحلاصل أن األرض متلك ابلتحجري، ومتلك 
ابإلحياء، ومتلك ابملرياث، ومتلك ابلشراء. والنصوص اليت وردت يف أخذ 
األرض ممن عطلها ثالث سنني ذكرت احملتجر، وذكرت من أقطعها له اخلليفة، 
ومل تذكر غريمها من مالكي األرض، وهم الوارث واحمليي واملشرتي، فهل تعطيل  

اجعل اخلليفة أيخذها منه،  ،سنني مّدة ثالث ،كل أرض ميلكها مالك
ويعطيها لغريه، أم أن ذلك خاص ابحملتجر، ومن أقطعها له اخلليفة؟ واجلواب 

أن الناظر يف احملّجر اجد أن التحجري لألرض مثل شرائها، أو  ،على ذلك
إرثها، أو أي سبب من أسباب متلكها يف التصرف ابألرض، ووضع اليد 

اليت حجرها ملك بيعها، ألنّه حق مقابل مبال  عليها. فإن ابع احملجر األرض
فتجوز املعاوضة عليه. ولو مات احملجر انتقل ملك األرض إىل ورثته كسائر 
األمالك يتصرفون هبا، وتقسم عليهم حسب الفريضة الشرعية. وكذلك شأن 

أيّة صفة  ،واملقَطع أرضاً  ،من يقطعه اخلليفة أرضاً، فليس إذن يف احملتجر
عطلت ثالث سنني خاصاً  اجتعل أخذ األرض إذ ،قي املالكنيخاّصة عن اب

هبما، دون ابقي املالكني، أبسباب أخرى من أسباب التملك لألرض. أو 
إذا عطلت ثالث سنني.  ،ا قيداً ألخذ األرضمكاًل منه  ،جتعل احملتجر واملقطع

 فال يفهم معىن القيدية، ألنّه ليس وصفاً  ،أما كونه نص عليهما دون غريمها
لكون األخذ ملن عطل إّنا هو ألنّه حمتجر، أو ألنّه أقطع، بل هو من  ؛مفهماً 
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قبيل النص على فرد من أفراد املطلق، وهو أخذ األرض من مالكها إذا 
 ،فيكون النص عاماً، ويكون ذكر احملتجر واملقطع ذكراً لفرد من األفراد ،عطلها

فإن وردت فيه  ،ينظر فيه ،حادثةال قيداً مينع غريمها. على أنه إذا ورد النص يف 
العلينة، كان نصاً عاما فيما علل فيه. والنص هنا تفهم منه العلينة، وهو أن أخذ 
األرض بعد ثالث سنني لتعطيلها عن الزراعة، فيكون تعطيل األرض ثالث 
سنني هو علة أخذها. وعلى ذلك تكون عِّلنة أخذ األرض من احملتجر هي  

ألّن  ؛، وليس كونه حمتجراً، وال كونه حمتجرًا عطلهاكونه عطلها ثالث سنني
التحجري لألرض ال يفيد علينة أخذها. ال ُمنفردًا وال مقرواًن مع التعطيل، بل 
تعطيلها وحده هو الذي يفيد عِّلِّّينة أخذها. فيكون تعطيل األرض عِّلنة تدور 

ثالث  مع املعلول وجودًا وعدماً، فحيثما حصل تعطيل األرض من مالكها
سواء أكان ملكها ابلتحجري، أم ابإلقطاع، أم ابإلرث، أم  ،سنني أخذت منه

غري ذلك. وإذا مل يعطلها احملتجر ثالث سنني ال تؤخذ منه. على أن احتجار 
( هو كناية عن متلكها. إذ جرت عادة وليس حملتجراألرض يف قول عمر )

تعرف أهنا ملكه، أي حييط حدودها حبجارة ل ،مالك األرض أن حيّجر األرض
ومتيز عن ملك غريه. وال يشرتط أن يضع حجارة حىت يقال حمتجر، بل لو 
وضع زرعاً، أو شجراً على حدود األرض، أو حفر حدودها، أو قام أبي عمل 

فإن ذلك كله يقال له احتجار، ويقال ملن  ،يدل على أنه وضع يده عليها
من أحاط حائطا  »آخر:  يفعله ابألرض حمتجر. وهلذا يقول الرسول يف حديث

رواه أبو داود والذي يدل على أن احتجار األرض هو كناية عن « على أرض
متلكها ما يرشد إليه معىن كلمة احتجر لغة. فإن اللغة تقول احتجر الشيء 
وضعه يف حجره، أي حضنه. فاحتجر األرض يعين حضنها مبعىن ملكها. 

ضًا أي ملكها حق بعد ليس ملن حضن أر  ،وعلى هذا يكون معىن احلديث
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أحاط عليها حائطاً، أو  مثالث سنني، سواء وضع على حدودها حجارة، أ
 فعل أي شيء يدل على ملكيتها. 

هذا ابلنسبة للنص، أما ابلنسبة ملا سار عليه عمر، وسكت عنه سائر 
إىل مزينة   اليت أقطعها رسول هللا-الصحابة، فإن عمر قد حكم ابألرض 

من عطل أرضا  ن عمرها، ومنع مزينة من أخذها، وقال: )مل -وعمرها غريهم
 ،( فهذا الكالم من عمر عامفجاء غريه فعمرها فهي له، ثالث سنني مل يعمرها

مل  إن رسول هللا »وقال لبالل بن احلارث املزين:  .(من عطل أرضا  إذ قال: )
فخذ منها ما قدرت على  ،إمنا أقطعك لتعمل ،يقطعك لتحجره على الّناس

وأخذ منه ابلفعل ما عجز عن  ،رواه أبو عبيد يف األموال .«ورد الباقي ،عمارته
بل يبقى  ،عمارته. وختصيص هذا ابإلقطاع وحده دون خمصص صريح ال اجوز

فهي تعبري عن واقعة،  ،عاما. وأما كون احلادثة حصلت مع من أقطعها
 وليست قيداً يف هذه احلادثة. 

 ،إذا عطلها ثالث سنني تؤخذ منه ،فإن كل مالك لألرض ،وعلى هذا
مهما كان سبب ملكه لألرض، إذ العربة بتعطيل األرض، ال  ،وتعطى لغريه

ألّن الشرع  ؛بسبب ملكيتها. وال يقال إن هذا أخذ ألموال الّناس بغري حق
جعل مللكية األرض معىن غري معىن ملكية األموال املنقولة، وغري معىن ملكية 

لزراعتها. فإذا عطلت املدة اليت نص الشرع عليها العقار، فجعل ملكيتها 
ذهب معىن ملكيتها عن مالكها. وقد جعل الشرع متليك األرض للزراعة 

وجعل جتريدها  ،والشراء وغري ذلك ،واملرياث ،ابالعتمار، ومتليكها ابإلقطاع
 من صاحبها ابإلمهال. كل ذلك من أجل دوام زراعة األرض واستغالهلا. 
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 رض منع إجارة األ
 ال اجوز ملالك األرض أن يؤجر أرضه للزراعة مطلقاً، سواء أكان مالكاً 

لرقبتها ومنفعتها معاً، أم مالكاً ملنفعتها فقط، أي سواء أكانت األرض عشرية، 
نه ال اجوز أن يؤجر إأم خراجية، وسواء أكان األجر نقوداً، أم غريها. كما 

غريه، وال بشيء مما خيرج منها األرض للزراعة بشيء مما تنبته من الطعام أو 
مطلقاً، ألنّه كله إجارة. وإجارة األرض للزراعة غري جائزة مطلقاً. فقد جاء يف 

أو ، من كانت له أرض فليزرعها»قال:   صحيح البخاري أن رسول هللا
هنى رسول »وجاء يف صحيح مسلم:  .«ليمنحها أخاه فإن أىب فليمسك أرضه

هنى رسول »وجاء يف سنن النسائي: « و حظأن يؤخذ لألرض أجر أ هللا 
، إذن نكريها بشيء من احلب ،اي رسول هللا :قلنا. عن كراء األرض  هللا
وكنا نكريها مبا على الربيع . ال: فقال، وكنا نكريها ابلّتنب: قال. ال: قال

والربيع النهر الصغري أي الوادي، « ازرعها أو امنحها أخاك، ال: قال، الساقي
كريها على زراعة القسم الذي على الربيع، أي على جانب املاء. أي كنا ن

وعن أن ، أنه هنى عن أن يؤخذ لألرض أجر أو حظ» : وصح عن النيب
  وروى أبو داود عن رافع بن خديج أن رسول هللا .«تكرى بثلث أو ربع

وال  ،وال يكاريها بثلث، أو َفلُيزرِعها أخاه، من كانت له أرض فليزرعها»قال: 
وروى البخاري عن انفع أن عبد هللا بن عمر ُحدِّث  .«وال بطعام مسمى ،بربع

فذهب ابن عمر إىل « هنى عن كراء املزارع أن النيب »عن رافع بن خديج: 
وروى  .«عن كراء املزارع  هنى النيب»رافع فذهبت معه نسأله، فقال: 

 .عبد هللا بن عمر ترك كراء األرضالبخاري عن سامل أن 
عن أتجري األرض. والنهي   األحاديث صرحية يف هني الرسول فهذه

وإن كان يدل على جمرد طلب الرتك، غري أن القرينة هنا تدل على أن الطلب 
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للجزم، فقد قالوا للرسول: نكريها بشيء من احلب، قال: ال، مّث قالوا له: 
ال، مّث أكد  نكريها ابلتنب، فقال: ال، مّث قالوا: كنا نكريها على الربيع، فقال:

وهذا واضح فيه اإلصرار على النهي  .«أو امنحها أخاك ،ازرعها»ذلك بقوله: 
وهو للتأكيد. عالوة على أن التوكيد يف العربية إما لفظيًا بتكرار اللفظ، وإما 
معنوايً، وهنا قد تكرر لفظ النهي فدل على التأكيد. وأما أتجري الرسول 

الباب، ألّن أرض خيرب كانت  فليس من هذا ،ألرض خيرب على النصف
شجراً، وليست أرضاً ملساء، بدليل ما روى ابن اسحق يف السرية عن عبد هللا 

كان يبعث إىل أهل خيِب عبد هللا بن رواحة  أن رسول هللا »بن أيب بكر: 
مّث أصيب عبد هللا بن رواحة  ...فيخرص عليهم، خارصا  بني املسلمني ويهود

هو  ،أخو بين سلمة ،بن أمية بن خنساءاجبار بن صخر مبؤتة يرمحه هللا فكان 
واخلارص هو الذي يقدر الثمر، « خرص عليهم بعد عبد هللا بن رواحةـالذي ي

وهو على أصوله قبل أن اُجَدن. فهذا صريح أبن أرض خيرب شجر، وليست 
فيكون اتبعاً  فهو أقل من مساحة الشجر، ،أرضاً ملساء. وأما ما فيها من زرع

عليه فليست أرض خيرب من ابب أتجري األرض، بل هي من ابب له. و 
امتنع   فإنّه بعد هني الرسولاملساقاة، واملساقاة جائزة. وفوق ذلك 

فدل على أهنم فهموا  ،ومنهم عبد هللا بن عمر، أتجري األرض الصحابة عن
حترمي إجارة األرض. غري أن حترمي إجارة األرض إّنا هو إذا كانت إجاراها 

راعة. أما إن كانت إجاراها لغري الزراعة فيجوز، إذ اجوز أن يستأجر املرء للز 
األرض لتكون مراحاً، أو مقياًل أو خمزانً لبضاعته، أو لالنتفاع هبا بشيء معني 
غري الزراعة. ألّن النهي عن أتجري األرض منصب على أتجريها للزراعة، كما 

راضي، وما يتعلق هبا تبني يؤخذ من األحاديث الصحيحة. فهذه األحكام لأل
 الكيفية اليت قيد هبا الشارُع املسلَم حني يعمل لتنمية ملكيته عن طريق الزراعة.
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 البيع واالستصناع 

 البيع
إن هللا سبحانه وتعاىل جعل املال سببًا إلقامة مصاحل العباد يف الدنيا، 

أحد ال  وشرع طريق التجارة الكتساب تلك املصاحل. ألّن ما حيتاج إليه كل
يوجد ميسورًا يف كل موضع، وألن أخذه عن طريق القوة والتغالب فساد، فال 

أن يكون هنالك نظام ميكِّن كل واحد من أخذ ما حيتاج إليه عن غري من بد 
والتغالب، فكانت التجارة، وكانت أحكام البيع. قال هللا تعاىل:   طريق القوة
                                   

           والتجارة نوعان: حالل يسمى يف الشرع بيعاً، وحرام .
ُيسمى راب، كل واحد منهما جتارة. فإن هللا أخرب عن الكفرة إنكارهم الفرق 

بني البيع والراب عقاًل، فقال عزن وجّل:                   

    مّث فرق بينهما يف احلل واحلرمة بقوله تعاىل :              

    فعرفنا أن كل واحد منهما جتارة، وأن احلالل اجلائز منهما شرعًا هو .
واآلخر  ،أحدمها يدل على اإلاجاب ،بلفظني البيع. وانعقاد هذا البيع يكون

يدل على القبول، ومها بعُت واشرتيُت، وما يف معنامها قواًل وعماًل. واجوز أن 
يتوىل صاحب السلعة البيع، وأن ينيب عنه وكياًل، أو رسواًل ليقوم ابلبيع عنه، 

إن واجوز أن يستأجر أجريًا ليقوم ابلبيع عنه، على أن يكون أجره معلوماً، ف
استأجره على جزء من الربح كان شريكاً مضارابً، وانطبق عليه حكم املضارب، 
ال حكم األجري. وكذلك اجوز أن يشرتي املال بنفسه، أو بواسطة وكيله، أو 
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 أو أن يستأجر من يشرتي له بنفسه.  ،رسوله
واحلاصل أن التجارة جائزة. وهي نوع من أنواع تنمية امللك، وواضحة 

يع والشركة. وقد وردت التجارة يف القرآن واحلديث، قال تعاىل: يف أحكام الب
                                   

    :خرج مع النيب  أنه». وروى رفاعة فرأى الّناس  ،إىل املصلى
: فرفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه إجابة له فقال اي معشر التجار، :يتبايعون فقال

وروى أبو  .«إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا  إاّل من اتقى هللا وبر وصدق
التاجر الصدوق األمني مع النبيني والصديقني »أنه قال:   سعيد عن النيب

 أخرجهما الرتمذي.« والشهداء
اخلارجية. أما التجارة والتجارة نوعان التجارة الداخلية، والتجارة 

الداخلية فهي البيع والشراء اجلاري بني الّناس يف السلع املوجودة لديهم، سواء 
أكانت من منتوجااهم، زراعية كانت أم صناعية، أم من منتوجات غريهم، 

وال  ،ولكنها أصبحت يف بالدهم يتبادلوهنا. والتجارة الداخلية ال شيء فيها
ونوع السلع،  ،ن األحكام املتعلقة ابلبيع. أما السلعإاّل ما ورد م ،قيود عليها

فهو مرتوك لكل إنسان أن يتاجر ضمن  ،ونقلها داخل البالد من بلد إىل بلد
أحكام الشرع وليس للدولة على التجارة الداخلية إاّل حق اإلشراف فقط. أما 
التجارة اخلارجية فهي شراء السلع من خارج البالد وبيع سلع البالد إىل 

ارجها، سواء أكانت هذه السلع زراعية أم صناعية. وهذه التجارة ختضع خ
إلشراف الدولة املباشر، فهي اليت تتوىل اإلشراف املباشر على إدخال السلع 

 وإخراجها، وعلى التجار احلربيني واملعاهدين. 



 142 

 االستصناع
هو أن يستصنع الرجل عند آخر آنية، أو سيارة، أو أي شيء يدخل 

  . واالستصناع جائز واثبت ابلسّنة. فقد استصنع رسول هللايف الصناعة
النيب أن  عبد هللا بن عمر. وعن خامتا   صنع النيب  :خامتاً، عن أنس قال

 قالعن سهل  ،واستصنع املنرب .. روامها البخاريخامتا  من ذهب اصطنع: 
جلس إىل امرأة أن ُمري غالمك النجار يعمل يل أعوادا  أ هللا  بعث رسول

 وقد كان الّناس يستصنعون يف أايم رسول هللا . رواه البخاري. عليهن
، فسكوته تقرير هلم على االستصناع. وتقرير الرسول وعمله  وسكت عنهم

واخلزانة  ،واملنرب ،كقوله دليل شرعي. واملعقود عليه هو املستصنع فيه، أي اخلامت
لبيع، وليس من قبيل وغري ذلك. وهو على هذا الوجه من قبيل ا ،والسيارة

وطلب منه أن يصنعها  ،اإلجارة. أما لو أحضر الشخص للصانع املادة اخلام
 فإنّه يكون حينئذ من قبيل اإلجارة.  ،له شيئاً معيناً 

والصناعة من حيث هي أساس مهم من أسس احلياة االقتصادية ألية 
ع يف أي جمتمع. وقد كانت الصناعة مقتصرة على املصن ،أمة، وأي شعب

اليدوي وحده، فلما اهتدى اإلنسان إىل استخدام البخار يف تسيري اآلالت، 
وملا جاءت االخرتاعات  ،أخذ املصنع اآليل حيل تدراجيًا حمل املصنع اليدوي

احلديثة حصل انقالب خطري يف الصناعة فزاد اإلنتاج زايدة مل تكن ختطر ببال، 
 صادية.وغدا املصنع اآليل أساساً من أسس احلياة االقت

واألحكام املتعلقة ابملصانع اآللية، أو املصانع اليدوية، ال ختلو من أن 
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تكون من أحكام الشركة، أو أحكام اإلجارة، أو أحكام البيع والتجارة 
اخلارجية. فمن حيث إنشاء املصنع قد يكون مبال فرد، وهذا اندر. والغالب 

ق عليه أحكام  ذ تطب ئ ن ه. وحي ائ أن يكون مبال عدة أفراد يشرتكون يف إنش
أو  ،ع ن أو ص ،أو عمل ،ة. وأما من حيث العمل فيه من إدارة المي ركات اإلس الش

ه  ريف إنتاج ر. وأما من حيث تص ارة األجي ه أحكام إج ق علي ب غري ذلك فتط
ه التدليس والغنب  ة، ومينع في ه أحكام البيع والتجارة اخلارجي ق علي ب فتط

التوصية مينع التسعري، إىل غري ذلك من أحكام البيع. وأما واالحتكار، كما 
فإنّه يطبق فيه أحكام  ،على ما ينتجه من إنتاج صغري أو كبري قبل صنعه

 .نع مبا صنع له، أو عدم إلزامه تص زام املس رُع يف إل االستصناع. وحُيكنم الش
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 أحكام الشركات

 الشركة يف اإلسالم
بني فصاعداً، حبيث ال يتميز الواحد عن  ية خلط النص ركة يف اللغ الش

رعًا هي عقد بني اثنني فأكثر، يتفقان فيه على القيام بعمل  ركة ش اآلخر. والش
مايل، بقصد الربح. وعقد الشركة يقتضي وجود اإلاجاب والقبول فيه معاً،  
كسائر العقود. واإلاجاب أن يقول أحدمها لآلخر شاركتك يف كذا، ويقول 

أن من ، أي ال بد إاّل أنه ليس اللفظ املذكور بالزم بل املعىن اآلخر قبلت.
يتحقق يف اإلاجاب والقبول معىن يفيد أن أحدمها خاطب اآلخر مشافهة، أو  

ابلشركة على شيء، واآلخر يقبل ذلك. فاالتفاق على جمرد االشرتاك  ،كتابة
من ، بل ال بد ال يعترب عقداً، واالتفاق على دفع املال لالشرتاك ال يعترب عقداً 

أن يتضمن العقد معىن املشاركة على شيء. وشرط صحة عقد الشركة أن 
يكون املعقود عليه تصرفاً، وأن يكون هذا التصرف املعقود عليه عقد الشركة، 

 قاباًل للوكالة، ليكون ما يستفاد ابلتصرف مشرتكاً بينهما. 
الرسول رهم فأق ،بُعث والناس يتعاملون هبا  ألنّه ،والشركة جائزة
لتعامل النّاس هبا دلياًل شرعيًا على  عليه الصالة والسالمعليها، فكان إقراره 

 .جوازها
من طريق سليمان بن أيب مسلم أنه قال: سألت أاب  وروى البخاري

َيت أان وشريك يل شيئا  يدا  بيد قال: ف املنهال عن الصرف يدًا بيد، اش
فعلت أان وشريكي زيد بن  :فقال ،اهفسألن ،فجاءان الِباء بن عازب ،ونسيئة
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ذوه وما كان ـدا  بيد فخـان يـما ك: »الـن ذلك فقـع ا النيب ـألنـوس ،أرقم
فهو يدل على أن الشركة كان املسلمون يتعاملون هبا وأقرهم  «نسيئة فرّدوه

إن هللا »قال:   عن أيب هريرة عن النيب أبوداود. وروى عليها الرسول 
خرجت من  هفإذا خان ،ريكني ما مل خين أحدمها صاحبهـالشالث ـأان ث يقول
 «.بينهما

وجتوز الشركة بني املسلمني مع بعضهم، وبني الذميني مع بعضهم، وبني 
املسلمني والذميني. فيصح أن يشارك املسلم النصراين واجملوسي وغريهم من 

 أهل رسول هللا  عامل»الذميني. روى مسلم عن عبد هللا بن عمر قال: 
َى». و«بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع - هم يهودو -خيِب  رسول  اش
رواه البخاري من طريق عائشة. وروى « من يهودي طعاما  ورهنه درعه هللا 

ودرعه مرهونة بعشرين صاعا  من  النيب  توىف»الرتمذي عن ابن عباس قال: 
أرسل إىل   رسول هللا أن»وروى الرتمذي عن عائشة:  .«طعام أخذه ألهله

وهلذا فإن شراكة اليهود والنصارى  .«يهودي يطلب منه ثوبني إىل امليسرة
وغريهم من الذميني جائزة، ألّن معاملتهم جائزة. إاّل أن الذميني ال اجوز هلم 
بيع اخلمر واخلنزير وهم يف شركة مع املسلم، أما ما ابعوه من اخلمر واخلنزير 

يف الشركة. وال تصح الشركة إاّل من جائز  قبل مشاركتهم للمسلم فثمنه حالل
ألهّنا عقد على التصرف يف املال، فلم يصح من غري جائز التصرف  ؛التصرف
 عليه، وال شركة كل من ال اجوز تصرفه. رولذلك ال جتوز شركة احملجو  ؛يف املال

والشركة إما شركة أمالك، أو شركة عقود. فشركة األمالك هي شركة 
 عني يرثها رجالن، أو يشرتايهنا، أو يهبها هلما أحد، أو ما العني، كالشركة يف

شاكل ذلك. وتعترب شركة العقود هي موضع البحث يف تنمية امللك. ويتبني 
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من استقراء شركات العقود يف اإلسالم وتتبعها، وتتبع األحكام الشرعية 
سة أنواع املتعلقة هبا، واألدلة الشرعية الواردة يف شأهنا، أن شركات العقود مخ

هي: شركة العنان، وشركة األبدان، وشركة املضاربة، وشركة الوجوه، وشركة 
 املفاوضة، وهذه هي جممل أحكامها: 

 شركة العنان 
وهي أن يشرتك بدانن مباليهما، أي أن يشرتك شخصان مباليهما على 

ألهنما يتساواين  ؛أن يعمال فيه أببداهنما، والربح بينهما. ومسّيت شركة عنان
ابلتصرف كالفارسني إذا سواي بني فرسيهما، وتساواي يف السري فإن عنانيهما 
يكوانن سواء. وهذه الشركة جائزة ابلسنة وإمجاع الصحابة، والناس يشرتكون 

 وأايم الصحابة.  ،هبا منذ أايم النيب 
ألّن النقود هي قيم  ؛وهذا النوع من الشركة اجعل فيه رأس املال نقوداً 

ان املبيعات. أما العروض فال جتوز الشركة عليها إاّل إذا قّومت األموال وأمث
وقت العقد، وجعلت قيمتها وقت العقد رأس املال. ويشرتط أن يكون رأس 
املال معلومًا ميكن التصرف به يف احلال. فال جتوز الشركة على رأس مال 

س املال جمهول، وال جتوز مبال غائب، أو بدين، ألنّه ال بد من الرجوع إىل رأ
عند املفاصلة. وألن الدين ال ميكن التصرف به يف احلال، وهو مقصود الشركة. 
وال يشرتط تساوي املالني يف القدر، وال أن يكون املاالن من نوع واحد، إال 
أنه اجب أن يُقونما بقيمة واحدة حىت يصبح املاالن مااًل واحداً، فيصح أن 

ماً  دة، تقوي ة واح أن يقوما بقيم يشرتكا بنقود مصرية وسورية، ولكن اجب
ون رأس مال  رط أن يك ت يذهب انفصاهلما، واجعلهما شيئًا واحداً. ألنّه يش
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دًا شائعًا للجميع، ال يعرف أحد الشريكني ماله من مال  ركة مااًل واح الش
اآلخر. ويشرتط أن تكون أيدي الشريكني على املال. وشركة العنان مبنية على 

ألّن كل واحد منهما يكون بدفعه املال إىل صاحبه قد أمنه،  ؛مانةالوكالة واأل
وإبذنه له يف التصرف قد وكله. ومىت متنت الشركة صارت شيئًا واحداً، وصار 
واجبًا على الشركاء أن يباشروا العمل أبنفسهم، ألّن الشركة وقعت على 

 الشركة يف أبداهنم. فال اجوز ألحدهم أن يوكل عنه من يقوم ببدنه مقامه يف
تخدم بدن من تشاء أجرياً  اء، وتس تؤجر من تشالتصرف. بل الشركة كلها 

 . عندها ال عند أحد الشركاء
واجوز لكل واحد من الشريكني أو الشركاء أن يبيع ويشرتي على الوجه 
الذي يراه مصلحة للشركة. وله أن يقبض الثمن واملبيع، وخياصم يف الدين، 

وحيال عليه، ويرد ابلعيب. وله أن يستأجر من رأس مال ويطالب به، وأن حييل 
ألّن املنافع أجريت جمرى األعيان، فصار كالشراء والبيع. فله أن  ؛الشركة ويؤجر

يبيع السلعة، كالسيارة مثاًل، وله أن يؤجرها ابعتبارها سلعة للبيع، فصارت 
تساوي منفعتها يف الشركة كالعني نفسها. فُأجرَِّيت جمراها. وال يشرتط 

الشريكني يف املال، بل يشرتط تساويهما يف التصرف. أما املال فيصح أن 
يتفاضال يف املال، ويصح أن يتساواي، والربح يكون على ما شرطا. فيصح أن 

وقد كان علي يشرتطا التساوي يف الربح، ويصح أن يشرتطا التفاضل فيه. 
رواه عبد الرزاق يف  «الربح على ما اصطلحوا عليه» رضي هللا عنه يقول هبذا:

اجلامع. أما اخلسارة يف شركة العنان فإهنا تكون على قدر املال فقط، فإن كان 
ماهلما متساواًي يف القدر فاخلسارة بينهما مناصفة، وإن كان أثالاًث فاخلسران 
أثالاثً. وإذا شرطا غري ذلك ال قيمة لشرطهما، وينفذ حكم اخلسارة دون 
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ألّن البدن ال خيسر مااًل،  ؛سارة على نسبة املالشرطهما، وهو أن توزع اخل
وإّنا خيسر ما بذله من جهد فقط، فتبقى اخلسارة على املال، وتوزع عليه 
بنسبة حصص الشركاء. وذلك أن الشراكة وكالة، وحكم الوكالة أن الوكيل ال 

جلامع عن يضمن، وأن اخلسارة تقع على مال املوكل. روى عبد الرزاق يف ا
 . «الوضيعة على املال والربح على ما اصطلحوا عليه» هللا عنه قال: علّي رضي

 شركة األبدان
وهي أن يشرتك اثنان أو أكثر أببداهنما فقط دون ماهلما، أي فيما 
يكتسبانه أبيديهما، أي جبهدمها. من عمل معني، سواء أكان فكراًي أم 

، فما يرحبونه جسدايً. وذلك كالصناع يشرتكون على أن يعملوا يف صناعااهم
وسائقي  ،والنجارين ،واحلمالني ،والصيادين ،واألطباء ،فهو بينهم. كاملهندسني

وأمثاهلم. وال يشرتط اتفاق الصنائع بني الشركاء، وال أن يكونوا  ،السيارات
مجيعاً صناعاً. فلو اشرتك صناع خمتلفو الصنائع جاز، ألهّنم اشرتكوا يف مكسب 

على  ،صنائع بينهم. ولو اشرتكوا يف عمل معنيمباح فصح، كما لو اتفقت ال
أن يدير أحدهم الشركة، واآلخر يقبض املال، والثالث يعمل بيده، صحت 
الشركة. وعلى ذلك اجوز أن يشرتك عمال يف مصنع، سواء أكانوا كلهم 

ال يعرف، فيشرتكون صناعاً  وبعضهم اآلخريعرفون الصناعة أم بعضهم يعرف، 
ساً، يكونون مجيعًا شركاء يف املصنع. إاّل أنه يشرتط أن وعمااًل وكتااًب وحرا

يكون العمل الذي اشرتكوا ابلقيام به بقصد الربح عماًل مباحاً، أما إذا كان 
 العمل حمرماً فال جتوز الشركة فيه. 

والربح يف شركة األبدان يكون حبسب ما اتفقوا عليه من مساواة أو 
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فجاز  ،واجوز تفاضل الشركاء يف العملتفاضل. ألّن العمل يستحق به الربح، 
تفاضلهم يف الربح احلاصل به. ولكل واحد منهم املطالبة ابألجرة كلها ممن 
استأجرهم، وبثمن البضاعة اليت صنعوها ممن يشرتيها. وللمستأجر هلم، أو 

دفع األجرة مجيعها، أو دفع مثن البضاعة  ،املشرتي منهم ما صنعوا من بضاعة
ء. وإن عمل أحد الشركاء ىأيهم دفعها بر  وإىل ،احد منهمإىل أي و  ،مجيعه

ألّن العمل مضمون عليهم معاً، وبتضامنهم له  ؛دون شركائه فالكسب بينهم
وجبت األجرة، فيكون هلم، كما كان الضمان عليهم. وليس ألحدهم أن يوكل 
عنه غريه شريكًا ببدنه، كما أنه ليس ألحدهم أن يستأجر أجريًا عنه شريكاً 

ألّن العقد وقع على ذاته، فيجب أن يكون هو املباشر للعمل، ألّن  ؛بدنهب
الشريك بدنه هو، وهو املتعني يف الشركة. ولكن اجوز أن يستأجر أحدهم 
أجراء، واالستئجار حينئذ يكون من الشركة، وللشركة، ولو ابشره واحد من 

كون تصرف كل الشركاء، وال يكون نيابة عنه، وال وكالة وال أجريًا عنه. وي
 شريك تصرفاً عن الشركة، ويلزم كل واحد منهم ما يتقبله شريكه من أعمال. 

وهذه الشركة جائزة ملا روى أبو داود واألثرم إبسنادمها عن أيب عبيدة 
َكت أان وعمار بن ايسر»عن أبيه عبد هللا بن مسعود قال:  وسعد بن أيب ، اش

« أان وعمار بشيء ئين ومل أجفجاء سعد أبسري  ،فيما ُنصيب يوم بدر ،وقاص
أشرك بينهم النيب »على ذلك. وقال أمحد بن حنبل:   وقد أقرهم الرسول

 ».  فهذا احلديث صريح يف اشرتاك مجاعة من الصحابة يف أبداهنم يف
عمل يقومون به، وهو قتال األعداء، ويقسمون ما ينالون من غنائم إن رحبوا 

الغنائم خيالف هذه الشركة، فإنّه غري وارد املعركة. أما ما يقال من أن حكم 
معركة بدر هذه، فحني حصلت ألّن حكم الغنائم نزل بعد  ؛على هذا احلديث
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موجوداً. وحكم الغنائم الذي نزل  مل يكن حكم الغنائم ،هذه الشركة أببداهنم
فيما بعد ال ينسخ الشركة اليت حصلت، وإّنا يبني نصيب الغاّنني، ويبقى 

 بدان اثبتاً هبذا احلديث. حكم شركة األ

 شركة املضاربة 
وهي أن يشرتك بدن ومال. ومعناها أن يدفع رجل ماله  ،وتسمى قراضاً 

إىل آخر يتجر له فيه، على أن ما حيصل من الربح يوزع بينهما حسب ما 
يشرتطانه. إاّل أن اخلسارة يف املضاربة ال ختضع التفاق الشريكني، بل ملا ورد 

سارة يف املضاربة تكون شرعًا على املال خاصة، ليس على يف الشرع. واخل
املضارب منها شيء، حىت لو اتفق رب املال واملضارب على أن الربح بينهما، 

وذلك ألّن الشركة  ،واخلسارة عليهما، كان الربح بينهما، واخلسارة على املال
ط، وروى وكالة، وحكم الوكيل أنه ال يضمن، وأن اخلسارة تقع على املوكِّل فق

، الوضيعة على املال»عبد الرزاق يف اجلامع عن علي رضي هللا عنه قال: 
وإّنا خيسر ما بذله من  ،فالبدن ال خيسر ماالً  .«والربح على ما اصطلحوا عليه

 جهد فقط، فتبقى اخلسارة على املال. 
ألّن  ؛وال تصح املضاربة حىت ُيسلنم املال إىل العامل، وخيلى بينه وبينه

اربة تقتضي تسليم املال إىل املضارب. واجب يف املضاربة تقدير نصيب املض
العامل، وأن يكون املال الذي جتري املضاربة عليه قدرًا معلوماً. وال يصح أن 
يعمل رب املال مع املضارب، ولو شرط عليه مل يصح، ألنّه ال ميلك التصرف 

لشركة مطلقاً، بل ابملال الذي صار للشركة، وال ميلك رب املال التصرف اب
املضارب هو الذي يتصرف، وهو الذي يعمل، وهو صاحب اليد على املال. 
وذلك ألّن عقد الشركة حصل على بدن املضارب، ومال رب املال، ومل يقع 
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العقد على بدن رب املال، فصار كاألجنيب عن الشركة، ال ميلك أن يتصرف 
ب املال من تصرف، وال اجوز فيها بشيء. إاّل أن املضارب مقّيد مبا أذن له ر 

له أن خيالفه، ألنه متصرف ابإلذن، فإذا أذن له أن يتاجر ابلصوف فقط، أو 
منعه من أن يشحن البضاعة يف البحر فإن له ذلك، لكن ليس معىن هذا أن 
يتصرف رب املال ابلشركة، بل معناه أن املضارب مقيد يف حدود ما أذن له 

ف يف الشركة حمصور ابلعامل فقط، وليس فالتصر  ،رب املال، ولكن مع ذلك
 لرب املال أية صالحية يف التصرف. 

ومن املضاربة أن يشرتك ماالن وبدن أحدمها. فلو كان بني رجلني ثالثة 
آالف، ألحدمها ألف، ولآلخر ألفان. فَأذَِّن صاحب األلفني لصاحب األلف 

ة، أن يتصرف فيهما على أن يكون الربح بينهما نصفني، صحت الشرك
ويكون العامل هو صاحب األلف مضاراًب عند صاحب األلفني وشريكًا له. 
وكذلك من املضاربة أن يشرتك ماالن وبدن غريمها، فإهنا كلها تدخل يف ابب 

 املضاربة. 
أن العباس بن عبد املطلب كان يدفع » واملضاربة جائزة شرعًا ملا روي:

َط على املضارب شروطا  معين، مال املضاربة  فبلغ ذلك النيب ، ةويش
، وانعقد إمجاع الصحابة على جواز املضاربة. فقد روى ابن أيب « فاستحسنه

أن عمر بن اخلطاب دفع إليه »شيبة عن عبد هللا بن محيد عن أبيه عن جده: 
وذكر ابن قدامة يف « فقامسه الفضل، فطلب فيه فأصاب، مال يتيم مضاربة

أن عثمان »محن عن أبيه عن جده: املغين عن مالك بن العالء بن عبد الر 
وقد  « أهنما قارضا»وذكر أيضًا عن ابن مسعود وحكيم بن حزام: « قارضه

كان ذلك على مرأى من الصحابة، ومل يُرَو خمالف له، ومل ينكر أحد ذلك 
 فكان ذلك إمجاعاً منهم على املضاربة.
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 شركة الوجوه
ماله إىل اثنني وهي أن يشرتك بدانن مبال غريمها. أي أن يدفع واحد 

يتفقان فأكثر مضاربة، فيكون املضارابن شريكني يف الربح مبال غريمها. فقد 
يتفقان  على قسمة الربح أثالاثً، لكل واحد منهما الثلث، وللمال الثلث، وقد

على قسمته أرابعًا للمال الربع، وألحدمها الربع ولآلخر النصف، وقد يتفقان 
الشروط املمكنة احلصول ميكن أن حيصل على غري ذلك من الشروط. وهبذه 

تفاضل بني العاملني يف الربح، فصار اشرتاكهما مع تفاضل حصصهما مبنياً 
يف العمل، وإما من على وجاهة أحدمها، أو وجاهتهما، إما من انحية املهارة 

الذي ميلكانه يف املال  انحية حسن التصرف يف اإلدارة، مع أن التصرف الشرعي
ذلك صارت هذه الشركة قسمًا من نوع آخر غري شركة  واحد. ومن أجل

 املضاربة، مع أهنا يف حقيقتها ترجع إىل املضاربة.
ومن شركة الوجوه أن يشرتك اثنان فأكثر فيما يشرتاينه بثقة التجار 
هبما، وجاههما املبين على هذه الثقة، من غري أن يكون هلما رأس مال. 

يشرتاينه نصفني، أو أثالاًث أو أرابعاً، ويشرتطان على أن يكون ملكهما فيما 
أو حنو ذلك، ويبيعان ذلك، فما يكسبانه من ربح فهو بينهما مناصفة، أو 

حسب ما يتفقان عليه، ال حسب ما ميلكان يف  ،أثالاثً أو أرابعاً أو حنو ذلك
ألنّه مبقام  ؛البضاعة. أما اخلسارة فتكون على قدر ملكهما يف املشرتايت

لى حسب ما يشرتطان من خسارة، وال على حسب الربح، سواء ماهلما، ال ع
 أكان الربح بينهما بقدر مشرتاياهما أم خمتلفاً عنها.

وشركة الوجوه بقسميها جائزة. ألهنما إذا اشرتكا مبال غريمها كانت من 
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ه من مال  ذان أخ ا ي نة واإلمجاع. وإن اشرتكا فيم ة ابلس ة الثابت ركة املضارب ل ش قبي
فهي من قبيل شركة  ،ة التجار هبما وثق ،ه جباههما ان ما، أي فيما يشرتي هغري 

 األبدان الثابتة ابلسنة، فتكون شركة الوجوه اثبتة ابلسنة واإلمجاع.
إاّل أنه ينبغي أن يعلم أن املراد ابلثقة هنا الثقة املالية، وهي الثقة 

يف موضوع التجارة ابلسداد، وليس اجلاه والوجاهة. ألّن الثقة إذا أُطلقت 
فإّنا يقصد منها الثقة ابلسداد، وهي الثقة املالية. وعلى  ،والشركة وحنو ذلك

ذلك قد يكون الشخص وجيهاً، ولكنه غري موثوق ابلسداد، فال توجد فيه 
ثقة مالية، وال يعترب أن لديه ثقة تعترب يف موضوع التجارة والشراكة. فقد يكون 

ولكن ال توجد به ثقة ابلسداد، فال تكون به  ،كبرياً   أو اتجراً  ،أو غنياً  ،وزيراً 
ثقة مالية، وال يؤمنن على شيء، فإنّه ال يستطيع أن يشرتي من السوق أية 
بضاعة دون أن يدفع مثنها. وقد يكون شخص فقريًا ولكن التجار يثقون 
بسداده ما عليه من املال، فإنّه يستطيع أن يشرتي بضاعة دون أن يدفع مثنها. 

لى هذا فشركة الوجوه ترتكز فيها الثقة ابلسداد، ال الوجاهة. وعلى ذلك وع
فإن ما حيصل يف بعض الشركات من إدخال وزير عضوًا يف شركة، واجعل له 

دون أن يدفع أي مال، أو يشرتك أبي جهد، وإّنا  ،نصيب معني من الربح
ليس من قبيل  أشرك ملنزلته يف اجملتمع، حىت يسّهل للشركة معامالاها، فإن ذلك

شركة الوجوه، وال ينطبق عليها تعريف الشركة يف اإلسالم. فال اجوز هذا النوع 
وال يكون هذا الشخص شريكاً، وال حيل له أن أيخذ شيئًا من من االشرتاك، 

 .هذه الشركة
وما حيصل يف بعض البلدان كالسعودية والكويت من أن غري 

خصة للتجارة، أو للعمل، فيدخل ال يسمح له بر  ،السعودي، أو غري الكوييت
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معه سعوداًي يف السعودية، أو كويتيًا يف الكويت، واجعل له حصة من الربح 
أي مال، ودون أن تعقد  ،دون أن يدفع هذا السعودي، أو هذا الكوييت

الشركة على بدنه، وإّنا اعترب شريكًا من أجل أن الرخصة أخذت ابمسه، 
، فهذا أيضًا ليس من شركة الوجوه، وجعلت له حصة من الربح مقابل ذلك

شريكاً،  ،وال هو من الشركة اجلائزة شرعاً، وال يعترب هذا السعودي، أو الكوييت
ألنّه ال تنطبق عليه الشروط اليت  ؛وال حيّل له أن أيخذ شيئًا من هذه الشركة

أوجب الشرع أن تتوفر يف الشريك، حىت يكون شريكًا شرعاً، وهي االشرتاك 
أو الثقة التجارية ابلسداد، ليباشر هو العمل مبا أيخذه من  ،أو البدن ،ابملال

 بضاعة هبذه الثقة.

 شركة املفاوضة
وهي أن يشرتك الشريكان يف مجيع أنواع الشركة املار ذكرها، مثل أن 
اجمعا بني شركة العنان، واألبدان، واملضاربة، والوجوه، وذلك كأّن يدفع 

ع ماهلما مضاربة، ليبنيا دورًا لبيعها والتجارة شخص مااًل ملهندسني  شراكة م
أيخذان  ايديهما من مال، وصار أفيها، واتفقا على أن يشتغال أبكثر مما بني 

بضاعة من غري دفع مثنها حااًل، بناء على ثقة التجار هبما. فاشرتاك املهندسني 
الن به ابعتبار صناعتهما ودفعهما مااًل منهما يشتغ ؛معًا ببدهنما شركة أبدان

معًا شركة عنان، وأخذمها مااًل من غريمها مضاربة شركة مضاربة، واشرتاكهما 
يف البضاعة اليت يشرتايهنا بناء على ثقة التجار هبما شركة وجوه، فهذه الشركة 

ألّن كل نوع منها يصح  ؛مجعت مجيع أنواع الشركات يف اإلسالم فيصح ذلك
فيجوز أن اجعل  ،ما اصطلحا عليهفيصح مع غريه. والربح على  ،على انفراده
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الربح على قدر املالني، واجوز أن يتساواي مع تفاضلهما يف املال، وأن يتفاضال 
 مع تساويهما يف املال. 

هذا النوع من شركة املفاوضة جائز لورود النص به. أما ما يذكره بعض 
 ،من أنواع شركة املفاوضة األخرى، وهي أن يشرتك الرجالن ،الفقهاء

يفوض كل واحد منهما إىل  ،ودي نهما ،وتصرفهما ،ساواين يف ماليهمافيت
ألنّه مل يرد نص شرعي دلياًل عليها،  ؛فال جتوز مطلقاً  ،صاحبه على اإلطالق

أو « إذا تفاوضتم فاحسنوا املفاوضة»وألّن احلديث الذي يستشهدون به وهو 
يثني، وال يف مل يصح شيء من هذين احلد« فاوضوا فإنّه أعظم للِبكة»حديث 

وألّن هذه الشركة شركة على مال جمهول،  ؛على فرض صحة داللتهما ،معنامها
وعمل جمهول، وهذا وحده كاف لعدم صحة هذه الشركة، وألّن من ماهلما 
اإلرث الذي يصري إليهما بعد وفاة املورث، وقد يكون أحدمها ذميًا فكيف 

 الوكالة، والوكالة مبجهول اجعل له نصيب يف اإلرث. وألّن الشركة تتضمن معىن
 اجلنس ال جتوز. فكان كله دااًل على عدم صحة هذا النوع من شركة املفاوضة. 

 فسخ الشركة 
والشركة من العقود اجلائزة شرعاً. وتبطل مبوت أحد الشريكني، أو 

أو احلجر عليه لسفه، أو ابلفسخ من أحدمها، إذا كانت الشركة مكونة  ،جنونه
فبطلت بذلك كالوكالة. فإن مات أحد الشريكني،  ،ا عقد جائزألهنّ  ،من اثنني

فله أن يقيم على الشركة، وأيذن له الشريك يف التصرف، وله  ،وله وارث رشيد
املطالبة ابلقسمة. وإذا طلب أحد الشريكني الفسخ وجب على الشريك اآلخر 
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ن إجابة طلبه. وإذا كانوا شركاء، وطلب أحدهم فسخ الشراكة ورضي الباقو 
وجددت بني الباقني. إاّل أنه يُفّرق  ،فسخت الشركة اليت كانت قائمة ،ببقائها

إذا طلب العامل  ،يف الفسخ بني شركة املضاربة وغريها، ففي شركة املضاربة
ألّن حقه يف الربح،  ؛أجيب طلب العامل ،القسمة صاحب املالوطلب  ،البيع

وال يظهر الربح إاّل يف البيع. أما يف ابقي أنواع الشركة إذا طلب أحدمها 
 دون طلب البيع.  ،أجيب طلب القسمة ،خر البيعالقسمة، واآل



 157 

 الشركات الرأمسالية 

مبقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر أبن  ،عقد ،يف النظام الرأمسايل ،الشركة
القتسام ما  ،مايل، بتقدمي حصة من مال أو عمليساهم كل منهما يف مشروع 

قد ينشأ عن هذا املشروع من ربح أو خسارة. وهي قسمان: شركات 
 األشخاص، وشركات األموال. 

أما شركات األشخاص فهي اليت يدخل فيها العنصر الشخصي، 
ويكون له أثر يف الشركة، ويف تقدير احلصص، وذلك كشركات التضامن، 

نه ال يكون فيها إف ،لبسيطة. خبالف شركات األموالوشركات التوصية ا
أو أي أثر، بل هي قائمة على  ،للعنصر الشخصي أي وجود، وال أي اعتبار

الشركة انتفاء وجود العنصر الشخصي، وانفراد العنصر املايل فقط يف تكوين 
 . ويف سريها، وذلك كشركات املسامهة، وشركات التوصية ابألسهم

 شركة التضامن 
بعنوان  ،جتار معاً يتفقان فيه على اال ،عقد بني شخصني أو أكثرهي 

خمصوص، ويلتزم مجيع أعضائها بديون الشركة، على مجيع أمواهلم ابلتضامن 
من غري قيد وحد. لذلك ال ميكن أن يتنازل أي شريك عن حقوقه يف الشركة 

حلجر لغريه إال إبذن ابقي الشركاء، وتنحل الشركة مبوت أحد الشركاء، أو ا
عليه، أو إفالسه، ما مل يوجد اتفاق خيالف ذلك. وأعضاء هذه الشركة 
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متضامنون يف تعهدااها قَِّبَل الغري يف تنفيذ مجيع تعهدات الشركة، ومسؤوليتهم 
يف ذلك غري حمدودة، فكل شريك مطالب أبداء مجيع ديون الشركة، ال من 

ما نقص  يف أبمواله هوأموال الشركة فحسب، بل من أمواله أيضاً، فعليه أن يو 
ماهلا، وال تسمح هذه الشركة ابتساع املشروع.  دمن ديون الشركة، بعد نفا

يثق كل منهم ابآلخر، ويعرفه معرفة جيدة،  ،ويتم تكوينها من أشخاص قالئل
، ال من حيث كونه بداًن فقط، بل من الشريكوأهم اعتبار فيها شخصية 

 حيث مركزه وأتثريه يف اجملتمع. 
ألن الشروط اليت تنص عليها ختالف شروط  ؛الشركة فاسدةوهذه 

ألن احلكم الشرعي أنه ال يشرتط يف الشريك إال كونه  ؛الشركات يف اإلسالم
جائز التصرف فقط، وأن للشركة أن توسع أعماهلا، فإذا اتفق الشركاء على 

إما بزايدة رأمساهلم، أو إبضافة شركاء، فهم مطلقو التصرف  ،توسيع الشركة
يفعلون ما يشاؤون، وألن الشريك غري مسؤول يف الشركة شخصيًا إال بنسبة 
ما َلُه من حصة فيها، وألن له احلق أن يرتك الشركة يف أي وقت يريد دون 

 ،حاجة ملوافقة الشركاء؛ والشركة ال تنحل مبوت أحد الشركاء، أو احلجر عليه
إذا كانت الشركة  ،وتبقى شراكة ابقي الشركاء ،بل تنفسخ شراكته هو وحده

مؤلفة من أكثر من اثنني. هذه هي الشروط الشرعية، فاشرتاط شركة التضامن 
اجعلها شركة فاسدة، وال اجوز االشرتاك هبا  ،خبالف هذه الشروط، بل نقيضها

 شرعاً. 



 159 

 شركات املسامهة 
املسامهة هي شركة مَكّونة من شركاء اجهلهم اجلمهور. واملؤسس  ةشرك

ألّن العقد االبتدائي  ؛ة هو كل من وقع العقد االبتدائي للشركةيف شركة املسامه
هو الذي يوجد بني موقعيه التزامات ابلعمل على حتقيق اهلدف املشرتك، وهو 
الشركة. ويكون االكتتاب يف الشركة ابلتزام الشخص بشراء سهم أو أكثر يف 

إبرادة  مشروع الشركة، مقابل قيمتها االمسية. وهو ضرب من ضروب التصرف
منفردة، أي يكفي الشخص أن يشرتي األسهم ليصبح شريكاً، رضي به ابقي 
الشركاء أم ال. وحيصل االكتتاب بوسيلتني: األوىل خيتص فيها املؤسسون 
أبسهم الشركة، ويوزعوهنا فيما بينهم دون عرضها على اجلمهور، وذلك بتحرير 

عليها الشركة، مّث توقيعه  القانون النظامي للشركة املتضمن الشروط اليت ستسري
من قبلهم، فكل من يوقع القانون يعترب مؤسساً وشريكاً، ومىت مت توقيع اجلميع 

وهي املنتشرة  ،فقد أتسست الشركة. والوسيلة الثانية اليت حيصل فيها االكتتاب
يف العامل، هي أن يقوم بضعة أشخاص بتأسيس الشركة، ويضعون نظامها، مثّ 

ة على اجلمهور لالكتتاب العام فيها، وحني ينتهي أجل تطرح األسهم مباشر 
االكتتاب يف الشركة، تدعى اجلمعية التأسيسية للشركة، للنظر يف التصديق 
على نظام الشركة، وتعيني جملس اإلدارة هلا. وحيق لكل مساهم مهما كان 

لسهم واحد. وتبدأ عدد أسهمه احلضور يف اجلمعية التأسيسية، ولو كان مالكًا 
 . لشركة أعماهلا عند انتهاء الزمن احملدد إلقفال االكتتابا

وكلتا الوسيلتني شكل واحد هو دفع األموال، وال تعترب الشركة قد 
إاّل ابنتهاء توقيع املؤسسني يف الوسيلة األوىل، وانتهاء أجل  ،انعقدت
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االكتتاب يف الوسيلة الثانية. فعقد الشركة عقد بني أموال فحسب، وال وجود 
عنصر الشخصي فيها مطلقاً، فاألموال هي اليت اشرتكت، ال أصحاهبا. وهذه لل

األموال اشرتكت مع بعضها دون وجود أي شخص، ولذلك ال صالحية ألي 
أبن يتوىل أعمال الشركة بوصفه شريكاً، وال حق  ،مهما بلغت أسهمه ،شريك

، وإّنا الذي له أبن يعمل هبا، أو ُيَسريِّّ أي شيء من أعماهلا ابعتباره شريكاً 
يتوىل أعمال الشركة، ويعمل هبا، ويسرّيها، ويشرف على كل أعماهلا شخص 
يطلق عليه اسم املدير املنتدب، ينيط به ذلك جملس إدارة. وجملس اإلدارة هذا 

 ،ينتخب من اجلمعية العمومية، اليت يكون فيها لكل شخص من األصوات
ه، ألّن الشريك هو املال، فهو مبقدار ما ميلك من األموال، ال مبقدار شخصيت

الذي حيدد عدد األصوات، فلكل سهم صوت، وليس لكل شخص صوت، 
فال يوجد يف شركة املسامهة أي اعتبار لشخص املساهم، وإّنا االعتبار هو 
لرؤوس األموال فقط. وشركة املسامهة دائمية، وال تتقيد حبياة األشخاص، فقد 

حيجر عليه ويبقى يف الشركة. وأما رأس ميوت الشريك فال تنحل الشركة. وقد 
فإنّه يقسم إىل عدد من احلصص متساوية القيمة، يطلق عليها  ،مال الشركة

اسم األسهم. واملساهم شريك ال تستقصى صفاته الشخصية، ومسؤوليته 
حمدودة بقدر حصته يف رأس املال، فال يلزم الشركاء من اخلسارة إاّل مبقدار 

بلة للتداول، فله أن يبيعها، أو يشرك معه فيها غريه، أسهمهم فيها. وحصته قا
دون إجازة سائر الشركاء. واألسهم اليت ميلكها كل شخص أوراق مالية متثل 
رؤوس أموال، فقد تكون امسية، وقد تكون حلاملها، وهي تنتقل من ملكية 
شخص إىل آخر. واملمول الذي يكتتب يف األسهم ال يلزم إاّل بدفع قيمتها 

ية، فالسهم جزء من كيان الشركة، غري قابل للتجزئة، وليس هو جزءاً من االمس
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رأس ماهلا. وأوراق األسهم هي مبثابة ورقة تسجيل يف هذه احلصة، وقيمتها 
ليست واحدة، وإّنا تتغري حسب أرابح الشركة أو خساراها، وهذا الربح أو 

فاألسهم إذن ال اخلسارة ليس واحداً يف كل السنني، فقد خيتلف، أو يتفاوت. 
متثل رأس املال املدفوع عند أتسيس الشركة، وإّنا متثل رأس مال الشركة حني 

يهبط سعرها إذا كانت سوق  ،البيع، أي يف وقت معني، فهي كورقة النقد
سوق األسهم مرتفعة، وتنخفض قيمة األسهم منخفضة، ويرتفع حني تكون 

السهم بعد بدء الشركة حني رحبها. ف األسهم حني خسارة الشركة، وترتفع
وصار ورقة مالية، هلا قيمة معينة، ترتفع وتنزل ابلعمل انسلخ عن كونه رأس مال، 

 ،الشركة وخساراها، أو حبسب إقبال الّناس عليها حسب السوق، حبسب أرابح
سلعة ختضع للعرض والطلب. واألسهم تنتقل من يد وإدابرهم عنها. فهو 

بني النّاس، دون أدىن إجراءات كتابية يف دفاتر  ألخرى، كانتقال األوراق املالية
حلاملها، وإبجراءات كتابية يف الشركة إذا كانت الشركة، إذا كانت األسهم 

 حتمل اسم املساهم. 
وتعترب الشركة راحبة إذا زادت قيمة موجودات الشركة على قيمة 

اًي يف متام مطلواباها عند اجلرد السنوي، فما زاد فهو الربح. وتوزع األرابح سنو 
بسبب ظروف  ،السنة املالية للشركة، فإذا ارتفعت قيمة موجودات الشركة

فال مانع من إجراء توزيع هذه الزايدة. أما  ،دون أن تكون هناك أرابح ،فجائية
إذا حدث العكس فاخنفضت قيمة موجودات الشركة، ولكن الشركة رحبت، 

فلم يزد على قيمة مطلواباها،  ،إذا ضمت إىل قيمة املوجودات ،إاّل أن أرابحها
فال حمل لتوزيع األرابح. وحني توزيع الربح ختصص حصة من األرابح 
لالحتياطي ويصرف الباقي بعد ذلك على املسامهني. وتعترب الشركة شخصاً 
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كما أن هلا حمّل إقامة    ،معنوايً، هلا أن تقاضي ويتقاضى ابمسها أمام احملاكم
مسدها أي مساهم فيها، وال أي عضو إدارة  خاصًا وجنسية خاّصة. وال يسد

بوصفه شريكاً، أو بوصفه الشخصي، وإّنا ميلك ذلك من يفوض له أن ينطق 
ابسم الشركة، فيكون املتصرف هو الشركة، أي الشخصية املعنوية ال الشخص 

 املباشر للتصرف. 
هذه هي شركة املسامهة، وهي من الشركات الباطلة شرعاً، ومن 

يت ال اجوز للمسلم أن يقوم هبا. أما وجه بطالهنا وحرمة االشرتاك املعامالت ال
 فيها فيتبني مما يلي: 

 ،إن تعريف الشركة يف اإلسالم هو: أهنا عقد بني اثنني، أو أكثر - 1
 ،يتفقان فيه على القيام بعمل مايل بقصد الربح. فهي عقد بني اثنني أو أكثر

أن حتصل املوافقة من من ل ال بد فال تصح فيها املوافقة من جانب واحد، ب
جانبني، أو أكثر. والعقد فيها اجب أن يكون منصبًا على القيام بعمل مايل، 
بقصد الربح. فال يصح أن يكون منصبًا على دفع املال فقط، وال يكفي أن 
يكون اهلدف جمرد االشرتاك فحسب. فالقيام ابلعمل املايل هو أساس عقد 

ملايل إما من املتعاقدين، وإما من أحدمها ومال اآلخر. الشركة، والقيام ابلعمل ا
وال يتأتى أن يكون عقد بينهما على قيام غريمها بعمل مايل، ألنّه ال يكون 
عقداً، وال يلزم به أحد. فالعقد إّنا يلتزم به العاقد، واجري على تصرفاته هو، 

 العاقدين. إما ال على غريه. فيتحتم أن يكون القيام ابلعمل املايل حمصورًا بني
منهما، أو من أحدمها ومال اآلخر. وكون القيام ابلعمل املايل من أحد 

أن من حيتم أنه ال بد  -حىت يتم قيام الشركة ووجودها-العاقدين أمرًا حتميًا 
فيشرتط يف الشركة يف اإلسالم وجود  ،يكون يف الشركة بدن اجري العقد عليه
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انعقدت  ،قاد الشركة. فإذا وجد البدنالبدن فيها، فهو عنصر أساسي يف انع
 مل تنعقد شركة، ومل توجد من أساسها.  ،وإذا مل يوجد البدن يف الشركة ،الشركة

أبهنا عقد مبقتضاه يلتزم شخصان  ،وقد عرف الرأمساليون شركة املسامهة
أبن يساهم كل منهما يف مشروع مايل، بتقدمي حصة من مال،  ،أو أكثر

ومن هذا التعريف،  .ن هذا املشروع من ربح أو خسارةالقتسام ما قد ينشأ م
يتبني أهّنا ليست عقدًا بني  ،بوسيلتيها السابقتني ،ومن واقع أتسيس الشركة

شخصني أو أكثر حسب أحكام الشرع اإلسالمي. ألّن العقد شرعًا هو 
أن يكون من نه ال بد إإاجاب وقبول بني طرفني، شخصني أو أكثر. أي 

العقد: أحدمها يتوىل اإلاجاب أبن يبدأ بعرض العقد كأن هنالك طرفان يف 
أو ما شاكل  ،أو وهبتك ،أو شاركتك ،أو أجرتك ،أو بعتك ،يقول: زوجتك

أو ما شاكل ذلك.  ،أو رضيت ،ذلك. واآلخر يتوىل القبول كأن يقول: قبلت
مل ينعقد، وال  ،أو من اإلاجاب والقبول ،فإن خال العقد من وجود طرفني

ًا شرعاً. وأما يف شركة املسامهة فإن املؤسسني يتفقون على شروط يسمى عقد
االشرتاك، وال يباشرون االشرتاك ابلفعل حني يتفقون على شروط الشركة، بل 
يتفاوضون ويتفقون على الشروط فقط. مّث يضعون صكًا هو نظام الشركة، مثّ 

فيعترب بعد ذلك اجري التوقيع على هذا الصك من كل من يريد االشرتاك. 
توقيعه فقط قبواًل به. وحينئذ يعترب مؤسساً ويعترب شريكاً. أي يتم اشرتاكه حني 
يتم التوقيع، أو حني ينتهي أجل االكتتاب. وهذا واضح فيه أنه مل يوجد فيه 

وإّنا هو طرف واحد  ،طرفان أجراي العقد معاً، وال يوجد فيه إاجاب وقبول
كاً. فشركة املسامهة ليست اتفاقًا بني يوافق على الشروط فيصبح مبوافقته شري

اثنني، وإّنا هي موافقة من شخص واحد على شروط. ولذلك قال عنها 
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أبن االلتزام فيها ضرب من  ،علماء االقتصاد الرأمسايل، وعلماء القانون الغريب
ضروب التصرف ابإلرادة املنفردة. واإلرادة املنفردة هي كل شخص يلتزم أمراً 

أو لشخص آخر، بغض النظر عن موافقة اجلمهور، أو  ،ورمن جانبه للجمه
ويف  ،الشخص اآلخر، أو عدم موافقته، كالوعد جبائزة. وشركة املسامهة عندهم

يلتزم املساهم، أو املؤسس، أو أي موقع على الصك ابلشروط اليت  ،حقيقتها
يتضمنها، بغض النظر عما إذا وافق غريه أو ال، وقد اعتربوها من أنواع 

صرف ابإلرادة املنفردة. وعلى هذا يكون عقد شركة املسامهة ابإلرادة املنفردة الت
ألّن العقد شرعًا هو ارتباط اإلاجاب الصادر من أحد  ؛عقدًا ابطاًل شرعاً 

العاقدين بقبول اآلخر، على وجه يظهر أثره يف املعقود عليه. وعقد شركة 
بني شخصني أو أكثر، وإّنا  املسامهة مل حيصل فيه ذلك. فهو مل اجرِّ فيه اتفاق

التزم مبوجبه شخص واحد ابملسامهة يف مشروع مايل. ومهما تعدد امللتزمون 
اتفقوا بينهم على والشركاء فيعترب امللتزم شخصًا واحداً. قد يقال إن الشركاء 

وكتابة الصك أمر شكلي لتسجيل  ،فيعترب اتفاقهم إاجااًب وقبوالً  ،شروط الشركة
 ؟وا عليه، فلماذا ال يسمى هذا عقداً العقد الذي اتفق

واجلواب على ذلك هو أن الشركاء اتفقوا بينهم على شروط الشركة، 
ال يعتربون أنفسهم اشرتكوا فعاًل، وال يلتزمون هبذا  ،حسب اتفاقهم ،ولكنهم

االتفاق على الشروط. بل اجوز لكل منهم أن يرتك، وأن ال يشرتك بعد 
ابة الصك. فهو غري ملزم ابالتفاق على االتفاق على الشروط، وبعد كت

الشروط حسب اصطالحهم واتفاقهم إاّل بعد توقيعه للصك. فإذا وقع الصك 
وغري مرتبط بشيء. وعلى ذلك  ،أصبح ملتزماً. وأما قبل ذلك فهو غري ملتزم

فاتفاقهم على الشروط قبل توقيع الصك ال يعترب عقدًا عندهم. وهو أيضاً 
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االتفاق على شروط االشرتاك، وعلى االشرتاك ال يعترب  ليس عقدًا شرعًا ألنّ 
عقد شركة. ألهّنم حسب اتفاقهم غري ملزمني به قبل التوقيع، والعقد ما التزم به 
العاقدان. وهلذا ال يعترب اتفاقهم على شروط الشركة، وعلى االشرتاك إاجاابً 

دهم ال يعترب وقبواًل، فال يعترب حسب أحكام الشرع عقداً، فضاًل عن كونه عن
 عقداً. 

وقد يقال إن قبول الشريك بتوقيعه على العقد يعترب إاجااًب منه لغريه، 
 ؟وتوقيعه قبوالً  ،وتوقيع َمن  بعده يعترب قبواًل، فلَِّم ال يعترب عرض الصك إاجاابً 

أن كل شريك يوّقع يكون قد قبل فقط فهو قبول،  ،واجلواب على ذلك
 ،أي أن اإلاجاب مل يصدر عن أحد معنيوالعرض مل يصدر عن أحد معني، 

فال يوجد عارض، ال املؤسسون وال املوقع األول، وإّنا يوجد قبول من كل 
شريك. فاملوقع يقبل الشروط، ويلتزم هبا من نفسه دون عرضها عرض تصرف 
من أحد، أي دون أن يقول له أحد: شاركتك. أما إعطاؤه الصك للتوقيع فال 

ذا فواقع شركة املسامهة أن كل شريك فيها يقبل يعترب عرض تصرف. وعلى ه
فقط، والقبول مع القبول ال يعترب شرعًا عقداً. بل ال بد من اإلاجاب بلفظ 

بلفظ يدل على القبول. يدل على اإلاجاب، ال على القبول. مّث أييت القبول 
بل الكل يعترب قابالً. فيكون ، وعليه ال يعترب أي شخص وقع صك الشركة موجباً 

 . فلم تنعقد ،د صدر يف الشركة قبول دون إاجابق
والرأمساليون يطلقون على صك الشركة، أي نظامها عقداً، ويقولون وقع 
العقد. وأما شرعاً فال يعترب هذا الصك عقداً. وإّنا العقد هو إاجاب وقبول بني 

 طرفني، ومن هنا ال تعترب شركة املسامهة عقداً شرعاً. 
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صل االتفاق فيه على القيام بعمل مايل بقصد على أن هذا العقد مل حي
الربح، وإّنا وافق فيه املؤسس أو املكتتب على أن يدفع مااًل يف مشروع مايل. 
فهو خال من عنصر االتفاق، على القيام بعمل، وإّنا فيه االلتزام املفرد من 

م الشخص بتقدمي املال فقط، دون أي اعتبار للعمل يف االلتزام. ومبا أن القيا
ابلعمل املايل هو اهلدف من الشركة، وليس جمرد االشرتاك، فخلو العقد من 
االتفاق على القيام ابلعمل مبطل للعقد. وبذلك مل توجد شركة مبجرد املوافقة 
على دفع املال، لعدم وجود االتفاق على القيام ابلعمل املايل. ومن هنا كانت 

 الشركة ابطلة أيضاً. 
 ،قد تضمن نوع العمل الذي تقوم به وقد يقال إن صك الشركة

 كمعمل سكر أو جتارة أو ما شاكل ذلك، فيكون قد حصل فيه االتفاق على
هو إّنا  ،هو أن نوع العمل الذي ذكر ،القيام بعمل مايل. واجلواب على ذلك

طرف  العمل الذي ستقوم به الشركة، ولكن مل حيصل االتفاق على القيام به من
فقط. وترك التفاق على االشرتاك، وعلى شروط الشركة الشركاء. وإّنا حصل ا

أتسيسها. وعليه مل القيام ابلعمل للشخصية املعنوية اليت ستكون للشركة بعد 
 . حيصل االتفاق بني الشركاء على أن يقوموا هم بعمل مايل

وعالوة على ذلك فإن الشركة يف اإلسالم يشرتط فيها وجود البدن، أي 
 ،واإلجارة ،والبيع ،ألّن املراد ابلبدن يف الشركةوجود الشخص املتصرف، 

هو الشخص املتصرف، وليس اجلسم أو اجلهد. فوجود البدن  ،وسائر العقود
عنصر أساسي يف انعقاد الشركة. فإذا وجد البدن انعقدت الشركة، وإذا مل 
يوجد البدن يف الشركة مل تنعقد شركة، ومل توجد من أساسها. وشركة املسامهة 

جد فيها بدن مطلقاً، بل تتعمد إبعاد العنصر الشخصي من الشركة، وال ال يو 
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جتعل له أي اعتبار. ألّن عقد شركة املسامهة عقد بني أموال فحسب، وال 
وجود للعنصر الشخصي فيها، فاألموال هي اليت اشرتكت مع بعضها ال 
أصحاهبا. وهذه األموال اشرتكت مع بعضها دون وجود بدن شريك معها. 

م وجود البدن اجعل الشركة مل تنعقد، فهي ابطلة شرعاً، ألّن البدن هو فعد
الذي يتصرف ابملال، وإليه وحده يستند التصرف ابملال، فإذا مل يوجد البدن مل 

 يوجد التصرف. 
وأما كون األشخاص أصحاب املال هم الذين يباشرون املوافقة على 

س اإلدارة، الذي يباشر العمل يف املسامهة ابملال، وكوهنم هم الذين خيتارون جمل
الشركة، فال يدل على أن هناك بداًن يف الشركة، ألّن موافقتهم كانت على 
جعل املال شريكاً، ال على أن يكونوا هم شركاء. فاملال هو الشريك، وليس 
صاحبه. وأما كوهنم هم الذين خيتارون جملس اإلدارة فليس معناه أهنم وكلوا 

هي اليت جرى التوكيل عنها من قبلهم، ومل اجر التوكيل  عنهم، بل إن أمواهلم
عنهم، بدليل أن املساهم له أصوات بقدر ما ميلك، فالذي ميلك سهماً واحداً 
له صوت واحد، أي وكالة واحدة، والذي له ألف سهم له ألف صوت، أي 
ألف وكالة، فتكون الوكالة عن املال، ال عن الشخص. وهذا يدل على أن 

 ن مفقود منها، وهي مؤلفة من عنصر املال فحسب. عنصر البد
وهبذا يكون تعريف الشركة املسامهة دااًل على أنه مل تتوفر فيها الشروط 
اليت ال بد منها حىت تنعقد شركة يف اإلسالم. إذ مل حيصل فيها اتفاق بني اثنني 

لى أو أكثر، وإّنا هي التزام إبرادة منفردة من جانب واحد. ومل يتفق فيها ع
القيام بعمل، وإّنا التزم فيها شخص بتقدمي مال. وليس فيها بدن يباشر هو 
التصرفات بوصفه الشخصي يف الشركة، وإّنا فيها مال فقط، دون وجود أي 
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بدن. وهبذا يكون عقد شركة املسامهة من هذه اجلهة ابطاًل شرعاً، فتكون 
عليها تعريف الشركة يف  شركة املسامهة ابطلة، ألهّنا مل تنعقد شركة، وال ينطبق

 اإلسالم. 
الشركة عقد على التصرف مبال، وتنمية املال هبا هي تنمية  - 2

للملك، وتنمية امللك هي تصرف من التصرفات الشرعية، والتصرفات الشرعية  
كلها إّنا هي تصرفات قولية، وهي إّنا تصدر عن شخص، ال عن مال. فال 

التصرف، أي من شخص، ال من أن تكون تنمية امللك من مالك من بد 
مال. وشركة املسامهة جتعل املال ينمو من نفسه دون بدن شريك، ودون 

ألّن شركة  ؛شخص متصرف ميلك حق التصرف، وجتعل التصرف لألموال
املسامهة إّنا هي أموال جتمعت وصارت هلا قوة التصرف. ولذلك تعترب الشركة 

 ،وشراء ،الشرعية من بيع شخصًا معنواًي يكون هلا وحدها حق التصرفات
وإّنا التصرف  ،وغري ذلك. وال ميلك الشركاء أي تصرف ،وشكوى ،وصناعة

خاص بشخصية الشركة، مع أن الشركة يف اإلسالم إّنا يصدر فيها التصرف 
عن الشركاء فقط، ويتصرف أحدمها إبذن من اآلخر، وال يكون ألموال 

بل التصرف حمصور الشركاء يف جمموعها أي واقع يصدر عنه تصرف، 
بشخص الشريك. وعلى ذلك تكون التصرفات اليت حتصل من الشركة 

ألّن التصرفات اجب أن تصدر عن  ؛بوصفها شخصية معنوية ابطلة شرعاً 
شخص معني، أي عن إنسان مشخص، وأن يكون هذا الشخص ممن ميلكون 

شر التصرف، ومل يتحقق ذلك يف شركة املسامهة. وال يقال هنا إن الذي يبا
العمل يف الشركة هم العمال، وهم أجراء ألصحاب األموال املسامهني، والذي 

 ،يباشر اإلدارة والتصرفات هم املدير وجملس اإلدارة، وهم وكالء عن املسامهني
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ال يقال ذلك ألّن الشريك متعني ذااًت يف الشركة، وعقد الشركة وقع عليه 
أبعمال الشركة، وال أن يستأجر  بذاته. فال اجوز له أن يوّكل أحدًا عنه ليقوم

 ،أحدًا عنه ليقوم أبعمال الشركة، بل يتعني أن يقوم بنفسه يف أعمال الشركة
جراء للقيام عنهم، وال أن يوّكلوا جملس إدارة أال اجوز للشركاء أن يؤجروا عنهم ف

جملس اإلدارة ليس وكياًل عن أشخاص املسامهني، وإّنا هو وكيل عنهم. على أن 
، ألّن الذي اجعله يف اإلدارة األصوات اليت يناهلا يف االنتخاب، هلمعن أموا

وهي حبسب األموال املسامهة يف الشركة، ال حبسب أشخاص الشركاء. وفضاًل 
 : ذلك فإن املدير وجملس اإلدارة ال ميلكون التصرف يف الشركة لثالثة أسبابعن 

الشركاء ابنتخاهبم  أواًل: ألهّنم يتصرفون بوكالتهم عن املسامهني، أي عن
ألّن الشركة وقعت على ذاته. فكما ال  ؛هلم، وال اجوز للشريك أن يوّكل عنه

  -بل اجوز أن يوكل عنه من يعقد له عقد الزواج-اجوز أن يوكل من يتزوج عنه 
كذلك ال اجوز أن يوكل من يتشارك عنه، بل اجوز أن يوكل من يعقد له عقد 

  الشركة، ال من يكون شريكاً عنه.
 اثنياً: إن املسامهني أي الشركاء قد وكلوا عن أمواهلم، ال عن أنفسهم،

ال بدليل أن أصوات االنتخاب هي اليت تعترب يف التوكيل، وهي تعترب حسب األموال، 
 حسب األشخاص. فيكون التوكيل عن أمواهلم، ال عن أشخاصهم. 
ن، وشريك اثلثاً: إن املسامهني هم شركاء أموال فقط، وليسوا شركاء بد

املال ال ميلك التصرف يف الشركة مطلقاً، فال يصح أن يوكل عنه من يتصرف 
 يف الشركة نيابة عنه. 

 . وعليه يكون تصرف مدير الشركة، وجملس اإلدارة تصرفاً ابطالً شرعاً 
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إن كون الشركة املسامهة دائمية خيالف الشرع، فالشركة من العقود  - 3
الشريكني، وجنونه، واحلجر عليه، وابلفسخ من  اجلائزة شرعًا تبطل مبوت أحد

 ،أحد الشركاء إذا كانت مكونة من شريكني، وأما إذا كانت مكونة من شركاء
أو حجر عليه، وإذا مات أحد الشركاء  ،أو جن ،فإهنا تنفسخ شراكة من مات

فليس له أن يستمر يف الشركة، وإن كان  ،وله وارث ينظر، فإن كان غري رشيد
ه أن يقيم على الشركة، وأيذن له الشريك يف التصرف، وله املطالبة ل ،رشيداً 

أن يكون من ألنّه ال بد  ؛ابلقسمة. وإذا حجر على الشريك انفسخت الشركة
الشريك جائز التصرف. فكون شركة املسامهة دائمية، وتستمر ابلرغم من موت 

ت على شرط اجعلها شركة فاسدة، ألهّنا اشتمل ،أحد الشركاء، أو احلجر عليه
فاسد يتعلق بكيان الشركة، وماهية العقد. وخالصة األمر أن شركة املسامهة مل 

ألّن الذين وجدوا هم شركاء املال فقط. ومل يوجد شريك  ؛تنعقد شركة أصالً 
ألّن به تنعقد الشركة شركة، وبغريه  ؛مع أن شريك البدن شرط أساسي ،البدن

شركات املسامهة يتم عندهم االشرتاك ال تنعقد شركة، وال حتصل بتااتً. ويف 
وتباشر أعماهلا دون أن يوجد  ،بوجود شركاء املال ليس غري. وتشتغل الشركة

شريك البدن، ودون أن يكون له أي اعتبار. ومن هنا كانت شركة ابطلة ألهّنا 
مل تنعقد شركة شرعاً. مّث إن الذين يباشرون التصرفات يف الشركة هم جملس 

كالء عن املسامهني، أي عن شركاء املال، والشريك ال اجوز له اإلدارة، وهم و 
شرعاً أن يوكل عنه وكياًل يتصرف يف الشركة نيابة عنه، سواء أكان شريك مال 

فيجب أن يقوم هو  ،أم شريك بدن، ألن عقد الشركة وقع عليه بذاته
فال يصح أن يوكل عنه، أو يؤجر عنه من يقوم ابلتصرف والعمل  ،ابلتصرف

شركة. على أن شريك املال فقط ال ميلك شرعًا التصرف يف الشركة، وال ابل
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العمل فيها كشريك مطلقاً، بل التصرف يف الشركة، والعمل فيها حمصور 
بشريك البدن ليس غري. وأيضًا فإن الشركة املسامهة تصبح شخصية معنوية 

سان يكون هلذه الشخصية حق التصرف. والتصرفات شرعًا ال تصح إاّل من إن
مشخص له أهلية التصرف، أبن يكون ابلغًا عاقاًل، أو مميزًا عاقاًل. وكل 
تصرف مل يصدر على هذا الوجه فهو ابطل شرعاً. فإسناد التصرف إىل 

بل ال بد من إسناده إىل من حيوز أهلية التصرف من  ،شخصية معنوية ال اجوز
ع تصرفااها بين اإلنسان. لذلك كانت شركات املسامهة ابطلة، وكانت مجي

كسبت بتصرفات   ،ابطلة، ومجيع األموال اليت كسبت بواسطتها أموال ابطلة
 فال حيل ملكها.  ،ابطلة

 أسهم شركة املسامهة 
أسهم الشركة هي أوراق مالية متثل مثن الشركة يف وقت تقديرها، وال 
متثل رأس مال الشركة عند إنشائها. فالسهم جزء ال يتجزأ من كيان الشركة، 

هو جزءاً من رأس ماهلا، فهو مبثابة سند لقيمة موجودات الشركة. وقيمة  وليس
األسهم ليست واحدة، وإّنا تتغري حبسب أرابح الشركة، أو خساراها، وهي 
ليست واحدة يف كل السنني، بل تتفاوت قيمتها وتتغري. وعلى ذلك فالسهم 

متثل  -األسهمأي -ال ميثل رأس املال املدفوع عند أتسيس الشركة، وإّنا هي 
رأس مال الشركة حني البيع، أي يف وقت معني، فهي كورقة النقد يهبط سعرها 

بعد  ،إذا كانت سوق األسهم منخفضة، ويرتفع حني تكون مرتفعة. فالسهم
صار ورقة مالية هلا قيمة و انسلخ عن كونه رأس مال،  ،بدء الشركة يف العمل

 معينة. 
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هو أنه ينظر فيها. فإن كانت سندات واحلكم الشرعي يف األوراق املالية 
تتضمن مبالغ من املال احلالل، كالنقد الورقي الذي له مقابل من الذهب أو 

فإن شراءها وبيعها يكون حالاًل، ألّن املال  ،الفضة يساويه، أو ما شاكل ذلك
  ،الذي تتضمنه حالل، وإن كانت سندات تتضمن مبالغ من املال احلرام

تثمر فيها املال ابلراب، وكأسهم البنوك، أو ما شاكل كسندات الدين اليت يس
ألّن املال الذي تتضمنه مال حرام.  ؛فإن شراءها وبيعها يكون حراماً  ،ذلك

وأسهم شركات املسامهة هي سندات تتضمن مبالغ خملوطة من رأس مال 
حالل، ومن ربح حرام، يف عقد ابطل، ومعاملة ابطلة، دون أي متييز بني املال 

باطلة، الوالربح، وكل سند منها بقيمة حصة من موجودات الشركة  األصلي
فكانت ماالً  ،وقد اكتسبت هذه املوجودات مبعاملة ابطلة هنى الشرع عنها

حراماً، فتكون أسهم شركة املسامهة متضمنة مبالغ من املال احلرام. وبذلك 
ز بيعها وال صارت هذه األوراق املالية، اليت هي األسهم مااًل حراماً، ال اجو 

 شراؤها، وال التعامل هبا. 
بقيت مسألة ما وقع فيه املسلمون من شراء أسهم شركات املسامهة، 

حبكم مسامهتهم يف  ،واشرتاكهم يف أتسيسها، ومن وجود أسهم هلم ميلكوهنا
هذه الشركات. هل كان عملهم هذا حرامًا عليهم، مع أهنم كانوا اجهلون 

أو أفتاهم مشايخ مل يدركوا واقع شركات  احلكم الشرعي حني مسامهتهم،
املسامهة ما هي؟ وهل هذه األسهم اليت حتت تصرفهم ملك هلم، وأموال حالل 
عليهم، ولو كسبت مبعاملة ابطلة شرعاً؟ أم حرام عليهم، وال ميلكوهنا؟ وهل 

 اجوز هلم بيع هذه األسهم للناس أو ال اجوز؟
ألنّه  ؛رعي ليس عذراً واجلواب على ذلك هو أن اجلهل ابحلكم الش
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 ،فرض عني على كل مسلم أن يتعلم ما يلزمه يف حياته من األحكام الشرعية
حىت يتأتى له القيام ابلعمل حسب احلكم الشرعي. إاّل أنه إذا كان احلكم مما 

فال يؤاخذ يف الفعل، ويكون عمله صحيحاً، ولو   ،اجهل مثله على مثل الفاعل
مسع معاوية بن احلكم  الرسول »ألّن  كان حكم الشرع فيه أنه ابطل.

ُيشّمت عاطسا ، وهو يف الصالة، فبعد أن فرغوا من الصالة عّلمه الرسول أن 
الكالم يبطل الصالة، وتشميت العاطس يبطل الصالة، ومل أيمره إبعادة 

ألّن هذا  ؛روى هذا املعىن مسلم والنسائي من طريق عطاء بن يسار .«الصالة
كان مما اجهل عادة ملثل ذلك   ،الم يبطل الصالةاحلكم وهو كون الك

فعذره الرسول فيه، واعترب صالته صحيحة. وشركات املسامهة كوهنا  ،الشخص
حرامًا شرعاً، من األحكام اليت اجهل مثلها على كثري من املسلمني، ولذلك 
يعذر فيها اجلهل. فيكون عمل الذين اشرتكوا صحيحاً، ولو كانت الشركات 

ة معاوية بن احلكم فإهنا صالة صحيحة مع أنه عمل فيها ما ابطلة. كصال
يبطل الصالة، ولكنه كان اجهل أن الكالم يبطل الصالة. وإفتاء املشايخ أيضاً 

ألنّه مل  ،اجري عليه حكم اجلهل ابلنسبة للمستفيت، أما املفيت فليس معذوراً 
فيها. وأما قبل أن يعطي احلكم  ،يبذل الوسع يف فهم واقع شركات املسامهة

وهي أموال حالل هلم ما  ،ملسامهني لألسهم فهي ملكية صحيحةملكية هؤالء ا
جلهلهم ببطالنه  ،دام حكم الشرع يف عملهم أنه عمل صحيح، وليس بباطل
ألهنا أوراق مالية  ؛جهاًل يعذرون فيه. وأما بيع هذه األسهم ملسلمني فال اجوز

من كون اجلهل يعذر فيها. أما إذا  ابطلة شرعاً، وحلينة ملكيتها جاءت طارئة
فإنّه  ،عرف احلكم الشرعي فيها، أو أصبح مما ال اجهل مثله عند الشخص

 حينئذ يكون مااًل حراماً، ال يباع وال يشرتى، وال أن اجعل غريه يلي بيعه له. 
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وكيفية التخلص من هذه األسهم اليت ملكت بسبب جهل احلكم 
و حتويلها إىل شركة إسالمية، أو لينظروا الشرعي فيها تكون حبل الشركة، أ

شخصًا غري مسلم ممن يستحل أسهم شركات املسامهة فيولوه بيعها عنهم، 
أن بالال  قال لعمر بن اخلطاب إن »وأيخذوا مثنها. فعن سويد بن َغَفلة: 
 مال أتخذوا منهم ولكن ولوه: فقال ،عمالك أيخذون اخلمر واخلنازير يف اخلراج

رواه أبو عبيد يف األموال. ومل ينكر أحد على « أنتم من الثمنوخذوا ، بيعها
عمر ذلك، مع أنه مما ينكر لو كان خيالف الشرع فكان إمجاعاً. فاخلمر 
واخلنازير مال من أموال أهل الذّمة، وال تكون مااًل للمسلمني، فلما أرادوا 

بيعها،  إعطاءها للمسلمني بدل جزية أمرهم عمر أن ال يقبلوها، وأن يولوهم
الغربيني، وال تكون وأيخذوا مثنها. وملا كانت األسهم مااًل من أموال الرأمساليني 

، وليُ َوّلوهم بيعها. مااًل للمسلمني، وقد آلت للمسلمني فال يصح أن أيخذوها
فكما أن حق املسلمني يف اجلزية واخلراج قد استقر يف اخلمر واخلنازير، وأابح 

فكذلك حق املسلمني يف هذه  ،يلون بيعها هلم هلم عمر أن اجعلوا الذميني
 األسهم اجوز هلم أن اجعلوا الذميني يلون بيعها هلم. 

 اجلمعيات التعاونية
التعاونية هي نوع من أنواع الشركات الرأمسالية، فهي شركة وإن مسّيت 

اتفقوا فيما بينهم على  ،مجعية تعاونية. فهي مسامهة بني جمموعة أشخاص
  مبقتضى فعاليتهم اخلاصة. القيام مشرتكني

وتنشأ التعاونية يف الشكل التجاري املألوف هادفة إىل مساعدة 
أعضائها، أو ضمان مصاحلهم االقتصادية احملددة، وتكتسب التعاونية 
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الشخصية املعنوية للشركة. وبذلك ختتلف عن اجلمعيات األخرى أبن تلك 
التعاونية تعمل على تنمية اجلمعيات جمردة أصاًل عن األغراض االقتصادية. ف

ربح أعضائها، وليس مصاحل الغري، مما يستدعي خلق رابط متني بني نشاطها 
 واقتصادايت األعضاء.  ،االقتصادي

وتؤلف اجلمعية التعاونية من عدد من األعضاء قد يكون سبعة، وقد 
وقد يكون أكثر، ولكنها ال تؤلف من شخصني اثنني فقط. وهي  ،يكون أقل

ميكن فيها ألي فرد اختاذ  ،أحدمها شركة ذات حصص أتسيسية :على نوعني
 ،ا شركة بدون حصص أتسيسيةمحبيازة هذه احلصص. واثنيه ،صفة الشريك

حتدده اجلمعية العامة هلا يف   ،يكون االنتساب إليها بدفع بدل اشرتاك سنوي
 كل دورة سنوية. 

 واجب أن تتوفر يف التعاونية مخسة شروط: 
االشرتاك يف التعاونية. فيبقى ابب االنتساب مفتوحاً  حّرية -أحدها 

ون  ارية على األعضاء السابقني، وأن تك روط الس أمام أي شخص بنفس الش
التحفظات اليت فيها منطبقة عليه، سواء أكانت و  ،ود والقي ،ة ة التعاوني أنظم

قني هذه القيود ذات طابع حملي كأهل القرية مثاًل، أم ذات طابع مهين كاحلال
 مثاًل. 

تساوي التعاونيني يف احلقوق: وأهم هذه احلقوق التصويت،  -اثنيها 
 فيمنح كل شريك صواتً واحداً. 

حتديد فائدة معينة للحصص: تدفع بعض الشركات التعاونية  -اثلثها 
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 للمسامهني الدائمني فائدة حمدودة، إذا ما مسحت أرابحها بذلك.
مار: تعاد األرابح الصافية إىل إعادة فائض أرابح االستث -رابعها 

بنسبة العمليات اليت أجروها مع التعاونية، من مشرتايت أو  ،األعضاء
 استعمال خدمات التعاونية وأجهزاها. 

 وجوب تشكيل ثروة تعاونية برتحيل االحتياطي.  -خامسها 
هو جملس  ،ومباشرة أعماهلا ،والذي يتوىل التصرف ابلشركة إبداراها

خب من اجلمعية العمومية، اليت تتألف من املسامهني، على أن اإلدارة املنت
يكون لكل مساهم صوت بغض النظر عن أسهمه. فمن له مائة سهم، ومن 

 له سهم واحد، لكل  صوت واحد يف انتخاب اإلدارة. 
واجلمعيات التعاونية عدة أنواع، منها تعاونية احلرف، ومنها التعاونية 

ية الزراعية، ومنها التعاونية اإلنتاجية. وهي يف االستهالكية، ومنها التعاون
مجلتها إما أن تكون تعاونية استهالكية فيقسم فيها الربح حبسب املشرتايت، 

 أو تعاونية إنتاجية فيقسم فيها الربح حبسب اإلنتاج.
هذه هي اجلمعيات التعاونية، وهي مجعيات ابطلة تناقض أحكام 

 اإلسالم وذلك ملا يلي: 
معية التعاونية شركة فيجب أن تستكمل شروط الشركة، إن اجل - 1

اليت نص عليها الشرع حىت تصح، والشركة يف اإلسالم هي عقد بني اثنني أو 
من يتفقان فيه على القيام بعمل مايل بقصد الربح، وعلى ذلك فال بد  ،أكثر

حىت يتأتى القيام بعمل من قبل الشركاء، أي ال بد  ،أن يكون يف الشركة بدن
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أن يكون يف الشركة بدن تكون له حصة، حىت تسمى شركة شرعاً، فإن مل ن م
يكن يف الشركة من ميلك ويتصرف، فيقوم ابلعمل الذي وجدت الشركة 

مل حتصل شركة. وإذا طبقنا هذا على اجلمعية التعاونية وجدان أنه مل  ،ألجله
يس فيها بدن ول ،ألهّنا شركة قائمة على األموال وحدها ؛حتصل هبا شركة شرعاً 

شريك، بل األموال وحدها هي اليت وقعت الشراكة عليها. فلم حيصل فيها 
االتفاق على القيام بعمل، وإّنا حصل االتفاق على وضع أموال معينة من 
أجل أن يوجدوا إدارة تبحث عمن يقوم ابلعمل. فاألشخاص الذين سامهوا 

 ،بدن. وعلى ذلك يف الشركة اشرتكت أمواهلم فقط، فخلت بذلك الشركة من
خللوها من شراكة البدن. فهي ال  ،فإن اجلمعية مل توجد بوجودها شركة شرعية

ألّن الشركة عقد على التصرف مبال، وال يتأتى  ؛تعترب موجودة من األساس
 التصرف إالّ من بدن، فإذا خلت منه مل تكن شركة شرعاً، وكانت شركة ابطلة. 

ت، أو حبسب اإلنتاج، ال بنسبة إن قسمة الربح بنسبة املشرتاي - 2
ال جتوز، ألّن الشركة إذا وقعت على املال كان الربح  ،رأس املال، أو العمل

اتبعًا له، وإذا وقعت على العمل كان اتبعًا له. فالربح إما أن يكون اتبعاً 
أو هلما معاً. أما اشرتاط قسمة الربح على حسب املبيعات،  ،للمال، أو العمل
فال اجوز ملخالفة العقد شرعاً. وكل شرط ينايف مقتضى  ،جأو حسب اإلنتا 

فهو شرط فاسد. وتقسيم  ،العقد، أو ليس من مصلحة العقد، وال مقتضاه
ألّن العقد يقع  ؛ينايف مقتضى العقد ،الربح حسب املشرتايت، وحسب اإلنتاج

أو العمل، فإذا شرط  ،شرعًا على املال، أو العمل، فالربح يكون بنسبة املال
 الربح بنسبة املشرتايت واإلنتاج، كان الشرط فاسداً. 
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 التأمني 
التأمني على احلياة، أو على البضاعة، أو على املمتلكات، أو على أي 
نوع من أنواعه املتعددة هو عقد من العقود. فهو عقد بني شركة التأمني وبني 

أبن  الشخص املؤمن، يطلب فيه املؤمن من شركة التأمني أن تعطيه تعهداً 
تعوض عليه، إما عني ما خسره أو مثنه، ابلنسبة للبضاعة أو املمتلكات، وإما 
مبلغًا من املال ابلنسبة للحياة ومثلها. وذلك حني حصول حادث ما يعّينانه 
خالل مّدة معينة، مقابل مبلغ معني، فتقبل الشركة ذلك. وبناء على هذا 

ضمن شروط  ،ض على املؤمنأبن تعو  ،تتعهد شركة التأمني ،اإلاجاب والقبول
حني حصول احلادث،  ،معينة يتفق عليها الفريقان، إما عني ما خسره، أو مثنه

أو مبلغًا من املال يتفق عليه. مثل ما إذا تلفت بضاعته، أو تضررت سيارته، 
خالل مّدة  ،أو ما شاكل ذلك ،أو احرتق بيته، أو سرقت ممتلكاته، أو مات

املؤمن مبلغًا معينًا من املال، خالل مّدة معينة. ومن مقابل أن يدفع هلا  ،معينة
 ،على نوع التأمني ،هذا يتبني أن التأمني هو اتفاق بني شركة التأمني واملؤمن

وهو -فهو عقد، غري أنه بناء على هذا العقد الذي مت بينهما  ،وشروطه
تعطي الشركة تعهدًا ابلتعويض، أو دفع مبلغ معني، ضمن الشروط  -االتفاق

 ،ينطبق على بنود العقد ،اليت جرى االتفاق عليها. فإذا حصل للمؤمن حادث
صارت الشركة ملزمة أبن تعوض العني املتلفة، أو مثنها حسب سعر السوق، 
حني حصول احلادث. والشركة هي املخرّية بني دفع الثمن، أو تعويض العني 

يف ذمة  ،ؤمنإىل املؤمن، أو للغري. وصار هذا التعويض حقًا من حقوق امل
إذا اقتنعت الشركة ابالستحقاق، أو  ،مبجرد حصول ما ذكر يف العقد ،الشركة

 حكمت احملكمة بذلك. 
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وقد اصطلح على هذا اسم التأمني. وقد يكون التأمني ملصلحة املؤمن، 
وسائر ورثته، أو أي شخص أو  ،وزوجته ،وقد يكون ملصلحة غريه، كأوالده

اسم التأمني على احلياة، أو على البضاعة، أو  مجاعة يعينهم املؤمن. وإطالق
إّنا هو لتحبيب هذه املعاملة للناس. وإال  ،أو غري ذلك ،على الصوت

فاحلقيقة أنه ال يؤمن على احلياة، وإّنا يؤمن على احلصول على مبلغ معني 
أو لسائر ورثته، أو ألي شخص أو مجاعة يعينهم املؤمن،  ،أو لزوجته ،ألوالده

ه املوت. وهو ال يؤمن على البضاعة، وال على السيارة وال على إذا حصل ل
 ،أو مثنها من املال ،أو غري ذلك، وإّنا يؤمن على تعويض العني ،املمتلكات

أو  ،ضرر ،أو ألي شيء ميلكه ،أو ملمتلكاته ،أو لسيارته ،إذا حصل لبضاعته
ريه، أو تلف. فهو يف احلقيقة ضمانة للحصول على مبلغ من املال له أو لغ

على تعويض إذا حصل له شيء مما يفقده نفسه، أو يتلف ماله، وليس ضماانً 
حلياته أو ممتلكاته. هذا هو واقع التأمني وابلتدقيق فيه يتبني أنه ابطل من 

 وجهني: 
ه اتفاق بني طرفني، ويشتمل على اإلاجاب نه عقد ألنّ إأحدمها: 

كة. فحىت يصح هذا العقد والقبول من الشر  ،والقبول، اإلاجاب من املؤمن
 وإال فال. ،فإن تضمنها صح ،شرعًا اجب أن يتضمن شروط العقد الشرعية

فإن مل يقع على عني، أو مل  ،أو منفعة ،والعقد شرعًا اجب أن يقع على عني
ألّن  ؛ألنّه مل يقع على شيء اجعله عقدًا شرعاً  ؛يقع على منفعة كان ابطالً 

والشركة وما شاكل  ،والَسَلم ،عوض كالبيعالعقد شرعًا يقع إما على عني ب
ذلك، وإما على عني بغري عوض كاهلبة، وإما على منفعة بعوض كاإلجارة، 

أن يقع العقد شرعًا على من فال بد  .عوض كالعارية وإما على منفعة بغري
شيء. وعقد التأمني ليس عقداً وقع على عني، وال على منفعة، وإّنا هو عقد 
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ألنه ال على ضمانة. والتعهد أو الضمانة ال يعترب عيناً،  وقع على تعهد، أي
ال ، ألنه ال ينتفع بذات التعهد ؛يستهلك، وال تؤخذ منفعته، وال يعترب منفعة

منفعة  فال يعترب ،بناء على هذا التعهد ،وال ابإلعارة. وأما حصول املال ،ابألجرة
ا ال يعترب أن عقد له، وإّنا هو أثر من آاثر معاملة من املعامالت. ومن هن

التأمني وقع على عني، وال على منفعة فهو عقد ابطل، ألنّه عقد مل يستوف 
 حىت يتم اعتباره عقداً.  ،الشروط الواجب توفرها يف العقد شرعاً 

ن الشركة أعطت تعهداً للمؤّمن ضمن شروط خمصوصة، فهو إاثنيهما: 
يطلبها الشرع يف  أن تطبق عليه الشروط اليتمن من قبيل الضمان فال بد 

وإال فال. وابلرجوع إىل  ،الضمان حىت يكون ضماانً شرعياً. فإن تضمنها صح
 الضمان شرعاً يتبني ما يلي: 

إن الضمان هو ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه يف التزام احلق. 
فال بد فيه من ضم ذمة إىل ذمة، وال بد فيه من ضامن، ومضمون عنه، 

التزام حق يف الذّمة من غري معاوضة.  ،ي الضمانأ ،ومضمون له. وهو
أن يكون يف حق من احلقوق املالية الواجبة، أو  ،ويشرتط يف صحة الضمان

ال  ،أو يؤول إىل الوجوب ،اليت تؤول إىل الوجوب. فإذا مل يكن يف حق واجب
يصح الضمان. وذلك ألّن الضمان ضم ذمة إىل ذمة يف التزام احلق، فإذا مل 

املضمون عنه شيء فال ضم فيه. وهذا ظاهر يف احلق الواجب. أما يكن على 
وأان  ،مثل قول رجل المرأة: تزوجي فالانً  ،يف احلق الذي يؤول إىل الوجوب

يف أنه  ،ضامن لك مهرك، فإن الضامن فيه قد ضم ذمته إىل ذمة املضمون عنه
ذا مل يكن يلزمه ما يلزمه، وإن ما يثبت يف ذمة مضمونه يثبت يف ذمته. أما إ

فال يتحقق فيه معىن  ،هناك حق واجب على أحد، أو حق يؤول إىل الوجوب
 ،الضمان، إذ ال يوجد فيه ضم ذمة إىل ذمة، فال يصح الضمان. وعلى هذا
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إذا مل يكن احلق واجبًا للمضمون له على املضمون عنه، أو ال يؤول إىل 
يكون من ال يصح الضمان. إذ يشرتط أن  ،الوجوب على املضمون عنه

سواء أكان  ،يضمن عنه ضامنًا للعني إذا تلفت أو هلكت، أو ضامنًا للدين
إذا كان  ،واثبتًا يف الذّمة، أم ضامنًا ابلقوة إذا كان احلق واجباً  ،ضامنًا ابلفعل

احلق يؤول إىل الوجوب والثبوت يف الذّمة. فإن مل يكن من يضمن عنه ضامناً 
ألنّه مىت ما مل اجب على املضمون عنه  ،ضمانال ابلفعل، وال ابلقوة ال يصح ال

مل اجب على الضامن. فمثاًل رجل يتقبل من الّناس الثياب، فقال رجل آلخر 
عمن يتقبل  ،وأان ضامن. فتلفت الثياب هل يضمن الضامن ،ادفع إليه ثيابك

إنه إن تلفت الثياب بغري فعله، وال تفريط  ،مثنها؟ واجلواب على ذلك ،الثياب
ألنّه من األصل مل يلزم املضمون عنه شيء، فإذا مل  ؛يلزم الضامن شيءمنه مل 

أن يكون احلق واجباً من يلزم األصيل فالضامن أوىل أن ال يلزمه. وعليه ال بد 
حىت يصح الضمان. فثبوت  ،للمضمون له على آخرين، أو يؤول إىل الوجوب

أنه ال يشرتط أن  احلق يف الذّمة حااًل، أو مآاًل شرط يف صحة الضمان. إالّ 
يكون املضمون عنه معلوماً، وال يشرتط أن يكون املضمون له معلوماً. فيصح 
الضمان لو كان جمهواًل. فلو قال شخص آلخر أعط ثيابك لغسال، فقال 

ومل  ،وأان ضامنها لك إن تلفت ،أخاف أن يتلفها، فقال له أعط ثيابك لغسال
لفت يضمن، ولو كان املضمون صح. فلو أعطاها لغسال مّث ت ،يعني غساالً 

 ،عنه جمهواًل. وكذلك لو قال إن فالاًن غسال ماهر، وكل من يضع عنده ثياابً 
 صح، ولو كان املضمون له جمهواًل.  ،فأان ضامن الغسال من كل تلف

ودليل الضمان واضح فيه أنه ضم ذمة إىل ذمة، وأنه ضمان حلق اثبت 
ضموانً عنه ومضموانً له، وواضح فيه أنه يف الذّمة. وواضح فيه أن فيه ضامناً وم

بدون معاوضة. وفيه املضمون عنه جمهول، واملضمون له جمهول، وهذا الدليل 
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ال يصلي على رجل  كان رسول هللا »هو ما رواه أبو داود عن جابر قال: 
صلوا : قال. نعم ديناران: قالوا ؟أعليه دين: فأِت مبيت فقال، مات وعليه دين
قال: فصلى  ،فقال أبو قتادة األنصاري: مها علّي اي رسول هللا. على صاحبكم
أان أوىل بكل مؤمن  :قال فلما فتح هللا على رسول هللا ، عليه رسول هللا 

فهذا احلديث  .«ومن ترك ماال  فلورثته، فمن ترك دينا  فعلّي قضاؤه. من نفسه
م حق مايل قد واضح فيه أن أاب قتادة قد ضم ذمته إىل ذمة امليت يف التزا

وجب للدائن. وواضح فيه أن يف الضمان ضامنًا ومضمواًن عنه ومضمواًن له، 
التزام حق يف الذّمة من غري  ،أي الضمان الذي ضمنه كل منهما ،وأنه

معاوضة. وواضح فيه أن املضمون عنه وهو امليت واملضمون له وهو صاحب 
روط صحة الضمان، الدين كان جمهواًل عند الضمان. فاحلديث قد تضّمن ش

 وشروط انعقاده. 
وبتطبيق تعهد التأمني عليه وهو ضمان قطعاً،  ،هذا هو الضمان شرعاً 

جند أن التأمني خال من مجيع الشروط اليت نص عليها الشرع لصحة الضمان 
وانعقاده. فإن التأمني ليس فيه ضم ذمة إىل ذمة مطلقاً. فشركة التأمني مل تضم 

فلم يوجد ضمان، فكان التأمني  ،التزام مال للمؤمنذمتها إىل ذمة أحد يف 
ابطاًل. والتأمني ال يوجد فيه حق مايل للمؤمن عند أحد قد التزمته شركة 
التأمني. إذ ليس للمؤمن أي حق مايل عند أحد، وجاءت الشركة وضمنته، 

حىت  ،فهو خال من وجود احلق املايل، فتكون الشركة مل تلتزم أي حق مايل
ل إنه ضمان شرعاً. وأيضاً فإن ما التزمته الشركة من التعويض، أو يصح أن يقا

الثمن أو دفع املال مل اجب للمضمون له عند عقد التأمني جتاه آخرين، ال 
حىت يصح ضمانه. فتكون شركة التأمني قد ضمنت ما ال  ،وال مآالً  ،حاالً 

ايل اجب يف احلال، وال اجب يف املآل، فيكون الضمان غري صحيح، وابلت
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ألّن  ؛ال يوجد فيه مضمون عنه ،يكون التأمني ابطاًل. عالوة على أن التأمني
شركة التأمني مل تضمن عن أحد استحق عليه حق، حىت يسمى ضماانً. 
فيكون عقد التأمني قد خال من عنصر أساسي من عناصر الضمان الالزمة 

امن شرعاً، وهو وجود مضمون عنه. ألنّه ال بد يف الضمان من وجود ض
ومضمون عنه ومضمون له. ومبا أن عقد التأمني مل يوجد فيه مضمون عنه فهو 
ابطل شرعاً. وأيضًا فإن شركة التأمني حني تعهدت بتعويض العني، أو دفع 

 ،مثنها إذا تضررت، أو دفع مال عند حصول احلادث، قد التزمت هذا الدفع
ألّن شرط صحة مقابل مبلغ من املال فهو التزام مبعاوضة، وهو ال يصح 

فكان التأمني بوجود املعاوضة فيه ضماانً  ،الضمان أن يكون بدون معاوضة
 ابطاًل. 

وهبذا يظهر مقدار خلو تعهد التأمني من شروط الضمان اليت نص 
عليها الشرع، وعدم استيفائه لشروط انعقاد الضمان، وشروط صحته. وبذلك 

لتعويض والثمن، أو يكون سند التعهد الذي أعطته الشركة وضمنت به ا
 ضمنت املال، ابطاًل من أساسه فيكون التأمني كله ابطاًل شرعاً.

سواء أكان التأمني على احلياة  ،وعلى هذا فإن التأمني كله حرام شرعاً 
أم على البضاعة، أم على املمتلكات، أم على غري ذلك. ووجه حرمته أن 

 ،التأمني مبوجب العقد الذي تعطيه شركة ،عقده عقد ابطل شرعاً. وان التعهد
حراماً،  ،وهذا التعهد ،تعهد ابطل شرعاً. فكان أخذ املال حبسب هذا العقد

 وهو أكل مال ابلباطل ويدخل يف مال السحت. 
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 الطرق املمنوع تنمية امللك هبا

جعل الشرع اإلسالمي تنمية امللك مقيدة يف حدود ال اجوز تعدِّيها. 
 معينة منها:  فمنع الفرد من تنمية امللك بطرق

 القمار
منع الشرع القمار منعًا اباتً، واعترب املال الذي يؤخذ بسببه غري مملوك 

قال هللا تعاىل:                                   

                                     

                                              

             يد، . أكد حترمي اخلمر وامليسر بوجوه من التأك
 منها تصدير اجلملة إبّنا، ومنها أنه قرهنما بعبادة األصنام، ومنها، أنه جعلهما

رجسًا كما قال تعاىل:                  ومنها أنه جعلهما
أنه أمر من عمل الشيطان، والشيطان ال أييت منه إاّل الشر البحت، ومنها 

فالحاً   االجتناب من الفالح. وإذا كان االجتناب ابالجتناب، ومنها أنه جعل
الوابل وهو كان االرتكاب خيبة وخسراانً. ومنها أنه ذكر ما ينتج منهما من 

إليه من الصد  وقوع التعادي والتباغض من أصحاب اخلمر والقمار، وما يؤداين
عن ذكر هللا، وعن مراعاة أوقات الصالة، وقوله:          من أبلغ

ما ينهى به، كأنه قيل: قد تُلَي عليكم ما فيها من أنواع الصوارف واملوانع فهل 
أنتم مع هذه الصوارف واملوانع منتهون؟ ومن القمار أوراق اليانصيب مهما  
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كان نوعها ومهما كان السبب الذي وضعت له. ومن القمار الرهان يف سباق 
 . اخليل. ومال القمار حرام ال اجوز متلكه

 الراب 
سواء أكانت كثرية أم  ،منع الشرع الراب منعًا اباًت مهما كانت نسبته

 قليلة. ومال الراب حرام قطعاً، وال حق ألحد يف ملكيته، ويرّد ألهله إن كانوا
        اىل:  ال هللا تع ن. ق روفي مع

                                        

                                                 

                                      
وقال:                              

                     

                 . 
هي  ،والوصف الواقع للراب هو أن هذه الفائدة اليت أيخذها املرايب

وهي جزاء من غري بذل جهد. وألّن املال الذي يؤخذ  ،استغالل جلهد الّناس
الغرم ائدة غري معرض للخسارة، وهذا خيالف قاعدة )عليه راب هو مضمون الف

 ،واملساقاة بشروطها ،واملضاربة ،ولذلك كان استغالل املال ابلشركة .(ابلغنم
جائزاً ألنّه تنتفع به اجلماعة، وال يستغل جهد آخرين، بل يكون وسيلة متكنهم 

ا وهذ ،من االنتفاع جبهد أنفسهم، وهو معرض للخسارة كما هو معرض للربح
خبالف الراب. على أن حترمي الراب إّنا كان ابلنص، ومل يعلل هذا النص بعلة، 
وقد جاءت السّنة مبينة األموال الربوية. غري أنه قد يتبادر للذهن أن صاحب 
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املال حمتفظ مباله، وقد ال يسخو إبقراض احملتاج لقضاء حاجته. وهذه احلاجة 
احلاجة. على أن احلاجة اليوم فال بد من وسيلة لسد هذه  ،تلح على صاحبها

والصناعة. ولذلك  ،والزراعة ،وصار الراب قوام التجارة ،وتنوعت ،تعددت
وجدت املصارف )البنوك( للتعامل ابلراب وال وسيلة غريها كما ال وسيلة بغري 

 املرابني لسد احلاجات. 
أننا نتحدث عن اجملتمع الذي يطبق فيه اإلسالم  ،واجلواب على ذلك

ومنه الناحية االقتصادية، ال عن اجملتمع بوضعه احلاضر. ألّن هذا  ،مجيعه
اجملتمع بوضعه احلاضر يعيش على النظام الرأمسايل، ولذلك برز فيه كون 
املصرف )البنك( من ضرورايت احلياة. فصاحب املال الذي يرى نفسه حراً يف 

 ،والراب ،اروالقم ،واالحتكار ،ملكه، والذي يرى أن له حرية االستغالل ابلغش
 ىأن مثل هذا ير يف دون رقابة من دولة، أو تقيد بقانون، ال شك  ،وغري ذلك

 أن الراب واملصرف ضرورة من ضرورات احلياة. 
ولذلك وجب أن يغري النظام االقتصادي احلايل برمته، وأن يوضع 

النظام اإلسالمي لالقتصاد. فإذا أُزيل هذا  -وضعًا انقالبيًا شامالً -مكانه 
برز للناس أن اجملتمع الذي يطبق اإلسالم ال  ،وطبق النظام اإلسالمي ،ظامالن

إما أن حيتاجه ألجل  ،ألّن احملتاج إىل االستقراض ؛تظهر فيه الضرورة إىل الراب
فقد سدها اإلسالم  ،أو حيتاجه ألجل الزراعة. أما احلاجة األوىل ،العيش

فقد سّدها  ،اجة الثانيةبضمان العيش لكل فرد من أفراد الرعية. وأما احل
ّبان  عن ابن وابن ماجه اإلسالم إبقراض احملتاج دون راب، فقد روى ابن حِّ

ما من مسلم يقرض مسلما  قرضا  مرتني إالّ  »قال:   مسعود أن رسول هللا
وإقراض احملتاج مندوب، وال يكره االستقراض، بل يندب  .«مرة تهاكان كصدق
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وهو  ،ض. وما دام االستقراض موجوداً كان يستقر   أيضاً، ألّن الرسول
فقد برز للناس أن الراب ضرر من أشد األضرار  ،مندوب للمقرض واملستقرض

وإاجاد  ،على احلياة االقتصادية، بل برز للعيان أن الضرورة تقضي ابستبعاد الراب
 َوفق نظام اإلسالم.  ،والتوجيه ،ابلتشريع ،احلوائل الكثيفة بينه وبني اجملتمع

عدم الراب مل تبق حاجة للمصارف )البنوك( املوجودة اآلن. ويبقى وإذا 
بعد التحقق من إمكانية  ،بيت املال وحده يقوم إبقراض املال بال فائدة

االنتفاع ابملال. وقد أعطى عمر بن اخلطاب من بيت املال للفالحني يف 
بيت العراق أموااًل الستغالل أرضهم. واحلكم الشرعي أن يعطى الفالحون من 

املال ما يتمكنون به من استغالل أراضيهم إىل أن خترج الغالل، وعن اإلمام 
" أي ويعطى للعاجز كفايته من بيت املال قرضا  ليعمل فيهاأيب يوسف "

يقرض من هم مثلهم ممن  ،األرض. وكما يقرض بيت املال الفالحني للزراعة
نفسهم. وإّنا أعطى يقومون ابألعمال الفردية، اليت حيتاجون إليها لكفاية أ

فأعطوا هلذه  ،عمر الفالحني ألهّنم يف حاجة لكفاية أنفسهم يف العيش
الكفاية، ولذلك ال يعطى الفالحون األغنياء من بيت املال شيئًا لزايدة 

 ،فيما هم يف حاجة إليه ،إنتاجهم. ويقاس على الفالحني من هم مثلهم
حبال  وفأسا  ليحتطب من  أعطى الرسول رجال  »فقد  ،لكفاية أنفسهم يف العيش

  .«أجل أن أيكل
على أن ترك الراب ال يتوقف على وجود اجملتمع اإلسالمي، أو وجود 
الدولة اإلسالمية أو وجود من يقرض املال، بل الراب حرام واجب تركه سواء 
أوجدت دولة إسالمية أم مل توجد، ووجد جمتمع إسالمي أم مل يوجد، ووجد 

 يوجد.  من يقرض املال أم مل
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 الغنب الفاحش
يق  ال غبن  ه غبن  اً يف البي  ع والش  راء خدع  ه وغلب  ه،  ،الغ  نب يف اللغ  ة اخل  داع

فه   و غ   ابن وذاك مغب   ون. والغ   نب ه   و بي   ع  ،وغ   نب ف   الانً نقص   ه يف ال   ثمن وغ   ريه
 ،الش  يء أبكث  ر مم  ا يس  اوي، أو أبق  ل مم  ا يس  اوي. والغ  نب الف  احش ح  رام ش  رعاً 

فق     د روى  ،ت     رك الغ     نب طلب     اً جازم     اً ألنّ    ه ثب     ت يف احل     ديث الص     حيح طل     ب 
أن  ه   البخ  اري ع  ن عب  د هللا ب  ن عم  ر رض  ي هللا عنهم  ا أن رج  اًل ذك  ر للن  يب

أن »وروى أمح  د ع  ن أن  س « إذا ابيعــت فقــل ال ِخالبــة» خي  دع يف البي  وع فق  ال:
 ،يعـين عقلـه ضـعف ،وكـان يف عقدتـه ،كـان يبتـاع رجال  على عهد رسول هللا 

عقدته  ويف ،حجر على فالن فإنّه يبتاعأ ،اي نيب هللا :لوافقا ،فأتى أهله النيب 
إين ال أصـِب عـن  ،اي نـيب هللا :فقـال، فنهـاه عـن البيـع فدعاه نيب هللا  ،ضعف
وروى  .«إن كنـــت غـــري اترك للبيـــع فقـــل هـــا وهـــا وال ِخالبـــة :فقـــال  ،البيـــع

س   ر بك-. واخلالب   ة أنـــه هنـــى عـــن بيـــع احملّفـــالت  الب   زار ع   ن أن   س ع   ن الن   يب
اخلديع   ة. فه   ذه األحادي   ث ق   د طل   ب فيه   ا ت   رك اخلالب   ة أي اخلديع   ة،  -اخل   اء

واخلديع    ة ح    رام. وم    ن هن    ا ك    ان الغ    نب حرام    اً. إالّ أن الغ    نب احل    رام ه    و الغ    نب 
ألّن عل  ة حت  رمي الغ  نب ه  و كون  ه خديع  ة يف ال  ثمن، وال يس  مى خديع  ة  ؛الف  احش

ّنا يكون الغنب خديعة إذا كان إذا كان يسرياً، ألنّه يكون مهارة يف املساومة، وإ
وإن ش  اء  ،إن ش  اء فس  خ البي  ع ،ف  إن للمغب  ون اخلي  ار ،فاحش  اً، ف  إذا ثب  ت الغ  نب

ج  از للمخ  دوع أن ي  رد ال  ثمن وأيخ  ذ  ،أمض  اه، أي إذا ظه  رت خديع  ة يف البي  ع
الس  لعة إذا ك  ان ابئع  اً، وأن ي  رد املبي  ع وأيخ  ذ ال  ثمن إذا ك  ان مش  رتايً، ول  يس ل  ه 

وب ني ال ثمن  ،س له أن أيخذ الفرق بني مث ن الس لعة احلقيق يأخذ األرش، أي لي
ميض   يه ال   ذي بيع   ت ب   ه، ألّن الرس   ول جع   ل ل   ه اخلي   ار ب   ني أن يفس   خ البي   ع أو 
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فقط، ومل اجعل له غري ذلك، روى الدارقطين عن حممد بن حيىي بن حب ان ق ال: 
ة مثّ أنـــت يف كـــل ســـلع ،إذا بعـــت فقـــل ال ِخالبـــة»ق   ال علي   ه الص   الة والس   الم: 
وإن ســخطت فارددهــا علــى ، فــإن رضــيت فأمســك ،تبتاعهــا ابخليــار ثــالث ليــال

وه   ذا ي   دل عل   ى أن املغب   ون يثب   ت ل   ه اخلي   ار. إالّ أن ه   ذا اخلي   ار.  .«صـــاحبها
ال  زايدة، أو النقص  ان  ،ع  دم العل  م وق  ت العق  د والث  اين ،يثب  ت بش  رطني، أح  دمها

غ  نب الف  احش ه  و م  ا الف  احش ال  ذي ال يتغ  ابن النّ  اس مبثلهم  ا وق  ت العق  د. وال
اصطلح التجار على كونه غبناً فاحشاً. وال يقدر ذلك بثلث وال ربع، ب ل ي رتك 

ألّن ذل   ك خيتل   ف ابخ   تالف  ؛الص   طالح التج   ار يف البل   د وق   ت أج   راء العق   د
 السلع واألسواق. 

 التدليس يف البيع 
األصل يف عقد البيع اللزوم، فمىت مت العقد ابإلاجاب والقبول بني البائع 

فقد لزم عقد البيع ووجب نفاذه على املتبايعني.  ،وانتهى جملس البيع ،واملشرتي
اجب أن يتم على وجه يرفع املنازعات بني الّناس،  ،إاّل أنه ملا كان عقد املعاملة

فقد حرنم الشرع على الّناس التدليس يف البيع، وجعله إمثاً سواء حصل التدليس 
أو العملة، فكله حرام، ألّن التدليس قد  من البائع، أو املشرتي يف السلعة

وقد حيصل من املشرتي. ومعىن تدليس البائع السلعة هو أن  ،حيصل من البائع
يكتم العيب عن املشرتي مع علمه به، أو يغطي العيب عنه مبا يوهم املشرتي 
عدمه، أو يغطي السلعة مبا يظهرها كلها حسنة. ومعىن تدليس املشرتي الثمن 

العملة، أو يكتم ما فيها من زيف مع علمه به. وقد خيتلف  هو أن يزيف
الثمن ابختالف املبيع ألجل التدليس، وقد يرغب املشرتي ابلسلعة بسبب 
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التدليس. فهذا التدليس جبميع أنواعه حرام، ملا روى البخاري عن أيب هريرة 
نّه خبري فإ ،فمن ابتاعها بعدُ  ،ال ُتَصّروا اإلبل والغنم»أنه قال:   عن النيب
وملا روى « وإن شاء ردها وصاع متر ،إن شاء أمسك ،بعد أن هتلبها ،النظرين

من ابتاع مصّراة فهو ابخليار »أنه قال:   عن أيب هريرة عن النيب هابن ماج
واملراد رّد مثن لبنها « ال مسراء، رّد معها صاعا  من متر ،فإن ردها ،ثالثة أايم

أنه هنى عن بيع » :أنس عن النيب  الذي حلبه، وملا روى البزار عن
فهذه األحاديث صرحية يف النهي عن َتصرِّيَة اإلبل والغنم، ويف  .«احملفالت

النهي عن بيع احملفالت، وهي اليت مل حتلب حىت يظهر ضرعها كبرياً، أو يتوهم 
أهنا حلوب، ألّن ذلك خديعة، وأن ذلك حرام. ومثل ذلك كل عمل يغطي 

سواء أكان ذلك يف  ،فإن ذلك كله تدليس حيرم فعله ،بالعيب، أو يكتم العي
ألنّه غنب. وال اجوز للمسلم أن يغش يف السلعة، أو العملة  ؛العملة مالسلعة أ

بل اجب عليه أن يبني ما يف السلعة من عيب، وعليه أن يوضح ما يف العملة 
من زيف. وأن ال يغش السلعة من أجل أن تروج أو تباع بثمن أغلى، وال 

هنى عن ذلك   ألّن الرسول ؛ش العملة من أجل أن تُقبل مثنًا للسلعةيغ
أنه قال:   عن عقبة بن عامر عن النيب ههنيًا جازماً. فقد روى ابن ماج

« وال هل ملسلم ابع من أخيه بيعا  فيه عيب إاّل بّينه له ،املسلم أخو املسلم»
عان ابخليار ما مل البيّ »قال:   وروى البخاري عن حكيم بن حزام عن النيب

وإن كتما وكذاب حمقت بركة  ،فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما ،يتفرقا
وأبو  هرواه ابن ماج« ليس منا من غش»وقال عليه الصالة والسالم:  .«بيعهما

ألنّه ليس  ؛داود من طريق أيب هريرة. ومن حاز شيئاً ابلتدليس والغش ال ميلكه
ومال  ،وهو مال حرام ،وسائل املنهي عنهامن وسائل التملك، بل من ال

، ال يدخل اجلنة حلم نبت من سحت»سحت. قال عليه الصالة والسالم: 
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 ،عبد هللا. وإذا حصل التدليسرواه أمحد من طريق جابر بن « النار أوىل به
، إما أن يفسخ العقد، صار للمدلنس عليه اخليار ،سواء أكان ابلسلعة أم ابلعملة

س له غري ذلك. فإذا أراد املشرتي إمساك السلعة املعيبة، أو ولي ،أو ميضيه
 ،وأخذ األرش، أي الفرق بني مثنها من غري عيب، ومثنها ابلعيب ،املدلسة

إن شاء »خريه يف شيئني مل اجعل له أرشاً، وإّنا   ألّن النيب ؛فليس له ذلك
 . رواه البخاري عن أيب هريرة« وإن شاء ردها ،أمسك

حىت يثبت  ،يكون البائع عاملًا ابلتدليس، أو العيب وال يشرتط أن
اخليار، بل يثبت اخليار للمدلنس عليه، مبجرد حصول التدليس، سواء أكان 

ألّن األحاديث عامة، وألّن واقع البيع يكون قد  ؛البائع عاملًا أم غري عامل
 ؛فإنّه يشرتط فيه العلم ابلغنب ،حصل على ما هني عنه، وهذا خبالف الغنب

ن حىت يكون هناك حق للمغبون.  مل يكن الواقع أنه غاب ،ألنّه إن مل يكن عاملاً 
فيبيع مّث يتبني أنه ابع  ،ينزل سعر السوق، ويكون البائع غري عامل بذلك كأن  

ألّن البائع وهو غري  ؛أبكثر مما يساوي، فإنّه ال يعترب غبناً، وال خيري فيه املشرتي
 يه أنه غابن. ال يصدق عل ،عامل بنزول السعر

 االحتكار
ومينع االحتكار مطلقاً، وهو حرام شرعاً، لورود النهي اجلازم عنه يف 
صريح احلديث. فقد روي يف صحيح مسلم عن سعيد بن املسيب عن معمر 

وروى القاسم عن « ال هتكر إالّ خاطئ»قال:   ابن عبد هللا العدوي أن النيب
أخرجه احلاكم يف « تكر الطعامأن هُ  هنى رسول هللا »أيب أمامة قال: 

املستدرك وابن أيب شيبة يف مصنفه. وروى مسلم إبسناده عن سعيد بن 



 192 

فالنهي  «من احتكر فهو خاطئ: »املسيب أن ُمعّمرًا قال: قال رسول هللا 
واخلاطئ -بوصفه أنه خاطئ  ،وذم احملتكر ،يف احلديث يفيد طلب الرتك

أن هذا الطلب للرتك يفيد اجلزم، ومن  وهذا قرينة تدل على -املذنب العاصي
هنا دّلت األحاديث على حرمة االحتكار. واحملتكر هو من اجمع السلع 

حبيث يضيق على أهل البلد  ،حىت يبيعها أبسعار غالية ،انتظارًا لغالئها
فألن معىن كلمة  ،شراؤها. أما كون احملتكر هو من اجمع السلع انتظارًا للغالء

ستبد، ومنه االستبداد حببس البضاعة كي تباع ابلكثري، َحَكَر يف اللغة ا
فيبيعه ابلكثري. وأما   ،واحتكر الشيء يف اللغة مجعه واحتبسه انتظارًا لغالئه

كونه يبلغ حدًا يضيق على أهل البلد شراء   ،كون شرط انطباق االحتكار
 يضق فلو مل ،فألن واقع االحتكار ال حيصل إاّل يف هذه احلال ؛السلعة احملتكرة

على الّناس شراء السلعة ال حيصل مجع البضاعة، وال االستبداد هبا كي تباع 
ابلكثري. وعلى هذا فليس شرط االحتكار أن يشرتي السلعة، بل جمرد مجعها 

 مأ ،حىت بيعها ابلكثري يعترب احتكاراً، سواء مجعها ابلشراء ،انتظارًا للغالء
ذا النوع من الغلة، أو لندرة زراعتها، مجعها من غلة أراضيه الواسعة النفراده هب

كما هي   ،أو مجعها من مصانعه النفراده هبذه الصناعة، أو لندرة هذه الصناعة
بقتل مجيع املصانع  ،هنم حيتكرون صناعة شيءإحال االحتكارات الرأمسالية. ف

فإن ذلك كله احتكار ألنّه يصدق  ،مّث يتحكمون يف السوق ،إاّل صناعتهم
َرُة واالحتكار هو حصر السلعة، عليه منطوق ك لمة احتكر وحيتكر لغة، فاحُلك 

 فيبيعها ابلكثري.  ،عن البيع انتظاراً لغالئها ،أو السلع
واالحتكار حرام يف مجيع األشياء من غري فرق بني قوت اآلدمي، أو 
قوت الدواب وغريه، ومن غري فرق بني الطعام وغريه، ومن غري فرق بني ما هو 
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الّناس، أو من كماليااهم، وذلك ألّن معىن احتكر يف اللغة مجع من ضرورايت 
أو ضرورايت الّناس، بل  ،أو القوت ،ومل أتت مبعىن مجع الطعام ،الشيء مطلقاً 

وألّن ظاهر األحاديث  ،مجع الشيء، فال يصح أن ختصص بغري معناها اللغوي
كل شيء، الصحيحة، اليت وردت يف االحتكار، يدل على حترمي االحتكار يف  

وذلك ألّن األحاديث جاءت عامة من غري ختصيص، فتبقى على عمومها. 
وأما ما ورد يف بعض الرواايت ألحاديث االحتكار، من تسليط االحتكار على 

، وغري ذلك من الرواايت، «هنى رسول هللا أن حيتكر الطعام»الطعام كحديث 
طعام، وال يقال يف فإن ذكر الطعام يف احلديث ال اجعل االحتكار خاصًا ابل

ذلك إن النهي عن االحتكار ورد يف بعض الرواايت عاماً، وبعض الرواايت 
خاصًا ابلطعام، فيحمل العام على اخلاص، ال يقال ذلك، ألّن كلمة الطعام 
يف الرواايت اليت ذكراها ال تصلح لتخصيص الرواايت العامة، بل هو من 

 يها العام.التنصيص على فرد من األفراد اليت يطلق عل
أما ملاذا ال تصلح أحاديث الطعام للتخصيص فألن املخصص اجب أن 
يكون جزءا من العام، أي أن يكون الطعام جزءا من عموم أحاديث 
االحتكار، ولكن ابلنظر يف أحاديث االحتكار يتبني أهنا تفيد العموم يف كل 

نفي فيفيد من حيتكر أي يف احملتكِّرين، فحديث مسلم "ال حيتكر"، هو فعل م
العموم يف احملتكرين، ورواية مسلم األخرى "من احتكر"، فهي كذلك تفيد 
العموم يف كل حمتكِّر... وكلمة الطعام وهي مادة حمتَكرة ال ختصص عموم 

 احملتكرين ألهنا ليست جزءا منهم.
، «اَل حَي َتكُِّر إِّالن َخاطِّئٌ »وقد يقال إن حديثي مسلم املذكورين أعاله  

، وإن كاان يفيدان يف منطوقهما عموم احملتكرين «َتَكَر فَ ُهَو َخاطِّئٌ َمنِّ اح  »
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لكن مبفهومهما يفيدان عموم املادة احملتكرة، وعندها يصلح حديث الطعام 
مبنطوقه لتخصيص مفهوم حديثي مسلم عن احملتكرين... ال يقال ذلك ألن 

، فاحملتكر املنطوق ال خيصص املفهوم. وعليه فإن االحتكار حمرم يف كل شيء
ابحتكاره السلعة  ،، ويفرض على الّناس ما يشاء من أسعاريتحكم يف السوق

لعدم وجودها عند غريه.  ،فيضطر الّناس لشرائها منه ابلثمن الغايل ،عنده
وهذا حرام، ملا روي عن  ،يف حقيقته يريد أن يغلي السعر على املسلمنيفاحملتكر 

من دخل يف شيء من أسعار » :بن يسار قال: قال رسول هللا  معقل
كان حقا  على هللا أن يقعده بُعْظم من النار يوم   ،ليغليه عليهم ،املسلمني
  .«القيامة

 التسعري
جعل هللا لكل شخص أن يبيع سلعته ابلسعر الذي يرضاه، روى ابن 

ولكن ملا كانت  .«إمنا البيع عن تراض: »عن أيب سعيد قال: قال  هماج
فقد حرم هللا عليها أن تضع أسعارًا معينة  ، على الّناسالدولة َمظِّنة التسعري

 . ولذلك جاء النهي عن التسعري ؛جترب الّناس على البيع والشراء حبسبها ،للسلع
أو كل من ويل من أمور  ،أو نوابه ،والتسعري هو أن أيمر السلطان

من فيمنعوا  ،املسلمني أمراً، أهل السوق أن ال يبيعوا السلع إاّل بسعر كذا
الزايدة عليه حىت ال يغلوا األسعار، أو النقصان عنه حىت ال يضاربوا غريهم، 

وذلك أبن  ،أي مينعون من الزايدة أو النقص عن السعر املقرر ملصلحة الّناس
وتضع للسلع أو لبعضها أسعارًا معينة، ومتنع كل  ،تتدخل الدولة يف األسعار
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ملا ترى يف ذلك  ،أو أبقل منه ،واحد من أن يبيع أبكثر من السعر الذي عينته
من مصلحة اجملموع. وقد حّرم اإلسالم التسعري مطلقاً، ملا روى اإلمام أمحد 

اي رسول هللا لو  فقالوا: غال السعر على عهد رسول هللا »عن أنس قال: 
وإين  ،املسعر ،الرازق ،الباسط ،القابض ،إن هللا هو اخلالق فقال:. سعَّرت

وملا  .«وال مال ،يف دم ،وال يطلبين أحد مبظِلمة ظلمتها إايه ،ألرجو أن ألقى هللا
 .سّعر ،اي رسول هللا إن رجال  جاء فقال:» روى أبو داود عن أيب هريرة قال:

بل هللا خيفض  فقال: .سّعر ،اي رسول هللا مّث جاءه رجل فقال:. بل ادعوا :فقال
ظ لَِّمة من املظامل اليت وأنه مَ  ،وهذه األحاديث تدل على حترمي التسعري .«ويرفع

ألنّه فعل  ،ترفع الشكوى على احلاكم إلزالتها، وإذا فعلها احلاكم أمث عند هللا
حراماً. وكان لكل شخص من رعيته أن يرفع الشكوى إىل حمكمة املظامل على 

 ،هذا احلاكم الذي سّعر، سواء أكان واليًا أم خليفة، يشكو هلا هذه املظلِّمة
 إبزالة هذه املظلِّمة.  وتقوم ،لتحكم عليه

ال فرق يف ذلك بني ما كان قواتً، وما  ،وحترمي التسعري عام جلميع السلع
ألّن األحاديث تنهى عن التسعري مطلقاً، فهي عامة، وال  ؛مل يكن كذلك

تشمل تسعري   ،يوجد ما خيصصه ابلقوت أو بغريه، فكانت حرمة التسعري عامة
 كل شيء. 

أشد األضرار على األّمة يف مجيع الظروف،  وواقع التسعري أنه ضرر من
 ،أم يف حالة السلم، ألنّه يفتح سوقًا خفية ،سواء أكان ذلك يف حالة احلرب

يبيع الّناس فيها بيعًا مستورًا عن الدولة بعيدًا عن مراقبتها، وهي ما يسموهنا 
 السوق السوداء. فرتتفع األسعار، وحيوز السلعة األغنياء دون الفقراء، وألنّ 
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حتديد الثمن يؤثر يف االستهالك، فيؤثر يف اإلنتاج ورمبا سبب أزمة اقتصادية. 
وفوق ذلك فإن الّناس مسلطون على أمواهلم، ألّن معىن ملكيتهم هلا أن يكون 
هلم سلطان عليها، والتسعري حجر عليهم، وهو ال اجوز إاّل بنص شرعي، ومل 

مثن معني لسلعهم، ومنعهم  يرد نص بذلك، فال اجوز احلجر على الّناس بوضع
أو النقص عنه. أما ما حيصل من غالء األسعار يف أايم  ،من الزايدة عليه

احلروب، أو األزمات السياسية فإنّه انتج إما من عدم توفرها يف السوق بسبب 
فقد  ،احتكارها، أو بسبب ندراها. فإن كان عدم وجودها انجتًا عن االحتكار

ًا عن ندراها، فإن اخلليفة مأمور برعاية مصاحل الّناس، حّرمه هللا، وإن كان انجت
فعليه أن يسعى لتوفريها يف السوق يف جلبها من أمكنتها. وهبذا يكون قد منع 

حصلت  ملا ،الذي مسي عام الرمادة ،ةـاعـوعمر بن اخلطاب يف عام اجملالغالء. 
 ،جراء ندرتهوقد غال من ، اجملاعة يف احلجاز فقط لندرة الطعام يف تلك السنة

 ،وبالد الشام ،بل أرسل وجلب الطعام من مصر، فلم يضع أسعارا  معينة للطعام
 . فرخص دون حاجة إىل التسعري، إىل احلجاز
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 حق التصرف ابإلنفاق صلة  ونفقة

ومن حق التصرف اإلنفاق. وإنفاق املال هو بذله بال عوض. أما بذله 
بعوض فال يسمى إنفاقاً. قال تعاىل:           ال:  وق   

          :وقال              وقد جرى اإلسالم .
فحدد طرق اإلنفاق، ووضع هلا ضوابط، ومل يرتك صاحب املال  ،على طريقته

 ، حياتهمطلق التصرف، ينفق املال كما يشاء، بل حدد كيفية التصرف مباله يف
إما أن يكون  ،وبعد مماته. وتصّرف الفرد مباله بنقل ملكيته لغريه بال عوض

وعلى من جتب عليه نفقته. ونفاذ  ،إبعطائه للناس، وإما إبنفاقه على نفسه
والنفقة.  ،والصدقة ،واهلدية ،كاهلبة  ،إما أن يكون حال حياته ،هذا اإلنفاق

فمنع  ،خل اإلسالم يف هذا التصرفوإما أن يكون بعد وفاته كالوصية. وقد تد
للعدو يف حالة احلرب ما يتقوى به على  ،أو يهدي ،الفرد من أن يهب

 ،املسلمني، ومنعه من أن يتصدق عليه يف هذه احلالة. ومنع الفرد من أن يهب
إاّل فيما يُبقي له ولعياله غىن. فإن أعطى ما ال يبقي  ،أو يتصدق ،أو يهدي

خ كلُّه؛ قال رسول هللا بعده غىن ،وعياله ،لنفسه خري الصدقة ما  » : ُفسِّ
رواه البخاري عن أيب هريرة. وروى « وابدأ مبن تعول ،ىنغكان عن ظهر 

إذ جاءه  ،بينما حنن عند رسول هللا »الدارمي عن جابر بن عبد هللا قال: 
يف بعض  :قال أمحد) أصاهبا يف بعض املغازي ،رجل مبثل البيضة من ذهب

فوهللا مايل مال  ،خذها مين صدقة ،هللا اي رسول :فقال (الصواباملعادن وهو 
مّث جاءه من بني  ،مّث جاءه عن ركنه األيسر فقال مثل ذلك ،عرض عنهأف ،غريها

فحذفه هبا حذفة لو أصابه  ،مغضبا   ،هاَتا :مّث قال ،يديه فقال مثل ذلك
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 ،فيتصدق به ،غريهال ميلك  ،يـَْعَمد أحدكم إىل ماله مّث قال: ،أو عقره ،ألوجعه
ال حاجة لنا ، خذ الذي لك. إمنا الصدقة عن ظهر غىن. مّث يقعد يتكفف الّناس

هو إبقاء ما  ،والغىن الذي يبقيه اإلنسان له ولعياله .«فأخذ الرجل ماله ،به
واحلاجات  ،واملسكن ،وامللبس ،وهي املأكل ،يكفيه من احلاجات الضرورية

ثله حسب معيشته العادية، أي ما يكفيه الكمالية اليت تعترب من لوازم م
مع احملافظة على  ،ابملعروف بني الّناس. ويقدر ذلك حبسب حاجته املعتادة

ش عليها أمثاله من الّناس.  مستوى معيشته اليت يعيش عليها هو وعياله، ويعي
اىل:  وله تع وأما ق                       فليس

معناه ولو كان هبم فقر كما يتوهم، بل معناه ولو كان هبم حاجة أكثر مما يسد 
حاجااهم األساسية، بدليل أن الذين فيهم فقر أعطاهم الرسول، ومل مينع إالّ 
الذين ليس هبم فقر إىل املال. وخصاصة هنا معناها َخّلة وأصلها خصاص 

 البيت وهي فروجه. فاآلية كلها:                 

                       أي أن األنصار مل تتبع
نفوسهم ما أعطي املهاجرون، ومل تطمح إىل شيء حيتاج إليه، ولو كانت 

. واملراد من لديهم حاجة إىل املال إلنفاقه يف شؤوهنم، ال لسد فقرهم وعوزهم
« إمنا الصدقة عن ظهر غىن: »عليه الصالة والسالمالنهي عن الصدقة يف قوله 

مّث يقعد يتكفف  ،فيتصدق به ،ال ميلك غريه ،يعَمد أحدكم إىل ماله»وقوله: 
الذي مل يشبع حاجاته  ،من حديث واحد رواه الدارمي، هو أن الفقري« الّناس

ة،  اسي ه األس د حاجات لس ،هو ضروري لهال اجوز له أن يتصدق مبا  ،األساسية
اس يف  ّ اء عن الن غن ت ر اس ر غىن، أي عن ظه ألّن الصدقة إّنا تكون عن ظه

د عن حاجته األساسية،  ات األساسية. أما الذي لديه مال يزي باع احلاج إش
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يرى أن به حاجة إىل قضاء مصاحل  ،وبعد أن أشبع حاجاته األساسية هذه
ه األساسية، أي إىل حاجات كمالية، فيندب هلذا أن يفضل تزيد على حاجات

 ،الفقراء على نفسه: أي يؤثر الفقراء على نفسه، ولو كان يف حاجة إىل ماله
 ليشبع حاجاته الكمالية. 

وهو يف  ،أو يوصي ،أو يهدي ،وكذلك منع اإلسالم الفرد من أن يهب
ال تنفذ  ،املوتوهو يف مرض  ،أو أوصى ،أو أهدى ،مرض املوت، وإذا وهب

 :. روى الدارقطين عن أيب الدرداء قال: قال رسول هللا مالهإاّل يف ثلث 
 ،زايدة يف حسناتكم ،إن هللا تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم»

أن رجال  من »وروى عمران بن حصني:  .«ليجعلها لكم زايدة يف أعمالكم
فاستدعاهم رسول هللا  ،ريهمال مال له غ ،األنصار أعتق ستة أعبد له يف مرضه

، وإذا مل ينفذ  .«عتق اثنني وأرق أربعةأف ،وأقرع بينهم ،أهم ثالثة أجزاءزَّ فج
 ،فغريه من التصرفات ال ينفذ ،مع حث الشارع عليه ،تصرف اإلنسان ابلعتق

 من ابب أوىل. 
هذا كله يف تصرف الفرد إبعطائه للناس. أما تصرفه إبنفاقه على نفسه، 

ورسم هلا سبياًل  ،جتب عليه نفقته فقد تدخل اإلسالم يف هذه النفقةوعلى من 
 سوايً، فمنع الفرد من أمور منها: 

منع الفرد من اإلسراف يف اإلنفاق، واعتربه سفهًا يوجب منع  -أ 
 ،السفيه واملبذر من التصرف أبمواله ابحلجر عليه، وإقامة غريه وصيًا عليه

جحته. قال تعاىل: ليتوىل عنه التصرف أبمواله ملصل            

                           فنهى عز وجل عن إيتاء .
السفهاء املال، ومل اجعل هلم إاّل أن يرزقوهم فيها من األكل والكسوة. وقال 
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 تعاىل:                                    

                 فأوجب الوالية على السفيه. وعن املغرية بن شعبة أن
 . من حديث رواه الدارمي والشيخان. «هنى عن إضاعة املال»  رسول هللا

ما معىن لغوي، ومعىن شرعي، وقد غلب واإلسراف والتبذير كلمتان هل
ا بغري مفصاروا يفسروهن ،وبعدوا عن املعىن الشرعي ،على الّناس املعىن اللغوي

فإن السرف واإلسراف معناه جتاوز  ،ما أراد الشرع منهما. أما معنامها اللغوي
َّ احلد واالعتدال، ضد القصد. والتبذير يقال بذ ر املال تبذيرًا فرقه إسرافاً ّّ

فإن اإلسراف والتبذير  ،ده. هذا هو معنامها اللغوي. أما معنامها الشرعيوبد
  ،أو أمر هبا ،هو إنفاق املال فيما هنى هللا عنه. فكل نفقة أابحها هللا تعاىل

قّلت أو   ،وال تبذيراً. وكل نفقة هنى هللا عنها ،فليست إسرافاً  ،كثرت أو قلت
زهري أنه كان يقول يف قوله فهي اإلسراف والتبذير. وقد روي عن ال ،كثرت

تعاىل:                                قال ال
متنعه من حق، وال تنفقه يف ابطل. وقد وردت كلمة اإلسراف يف القرآن الكرمي 

يف عدة آايت                               

     فاإلسراف هنا إّنا هو اإلنفاق يف املعاصي، أما الُقَرب فال إسراف
فيها. ومعىن اآلية ال تنفقوا أموالكم يف املعاصي، وال تبخلوا هبا حىت عن 

فاق املباحات، بل أنفقوها فيما هو أكثر من املباحات، أي يف الطاعات. فاإلن
يف غري املباحات مذموم، والبخل عن املباحات مذموم، واملمدوح هو اإلنفاق 

يف املباحات والطاعات. وقال تعاىل:                      
وهذا ذم من هللا لإلسراف وهو اإلنفاق يف املعاصي وقد وردت كلمة املسرفني 

قال تعاىل:  ،مبعىن املعرضني عن ذكر هللا                       
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                                 أي زين
واتباع  ،من اإلعراض عن الذكر ،الشيطان بوسوسته ما كان يعمله املسرفون

عن ذكر هللا املسرفني. ووردت كلمة املسرفني مبعىن  الشهوات. فسمى املعرضني
 اىل:  ال تع رهم ق رهم على خي الذين غلب ش                 

                                           

        :وعن املشركون أن املراد ابملسرفني هنا همعن قتادة .
غلب شرهم خريهم هم  الذين. وقيل املسرفني السفاكي الدماء بغري حلهاجماهد: 
ج. وقد وردت كلمة املسرفني مبعىن املفسدين. قال تعاىل: املسرفون    

                                

   ليس املراد من اإلسراف فيها املعىن  ،. فهذه اآلايت كلها
يراد  ،حني تذكر جبانب اإلنفاق ،اللغوي مطلقاً، بل املراد معان  شرعية. وهي

ألّن هللا أراد  ؛لغوي ال اجوزمنها إنفاق املال يف املعاصي، فتفسريها ابملعىن ال
هبا معىن شرعيًا معيناً. وأما التبذير فمعناه الشرعي أيضًا هو إنفاق املال يف 

قال تعاىل:  ،احملرمات                       

    ال يوجد أشّر من  وهي غاية املذمة، ألنّه ،أي أمثاهلم يف الشر
أن الشيطان. والتبذير هنا تفريق املال فيما ال ينبغي. عن عبد هللا بن مسعود: 

لو أنفق مدا  يف ابطل كان . وعن جماهد: املال يف غري حقه التبذير هو إنفاق
. وعن قتادة املنفق يف غري حقه. وروي عن ابن عباس أنه قال يف املبذر: تبذيرا  

. ذكر هذه ويف الفساد، يف معصية هللا ويف غري احلق النفقة التبذير:قال: 
األقوال الطربي يف تفسريه. فهذا كله يدل على أن املراد ابإلسراف والتبذير هو 
اإلنفاق يف ما حرم هللا. فكل ما حرمه الشرع يعترب اإلنفاق فيه إنفاقًا بغري 
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وال  ،بيعوال  ،اجب احلجر على فاعله. ومن حيجر عليه ال ينفذ له صدقة ،حق
عليه به. أما ما  ىقضيوال نكاح. وكل ما أخذه قرضًا مل يلزمه أداؤه، وال  ،هبة

فعله قبل أن حيجر عليه ففعله انفذ غري حمدود إىل أن حيجر عليه القاضي. 
وأما قوله تعاىل:                               

              ال على البسط،  ،البسطفإن النهي منصب على كل
وأما املنهيُّ عنه فهو كل ، وهو اإلنفاق الكثري يف احلالل ،فبسط اليد مل ينه عنه هللا

ومعروف أنه إنفاق -البسط. وهو اإلنفاق يف احلرام. فعدم النهي عن البسط 
يف احلالل، وانصباب النهي  ل على أنه اإلنفاقدلي -املال بكثرة ألنّه بسط لليد

دليل على أن النهي منصب على ما زاد على البسط الذي  ،على كل البسط
 فيكون منصباً على اإلنفاق يف احلرام.  ،أابحه

من انحية الدليل. أما من انحية واقع اإلنفاق، فإنّه خيتلف تقدير  اهذ
لنسبة ملستوى املعيشة يف بلده. اب ،أن املنفق قد أكثر اإلنفاق، أو مل يكثر

فيعترب إنفاقه  ،فهناك بالد ال يشبع فيها الفرد حاجاته األساسية إشباعًا كلياً 
من البلدان  على إشباع احلاجات الكمالية إنفاقًا كثرياً، كما هي احلال يف كثري

اإلسالمية. وهناك بالد يشبع الفرد حاجاته األساسية إشباعًا كلياً، ويشبع 
اليت أصبحت مع تقدم املدنية حاجات ضرورية  ،حاجاته الكمالية أيضاً 

وحنو ذلك، فال يعترب إنفاقه على هذه  ،والسيارة ،والغسالة ،كالرباد  ،ابلنسبة له
احلاجات الكمالية إنفاقًا كثرياً، فإذا اعترب اإلسراف والتبذير كما يدل عليهما 

و أن كل إنفاق على ما فإن ذلك يعين أن احلكم الشرعي ه ،معنامها اللغوي
 ،والغسالة ،فيكون شراء الرباد ،يزيد على إشباع احلاجات األساسية حرام

حرامًا ألهّنا تزيد على احلاجات األساسية، أو يعترب احلكم الشرعي  ،والسيارة
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أو على أانس، وحالل يف  ،يف بلدان ،أن اإلنفاق على هذه احلاجات حرام
وبذلك يكون احلكم الشرعي اختلف يف  بلدان أخرى، أو على أانس آخرين،

الشيء الواحد دون علة، وهذا ال اجوز. ألّن احلكم الشرعي يف املسألة الواحدة 
فإن إابحة هللا األشياء يف استعماهلا واستهالكها   ،هو هو ال يتغري. وفوق ذلك

ومل يقيد ابإلنفاق الكثري أو القليل، فكيف يعترب اإلنفاق الكثري  ،كان مطلقاً 
اماً؟ ولو أن هللا حّرم اإلنفاق الكثري يف األشياء احلالل، وأحل هذه حر 

األشياء، لكان معناه أحل الشيء وحرمه يف آن واحد. فيكون هللا حيل 
استعمال الطائرة اخلصوصية، وحيرمها إذا كان شراؤها للشخص يعترب إنفاقاً  

ر مبعنامها اللغوي كثرياً، وهو تناقض ال اجوز. وعليه فإن تفسري اإلسراف والتبذي
والوارد  ،الوارد يف نصوص اآلايت ،بل اجب أن يفسرا مبعنامها الشرعي ،ال اجوز

 وبعض العلماء املوثوق أبقواهلم. ،يف أقوال بعض الصحابة
. ابلعذاب املرتفني وأوعد ،إمثاً  واعتربه الرتف من الفرد اإلسالم منع -ب 
قال تعاىل:                                

                              أي
كانوا بطرين يفعلون ما يشاؤون. وقال تعاىل:               

                  :ومرتفيهم هنا جبابراهم البطرين. وقال تعاىل
                                             

                              أي إال قال املتكربون
اىل:  ال تع رة األموال واألوالد وق ث ني بك على املؤمن            

     واملراد هنا من قوله ما أترفوا فيه هو االنصراف إىل شهوااهم، أي
اتبعوا شهوااهم. وقال تعاىل:                              
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    :ومرتفيها هنا جبابراها املتنعمني. وقال تعاىل                

    بغي من بطرهم، أي جعلناهم بطرين.أي جعلناهم يصرون على ال 
عم، يقال تَ َرَفُه وأَت  َرَفُه املال أي والرتف يف اللغة البطر والغطرسة من التن

أبطره، أفسده. أترف الرجل أصر على البغي، استرتف: بغى، تغطرس. وعلى 
هو الرتف  ،وجعله إمثاً  ،وحرمه هللا ،ذلك يتبني أن الرتف الذي ذمه القرآن

الذي ورد معناه يف اللغة وهو البطر من التنعم. والغطرسة من التنعم، وليس هو 
 ،ط. ولذلك كان من اخلطأ أن يفسر الرتف أبنه هو التمتع ابملالالتنعم فق

ألن هذا التنعم والتمتع مبا رزق هللا مل يذمه الشرع، قال  ؛والتنعم مبا رزق هللا
تعاىل:                                    وروى .

إن هللا هب أن يرى أثر » :بد هللا بن عمرو قال: قال الرتمذي عن ع
أي حيب من عبده أن يتنعم بنعمة هللا، ويتمتع ابلطيبات « نعمته على عبده

اليت رزقه إايها رب العاملني. ولكن هللا يكره البطر من التنعم، والغطرسة من 
 ،وغطرسة ،وبغي ،التنعم، والبغي من التنعم، أي يكره التنعم إذا نتج عنه بطر
وبطراً، أي  ،وجترباً  ،وجترب. وملا كان التنعم ابملال قد ينتج عند بعض الناس تكرباً 

قد حيدث عنده ترفاً، منع اإلسالم هذا الرتف وحّرمه، أي منع الفساد إذا جنم 
متجرباً، وحّرم  ،متغطرساً  ،واألوالد، فجعل الشخص بطراً  ،عن كثرة األموال

ل إن الرتف حرام ال يعين أن التنعم حرام، وإّنا ذلك أشد التحرمي. فحني يقا
يعين أن البطر الذي ينجم عن التنعم ابملال حرام كما هو معىن الرتف لغة، 

 كما يفهم من آايت القرآن.   ،وكما هو معىن الرتف
ر على نفسه، ومن حرماهنا املتاع املشروع،  منع الفرد من التقتي –  ج

، وأخذ الزينة الالئقة، قال هللا تعاىل: وأحّل التمتع ابلطيبات من الرزق  



 205 

                                         

     :وقال هللا تعاىل                      

            :وقال                

                  :إن هللا هب أن »وقال عليه الصالة والسالم
فلري أثر  ،إذا آاتك هللا ماال  »رواه الرتمذي. وقال: « يرى أثر نعمته على عبده

رواه احلاكم عن والد أيب األحوص. فإذا كان للفرد « هللا عليك وكرامتهنعمة 
ون آمثًا عند هللا تعاىل. أما إذا خبل به على  ه يك نإف ،ه وخبل به على نفس ،مال

ال بد من  ،د هللا تعاىل مه على ذلك عن نه فوق إثإف ،من جتب عليه نفقتهم
ن أممن جتب عليه نفقتهم، و له  على اإلنفاق على أه ،إجباره من قبل الدولة

ة حىت يتوفر هلم املستوى الطيب من  ع يضمن أن يكون هذا اإلنفاق عن س
العيش قال هللا تعاىل:                 :وقال       

                            من  على إذا خبل. و
كان ملن هلم النفقة أن أيخذوا من املال قدر كفايتهم   ،جتب عليه نفقتهم

اي »ابملعروف. روى البخاري وأمحد عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: 
وليس يعطيين ما يكفيين وولدي إال ما ، إن أاب سفيان رجل شحيح ،رسول هللا

، فجعل « ولدك ابملعروفخذي ما يكفيك و  فقال:، أخذت منه وهو ال يعلم
أن أتخذ ذلك بنفسها من غري علمه إن مل يعطها، ألهنا فرض يف هلا احلق 

عليه. وعلى القاضي أن يفرض هلا هذه النفقة. وكما اجب على من جتب عليه 
النفقة أداؤها، كذلك اجب على من أيخذ النفقة إنفاقها فيما فرضت له. فإذا 

أو  ،أو جدة ،عها إىل من حيضنهم من أُمفرضت نفقة إىل األوالد، وأمر بدف
 نه اجب عليها إنفاقها. فلو مل تنفقها اجربها القاضي على إنفاقها. إف ،غريمها
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 الفقر 
الفقر يف اللغة االحتياج. يقال فقر وافتقر ضد استغىن، وافتقر إليه 
احتاج. فهو فقري، مجعه فقراء. أفقره ضد أغناه. والفقر مصدر، ضد الغىن. 

ن يصبح اإلنسان حمتاجًا وليس له ما يكفيه. والفقري يف الشرع هو وذلك أ
. الذي ال يسأل الفقرياحملتاج الضعيف احلال الذي ال يسأل. عن جماهد قال: 

وعن عكرمة: « الفقري الذي ال يسأل»وعن جابر بن زيد مثل ذلك قال: 
 وقال تعاىل: « الفقري الضعيف»                   أي إين

  حمتاج. وقال تعاىل: فقري أي  ،قليل أو كثري من خري ،ألي شيء أنزلت إيلّ 
               البائس الذي أصابه بؤس، أي شدة، والفقري

الذي أضعفه اإلعسار. فمجموع اآلايت واآلاثر تدل على أن الفقر هو 
 ذي حيتاج إىل تفصيله هو معىن االحتياج. االحتياج. وال

ويف النظام االقتصادي الرأمسايل اجعلون الفقر شيئًا نسبياً، وليس هو 
مسمى لشيء معني اثبت ال يتغري، فيقولون إن الفقر هو عدم القدرة على 
إشباع احلاجات من سلع وخدمات. ومبا أن احلاجات تنمو وتتجدد كلما 

إشباع احلاجات خيتلف ابختالف األشخاص لذلك كان  ،تقدمت املدنية
فيمكن إشباعها  ،واألمم. فاألمم املنحطة تكون حاجات أفرادها حمدودة

 ،املتقدمة مادايً  ،املتمدنة ،ابلسلع واخلدمات الضرورية، ولكن األمم الراقية
فيكون  ،ولذلك حيتاج إشباعها إىل سلع وخدمات أكثر ،تكون حاجااها كثرية

ا غري اعتباره يف البلدان املتأخرة. فمثاًل يعترب عدم إشباع اعتبار الفقر فيه
احلاجة من الكماليات يف أورواب وأمريكا فقراً، ولكن عدم إشباع احلاجات 
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ال يعترب  ،مع إشباع احلاجات األساسية ،أو العراق مثالً  ،الكمالية يف مصر
اجعل معىن  ألنه ؛فقراً. وهذا االعتبار يف النظام االقتصادي الرأمسايل خطأ

األشياء اعتباراًي وليس حقيقياً. وهذا خطأ ألن الشيء له واقع حقيقي فيعرف 
بواقعه، وليس هو شيئًا اعتبارايً وال واقع له، وألن التشريع املوضوع لإلنسان ال 

إنساانً،  هراد، ما دام قد جاء لإلنسان بوصفاجعل النظام خمتلفًا ابختالف األف
نه إت الدولة حتكم أفراداً يف أسبانيا، وأفرادًا يف اليمن فال بوصفه فرداً. فلو كان

ألن كاًل منهم إنسان  ؛ال يصح أن ختتلف نظراها للفقر يف بلد عن بلد  آخر
 قد وضع العالج ملشاكله. 

وقد اعترب اإلسالم الفقر اعتبارًا واحدًا لإلنسان يف أي بلد ويف أي 
حلاجات األساسية إشباعاً  جيل. فالفقر يف نظر اإلسالم هو عدم إشباع ا

 ،املأكل :كاماًل. وقد حدد الشرع هذه احلاجات األساسية بثالثة أشياء هي
واملسكن. قال تعاىل:  ،وامللبس                          

                                         

          :وقال                   روى
أال وحقهن »عن أيب األحوص قال: قال عليه الصالة والسالم:  هابن ماج

لى أن احلاجات مما يدل ع« عليكم أن حتسنوا إليهن يف كسوَتن وطعامهن
واملسكن. أما  ،والكسوة ،الطعام :هي ،اليت يعترب عدم إشباعها فقراً  ،األساسية

ما عدا ذلك فيعترب من احلاجات الكمالية. فال يكون من مل يشبع احلاجات 
المي، وهو  ىن اإلس ر ابملع الكمالية مع إشباعه احلاجات األساسية فقرياً. والفق

بًا الحنطاط  ب ة، من األمور اليت تكون س ي األساسات  بع احلاج دان ما يش فق
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  قال هللا تعاىل: وعد الشيطان   من  اإلسالم جعله   وقد  وهالكها.  األمة
            واعترب اإلسالم الفقر ضعفًا وأمر ابلعطف على .

الفقراء قال تعاىل:                             

             ال:  وق             وقد جعل .
اإلسالم إشباع هذه احلاجات األساسية وتوفريها ملن مل اجدها فرضاً. فإذا وفرها 

 ،جود مال كاف بني يديهلعدم و  ،الفرد لنفسه كان هبا، وإذا مل يوفرها لنفسه
حىت يتوفر  ،أو لعدم إمكانه حتصيل املال الكايف، جعل الشرع إعانته على غريه

له ما يشبع هذه احلاجات األساسية. وقد فصنل الشرع كيفية إعانة الفرد يف 
قال تعاىل:  األقارب الورثة،هذه األشياء. فأوجبها على             

                                           

                            أي على الوارث مثل املولود
بل  ،اًث ابلفعلله من حيث الرزق والكسوة. وليس املراد ابلوارث أن يكون وار 

ممن أوجب هللا عليهم  ،أن يكون ممن يستحق املرياث. فإن مل يكن له أقارب
يف ابب الزكاة. عن أيب هريرة قال:  ،انتقلت نفقته على بيت املال ،نفقة قريبهم

رواه مسلم « ومن ترك كال  فإلينا ،من ترك ماال  فلورثته» :قال رسول هللا 
 ه وال والد. وقال تعاىل: والَكّل الضعيف الذي ال ولد ل        

             اآلية. فإن مل َيفِّ قسم الزكاة من بيت املال يف حاجات
كان واجباً على الدولة أن تنفق عليهم من أبواب أخرى من   ،الفقراء واملساكني

دولة أن تفرض ضريبة اجب على ال ،بيت املال. فإن مل يوجد يف بيت املال مال
ألن النفقة  ؛لتنفق على الفقراء واملساكني منها ،وحتصلها ،على أموال األغنياء

فرض على األقارب، فإن مل يوجدوا فعلى واردات الزكاة، فإن مل يوجد منها 
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واردات ففرض على بيت املال، فإن مل يوجد فيه مال كانت فرضًا على مجيع 
أصبح فيهم أمرؤ  ،أمّيا أهل عرصة»لسالم: املسلمني. قال عليه الصالة وا

فيما يرويه   رواه أمحد. وقال .«فقد برئت منهم ذمة هللا تبارك وتعاىل ،جائع
« وهو يعلم به ،وجاره جائع إىل جنبه ،ما آمن يب من ابت شبعانَ »عن ربه: 
أنس: وقال تعاىل:   عن  رواه البزار                       

وإن الرسول .   ألزم األنصار إبعالة املهاجرين الفقراء، مما يدل على
نه فرض على مجيع املسلمني حىت يكفوهم. وما كان فرضًا على مجيع أ

أن حيصل  ،مبا عليه من واجب رعاية شؤون األمة ،كان على اخلليفة  ،املسلمني
عليهم. فينتقل حينئذ الفرض من على  ليقوم مبا هو فرض ،املال من املسلمني

إبطعام الفقري  ،فيقوم أبدائه ،إىل أن يصبح فرضًا على بيت املال ،املسلمني
 واملسكني. 

هذا من انحية من جتب له النفقة من الفقراء واملساكني اجرب هو على 
، أي يف واراثً حتصيلها، فإن مل يستطع فيجرب قريبه على اإلنفاق عليه إذا كان 

من القرابة اليت ذكرها القرآن لوجوب النفقة. فإن مل يستطع القريب، أو  درجة
مل توجد القرابة، فعلى ابب الزكاة من بيت املال، مث على بيت املال، مث على 

 مجيع املسلمني حىت حتصل الكفاية للفقراء واملساكني. 
ال  فإهنا ،أما ابلنسبة ملن جتب عليه النفقة للفقري واملسكني من األقارب

جتب إال على من كان يف غناء، أي من استغىن عن غريه. ويعترب الشخص يف 
غناء إذا كان ممن تطلب منه الصدقة، أما من هني عن الصدقة فال. روى 

 :البخاري عن سعيد بن املسيب أنه مسع أاب هريرة قال: قال رسول هللا 
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إلنسان مما هو والغىن هنا ما يستغين به ا« خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن»
 والغىن هو ما يقوم بقوت املرءقدر كفايته إلشباع حاجاته. ويقول الفقهاء: 

ومبثل حاله من  وسكناهم، ،وبكسوَتم كذلك ،وأهله على الشبع من قوت مثله
الستغنائه عن الناس. ويقال يف  ،. فهذا يقع عليه يف اللغة اسم غىنمركب وزي

 ،. وعلى هذا ال جتب النفقة للفقرياللغة أغىن غناء الرجل: أجزأه وكفاه
 إال على من كان مستغنيًا عن غريه، أي من كان يف سعة. قال ،واملسكني

 :تعاىل                            

 وروى مسلم عن جابر أن رسول هللا .   :نفسك فتصّدق ابدأ ب»قال
 ،فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ،فإن فضل شيء فألهلك ،عليها

وعن  ،يقول فبني يديك ،فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا
لكفاية حاجاته  هونفقة اإلنسان على نفسه هي سد .«وعن مشالك ،ميينك

اليت تتطلب إشباعاً، وليست كفاية حاجاته األساسية فحسب. وذلك ألن 
الشرع أوجب عليه نفقة زوجته ابملعروف، وقد فسر أبهنا حسب حاهلا 

وأمثاهلا. قال تعاىل:                فتكون نفقته على نفسه
أيضًا ابملعروف، وليس الكفاية. وقال عليه الصالة والسالم هلند امرأة أيب 

اه البخاري وأمحد فلم يقل رو « خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف»سفيان: 
مما يدل على أن املراد ما « ابملعروف»بل زاد كلمة  ،فقط« ما يكفيك»

ابلنسبة حلاهلما  ،وكفاية ولدها ،يكفيها حسب املتعارف عليه من كفايتها
حىت جتب عليه النفقة مبا  ،وأمثاهلما. فال يقّدر إذن غناؤه الذي ال بد من توفره

ب، بل مبا يكفي حاجاته األساسية، ومبا يكفي يكفي حاجاته األساسية فحس
حاجاته األخرى اليت يعرف بني الّناس أهنا من حاجاته، وذلك ال يقدر 
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وإّنا يرتك للشخص، ومستوى املعيشة الذي يعيش عليه. وقد قدر  ،مبقدار
 ،املأكل :بعض الفقهاء احلاجات اليت يعترب ما زاد عليها غىن مخسة أشياء هي

وما يركبه لقضاء حاجاته البعيدة. غري أن ذلك مل  ،والزواج ،كنواملس ،وامللبس
وإّنا حسب ما كان يعترب أنه ابملعروف. ولذلك يقدر  ،يرد به نص صريح

الغىن مبا يفضل عن إشباع حاجاته ابملعروف فإن زاد وجبت النفقة عليه للفقري 
له النفقة واملسكني، وإن مل تزد ال جتب عليه. واحلاصل أن الفقري الذي جتب 

 ،والكسوة ،هو من عدم إشباع حاجاته األساسية، أي من احتاج إىل الطعام
والسكىن، وأما الغين الذي جتب عليه النفقة، واجب عليه ما اجب على مجيع 

فهو من ملك ما يفضل عن إشباع حاجاته  ،املسلمني من التكاليف املالية
ب حاله وأمثاله من لك حبسابملعروف، ال حاجاته األساسية فقط. ويقدر ذ

 الّناس.
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 امللكية العامة

امللكية العامة هي إذن الشارع للجماعة ابالشرتاك يف االنتفاع ابلعني. 
واألعيان اليت تتحقق فيها امللكية العامة هي األعيان اليت نص الشارع على أهنا 

حقق يف تللجماعة مشرتكة بينهم، ومنع من أن حيوزها الفرد وحده، وهذه ت
  :أنواع هيثالثة 

حبيث إذا مل تتوفر لبلدة أو مجاعة تفرقوا  ،ما هو من مرافق اجلماعة - 1
 يف طلبها. 

 املعادن اليت ال تنقطع.  - 2
 األشياء اليت طبيعة تكوينها متنع اختصاص الفرد حبيازاها.  - 3

فهو كل شيء يعترب من مرافق الّناس  ،أما ما هو من مرافق اجلماعة
من حيث صفتها، ال من حيث  ،يف احلديث ا الرسول عموماً. وقد بّينه

املسلمون شركاء يف ثالث يف املاء » :قال عددها. فعن ابن عباس أن النيب 
ومثنه »رواه أبو داود ورواه أنس من حديث ابن عباس وزاد فيه « والكأل والنار

 :ثالث ال مينعن» :قال عن أيب هريرة أن النيب  هوروى ابن ماج .«حرام
 ،والكأل ،ويف هذا دليل على أن الّناس شركة يف املاء«. اء والكأل والنارامل

 ،وأن الفرد مينع من ملكيتها. إاّل أن املالحظ أن احلديث ذكرها ثالاثً  ،والنار
وهذا يوهم  ،ومل ترد علة للحديث. فاحلديث مل يتضمن عّلة ،وهي أمساء جامدة

عامة، ال وصفها من حيث أن هذه األشياء الثالثة هي اليت تكون ملكية 
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 ،أابح املاء يف الطائف  أن الرسولاالحتياج إليها. ولكن املدقق اجد 
، فلو  ابلفعل لسقي زروعهم وبساتينهم وامتلكوه، لألفراد أن ميتلكوه ،وخيِب

ملا مسح  ،ال من حيث صفة االحتياج إليه ،من حيث هو ،كانت الشركة للماء
. .«املسلمون شركاء يف ثالث يف املاء» :سوللألفراد أن ميتلكوه. فمن قول الر 

تستنبط عّلة  ،لألفراد أن ميتلكوا املاء عليه الصالة والسالماخل. ومن إابحته 
اليت ال تستغين  ،والنار، وهي كونه من مرافق اجلماعة ،والكأل ،الشراكة يف املاء

رافق لكوهنا من م ؛ولكنها معللة ،عنها اجلماعة. فيكون احلديث ذكر الثالثة
فإن هذه العلة تدور مع املعلول وجودًا وعدماً، فكل  ،اجلماعة. وعلى ذلك

 ،سواء أكان املاء ،شيء يتحقق فيه كونه من مرافق اجلماعة يعترب ملكًا عاماً 
أم ال، أي ما ذكر يف احلديث وما مل يذكر. وإذا فقد كونه من  ،والنار ،والكأل

فإنّه ال يكون ملكًا عاماً،  ،ث كاملاءولو كان قد ذكر يف احلدي ،مرافق اجلماعة
بل يكون من األعيان اليت متلك ملكًا فردايً. وضابط ما هو من مرافق 

  ،أاًي كانت اجلماعة ،إذا مل يتوفر للجماعة ،هو أن كل شيء ،اجلماعة
تفرقت يف طلبه، يعترب من  ،أو دولة ،أو مدينة ،أو قرية ،َشَعركمجموعة بيوت 

وما شابه  ،ومراعي املاشية ،وأحراش االحتطاب ،بع املياهكمنا ،مرافق اجلماعة
 ذلك. 

قسم حمدود املقدار بكمية ال تعترب كمية   :فهي قسمان ،أما املعادن
فإنّه  ،كبرية ابلنسبة للفرد، وقسم غري حمدود املقدار. أما القسم احملدود املقدار

وفيه اخلمس.  ،كازويعامل معاملة الر  ،وميلك ملكًا فردايً  ،من امللكية الفردية
سئل عن اللقطة  فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول هللا 
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 ،أو القرية اجلامعة( أي الطريق املسلوكة)ما كان منها يف طريق امليثاء » :فقال
وما كان يف ، وإن مل أيت فهي لك، فادفعها إليه ،فإن جاء طالبها، فعرفها سنة

 رواه أبو داود.  .«خلمسيعين ففيها ويف الركاز ا ،اخلراب
فإنّه ملكية  ،َفدالذي ال ميكن أن يَ ن    ،وأما القسم غري احملدود املقدار

أنه وفد » :عامة، وال اجوز أن ميلك فردايً ملا روى الرتمذي عن أبيض بن محال
قال رجل من  ،وىّل  فلما أن ،فاستقطعه امللح فقطع له ، إىل رسول هللا

واملاء « فانتزعه منه :قال ،دّ إمنا قطعت له املاء العِ أتدري ما قطعت له؟  :اجمللس
العِّدُّ الذي ال ينقطع. شبه امللح ابملاء العّد لعدم انقطاعه، فهذا احلديث يدل 

مما يدل على أنه اجوز  ،أقطع ملح اجلبل ألبيض بن محال على أن الرسول 
رجع عن  ،إقطاع معدن امللح. فلما علم أنه من املعدن الدائم الذي ال ينقطع

ومنع ملكية الفرد له، ألنّه ملكية اجلماعة. وليس املراد هنا  ،وأرجعه ،إقطاعه
بدليل ملا علمه أنه ال ينقطع منعه، مع أنه يعلم أنه  ،امللح، وإّنا املراد املعدن

 :وأقطعه من أول األمر، فاملنع لكونه معداًن ال ينقطع. قال أبو عبيدة ،ملح
، مّث ارجتاعه منه ،ال املأريب امللح الذي مبأربأبيض بن مح  وأما إقطاعه"

 فلما تبني للنيب  ،ويعمرها ،وهو عنده أرض موات هييها أبيض ه،فإمنا أقطع
ارجتعه  - الذي له مادة ال تنقطع مثل ماء العيون واآلابر هوو - أنه ماء عد
عا  فيه أن الّناس مجي ،واملاء ،والنار ،يف الكأل  ّنة رسول هللاـمنه ألّن سُ 

 ،". وملا كان امللح من املعادنفكره أن جيعله لرجل هوزه دون الّناس ،شركاء
فإن رجوع الرسول عن إقطاعه ألبيض يعترب علة لعدم ملكية الفرد، وهو كونه 
معدانً ال ينقطع، وليس كونه ملحًا ال ينقطع. ومن هذا احلديث يتبني أن علة 
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داً، أي ال ينقطع. ويتبني من رواية املنع يف عدم إقطاع معدن امللح كونه ع
" ويتبني من معدن امللححيث قال " ،عمرو بن قيس أن امللح هنا معدن

فيكون احلديث متعلقاً  ،أهنم جعلوا امللح من املعادن ،استقراء كالم الفقهاء
 ابملعادن ال ابمللح خاّصة. 

 أقطع بالل بن احلارث املزين وأما ما روى أبو داود من أن الرسول 
أقطع » :ة، وما روى أبو عبيد يف األموال عن أيب عكرمة أنه قاليمعادن القبل
وما كان فيها من جبل  ،من مكان كذا إىل كذا ،بالال  أرض كذا رسول هللا 
اليت  ،فإنّه ال يعارض حديث أبيض، بل حيمل على أن هذه املعادن« أو معدن

كما أقطع الرسول أبيض   كانت حمدودة فجاز إقطاعها،  ،أقطعها الرسول لبالل
معدن امللح أواًل، وال يصح أن حيمل على إقطاع املعادن مطلقاً، ألنّه حينئذ 

حني تبني له أنه عد ال  ،يتعارض مع إرجاع الرسول املعدن الذي أقطعه
سول على كوهنا حمدودة تنقطع ينقطع. فتعني محل املعادن اليت أقطعها الر 

 . دوتنف
عدن الذي ال ينقطع ملكًا عاماً، يشمل وهذا احلكم، وهو كون امل

ينتاهبا  ،املعادن كلها سواء املعادن الظاهرة اليت يوصل إليها من غري مؤونة
كان من   موما شاهبها، أ ،والياقوت ،والكحل ،الّناس ينتفعون هبا، كامللح

 ،املعادن الباطنة، اليت ال يوصل إليها إاّل ابلعمل واملؤونة، كمعادن الذهب
وما شاكلها. وسواء أكانت جامدة   ،والرصاص ،والنحاس ،واحلديد ،والفضة

 كالبلور أم سائلة كالنفط، فإهنا كلها معادن تدخل حتت احلديث. 
أما األشياء اليت طبيعة تكوينها متنع اختصاص الفرد حبيازاها، فهي 
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وإن كانت تدخل يف القسم  ،األعيان اليت تشتمل على املنافع العامة. وهي
من حيث  ،هنا من مرافق اجلماعة، ولكنها ختتلف عن القسم األولأل ؛األول

أنه ال يتأتى فيها أن ميلكها الفرد، خبالف القسم األول فإنّه يتأتى  ،أن طبيعتها
أن ميلكه الفرد. فعني املاء ميكن أن ميلكها الفرد، ولكنه مينع من ملكيتها إذا  

ه ال ميكن أن ميلكها فإنّ  ،كانت اجلماعة ال تستغين عنها، خبالف الطريق
وهي   ،الفرد. وهلذا فإن هذا القسم وإن كان دليله انطباق العلة الشرعية عليه

فإن حقيقة واقعه تدل على أنه ملكية عامة. وهذا  ،كونه من مرافق اجلماعة
 ،واخللجان ،واألقنية العامة ،والبحريات ،والبحار ،واألهنار ،يشمل الطرق

 ،ومستشفيااها ،ومدارس الدولة ،ا املساجدوحنوها، ويلحق هب ،واملضايق
 وحنوها.  ئ،واملالج ،واملالعب
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 ملكية الدولة

هناك أموال ال تدخل يف امللكية العامة، بل هي داخلة يف امللكية 
واألشياء املنقولة، ولكنه قد  ،الفردية، ألهّنا أعيان تقبل امللك الفردي، كاألرض

ذلك ليست من امللكية الفردية، تعلق فيها حق لعامة املسلمني، فصارت ب
وهي ال تدخل يف امللكية العامة، فتكون حينئذ ملكاً للدولة. وملك الدولة هو 

خيص بعضهم بشيء  ،والتدبري فيه للخليفة ،ما كان احلق فيه لعامة املسلمني
حسب ما يرى. ومعىن تدبريه هذا هو أن يكون له سلطان عليه  ،من ذلك

ألّن معىن امللكية أن يكون للفرد سلطان على  ؛يةيتصرف فيه، وهذه هي امللك
فكل ملك مصرفه موقوف على رأي اخلليفة واجتهاده  ،ما ميلك. وعلى ذلك

يعترب ملكًا للدولة. وقد جعل الشارع أموااًل معينة ملكًا للدولة، للخليفة أن 
ألّن  ؛يصرفها حسب رأيه واجتهاده مثل الفيء، واخلراج، واجلزية وما شاهبها

شرع مل يعني اجلهة اليت تصرف فيها. أما إذا عني الشرع اجلهة اليت تصرف ال
فيها، ومل يرتكها لرأيه واجتهاده ال تكون ملكًا للدولة، وإّنا تكون ملكًا للجهة 
اليت عينها الشرع، ولذلك ال تعترب الزكاة ملكاً للدولة، بل هي ملك لألصناف 

إّنا هو حمل إحرازها من أجل صرفها الثمانية الذين عينهم الشرع، وبيت املال 
 على جهااها. 

ن كانت الدولة هي اليت تقوم بتدبري امللكية العامة، وتقوم إو  ،وإنه
إاّل أن هنالك فرقًا بينهما. وهو أن ما كان داخاًل يف  ،بتدبري ملكية الدولة

ال اجوز للدولة أن تعطي أصله ألحد، وإن كان هلا أن تبيح  ،امللكية العامة
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بناء على تدبري ميكنهم مجيعًا من االنتفاع به، خبالف  ،اس أن أيخذوا منهللن
فإن للدولة أن تعطيها كلها ألفراد معينني، وال تعطي اآلخرين،  ،ملكية الدولة
عن األفراد، إذا رأت يف ذلك رعاية لشؤوهنم من انحية أخرى  اوهلا أن متنعه

ال اجوز أن تعطيها  ،ت البلدةوساحا ،واملراعي ،وامللح ،غري إعطائهم. فاملاء
حبيث يكون النفع هلم مجيعاً  ،ن كان اجوز للجميع االنتفاع هباإألفراد مطلقاً، و 

دون ختصيص أحد دون اآلخر. واخلراج اجوز أن تنفقه على الزراع فقط دون 
غريهم ملعاجلة شؤون الزراعة، واجوز أن تنفقه على شراء السالح فقط، وال 

 فهي تتصرف به كما ترى مصلحة للرعية.  ،اً تعطي أحداً منه شيئ
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 التأميم ليس من امللكية العامة
 وال من ملكية الدولة

التأميم هو من ترقيعات النظام الرأمسايل، وهو حتويل امللكية الفردية إىل 
ملكية الدولة، إذا رأت أن هناك مصلحة عامة تقتضي ملكية هذا املال 

ة على التأميم، بل هي خمرية، إن شاءت اململوك فردايً، وليست الدولة جمرب 
ت، وإن شاءت تركت املال دون أتميم. وهذا خبالف امللكية العامة، وملكية  أممن

فإهنا حسب أحكام اإلسالم اثبتة يف طبيعة املال وصفته، بغض النظر  ،الدولة
  ،فإن كان يف املال حق لعامة املسلمني ،عن رأي الدولة. فينظر إىل واقع املال

كان   ،اجب أن متلكه، وإن مل يكن فيه حق لعامة املسلمني ،ملكًا للدولة كان
ملكًا لألفراد، فال يصح أن متلكه. وإن كان املال من مرافق اجلماعة، أو من 

كان ملكًا عامًا طبيعياً، وال تستطيع   ،أو من طبيعته أن ال ميلك فردايً  ،املعادن
ا املال من نوع امللكية العامة يبقى الدولة إبقاءه ملكًا فردايً. وإن مل يكن هذ

ملكًا فردايً، وال تستطيع الدولة أن تؤممه، وال أن متلكه جربًا عن صاحبه 
مطلقاً، إاّل إذا رضي صاحبه أن يبيعه هلا، كما يبيعه ألي فرد، فتشرتيه كما 
يشرتيه سائر األفراد. وهلذا ال تستطيع الدولة أن متتلك ملك األفراد جرباً، 

كّلما بدا هلا ذلك، ولو دفعت مثنها، ألّن أمالك األفراد   ،صلحة العامةحبجة امل
حمرتمة ومصونة، ال اجوز أن يتعدى أحد عليها، حىت وال الدولة، ويعترب 

إذا  ،على احلاكم ،التعدي عليها مظلِّمة يشكو صاحبها إىل حمكمة املظامل
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أحد إاّل حبق  لرتفع مظلمته. إذ ليس للخليفة أن خيرج شيئًا من يد ،فعلها
اثبت معروف. وكذلك ال تستطيع الدولة أن تبقي مااًل مما هو داخل يف 

يف  ،امللكية العامة، أو ملكية الدولة يف يد فرد حبجة املصلحة، ألّن املصلحة
قد قدرها الشرع يف بيانه ما هي امللكية العامة، وما هي ملكية  ،هذه األموال

 الدولة، وما هي امللكية الفردية. 
وبذلك يظهر أن التأميم ليس من امللكية العامة، وال من ملكية الدولة، 

 وال هو من األحكام الشرعية، بل هو من ترقيعات النظام الرأمسايل. 
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 املنافع العامةمن احلمى 

جلميع الّناس حق االنتفاع ابملنافع العامة على الوجه الذي وجدت من 
من أجله. فال اجوز االنتفاع ابلطريق  أجله، وال اجوز استعماهلا إاّل مبا وجدت

للوقوف لالسرتاحة، أو الوقوف إلجراء معامالت البيع والشراء، أو لغري ذلك 
ألّن الطريق وجدت لالستطراق، إاّل أن يكون  ؛مما مل توجد الطريق ألجله

استعماهلا يسريًا حبيث ال يؤثر يف االستطراق. ويقدر ذلك ابلقدر الذي ال 
ار والتضييق على املارة. وكذلك ال اجوز استعمال األهنار إالّ حيصل فيه اإلضر 
جله، فإن وجد النهر للسقي كالنهر الصغري، ال يستعمل أمبا وجدت من 

 للمالحة، وإن وجد لالثنني كالنيل ودجلة والفرات يستعمل هلما. 
وكذلك ليس ألحد أن خيتص حبمى شيء  مما هو من املنافع العامة،  

 ال محى إاّل هلل» :جد والبحار، قال عليه الصالة والسالمكاملراعي واملسا
رواه أبو داود من طريق الصعب بن جثامة. وأصل احلمى عند « ولرسوله

أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزاًل خمصبًا استعوى كلبًا على مكان  ،العرب
عال، فإىل حيث انتهى صوته محاه من كل جانب، فال يرعى فيه غريه، ويرعى 

مع غريه فيما سواه. واحلمى هو املكان احملمي، وهو خالف املباح. فجاء هو 
اإلسالم فمنع الّناس أن حيموا أي شيء من األشياء العامة هلم وحدهم دون 

ليس ألحد أن حيمي ما هو لعموم املسلمني إاّل هللا  ،غريهم. ومعىن احلديث
 ،ذلك  فإن هلم أن حيموا أي شيء يرونه. وقد فعل رسول هللا ،ورسوله

محى النقيع خليل   أن النيب»فحمى بعض األمكنة. فعن ابن عمر: 
محى مكااًن يقال له  أي أن الرسول  ،رواه أبو عبيد يف األموال« املسلمني
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النقيع، وهو موضع ينتقع فيه املاء، فيكثر فيه اخلصب، وكان على بعد عشرين 
 ذلك املوات، ليتوفر فيه فرسخًا من املدينة، فقد منع الّناس من اإلحياء يف

الكأل، وترعاه مواش خمصوصة، ومينع غريها. واملراد هنا أنه محاها للخيل الغازية 
يف سبيل هللا. وقد كان خلفاء النيب من بعده حيمون بعض األمكنة، فإن عمر 
وعثمان محيا بعض األموال العامة، واشتهر ذلك يف الصحابة، فلم ينكر 

اً. وروي عن عامر بن عبيد هللا بن الزبري عن أبيه عليهما منكر فكان إمجاع
 ،اي أمري املؤمنني بالدان قاتلنا عليها يف اجلاهلية أتى أعرايب عمر فقال:» :قال

 ،وجعل ينفخ، فأطرق عمر قال: عالم حتميها؟ ،وأسلمنا عليها يف اإلسالم
ما به األعرايب  ىفلما رأ -كان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخو- ويفتل شاربه

وهللا لوال ما ، والعباد عباد هللا، املال مال هللا عمر: فقال ،جعل يردد ذلك عليه
رواه أبو عبيد يف « ما محيت من األرض شِبا  يف شِب ،هللا أمحل عليه يف سبيل

 األموال. 
األول األرض امليتة اليت  :واحلمى املنهي عنه يف احلديث يشتمل أمرين

يها وأيخذ منها، والثاين أن حُتمى األشياء اليت لكل واحد من الّناس أن حيي
الّناس فيها شركاء، وهي مثل املاء والكأل والنار، كأّن  جعل رسول هللا 

خيتص بقناة املاء فيسقي زرعه، مّث مينعها عن غريه حىت ال يسقي زرعه. روى 
عن بيع  هنى  فإن النيب ،ال تبيعوا فضل املاء» :أمحد أن إايس بن عبد قال

من منع فضل » : قال رسول هللا :قاال :وعن هشام عن احلسن .«ملاءا
رواه أبو عبيد يف « منعه هللا فضله يوم القيامة ،املاء ليمنع به فضل الكأل

األموال وبذلك يتبني أنه اجوز للدولة أن حتمي من األرض املوات، ومما هو 
مني، على شرط داخل يف امللكية العامة، ألية مصلحة تراها من مصاحل املسل

 أن يكون ذلك على وجه ال يلحق الضرر أبحد.
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 املصانع 

ن األعيان اليت تقبل ماملصنع من حيث هو، من األمالك الفردية. فهو 
  ،امللك الفردي. وقد ثبت أن األفراد كانوا ميلكون مصانع يف أايم الرسول 

رهم وغريها، وقد أق ،كصناعة األحذية، وصناعة الثياب، وصناعة السيوف
الرسول عليها، واستصنع عندهم املنرب، مما يدل على جواز ملكية األفراد 

حتول املصنع إىل أن أيخذ  ،اليت تصنعها املصانع ،للمصانع. غري أن املواد
حكم هذه املواد، بدليل أن مصنع اخلمر حيرم على املسلم اقتناؤه، بنص 

لنهي عن عصر احلديث الذي ذكر أن هللا لعن عاصر اخلمر ومعتصرها. فا
اخلمر ليس هنيًا عن العصر، وإّنا هو هني عن عصر اخلمر، فالعصر ليس 
حراماً، ولكن عصر اخلمر هو احلرام، فجاءت حرمة مصنع اخلمر من حرمة 
املواد اليت يصنعها. وبذلك يتبني أن املصنع قد أخذ حكم املادة اليت يصنعها. 

ليست من  ،ليت تصنع فيهاوعلى ذلك ينظر يف املصانع، فإن كانت املواد ا
كانت هذه املصانع أمالكًا فردية، كمصانع   ،املواد الداخلة يف امللكية العامة

احللوايت، ومصانع النسيج، ومصانع النجارة، وما شاكل ذلك، وإن كانت 
املصانع لصنع املواد الداخلة يف امللكية العامة، كمصانع املعادن اليت تستخرج 

فإهنا تكون مملوكة ملكية عامة، تبعًا للمادة اليت  املعادن اليت ال تنقطع،
أو نفط، كتبعية حكم  ،أو حناس ،أو فضة، أو حديد ،تستخرجها من ذهب

مصنع اخلمر للخمر يف احلرمة، واجوز أن تكون مملوكة للدولة، ابعتبار أن 
الدولة هي اليت اجب عليها أن تقوم ابستخراج هذه املعادن، نيابة عن 
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ومصانع السيارات، وما  ،وطرقه ،ساهبم. أما مصانع قطع احلديداملسلمني، وحل
فإنّه اجوز لألفراد أن  ،شاكل ذلك مما تكون مواده داخلة يف امللكية الفردية

ألّن املادة اليت تصنعها ليست من املواد الداخلة يف امللكية العامة.  ؛ميلكوها
لكية العامة فكل مصنع تكون مادة صنعه مما هو داخل يف امل ،وعلى ذلك

اجوز أن يكون مملوكًا ملكية عامة، أو مملوكًا للدولة، كما اجوز أن يكون مملوكاً 
مما  ،ملكية فردية ألفراد تستأجرها الدولة منهم. وكل مصنع تكون مادة صنعه

فإنّه اجوز لألفراد أن ميتلكوه ألنّه من نوع امللكية  ،هو داخل يف امللكية الفردية
 الفردية. 
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 البيت امل

ملا يستحقه  ،املال هو اجلهة اليت ختتص بكل دخل، أو خرج تبي
فكل مال استحقه املسلمون، ومل يتعني مالكه  ،املسلمون من مال. وعلى ذلك

 ،فهو من حقوق بيت املال، حىت ولو تعني مالكه جهة. فإذا قبض ،منهم
صار ابلقبض مضافًا إىل حقوق بيت املال، سواء أدخل إىل حرزه، أم مل 

دخل. ألّن بيت املال عبارة عن اجلهة، ال عن املكان. وكل حق وجب ي
 ،صرفه يف مصاحل املسلمني فهو حق على بيت املال. فإذا صرف يف جهته

صار مضافاً إىل اخلرج من بيت املال، سواء خرج من حرزه، أم مل خيرج. ألّن ما 
املال جار فحكم بيت  ،وعماهلم، أو خرج من أيديهم ،صار إىل والة املسلمني

 وخرجه.  ،عليه يف دخله إليه

 واردات بيت املال
الفيء، والغنائم، واألنفال، واخلراج،  :واردات بيت املال الدائمة هي

 ،والعشور ،واجلزية، وواردات امللكية العامة أبنواعها، وواردات أمالك الدولة
 حرز خاص وأموال الزكاة. إالّ أن أموال الزكاة توضع يف ،واملعدن ،ومخس الركاز

هبا من بيت املال، وال تصرف إاّل لألصناف الثمانية الذين ذكروا يف القرآن، 
وال اجوز أن يصرف منها شيء لغري األصناف الثمانية، سواء أكان من شؤون 

ملن  ،أم من شؤون األّمة. إالّ أنه اجوز لإلمام صرفها على رأيه واجتهاده ،الدولة
أن يعطيها لصنف منهم أو أكثر، وله أن يشاء من األصناف الثمانية. فله 
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فإهنا توضع يف  ،يعطيها هلم مجيعاً. وكذلك واردات أموال امللكيات العامة
مكان خاص يف بيت املال، وال ختلط بغريها، ألهّنا مملوكة جلميع املسلمني، 
يصرفها اخلليفة وفق ما يراه مصلحة للمسلمني حسب رأيه واجتهاده، ضمن 

 أحكام الشرع. 
فتوضع يف بيت املال  ،ا األموال األخرى اليت من حقوق بيت املالأم

مع بعضها، وينفق منها على شؤون الدولة واألمة، وعلى األصناف الثمانية، 
وعلى كل شيء تراه الدولة. فإن وفت هذه األموال حباجات الرعية كان هبا، 

منها  وإال فإن الدولة تفرض ضرائب على املسلمني، لتقوم بقضاء ما يطلب
فإنّه يسري على حسب ما  ،من رعاية الشؤون. أما كيفية فرض هذه الضرائب

فرضه الشرع على املسلمني. فإن ما كان فرضًا على املسلمني القيام به من 
األعمال، واحتاج إىل نفقات حىت تقوم به الدولة، فإن للدولة أن تفرض على 

كسداد دين   ،على املسلمني املسلمني ضرائب لتقوم أبعبائه، وما مل يكن واجباً 
امليت، فإنّه ال اجوز للدولة أن تفرض ضرائب للقيام به، فإن كان لديها يف 
بيت املال مال قامت به، وإال سقط القيام به عن الدولة. وعلى هذا فللدولة 

  :أن حتّصل الضرائب يف هذه احلال، وعليها أن تسري على الوجه التايل
وابن  ،واملساكني ،ى بيت املال للفقراءلسد النفقات الواجبة عل - 1

 وللقيام بفرض اجلهاد.  ،السبيل
كنفقات   ،لسد النفقات الواجبة على بيت املال على سبيل البدل - 2
 وما شاكل ذلك.  ،وأرزاق اجلند ،املوظفني

 ،لسد النفقات الواجبة على بيت املال على وجه املصلحة - 3
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 ،واستخراج املياه، وبناء املساجد ،واإلرفاق دون بدل، كإنشاء الطرقات
واملستشفيات، وغري ذلك من األمور اليت يعترب إاجادها من  ،واملدارس

 وينال األمة ضرر من عدم وجودها.  ،الضرورايت
لسد النفقات الواجبة على بيت املال على وجه الضرورة،   - 4

دو، كحادث طرأ على املسلمني من جماعة، أو طوفان، أو زلزال، أو هجوم ع
 أو ما شاكل ذلك. 

أن تفرض ضرائب لتسديد ديون اقرتضتها للقيام مبا هو واجب  - 5
على مجيع املسلمني، من كل ما هو داخل يف أية حالة من احلاالت األربع، أو 

 ما تفرع عنها، أو أية حالة أوجبها الشرع على املسلمني. 
ما  ،الرعيةوتنفق على مصاحل  ،ومن الواردات اليت توضع يف بيت املال

واألموال الناجتة مما هو من امللكية  ،واملعاهدين ،أيخذه العاشر من احلربيني
أو من ملكية الدولة، واألموال املوروثة عمن ال وارث له. وإذا فضلت  ،العامة

أبن زادت األموال اليت يف بيت املال عن  ،حقوق بيت املال على مصرفها
صرف للناس يف  ،الزائد آتيًا من الفيء ينظر، فإن كان ،النفقات املطلوبة منه

أبقاه ملا ينوب املسلمني من  ،أعطيات، وإن كان الزائد من اجلزية واخلراج
أن تفرض اجلزية عن  ،حادث، وال ينزل عمن اجب عليه، ألّن احلكم الشرعي

 ،يد، وأن يفرض اخلراج على األرض بقدر احتماهلا. وإن كان الزائد من الزكاة
حىت يوجد من األصناف الثمانية من تصرف له، فتصرف  ،الحفظ يف بيت امل

حطنه عنهم،  ،له حينئذ. وإن كان الزائد مما هو مفروض على املسلمني
 وأعفاهم من دفعه. 
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 نفقات بيت املال 
  :وضعت نفقات بيت املال على ست قواعد

ما كان بيت املال له حرزاً، وهو أموال الزكاة، فإن استحقاقه ملن  - 1
كان   ،ف هلم معترب ابلوجود. فإن كان املال موجودًا فيه من انحية الزكاةيصر 

مستحقاً، واجب  -وهي األصناف الثمانية املذكورة يف القرآن-صرفه يف جهاته 
أن يصرف هلم، وعدم وجود املال مسقط الستحقاقه ملن يصرف هلم، أي إن 

 يصرف ألي واحد فال ،من انحية الزكاة ،مل يكن املال موجودًا يف بيت املال
من األشخاص الثمانية شيء من خمصصات الزكاة، وال يستدان على الزكاة 

 ريثما حتصل جبايتها. 
أن يكون بيت املال مستحقًا له على وجه اإلعالة، وعلى وجه  - 2

وابن السبيل،  ،واملساكني ،وذلك كاإلنفاق على الفقراء :القيام بفرض اجلهاد
تحقاق الصرف هلذه األمور غري معترب ابلوجود، نفاق على اجلهاد، فاسوكاإل

وهو من احلقوق الالزمة مع الوجود والعدم، أي سواء أكان املال موجودًا يف 
بيت املال، أم مل يكن. فإن كان املال موجودًا وجب صرفه يف احلال، وإن مل 

اقرتضت الدولة املال  ،فإن خيف مفسدة من أتخري الصرف ،يكن موجوداً 
 ،ريثما جتمعه من املسلمني مّث تسده، وإن مل ختف مفسدة ،حلاللصرفه يف ا

، فيؤخر حىت اجمع املال مّث يعطى « ْيسرةـإىل مَ  ِظرةـنـَ فَ »طبقت فيه قاعدة 
 ملستحقيه. 

أن يكون بيت املال مستحقًا له على وجه البدل، أي أن يكون  - 3
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ااًل، وذلك  فأخذوا بدل هذه اخلدمة م ،املال مستحقًا ألشخاص أدوا خدمة
واملعلمني، وما شاكل ذلك،  ،والقضاة ،ورواتب املوظفني ،كأرزاق اجلند

فاستحقاق الصرف هلذه األمور غري معترب ابلوجود. وهو من احلقوق الالزمة 
مع الوجود والعدم، أي سواء أكان املال موجودًا يف بيت املال، أم مل يكن. 

إن مل يكن موجوداً وجب على فإن كان املال موجوداً وجب صرفه يف احلال. و 
أبخذ ما يلزم له من املسلمني، فإن خيف مفسدة من أتخري  ،الدولة توفريه

مّث  ،ريثما جتمعه من املسلمني ،الصرف اقرتضت الدولة املال لصرفه يف احلال
فيؤخر حىت « فنظرة إىل ميسرة» تسده، وإن مل ختف مفسدة طبقت فيه قاعدة

 يه. اجمع املال مثّ يعطى ملستحق
أن يكون بيت املال مستحقاً له، وأن يكون مصرفه مستحقاً على  - 4

وجه املصلحة واإلرفاق دون البدل، أي أن يكون مصرفه على أشياء، دون أن 
وذلك  وجودها،، على أن ينال األمة ضرر من عدم يكون مقابلها أموال حتصل

وما شاكل ذلك من  كالطرقات، واملياه، وبناء املساجد، واملدارس، واملستشفيات
األمور اليت يعترب إاجادها ضرورة من الضرورات، وينال األّمة ضرر من عدم 
وجودها. فاستحقاق الصرف هلذه األمور غري معترب ابلوجود، وهو من احلقوق 
الالزمة مع الوجود والعدم، فإن وجد يف بيت املال مال وجب صرفه على هذه 

فيجمع منها قدر  ،نتقل وجوبه على األّمةاألشياء، وإن مل يوجد يف بيت املال ا
الكفاية لسد صرف النفقات الالزمة، مّث اجري الصرف عليها من بيت املال. 
ألّن ما كان مصرفه مستحقًا على وجه املصلحة دون البدل، وعدم صرفه 
يوجد الضرر، يكون استحقاقه معتربًا ابلوجود والعدم. فإن كان موجودًا يف 



 230 

وإن كان معدومًا صار  .وسقط فرضه عن املسلمني بيت املال وجب فيه،
حىت حتصل الكفاية بتوفريه يف بيت املال، فيصري واجباً  ،فرضه على املسلمني

 على بيت املال. 
وأن يكون مصرفه مستحقاً على  ،أن يكون بيت املال مستحقاً له - 5

دم وجه املصلحة واإلرفاق دون البدل، إاّل أنه ال ينال األّمة ضرر من ع
وذلك كفتح طريق اثنية مع وجود غريها، أو فتح مستشفى اثن مع  ،وجوده

وجود غريه ميكن االكتفاء به، أو تعمري طريق اجد الّناس غريها طريقاً بعيدة، أو 
ما شاكل ذلك. فاستحقاق الصرف هلذه األمور معترب ابلوجود دون العدم. 

وإن مل يوجد يف بيت  ،فإن وجد يف بيت املال مال وجب صرفه هلذه األشياء
املال مال سقط وجوبه عن بيت املال، وال اجب على املسلمني دفع مال 

 ألجله، ألنّه من األساس ال اجب على املسلمني. 
أن يكون مصرفه مستحقًا على وجه الضرورة كحادث طرأ على  - 6

فاستحقاقه غري  ،املسلمني يف جماعة، أو طوفان، أو زلزال، أو هجوم عدو
لوجود. وهو من احلقوق الالزمة مع الوجود والعدم. فإن كان موجوداً معترب اب

وجب صرفه يف احلال. وإن كان معدوماً صار فرضه على املسلمني، فيجب أن 
اجمع من املسلمني يف احلال، ويوضع يف بيت املال ليصرفه عليه، وإن خيف 

ن تقرتض الضرر من أتخري الصرف إىل االنتهاء من اجلمع وجب على الدولة أ
مثّ  ،املال الالزم، وتضعه يف بيت املال، وتصرفه يف احلال على وجه استحقاقه

 تسد هذا الدين مما جتمعه من املسلمني. 
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 ميزانية الدولة
الدول الدميقراطية تضع ميزانية عامة للدولة كل سنة. وواقع امليزانية 

نون امليزانية لسنة  امسه قا ،للدولة الدميقراطية هو أن امليزانية تصدر يف قانون
كذا. يصدقه الربملان، ويسنه قانوانً بعد مناقشته، ومناقشة فصول امليزانية فصاًل 
فصاًل، واملبالغ اليت يتضمنها كل فصل. ويعترب كل فصل كاًل ال يتجزأ، اجري 

عليه ككل، ال على كل جزء منه، فيقبله أو يرفضه مجلة. وإن كان  تالتصوي
اقش كل جزء من أجزائه، وكل مبلغ من املبالغ اليت له أن ين ،عند املناقشة

يشتمل عليها. وقانون امليزانية يكون مؤلفًا من بضع مواد. منها مادة توضع 
لتبني املبلغ الذي يرصد لنفقات الدولة خالل السنة املالية، اليت وضعت هلا 

السنة امليزانية. وتوضع مادة لتبني املبلغ الذي ختمن إيرادات الدولة به خالل 
املالية، اليت وضعت هلا امليزانية. وتوضع مواد لرصد مصروفات لبعض 
املؤسسات، كما توضع مواد لتخمني واردات بعض املؤسسات. وتوضع مواد 
إلعطاء وزير املالية بعض الصالحيات. وتوضع يف كل مادة إشارة إىل جدول 

دات أم يتضمن أبواب امليزانية، ملا تتضمنه املادة سواء أكانت للوار 
للمصروفات، مّث توضع يف كل جدول مفرداته، أي الفصول اليت يتضمنها 
الباب، مّث يوضع يف كل فصل املبالغ اإلمجالية ملفردات الفصل مجيعها. وعلى 

توضع امليزانية كل سنة مع بعض اختالفات فرعية يف بعض  ،هذا األساس
 ،ية بني الدولالسنني، حسب الوقائع املختلفة، أو مع بعض اختالفات فرع

 حسب الوقائع املختلفة. 
أما الدولة اإلسالمية فال توضع هلا ميزانية سنوية، حىت حيتاج األمر 
سنواًي إىل سن قانون هبا. وال تعرض على جملس األّمة، وال يؤخذ فيها رأي 
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منه. وذلك ألّن امليزانية يف النظام الدميقراطي قانون يف أبواهبا وفصوهلا، واملبالغ 
تتضمنها، وهو قانون لسنة واحدة. والقانون عندهم إّنا يسنه الربملان.  اليت

ولذلك حيتاج األمر إىل عرضها على جملس الربملان. وهذا كله ال حتتاج إليه 
ألّن واردات بيت املال حتّصل حبسب األحكام الشرعية  ؛الدولة اإلسالمية

هي كلها املنصوص عليها، وتصرف حبسب أحكام شرعية منصوص عليها. و 
أحكام شرعية دائمية. فال جمال للرأي يف أبواب الواردات، وال يف أبواب 
النفقات مطلقاً، وإّنا هي أبواب دائمية قرراها أحكام شرعية دائمية. هذا من 
انحية أبواب امليزانية. أما من انحية فصول امليزانية، واملبالغ اليت يتضمنها كل 

ملبالغ يف كل فصل. فإن ذلك كله موكول فصل، واألمور اليت ختصص هلا هذه ا
ألنّه من رعاية الشؤون اليت تركها الشرع للخليفة يقرر  ؛لرأي اخلليفة واجتهاده

 فيها كل ما يراه، وأمرُُه واجُب التنفيذ. 
وعلى هذا ال يوجد أي جمال يف اإلسالم لوضع ميزانية سنوية للدولة،  

نسبة ألبواهبا، وال لفصوهلا، وال كما هي احلال يف النظام الدميقراطي، ال ابل
ملفردات الفصول، أو املبالغ اليت حتتاجها تلك املفردات أو الفصول. ومن هنا 

ة قد حدد يال توضع ميزانية سنوية للدولة اإلسالمية، وإن كانت هلا ميزانية دائم
ة أمر تقرير الفصول  ل للخليف بة للواردات والنفقات، وجع رع أبواهبا ابلنس الش
 دون نظر إىل مّدة معينة.  ،فردااها، واملبالغ الالزمة هلا، حينما تدعو املصلحةوم

 الزكاة
يعترب مال الزكاة أحد أنواع األموال اليت توضع يف بيت املال، ولكنها 

من انحية جبايتها، ومن انحية املقدار  ،ختتلف عن سائر األنواع من األموال
ال جتىب إاّل من أموال  ،حيث اجلبايةالذي اجىب، ومن انحية إنفاقها. فهي من 
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املسلمني، وال جتىب من غريهم. وهي ليست ضريبة عامة، وإّنا هي عبادة من 
العبادات، وتعترب ركنًا من أركان اإلسالم. وهي مع كوهنا مااًل فإن دفعها حيقق 

واحلج. وأداؤها فرض عني على املسلم. وال  ،والصيام ،قيمة روحية، كالصالة
كسائر   ،يتها مسايرة الحتياجات الدولة، وحسب مصلحة اجلماعةتعترب جبا

األموال اليت جتىب من األّمة، بل هي نوع خاص من املال اجب أن يدفع لبيت 
املال، سواء أكانت هناك حاجة، أم مل تكن، وال تسقط عن املسلم مىت 
وجبت يف ماله. وجتب على املسلم املالك للنصاب فاضاًل عن ديونه وحاجته. 

وجتب على الصيب واجملنون ملا روى الرتمذي عن  ،وال جتب على غري املسلم
فليتجر  ،أال من ويل يتيما  له مال» :أنه قال عبد هللا بن عمرو عن النيب 

َكه حىت أتكله الصدقة ،فيه أي ال يرتكه حىت ال يذهب ماله كله من « وال ي
شخص، فهي عبادة مالية، دفع الزكاة عليه، وألهنا جتُب على املال اململوك لل

 ال عبادة جسدية. 
وأما من حيث املقدار الذي اجىب، فإنّه مقدار معني ال يزيد، وال 

والفضة، وعروض التجارة. ويؤخذ من  ،ينقص، وقدر بربع العشر يف الذهب
هو النصاب فما فوقه. وقدر النصاب مائتا درهم فضة،  ،مقدار معني من املال

. واملثقال من الذهب يساوي دينارًا شرعياً، ووزنه وعشرون مثقااًل من الذهب
 85غراماً، وبذلك يكون نصاب الذهب  4.25عشرون قرياطاً، وتساوي 

غراماً، وبذلك يكون نصاب  2.975غرامًا ذهباً، وأما درهم الفضة فيساوي 
غرامًا فضة. فإذا نقص املقدار عن النصاب فال يؤخذ  595الفضة يساوي 

كاإلبل والبقر والغنم، فقد بني بوب كالقمح وحنوه، واملواشي منه شيء. وأما احل
 . الفقهاء مقدار نصاهبا، وما يؤخذ منها مفصالً 
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معروف، فهي حمددة كذلك حبد  ،ووجوه إنفاقها ،وأما مصارف الزكاة
الكرمي يف سورة فال تصرف إاّل لألصناف الثمانية، الذين ذكرهم هللا يف القرآن 

  التوبة                                      

                         أما الفقراء فهم الذين .
الذين ال ميلكون ميلكون أموااًل، ولكن نفقااهم أكثر مما ميلكون. واملساكني هم 

 :ال تعاىل ت هلم واردات. ق أمواال، وليس              .
والعاملون عليها هم الذين يعملون جببايتها وتوزيعها. واملؤلفة قلوهبم هم الذين 
ترى الدولة أن يف إعطائهم من الزكاة مصلحة يف تثبيتهم على اإلسالم. ويف 

ء يعطون من مال الزكاة ليعتقوا، وهذا الصنف غري موجود الرقاب وهم األرقا
ل هللا أي  بي وهنم. ويف س داد دي  ن س زون ع اآلن. والغارمون هم املدينون العاج

 اد. وما ذكرت اجله      إاّل وكان معناها  ،مع اإلنفاق يف القرآن
ء الثمانية ال اجوز أن اجلهاد. وابن السبيل هو املسافر املنقطع. وما عدا هؤال

تصرف هلم الزكاة. وكذلك ال اجوز أن تصرف يف شؤون الدولة االقتصادية. 
من األصناف الثمانية ال تصرف الزكاة يف ابب آخر،  صنفوإذا مل يوجد 

 .يف وجوهها الثمانية -عند احلاجة إىل صرفها-وحتفظ يف بيت املال لتصرف 
  :اىلوتدفع لإلمام، أو انئبه لقول هللا تع            

        ،  وألن أاب بكر طالبهم ابلزكاة، ووافقه الصحابة على هذا، ومل
يسأهلم هل تدفعون للفقراء أم ال، وحني منعوا دفع الزكاة إليه قاتلهم عليها. 

ة ظلمة تدفع هلم. واإلمام هو الذي يعطيها ملستحقيها. حىت ولو كان الوال
فقلت عندي  ،أتيت سعد بن أيب وقاص» :روي عن سهيل بن أيب صاحل قال

فما أتمرين؟ قال ادفعها  ،وهؤالء القوم على ما ترى، مال أريد أن أخرج زكاته
، فأتيت أاب هريرة فقال مثل ذلك، فأتيت ابن عمر فقال مثل ذلك. إليهم
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وال تعطى الزكاة لكافر  .ملغينذكره صاحب ا« فأتيت أاب سعيد فقال مثل ذلك
بن جبل حني اقال ملعاذ  مطلقًا سواء أكان ذمياً، أم غري ذمي، ألّن النيب 

تؤخذ من  ،فأعلمهم أن هللا افَض عليهم صدقة يف أمواهلم» :بعثه إىل اليمن
رواه البخاري عن ابن عباس. فخصهم بصرفها « وترد على فقرائهم، أغنيائهم

ر  وز إعطاء الكاف ن اج ائهم. لك هم بوجوهبا على أغنيكما خص  ،على فقرائهم
 :اىل ال تع وع مطلقًا ق ة التط دق ص                    

         ري يومئذ إالّ كافراً.  ومل يكن األس 

 اجلزية 
 ،ها من الكفاراجلزية حق أوصل هللا سبحانه وتعاىل املسلمني إلي

خضوعًا منهم حلكم اإلسالم. وهي مال عام يصرف على مصاحل الرعية كلها، 
وتستحق حبلول احلول، وال تستحق قبله، وهي اثبتة بنص القرآن الكرمي. قال 

 :تعاىل                  .  روى أبو عبيد يف
إىل جموس هجر  كتب رسول هللا   :قال األموال عن احلسن بن حممد

يف أن . ومن ال ضربت عليه اجلزية، فمن أسلم قبل منه»يدعوهم إىل اإلسالم 
وتؤخذ من الكّفار ما داموا ابقني على  .«وال تُنَكح له امرأة، ال تؤكل له ذبيحة

الكفر، فإذا أسلموا سقطت عنهم. وتوضع اجلزية على الرؤوس، ال على 
عن كل شخص من الكّفار، ال على ماله. واجلزية مشتقة من  األموال، فتؤخذ

اجلزاء، فهي تؤخذ جزاء على كفرهم، ولذلك ال تسقط إاّل إذا أسلموا. وال 
جزاء محايتهم. وال تؤخذ إالّ ألهّنا ليست  ؛تسقط عنهم إذا اشرتكوا يف القتال

تؤخذ من أي عن مقدرة، فال    :لقوله تعاىل ؛من القادر على دفعها
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العاجز، وال تؤخذ إاّل من الرجال، فال جتب على امرأة، وال على صيب، وال 
على جمنون، حىت لو جاءت امرأة لتعيش يف دار اإلسالم على أن تدفع اجلزية 
مقابل إقامتها، تقبل يف دار اإلسالم، ويسمح هلا ابإلقامة، وال تؤخذ منها 

 ،مرتوكة لرأي اإلمام واجتهاده جزية. وال يقدر مقدار خمصوص للجزية، بل هي
على شرط أاّل تكون أكثر مما يطيق الذي تستحق عليه اجلزية. عن ابن أيب 

وأهل اليمن ، قلت جملاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة داننري) :جنيح قال
أخرجه البخاري وإذا استحقت  (ذلك من قبل اليسارجعل  عليهم دينار؟ قال:

قبل دفعها تبقى دينًا عليه، ويعامل معاملة املدين اجلزية على قادر وأعسر 
 املعسر، فينظر إىل ميسرة. 

 اخلراج
اخلراج هو حق أوصل هللا املسلمني إليه من الكّفار. وهو حق يوضع 
على رقبة األرض اليت غنمت من الكّفار حرابً أو صلحاً، إذا كان الصلح على 

نه. واخلراج يف لغة العرب الكراء أن األرض لنا، ويُقّرون عليها مقابل خراج يؤدو 
والغلة. وكل أرض أخذت من الكّفار َعنوة بعد إعالن احلرب عليهم تعترب 
أرضًا خراجية. وإذا أسلموا بعد الفتح تبقى أرضهم خراجية. فقد روى أبو 

اجلزية من جموس  قبل رسول هللا » :عبيد يف األموال عن الزهري قال
وأحرز له إسالمه نفسه  ،لم منهم قبل إسالمهفمن أس" :قال الزهري« البحرين

من أجل أنه مل يسلم أول مرة وهو يف  ،فإهنا يفء للمسلمني ،وماله إاّل األرض
" أي وهم يف منعة من املسلمني. أما قدر اخلراج الذي يضرب على منعة

راعى ما حتتمله  ،األرض فيعترب مبا حتتمله األرض، فإن عمر حني وضع اخلراج
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ري حيف مبالك، وال إجحاف بزارع، فقد ضرب يف بعض األرض من غ
قفيزًا ودرمهاً، وضرب على انحية أخرى غريها غري  ،على كل جريب ،النواحي

هذا القدر، وعمل يف نواحي الشام غري هذا، فعلم أنه راعى يف كل أرض ما 
فإنّه حيصله على الوجه الذي  ،حتتمله. فإذا تقرر اخلراج مبا احتملته األرض

ا عليه، فإن وضع اخلراج على مساحة األرض سنواًي حصل اخلراج عند وضعه
ألهّنا السنة املعتربة شرعاً. وإن جعل اخلراج على مساحة  ؛هناية السنة اهلاللية

الزرع حصل اخلراج كل سنة عند هناية السنة الشمسية، ألهّنا السنة اليت تكون 
ي قدر نسبة معينة مما عليها األمطار، ويزرع الزرع. وإن وضعها مقامسة، أ

حصل اخلراج عند كمال الزرع وتصفيته. ولإلمام أن يقدر اخلراج  ،تنتجه عادة
مراعيًا أصلح األمور يف هذه األوجه الثالثة، إما على مساحة األرض، أو 
مساحة الزرع، أو تقدير مقدار الناتج. وإذا حصلت حتسينات يف األرض، 

نتاج، أو طرأ على األرض عوامل فنتج عن هذه التحسينات زايدة يف اإل
ينظر، فإن كانت هذه الزايدة من فعل الزراع كأّن حفروا بئراً،  ،أنقصت اإلنتاج

كهدمهم   ،ال يزاد عليهم شيء، وإن كان النقص بفعلهم ،أو أوصلوا قناة ماء
ال ينقص عنهم شيء، ويؤمرون إبصالح ما خربوه.  ،القناة، أو إمهاهلم البئر

، أو أمهلت كأن حفرت هلم هي بئراً   ،أو النقص من الدولة وإن كانت الزايدة
فإن هلا أن تزيد اخلراج يف حالة زايدة اإلنتاج، وعليها  ،إصالح اآلابر والقنوات

أن تنقصه يف حالة نقصان اإلنتاج. أما إن حصلت الزايدة والنقص بعوامل 
نّه يوضع طبيعية، كأّن اقتلعت الزوابع األشجار، أو جرف السيل األقنية، فإ

حىت ال يظلم أهلها. واخلراج يقدر ملدة معلومة،  ،على األرض قدر ما حتتمل
عند  ،وال يقدر دائمياً، ويتغري هذا التقدير عند انتهاء املدة مبا حتتمله األرض

 التقدير للمدة اجلديدة. 
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 الضرائب
إن املوارد اليت حددها الشرع لبيت املال كافية إلدارة شؤون الرعية 

. ةمصاحلهم، وال حيتاج األمر إىل فرض ضرائب مباشرة، أو غري مباشر  ورعاية
منها  :ولكن الشرع مع ذلك احتاط فجعل حاجات األّمة قسمني اثنني

أي على املوارد الدائمة لبيت املال، ومنها  ،حاجات فرضها على بيت املال
 أن حتّصل املاليف وجعل للدولة احلق  ،حاجات فرضها على املسلمني كافة

فالضرائب هي مما فرضه هللا على  ،منهم لقضاء تلك احلاجات. وعلى ذلك
وينفقه  ،حيّصل هذا املال ،املسلمني لقضاء مصاحلهم، وجعل اإلمام والياً عليهم

كما   ،هو على الوجه الذي يراه. ويصح أن يسمى هذا الذي اجمع ضريبة
 من املوارد وغري ذلك. وما عدا ما فرضه هللا ،يصح أن يسمى مااًل مفروضاً 
 ،واخلراج، وما عدا ما فرضه هللا على املسلمني ،اليت نص الشرع عليها كاجلزية

ال  ،واملدارس ،للقيام ابإلنفاق على احلاجة املفروضة عليهم كافة، كالطرقات
مصلحة. أما  ةتؤخذ ضرائب. فال تؤخذ رسوم للمحاكم، وال للدوائر، وال ألي

ضرائب املأخوذة. وإّنا هي معاملة للدول ضريبة اجلمارك فليست من قبيل ال
مبثل ما تعاملنا به، وليست ضريبة لسد كفاية بيت املال، وقد مساها الشرع 
مكوساً، ومنع أخذها من املسلمني والذميني. وال اجوز أن يؤخذ غري ما فرضه 
الشرع ضريبة مطلقاً، إذ ال اجوز أن يؤخذ من مال املسلم شيء إاّل حبق 

ه األدلة الشرعية التفصيلية. ومل يرد أي دليل يدل على جواز شرعي، دلت علي
أخذ ضريبة من أحد من املسلمني سوى ما تقدم. أما غري املسلمني فال تؤخذ 

ألّن قضاء احلاجات الذي فرضه الشرع إّّنا فرضه على املسلمني  ؛منهم ضريبة
مني ضريبة فقط، فال تؤخذ الضريبة إاّل من املسلمني، وال تؤخذ من غري املسل
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سوى اجلزية فقط. واخلراج يؤخذ من املسلم، وغري املسلم على األرض 
اخلراجية. أما كيف تؤخذ الضريبة من املسلمني فإهنا تؤخذ مما زاد عن نفقتهم، 

 وعما يعترب عن ظهر غىن شرعاً. 
وما يعترب عن ظهر غىن هو ما يفضل عن إشباعه حاجاته األساسية، 

لكفاية مجيع  هروف. ألّن نفقة الفرد على نفسه هي سدوحاجاته الكمالية ابملع
حاجاته، اليت تتطلب إشباعًا ابملعروف، حسب حياته اليت يعيش عليها بني 
الّناس. وهذا ال يقّدر مبقدار معني عام جلميع الّناس. وإّنا يقدر لكل شخص 
حبسب مستوى معيشته. فإذا كان ممن حيتاج مثله إىل سيارة وخادم يقّدر مبا 
زاد عنهما، وإن كان حيتاج إىل زوجة يقّدر مبا يزيد عن زواجه، وهكذا. فإن  

كان ال يزيد عن كان ما ميلكه يزيد عن هذه احلاجات حتصل منه ضريبة، وإن 
 . ألنّه ال يكون مستغنياً فال جتب عليه ضريبة ؛ذلك ال حتصل

إلسالم وال يراعى يف فرض الضرائب منع تزايد الثروة، وعدم الغىن، ألّن ا
ال مينع الغىن. وال يراعى أي اعتبار اقتصادي جلمع الضرائب، وإّنا تؤخذ 

كفاية املال املوجود يف بيت املال لسد مجيع عدم  ضريبة املال على أساس 
احلاجات املطلوبة منه، فتؤخذ مبقدار حاجات الدولة للنفقات، وال يراعى فيها 

ها، وال تقدر بنسبة تصاعدية، ومقدرة املسلمني على دفع ،إاّل حاجات الرعية
أو تنازلية مطلقاً، وإّنا تقدر بنسبة واحدة على املسلمني بغض النظر عن مبلغ 

إذ ال  ،املال، الذي تؤخذ منه. ويراعى يف تقدير النسبة العدل بني املسلمني
مجيع املال الزائد عن احلاجة، ال على  عنتؤخذ إاّل عن ظهر غىن، وتؤخذ 

أو الدخل. بل تؤخذ عن املال   ،بني رأس املال، أو الربح الدخل فقط، ال فرق
 ،كله. وال تعترب آالت اإلنتاج الالزمة للعمل يف الصناعة والزراعة، وال األرض

 من رأس املال.  ،وال العقار
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 توزيع الثروة بني الّناس

لقد أابح اإلسالم امللكية الفردية، ولكنه حدد كيفية التملك. وأذن 
ولكنه حدد كيفية التصرف. والحظ تفاوت  ،مبا ميلك للفرد أبن يتصرف

 القوى العقلية واجلسمية لدى أفراد بين اإلنسان، فاحتاط هلذا التفاوت يف إعانته
العاجز، وكفايته احملتاج، وفرضه يف أموال األغنياء حقًا للفقراء واملساكني. وقد 

ال اجوز ألحد أن  جعل ما ال تستغين عنه اجلماعة ملكاً عاماً جلميع املسلمني،
ميتلكه، أو حيميه لنفسه، أو لغريه. كما جعل الدولة مسؤولة عن توفري الثروة 

 أموااًل وخدمات للرعية، وأابح هلا أن تتملك ملكية خاّصة هبا. 
وهبذا كله ضمن العيش لكل فرد من أفراد الرعية، وضمن للجماعة أن تبقى 

ورعاية شؤون هذه اجلماعة،  جمتمعة متماسكة، وضمن مصاحل هؤالء األفراد،
وحفظ كيان الدولة يف قدرة كافية لالضطالع مبسؤوليااها االقتصادية. غري أن ذلك  
كله حيصل إذا بقي اجملتمع على وضع يتحقق فيه توفري الثروة جلميع أفراد الرعية، 

ا فردًا فرداً، وكان أفراد الرعية يف مجلتهم قائمني بتنفيذ مجيع أحكام الشرع. أما إذ
كما هي احلال قام اجملتمع على تفاوت فاحش بني أفراده، يف توفري احلاجات، 

يف عملية توزيع  ،اآلن يف العامل اإلسالمي، كان ال بد من إاجاد توازن بني أفراده
 توجد التقارب يف توفري احلاجات.  ،جديدة

وكذلك أيضًا إذا حصل احنراف يف أذهان الّناس يف تطبيق األحكام 
لفهم سقيم، أو لفساد طارئ، أو حصل تقصري من الدولة يف تطبيق  الشرعية،
هنم حينئذ ينحرفون عن النظام، وينحرف اجملتمع عن وضعه املرسوم، إالنظام، ف
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يف امللكية الفردية، فيحصل  ،وسوء التصرف ،واألاننية ،فيؤدي ذلك إىل األثرة
التوازن بني أفراد حينئذ سوء توزيع الثروة بني الّناس، فيصبح ال بد من حفظ 

 اجملتمع، أو إاجاد هذا التوازن. 
ويف كلتا احلالتني حيصل سوء التوزيع للثروة بني الّناس من أحد أمرين. 
إما من تداول الثروة بني فئة األغنياء وحدهم. وإما من منعها عن الّناس، ومنع 

 ،حيتنيأداة التداول بينهم حبجزها عن اجملتمع. وقد عاجل اإلسالم هاتني النا
فوضع أحكامًا شرعية تضمن تداول الثروة بني الّناس مجيعاً، وتعيد توزيعها  
كّلما حصل اختالل يف توازن اجملتمع. كما وضع أحكامًا شرعية متنع كنز 
الذهب والفضة، بوصفهما أداة التبادل، وجترب على وضعهما يف اجملتمع بني 

 ،سد، ويعاجل اجملتمع املنحرفالّناس موضع التبادل. وبذلك يعاجل اجملتمع الفا
أفراد الرعية، فرداً فرداً حىت يشبع  أو املائل لالحنراف، ويعمل لتوفري الثروة جلميع 

ويفتح أمامه السبيل ليعمل على ، كل فرد منهم حاجاته األساسية، إشباعًا اتماً 
 . إشباع حاجاته غري األساسية قدر ما يستطيع

 التوازن االقتصادي يف اجملتمع
ب اإلسالم تداول املال بني مجيع أفراد الرعية، ومنع حصر تداوله أوج

 :بني فئة من الّناس. قال تعاىل                    فإذا
كان اجملتمع على حال من التفاوت الفاحش بني أفراده يف توفري احلاجات، 

لتفاوت من إمهال أحكام اإلسالم، وأريد بناؤه من جديد، أو حصل فيه هذا ا
والتساهل يف تطبيقها، كان على الدولة أن تعاجل إاجاد التوازن يف اجملتمع 
إبعطائها من أمواهلا اليت متلكها ملن قصرت به حاجته، حىت تكفيه إايها، 
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وحىت حيصل هبذه الكفاية التوازن يف توفري احلاجات. وعليها أن تعطي املال 
ول. ألنّه ليس املقصود من إعطاء املال قضاء احلاجة مؤقتاً، منقواًل، وغري منق

بل املقصود توفري وسائل قضائها، بتوفري ملكية الثروة اليت تسد هذه احلاجات، 
ال يصح  ،وإذا كانت الدولة ال متلك مااًل، أو مل تف أمواهلا إباجاد هذا التوازن

ألنّه ليس  ؛التوازن أن متلك من أموال الّناس، فال تفرض ضرائب من أجل هذا
من األمور اليت فرضت على مجيع املسلمني، وهكذا كّلما رأت الدولة اختالاًل 

عاجلت هذا اخللل إبعطاء من قصرت هبم  ،ابلتوازن االقتصادي يف اجملتمع
حني رأى التفاوت يف ملكية األموال  . فإن النيب الدولة احلاجة من أموال

اجرين أبموال الفيء، الذي غنمه من بين بني املهاجرين واألنصار خص امله
بين   ملا فتح النيبالنضري، من أجل إاجاد التوازن االقتصادي. فقد روي أنه 

 ،أن يقسم هلم  سأل املسلمون النيب ،وأجلى اليهود عنها، النضري صلحا  
 فنزلت:                               ،فجعل اآلايت

فقسمها النيب بني  ،خاّصة يضعها حيث شاء  هللا أموال بين النضري للنيب
مها أبو دجانة مساك بن  منها شيئا  سوى رجلني اثننيومل يعط األنصار ، املهاجرين
. فقد كانت حاهلما كحال املهاجرين من حيث الفقر، وسهل بن حنيف، خرشة

شئتم قسمت للمهاجرين من دايركم  لألنصار إنقال   وعن ابن عباس أن النيب
وإن شئتم كانت لكم دايركم وأموالكم ومل  ،يف هذه الغنيمة وأموالكم وشاركتموهم

 فقالت األنصار بل نقسم إلخواننا من دايران وأموالنا ،نقسم لكم من الغنيمة شيئا  
 فأنزل هللا .ونؤثرهم ابلغنيمة                       .

 :فقوله تعاىل                    أي كيال يتداول بني
األغنياء فقط، والُدولة يف اللغة اسم للشيء الذي يتداوله القوم، وهي أيضاً 

قراء يُعطى للفاسم ملا يتداول من املال، أي كيال يكون الفيء الذي حقه أن 
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 . ليكون بُ ل غًة هلم يعيشون هبا، واقعاً يف يد األغنياء وُدولة بينهم
قد خص به الفقراء، الدولة، وهو من أموال  ،وما فُعل بفيء بين النضري

لتوازن توفري احلاجات بينهم. ويُفعل ذلك يف أموال بيت  ،وحرم منه األغنياء
أموال  ، بل مثلملسلمنيإذا كانت هذه األموال مل أتت مما اجمع من ا ،املال

فال يصرف على التوازن. ويفعل  ،الغنائم. أما إذا كان املال مجع من املسلمني
ذلك يف كل وقت، ألّن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب. وعليه فإن 
على اخلليفة أن يوجد التوازن االقتصادي إبعطائه الفقراء من الرعية وحدهم، 

ت املال، حىت يوجد التوازن االقتصادي هبذا بيالدولة اليت يف من أموال 
العطاء. إاّل أن هذا ال يعترب من نفقات بيت املال الثابتة، بل هو معاجلة حلالة 

 معينة من أموال معينة.

 منع كنز الذهب والفضة
من  ،إن ظاهرة سوء توزيع الثروة بني األفراد، يف خمتلف دول العامل

ع مظاهر احلياة اليومية، يف صراحة وفصاحة، احلقائق الثابتة اليت تنطق هبا مجي
ال تدعان كبري جمال للتدليل عليها، وإّن ما يعانيه البشر من هذا التفاوت 

ال حيتاج إىل إظهار حدة هذا التفاوت وبشاعته.  ،الفاحش يف قضاء احلاجات
وقد حاولت الرأمسالية معاجلة ذلك فلم تفلح. واالقتصاديون الرأمساليون حني 

يهملون كل اإلمهال سوء توزيع الدخل  ،نظرية توزيع الدخل يبحثون
الشخصي، ويكتفون بعرض اإلحصاءات من غري معاجلة وال تعليق. 

 .واالشرتاكيون مل اجدوا وسيلة ملعاجلة سوء التوزيع سوى حتديد امللكية ابلكم
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والشيوعيون جعلوا املعاجلة منع امللكية. أما اإلسالم فقد ضمن حسن التوزيع 
حتديد كيفية امللكية، وكيفية التصرف، ويف إعطاء من قصرت به مواهبه ما  يف

يضمن له تقاراًب مع غريه ممن يعيشون يف اجملتمع، إلاجاد التقارب يف توفري 
احلاجات بني الّناس. وبذلك عاجل سوء التوزيع. إاّل أنه مع وجود التقارب يف 

لدى بعض األفراد.  قضاء احلاجات بني األفراد، قد توجد ثروات كبرية
واإلسالم مل يفرض التقارب بني الّناس يف امللكية، وإّنا فرض استغناء كل فرد 

لثروات الكبرية اهيئ وهذه ا يف حاجاته املعروفة ابلنسبة له. عن غريه،
االّدخار، وتساعد على اكتساب الدخول الكبرية، فتظل  صألصحاهبا فر 

الكبري، ألّن املال اجلب املال، وإن  الثروة الكبرية موجودة حيث يكون املال 
كان للجهد أثر يف اكتساب الثروة، واهيئة الفرص الستغالل األموال، فال 
يوجد منها أي خطر على االقتصاد، بل على العكس تنمي الثروة االقتصادية 
للجماعة، كما تنمي ثروة الفرد، ولكن اخلطر إّنا أييت من النقود املكنوزة عند 

من ذوي الثروات الكبرية. فيهبط بكنز النقود مستوى الدخل، بعض األفراد، 
ولذلك ال بد من معاجلة   ،وتنتشر البطالة، ويصل الّناس إىل حالة من الفقر

كنز النقود. فالنقود هي أداة التبادل، بني مال ومال، وبني مال وجهد، وبني 
تصل جهد وجهد، فهي املقياس هلذا التبادل، فإذا اختفت من السوق، ومل 

ُعدم هذا التبادل، ووقف دوالب االقتصاد. وبقدر وجود  ،إليها أيدي الّناس
 بقدر ما يدفع سري العمل إىل األمام.  ،هذه األداة متوفرة بني أيدي الّناس

إاّل ومصدره شخص آخر،  ،وذلك أنه ما من دخل لشخص، أو هيئة
خل للدولة، أو هيئة أخرى. فاألموال اليت جتبيها الدولة من الضرائب هي د
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 ،ولكنها إنفاق من الّناس. والنفقات اليت تنفقها الدولة على املوظفني
هي دخل هلؤالء، وإنفاق من الدولة.  ،وغريها ،وأرزاق اجلند ،واملشاريع

هي دخل ملن تشرتى السلع  ،وغريمها ،واجلندي ،والنفقات اليت ينفقها املوظف
جر، وغريهم وهكذا... منهم، كصاحب املنزل، واللحام، واخلضري، والتا
تسري يف شكل دائرة  ،فتكون دخول الّناس يف اجملتمع، ونفقااهم اإلمجالية

مستمرة، فإذا كنز شخص النقد فإنّه يكون قد سحب من السوق نقداً، وهذا 
ابلطبع ال ينتج إاّل من تقليل إنفاقه، فيؤدي حتمًا إىل تقليل ما يدخل 

م ما كنزه من النقد. وهذا يؤدي إىل أو يتبادل معه ،لآلخرين الذين يعطيهم
تقليل إنتاجهم، ألّن الطلب على السلع قد قّل، وهذا يؤدي إىل البطالة، وإىل 
هبوط االقتصاد يف مجلته. ومن هنا كان كنز النقد مؤداًي حتمًا إىل وجود 

 البطالة، وهبوط االقتصاد من قلة ما يدخل للناس. 
رر إّنا أييت من كنز النقد، ال من إالّ أن الذي اجب أن يعلم أن هذا الض

والفرق ادخاره، فاالدخار ال يوقف دوالب العمل، وإّنا الذي يوقفه هو الكنز. 
لغري  هو أن الكنز عبارة عن مجع النقد بعضه فوق بعض ،بني الكنز واالدخار

من  حاجة، فهو حبس النقد عن السوق. وأما االدخار فهو خزن النقد حلاجة
ع النقد ليبين بيتاً، أو ليتزوج، أو ليشرتي مصنعاً، أو ليفتح احلاجات، كأن اجم

جتارة، أو غري ذلك. فهذا النوع من مجع النقد ال يؤثر يف السوق، وال يف 
ألنّه ليس حبساً للمال، وإّنا هو جتميع له إلنفاقه، فهو سيدور  ؛دوالب العمل

طر إّنا حني يوضع موضع اإلنفاق. ولذلك ال يوجد خطر من االدخار، واخل
 هو من كنز النقد، أي من مجع بعضه فوق بعض لغري حاجة. 
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وقد أابح اإلسالم ادخار الذهب والفضة، ألنّه مجع للنقد حلاجة، 
فأابح للمكاتب أن يشتغل واجمع النقد بعضه فوق بعض، ليؤدي ما وجب 
عليه لسيده ليعتق، وأابح للرجل مجع النقد بعضه فوق بعض، ليجمع مهر 

حىت يقوم أبداء فريضة  ،زوجها، وأابح مجع النقد بعضه فوق بعضامرأة ليت
احلج، ومل اجعل يف هذا النقد اجملموع من الذهب والفضة سوى الزكاة عليه إذا 

 بلغ مقداره النصاب، وحال عليه احلول. 
كانت ذااهما أداة   ،حني نزلت اآلية يف منع كنزمها ،والذهب والفضة

العمل، واملنفعة يف املال، سواء أكانت مسكوكة،  ومقياسًا للجهد يف  ،للتبادل
فالنهي منصب  ،كالدراهم والداننري، أم مل تكن مسكوكة، كالسبائك. وعليه

 على الذهب والفضة بوصفهما أداة للتبادل. 
 :أما كنز الذهب والفضة فقد حّرمه اإلسالم بصريح القرآن. قال تعاىل

                                

        فهذا الوعيد ابلعذاب األليم ملن يكنزون الذهب والفضة دليل
ظاهر على أن الشارع طلب ترك الكنز طلبًا جازمًا فكان كنز الذهب والفضة 

 حراماً. 
  :رمياً قاطعاً هووالدليل على أن اآلية قد حرمت كنز الذهب والفضة حت

عموم هذه اآلية. فنص اآلية منطوقًا ومفهومًا دليل على منع كنز  :أوالً 
املال من الذهب والفضة منعًا اباتً، فاملصري إىل أن الكنز مباح بعد إخراج 
الزكاة ترك حلكم اآلية، الذي دلت عليه داللة قطعية، وهذا ال يصار إليه إالّ 

ن معناها، أو ينسخها. ومل يرد أي نص بدليل منفصل عنها، يصرفها ع
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صحيح يصرفها عن معناها، وال حيتمل أن يكون هناك دليل يصرفها عن 
معناها، ألهّنا قطعية الداللة. فلم يبق إالّ الدليل الذي ينسخها، وال يوجد دليل 

  ينسخها. أما آية               ة فإهنا نزلت يف السن
حني فرضت الزكاة، وآية الكنز قد نزلت يف السنة التاسعة  ،الثانية للهجرة

وأما األحاديث الواردة يف أنه ما للهجرة، وال ينسخ املتقدُم املتأخَر يف النزول. 
أديت زكاته فليس بكنز، فإنه مل يصح منها شيء. أما حديث أم سلمة الذي 

ومع ذلك فإن وهو جمهول.  حيتج به بعض الفقهاء فإنه روي من طريق عتاب
حديث أم سلمة ال يصلح لنسخ حكم اآلية حىت لو صح احلديث وحىت لو  
كان متواتراً، فاألحاديث النبوية ال تنسخ القرآن الكرمي، ولو كانت متواترة، 
ألّن القرآن قطعي الثبوت عن هللا سبحانه لفظاً، وحنن متعبدون بلفظه ومعناه، 

قطعي الثبوت عن هللا سبحانه معىن، ال لفظاً ألنه  خبالف احلديث املتواتر فهو
ولسنا متعبدين بلفظه، فال يُنسخ القرآن ابألحاديث، ولو   بلفظ الرسول 

كانت متواترة. فكيف اُجعل حديث آحاد فيه مقال كحديث أم سلمة انسخاً 
 آلية قطعية الثبوت قطعية الداللة؟

تويف رجل » :الباهلي قال أسند الطربي يف تفسريه إىل أيب أمامة :اثنياً 
 ،مّث تويف آخر «.َكّية» :فقال رسول هللا ،فُوجد يف مئزره دينار ،فَّةـمن أهل الصُ 

وكذلك رواه أمحد عن علي « كيتان» فقال رسول هللا: ،فوجد يف مئزره ديناران
وهذا ألهنما كاان يعيشان من الصدقة بن أيب طالب وعبد هللا بن مسعود؛ 

لدينار والديناران ال يبلغان نصااًب حىت خترج منهما الزكاة، وعندمها الترب. وا
دليل على اعتباره هلما أهنما كنز، ولو مل « كية وكيتان»فقول الرسول عنهما 
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 جتب فيهما الزكاة. وهو يشري إىل ما جاء يف آية الكنز            

                  . 
أحدمها كنز  :إن نص اآلية هو صب الوعيد على أمرين اثنني :اثلثاً 

املال، والثاين عدم اإلنفاق يف سبيل هللا، أي الذين يكنزون الذهب والفضة، 
والذين ال ينفقوهنا يف سبيل هللا فبشرهم ابلعذاب. ومن ذلك تبني أن من مل 

يد، ومن كنز وانفق يف سبيل هللا يشمله الوع ،يكنز، ومل ينفق يف سبيل هللا
ومنع اإلنفاق يف سبيل هللا فال ، فإن من مل يكنزيشمله الوعيد، قال القرطيب: "

 " واملراد ابآلية من قولهبد وأن يكون كذلك       ،أي يف اجلهاد
 ألهّنا مقرتنة ابإلنفاق. وكلمة      ااه إذا قرنت ابإلنفاق كان معن 

 ة اجلهاد. وقد وردت يف القرآن يف هذا املعىن وحده، ومل ترد كلم    

   .يف القرآن ومعها اإلنفاق إالّ كان معناها اجلهاد 
يبِّ  :رابعاً  لرنَبَذةِّ فَإَِّذا َأاَن أبَِّ ، قَاَل: َمَرر ُت ابِّ ب  روى البخاري َعن  َزي دِّ ب نِّ َوه 

َي اَّللنُ َعن ُه، ،  َذرّ  َرضِّ لشنأ مِّ فَ ُقل ُت َلُه: َما أَن  َزَلَك َمن زِّلَك َهَذا؟ قَاَل: " ُكن ُت ابِّ
 : ُت َأاَن َوُمَعاوِّيَُة يفِّ تَ َلف  فَاخ                        

                    :لِّ قَاَل ُمعَ [ "34]التوبة اوِّيَُة: نَ َزَلت  يفِّ َأه 
، فَ ُقل ُت: َنُه يفِّ َذاَك، وََكَتَب إِّىَل " الكَِّتابِّ نَ َزَلت  فِّيَنا َوفِّيهِّم ، َفَكاَن بَ ي ينِّ َوبَ ي  

تُ َها،  دِّيَنَة فَ َقدِّم 
َ
، َفَكَتَب إِّيَلن ُعث َماُن: َأنِّ اق َدمِّ امل ُكوينِّ َي اَّللنُ َعن ُه َيش  ُعث َماَن َرضِّ

" فَ َقاَل ر ُت َذاَك لُِّعث َمانَ ين النناُس َحىتن َكأَن نُهم  ملَ  يَ َرو ينِّ قَ ب َل َذلَِّك، َفذَكَ َفَكثُ َر َعلَ 
ئ َت تَ َنحني َت، َفُكن َت َقرِّيًبا،  : إِّن  شِّ َن زَِّل، َوَلو  أَمنُروا »يلِّ

َفَذاَك النذِّي أَن  َزَلينِّ َهَذا امل
يًّا َلَسمِّع ُت َوَأطَع تُ  ورواه ابن جرير من حديث عبيد هللا بن . «َعَلين َحَبشِّ
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فارتفع يف ذلك  ،فذكره وزاد»القاسم عن حصني عن زيد بن وهب عن أيب ذر 
، فكتب إيّل عثمان أن أقبل إليه ،فكتب إىل عثمان يشكوين، بيين وبينه القول

، كأهنم مل يروين قبل يومئذ  ،فلما قدمت املدينة ركبين الّناس، فأقبلت إليه قال:
وهللا لن أدع ما كنت  قلت:، تنح قريبا   فقال يل:، لك إىل عثمانفشكوت ذ

فخالف أيب ذر ومعاوية إّنا كان يف حق من نزلت اآلية، ال يف  .«أقول
أبن ما أديت زكاته  ،معناها، ولو كان هناك حديث مروي يف ذلك الوقت

فليس بكنز الحتج به معاوية، وألسكت أاب ذّر به. والظاهر أن هذه 
وضعت بعد حادثة أيب ذر هذه، وقد ثبت أهّنا كلها أحاديث غري  األحاديث
 صحيحة. 

الكنز يف اللغة مجع املال بعضه على بعض وحفظه، ومال  :خامساً 
يف بطن األرض   ،مكنوز، أي جمموع. والكنز كل شيء جمموع بعضه إىل بعض

يرد إاّل أن كان، أو على ظهرها، والقرآن تفسر كلماته مبعناها اللغوي وحده، 
الكنز مل يصح  فتفسر حينئذ ابملعىن الشرعي. وكلمة ،من الشرع معىن شرعي هلا

وهو  ،فيجب أن تفسر مبعناها اللغوي فقط ،أنه ورد أي معىن شرعي وضع هلا
أنه جمرد مجع املال بعضه إىل بعض لغري حاجة مُجع من أجلها، يعترب من الكنز 

 يم.املذموم، الذي أوعد هللا فاعله ابلعذاب األل
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 الراب والصرف

الراب هو أخذ مال مبال من جنس واحد متفاضلني. والصرف هو أخذ 
مال مبال من الذهب والفضة من جنس واحد متماثلني، أو من جنسني 
خمتلفني متماثلني، أو متفاضلني. والصرف ال يكون إاّل يف البيع، أما الراب فإنّه 

البيع فهو مبادلة املال ابملال ال يكون إاّل يف بيع، أو قرض، أو َسَلم. فأما 
 متليكًا ومتلكاً، وهو جائز، لقوله تعاىل:            ولقوله: 

رواه البخاري من طريق حكيم بن حزام. وأما « البيعان ابخليار ما مل يتفرقا»
راً بَِّعَرض  موصوف يف الذّمة إىل أجل. ويسم لِّم َعَرَضاً حاضِّ ى الَسَلم فهو أن ُيس 

َسَلمًا وَسَلفاً. وهو نوع من البيع ينعقد مبا ينعقد به البيع، وبلفظ السلم، وهو 
 :جائز، لقوله تعاىل                                

      :أن  ،أشهد أن الَسَلَف املضمون إىل أجل مسمى»قال ابن عباس
 ويتلو هذه اآلية،  عز وجل قد أحله وأذن فيههللا                 

   ». قدم النيب  :وألنه روى الشيخان عن ابن عباس قال  املدينة وهم
من أْسَلف يف شيء ففي كيل معلوم » :يسلفون ابلتمر السنتني والثالث فقال

القرض فهو نوع من الَسَلف، وهو أن  وأما .«ووزن معلوم إىل أجل معلوم
أن »يعطي مااًل آلخر ليسرتده منه، وهو جائز. فقد روى مسلم عن أيب رافع: 

، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، استسلف من رجل َبكرا   رسول هللا 
مل أجد فيها إالّ  فرجع إليه أبو رافع فقال:، فأمر أاب رافع أن يقضي الرجل َبكره

وروى ابن  .«أعطه إايه إن خيار الّناس أحسنهم قضاء فقال: ،يا  خَيارا  رابع
ما من مسلم يُقرض مسلما  َقرضا  » :قال عود أن النيب  ان عن ابن مس حب

 كان يستقرض.   ، وألّن النيب « مرتني إال كان كصدقة مرة
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 الراب
 ،حوالقم ،يف التمر :والراب ال يقع يف البيع والَسلم إالّ يف ستة أشياء فقط

ف    ال حي    ل  ،والفض    ة. والق    رض يق    ع يف ك    ل ش    يء ،وال    ذهب ،واملل    ح ،والش    عري
إق  راض ش  يء ل  ريد إلي  ك أق  ل وال أكث  ر، وال م  ن ن  وع آخ  ر أص  اًل. لك  ن مث  ل م  ا 

أن البي  ع  ،وب  ني الق  رض ،والَس  َلم ،أقرض  ت يف نوع  ه ومق  داره. والف  رق ب  ني البي  ع
ك   ون الق   رض إالّ يف ويف ن   وع بنوع   ه، وال ي ،والس   لم يك   وانن يف ن   وع بن   وع آخ   ر

ف   ألن إمج   اع  ،ن   وع بنوع   ه وال ب   د. وأم   ا ك   ون ال   راب يف ه   ذه األن   واع الس   تة فق   ط
الـذهب ابلـذهب والفضـة » :يق ول الصحابة انعقد عليها، وألّن الرس ول هللا 

 ،مــثال  مبثــل ،والتمــر ابلتمــر وامللــح ابمللــح، ابلفضــة والــِب ابلــِب والشــعري ابلشــعري
إذا اختلفـت هـذه األصـناف فبيعـوا كيـف شـئتم إذا كـان فـ ،يدا  بيد ،سواء بسواء

رواه مس  لم ع  ن عب  ادة ب  ن الص  امت. فاإلمج  اع واحل  ديث ن  ص عل  ى  .«يــدا  بيــد
ف  ال يثب  ت إالّ فيه  ا. ومل ي  رد يف غ  ري ه  ذه األن  واع الس  تة  ،أش  ياء معين  ة فيه  ا ال  راب

ف   ال يك   ون ال   راب يف غريه   ا، وي   دخل فيه   ا ك   ل م   ا ه   و م   ن  ،دلي   ل عل   ى التح   رمي
نسها، وما ينطبق عليه وصفها. وأما ما عداها فال يدخل. أم ا تعلي ل التح رمي ج

ألّن العل ة عل ة ش رعية، ال عقلي ة،  ؛يف هذه األشياء فلم يرد يف النص، فال يعل ل
ألنّه يشرتط  ؛فما مل تفهم العلة من نص فال تعترب. وأما قياس العلة فال أييت هنا

ح   ىت يص   ح  ،ت   رب عل   ة وص   فاً مفهم   اً يف قي   اس العل   ة أن يك   ون الش   يء ال   ذي اع
القي اس علي ه، ف إذا مل يك  ن وص فاً مفهم اً، أبن ك ان امس  اً جام داً، أو ك ان وص  فاً 

 ف  ال يص  لح أن يك  ون عل  ة، وال يق  اس علي  ه غ  ريه، ف  إن الرس  ول  ،غ  ري مفه  م
ال يقضــي القاضــي بــني » ،كم  ا روى اب  ن ماج  ه م  ن طري  ق أيب بك  رة  ،ح  ني ق  ال

الغضب علة ملنع القضاء، ألّن الغضب وص ف مفه م اعترب « اثنني وهو غضبان
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للمن   ع فك   ان عل   ة، واس   تنبطت علّيت   ه مم   ا في   ه م   ن مع   ىن فه   م من   ه أن املن   ع ك   ان 
مم ا جع ل  ،ألجله. وهذا املعىن هو حترّي العقل، فيقاس عل ى الغض ب ك ل م ا في ه

كاجلوع الشديد مثاًل. فهن ا يص ح أن يق اس غ ري   ،وهو حترّي العقل ،الغضب عّلة
ضب على الغضب، ألّن لفظ )الغضب( وصف مفهم ملنع القضاء، خب الف الغ

 :قول ه تع  اىل                ،ف إن امليت  ة ليس ت وص  فاً مفهم اً للتح  رمي
فينحص   ر التح   رمي ابمليت   ة؛ وك   ذلك إذا ورد ال   نص عل   ى حت   رمي  ،ف   ال يق   اس عليه   ا

لقم    ح اس    م جام    د، ول    يس وص    فاً ال    راب يف القم    ح، فإنّ    ه ال يق    اس علي    ه، ألّن ا
فال يقال حرم ال راب يف القم ح ألنّ ه مطع وم، إذ ه و ل يس وص فاً مفهم اً،  ،مفهماً 

الطعــام ابلطعــام » :ف  ال يعت  رب علّ  ة للتح  رمي، وال يق  اس علي  ه غ  ريه. وأم  ا قول  ه 
رواه مس  لم ع  ن معم  ر ب  ن عب  د هللا، وم  ا روى أمح  د ع  ن أيب س  عيد « مــثال  مبثــل
بعــض أفضــل مــن بعــض  ،قســم بيــنهم طعامــا   تلفــا   هللا  أن رســول»اخل دري: 

إالّ كــيال  بكيــل ال  ،أن نتبايعــه فمنعنــا رســول هللا  ،فــذهبنا نتزايــد بيننــا قــال:
ال » :ق   ال ق ج   ابر أن رس   ول هللا ي   ، وم   ا روى النس   ائي م   ن طر « زايدة فيـــه

لكيـــل وال الصـــِبة مـــن الطعـــام اب ،تبـــاع الصـــِبة مـــن الطعـــام ابلصـــِبة مـــن الطعـــام
فإن ذلك كله ال ي دل عل ى أن علّ ة التح رمي الطع ام، وإّن ا  .«املسمى من الطعام

فه   و ع   ام،  ،ي   دل عل   ى أن ال   راب حيص   ل يف الطع   ام، فيش   مل ج   نس الطع   ام كل   ه
ال   ذي رواه عب   ادة ب   ن الص   امت، فحص   ر أص   ناف  فج   اء ح   ديث الرس   ول 

ف إن لف ظ الطع ام الع ام الطعام الربوية يف: البُ  ّر، والش عري، والتم ر، واملل ح، وعلي ه 
الوارد يف النصوص السابقة هو من ابب الع ام امل راد ب ه اخلص وص، أي أص  ناف 

الطع     ام األربع     ة املذك     ورة، وه     ذا مث    ل ق     وله تع    اىل               

                    اد ب   ه اآلي   ة. فلف   ظ الن   اس هن   ا ه   و ع   ام م   ر
اخلص وص ألن ال  ذين ق  الوا ه م بع  ض الن  اس، ول  يس عم وم الن  اس، وهك  ذا لف  ظ 
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الطع   ام الس   ابق فه   و ع   ام م   راد ب   ه اخلص   وص أي بع   ض الطع   ام ول   يس عم   وم 
. ب   دليل أن هن   اك أطعم   ة كث   رية ال حي   رم فيه   ا ال   راب، وه   ي م   ن الطع   ام. الطع   ام

تعت   رب م    ن  ،العن   ابو  ،والث    وم ،والفلف   ل ،واحل   الوة ،واجل    زر ،والق   رع ،فالباذجن   ان
 ؛املطعوم   ات، وال ي   دخلها ال   راب ابإلمج   اع، م   ع أن   ه يص   دق عليه   ا لف   ظ الطع   ام

رواه مسلم « ال صالة َبضرة الطعام» :قال ألهّنا من املطعوم، وألّن الرسول 
أّي طع   ام مع   د لألك   ل. فل   و ك   ان ال   راب يف ك   ل مطع   وم  :م   ن طري   ق عائش   ة أي  

طع  ام الع  ام ال  وارد يف النص  وص الس  ابقة وعل  ى ذل  ك، ف  إن لف  ظ الل  دخلها ال  راب. 
ه  و م  ن ابب الع  ام امل  راد ب  ه اخلص  وص أي أص  ناف الطع  ام الربوي  ة ال  يت ذكره  ا 

ـــِب» :يف قول   ه الرس   ول  ـــِب ابل وامللـــح  ،والتمـــر ابلتمـــر ،والشـــعري ابلشـــعري ،ال
 ،احل ديث. وك ذلك ال يق ال ح رم ال راب يف ال ذهب والفض ة ألنّ ه م وزون .«ابمللح

 ،رمي ال  راب في  ه كون  ه م  وزون ج  نس. وال يق  ال ح  رم ال  راب يف احلنط  ةفتجع  ل علّ  ة حت  
ألنّ  ه مكي  ل فتجع  ل علّ  ة حت  رمي ال  راب فيه  ا كوهن  ا مكي  ل  ،واملل  ح ،والتم  ر ،والش  عري

جنس، ألّن الوزن والكيل جاء يف احلديث وصفاً هلا ال عّلة. روى النس ائي ع ن 
تــِبه وعينــه وزان   الــذهب ابلــذهب» :ق  ال عب  ادة ب  ن الص  امت أن رس  ول هللا 

والـِب  ،والتمـر ابلتمـر ،وامللـح ابمللـح ،والفضة ابلفضة تِبه وعينه وزان  بوزن ،بوزن
« فمـن زاد أو ازداد فقــد أرىب ،مـثال  مبثــل ،سـواء بســواء ،والشـعري ابلشــعري ،ابلـِب

فاحل  ديث ب  نّي احلال  ة ال  يت عليه  ا التح  رمي وه  ي ال  وزن ابل  ذهب والفض  ة تفاض  اًل، 
تفاض  اًل، فه  و بي  ان م  ا اج  ري في  ه  ،والتم  ر ،واملل  ح ،والش  عري ،قم  حوالكي  ل يف ال

ف ال اج ري ال راب يف ك ل مكي ل أو م وزون، وإّن ا اج ري  ،التبادل، ال عّلة له. وعليه
، اًل فيم ا ع دامهاالراب يف هذه األشياء الس تة فق ط، وزانً يف ال ذهب والفض ة، وك ي  

أش ياء فق ط: يف التم ر، القم ح،  أي أن الراب ال يق ع يف البي ع والس لم إال يف س تة
 . الشعري، امللح، والذهب والفضة
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وأم   ا الق   رض فج   ائز يف ه   ذه األص   ناف الس   تة، ويف غريه   ا، ويف ك   ل م   ا 
وال ي دخل ال  راب في  ه إال إذا ج  ر نفع  اً مل  ا رواه يتمل ك، وحي  ل إخراج  ه ع  ن املل  ك، 

هن ى  أن الن يب »احلارث بن أيب أسامة من حديث علي رضي هللا عنه بلف ظ 
ويس تثىن م ن « ك ل ق رض ج ر منفع ة فه و رابً »ويف رواي ة « عن قرض جر منفعة

ذل  ك م  ا ه  و م  ن قبي  ل حس  ن القض  اء دون زايدة مل  ا رواه أب  و داود ع  ن أيب راف  ع 
بك   راً فجاءت    ه إب   ل الص   دقة ف   أمرين أن أقض    ي  استس   لف رس   ول هللا »ق   ال 

فق ال: أعط ه إايه ف إن  الرجل بكره فقلت مل أجد يف اإلبل إال مجاًل خياراً رابعي اً 
 .«خيار الناس أحسنهم قضاءً 

 الصرف 
من املعامالت املالية  ،يتبني من تتبع مجيع ما جتري عليه عقود البيع

 :أن عمليات الشراء والبيع جتري يف ستة أنواع ،اجلارية يف األسواق العاملية
ينار كاستبدال أوراق النقد اجلديدة من الد  ،أحدها شراء عملة بنفس العملة

كاستبدال   ،العراقي أبوراق قدمية. والثاين هو استبدال عملة بعملة أخرى
وشراء هذه  ،دوالرات جبنيهات مصرية. والثالث شراء بضاعة بعملة معنية

واستبدال دوالرات بداننري  ،كشراء طائرات بدوالرات  ،العملة بعملة أخرى
ات إسرتلينية، يف صفقة واحدة. والرابع بيع بضاعة بعملة جبنيه ،عراقية

واستبدال دوالرات ابجلنيهات اإلسرتلينية. واخلامس بيع سندات معينة بعملة 
معينة. والسادس بيع أسهم يف شركة معينة بعملة معينة. فهذه املعامالت 
الست جتري فيها عقود البيع يف املعامالت املالية. أما شراء السندات واألسهم 

السندات هلا فائدة مقررة، فيدخل فيها  وبيعها فال اجوز شرعًا مطلقاً، ألنّ 
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الراب، بل هي نفسها معاملة راب. وأما األسهم فإهنا حصة يف شركة ابطلة شرعاً 
ولذلك ال اجوز التعامل ابألسهم يف  ،غري جائزة. فشراؤها وبيعها ابطل

كالشركات   ،الشركات املسامهة كلها، سواء أكانت يف شركة عملها حالل
ة، أم كانت يف شركات عملها حرام كأسهم البنوك. وأما التجارية والصناعي

 ،وبيعها بعملة ،شراء البضاعة بعملة، واالستبدال بتلك العملة لعملة أخرى
عملية بيع  :فكل واحدة منها عمليتان ،واالستبدال بتلك العمل لعملة أخرى

وشراء، وعملية صرف. فيجري عليهما أحكام البيع والصرف، واجري فيهما 
فريق الصفقة. وأما بيع عملة بنفس العملة، أو بيع عملة بعملة أخرى حكم ت

فهو عملية الصرف وهي جائزة، ألّن الصرف مبادلة مال مبال من الذهب 
والفضة إما جبنسه مماثلة وإما بغري جنسه مماثلة ومفاضلة. واجري الصرف يف 

الفضة النقد كما اجري يف الذهب والفضة، ألنّه ينطبق عليه وصف الذهب و 
وإّنا هو نوع من  ،ابعتباره عملة، وليس هو قياسًا على الذهب والفضة

الستناده إليهما يف االعتبار النقدي. فإذا اشرتى ذهبًا بفضة عيناً  ،أنواعهما
 ،أبن يقول بعتك هذا الدينار الذهب هبذه الدراهم الفضة ويشري إليهما ،بعني

أبن يوقع العقد على موصوف  ،هومها حاضران، أو اشرتى ذهباً بفضة بغري عين
فهذا كله  ،فيقول بعتك دينارًا مصراًي بعشرة دراهم حجازية ،غري مشار إليه

ألّن النقود تتعني ابلتعيني يف العقود فيثبت امللك يف أعياهنا، فإن بيع  ،جائز
 ،أو ابحللي من الفضة ،سواء يف ذلك الداننري ابلدراهم ،الذهب ابلفضة جائز

وكذلك بيع الفضة  ،والنِّّقار هو ما يقابل الترب يف الذهب من الفضة أو ابلنِّّقار،
وتربه. غري أن ذلك كله يكون يداً بيد وال  ،وسبائكه ،وحبلي الذهب ،ابلذهب

بد، وعينًا بعني وال بد، متفاضلني ومتماثلني وزاًن بوزن، وجزافًا جبزاف، ووزانً 
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متخالفني. أما إن كان جبزاف يف كل ذلك، هذا إذا كان الصرف بني نقدين 
فال يصح إاّل متماثاًل، وال يصح متفاضاًل،  ،الصرف يف نقد من جنس واحد

أم سبائك، أم تربًا وزانً  ،فيباع الذهب ابلذهب، سواء أكان داننري، أم حلياً 
بذلك أصاًل. وكذلك تباع الفضة بوزن، عينًا بعني، يدًا بيد، ال حيل التفاضل 

وزاًن بوزن، عينًا بعني، يدًا بيد، وال اجوز  ،أو نِّقاراً  ابلفضة دراهم، أو حلياً،
التفاضل يف ذلك أصاًل. فالصرف يف النقد الواحد جائز ويشرتط فيه أن يكون 
مثاًل مبثل، يدًا بيد، عينًا بعني. والصرف بني نقدين جائز، وال يشرتط فيه 

. ودليل جواز التماثل أو التفاضل، وإّنا يشرتط أن يكون يدًا بيد وعينًا بعني
يدا   ،كيف شئتم  ،بيعوا الذهب ابلفضة» :الصرف قوله عليه الصالة والسالم

 :رواه الرتمذي عن عبادة بن الصامت، وعن عبادة بن الصامت قال« بيد
والُِب  ،والفضة ابلفضة ،ينهى عن بيع الذهب ابلذهب مسعت رسول هللا »

 ،ا  بعنينعي ،إالّ سواء بسواء ،ابمللحوامللح  ،والتمر ابلتمر ،والشعري ابلشعري ،ابلِب
 ،َأَمَران» :رواه مسلم. وروى مسلم عن أيب بكرة قال« فمن زاد أو ازداد فقد أرىب

َي الفضة ابلذهب، أي رسول هللا  َي الذهب  ،كيف شئنا  ،أن نش ونش
 .«هكذا مسعت :فقال ،يدا  بيد :فسأله رجل فقال :قال، كيف شئنا  ،ابلفضة

أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال  :س احلداثن أنه قالوعن مالك بن أو 
إذا جاء  ،أران ذهبك، مّث ائتنا :وهو عند عمر بن اخلطاب ،طلحة بن عبيد هللا

كال وهللا لتعطينه ورَِّقه، أو لرتدن إليه ذهبه،   :خادمنا نعطك ورَِّقك. فقال عمر
والِب ابلِب راب إالّ ، ءإاّل هاَء وها. الَوِرق ابلذهب راب» :قال فإن رسول هللا 

« والتمر ابلتمر راب إاّل هاَء وهاءَ ، والشعري ابلشعري راب إاّل هاء وهاءَ ، هاء وهاء
الرتمذي. فال اجوز بيع الذهب ابلفضة إالّ يداً بيد، فإذا افرتق املتبايعان قبل  هروا
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الّ الذهب ابلَوِرق راب إ» :عليه الصالة والسالم. قال ابطلأن يتقابضا فالصرف 
وأخرج البخاري من طريق رواه البخاري وأبو داود عن عمر.  .«هاَء وهاءَ 

سليمان بن أيب مسلم قال: سألت أاب املنهال عن الصرف يدًا بيد، فقال: 
يل شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فجاءان الرباء بن عازب فقال: اشرتيت أان وشريك 

ما كان يدا  »فقال:  عن ذلك فعلت أان وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النيب 
وهو يدل على أن الصرف ال بد أن يكون « بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه

  يداً بيد.
ويشرتط أن يقبض املتصارفان يف اجمللس، ومىت انصرف املتصارفان قبل 

ألّن الصرف بيع األمثان بعضها ببعض، والقبض يف  ؛التقابض فال بيع بينهما
 : قال :ري عن مالك بن أوس قالاجمللس شرط لصحته. روى البخا

بيعوا الذهب » :عليه الصالة والسالموقال « الذهب ابلورق راب إاّل هاء وهاء»
وهنى النيب عن بيع الذهب ابلورق رواه الرتمذي. « ابلفضة كيف شئتم يدا  بيد

. ولذلك كان ال بد من التقابض يف وهنى عن أن يباع غائب منها بناجز، دينا  
 قبض بعضهفرقا قبل التقابض بطل الصرف لفوات شرطه. وإن فإن ت ،اجمللس

مّث افرتقا بطل فيما مل يقبض، وفيما يقابله من العوض، وصح فيما قبض وفيما 
يقابله من العوض، جلواز تفريق الصفقة. فلو صارف رجل آخَر دينارًا بعشرة 

كلها. دراهم وليس معه إاّل مخسة دراهم، مل اجز أن يتفرقا قبل قبض العشرة  
فإن قبض اخلمسة وافرتقا بطل الصرف يف نصف الدينار، وصح فيما يقابل 

 اخلمسة املقبوضة، جلواز تفريق الصفقة يف البيع.
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 معامالت الصرف
فإهنا ال خترج عن بيع نقد  ،مهما تعددت وتنونعت معامالت الصرف

بنقد من جنس واحد، وبيع نقد بنقد من جنسني خمتلفني. وهي إما حاضر 
مطلقاً، وإذا  وبني ذمة غري حاضرةضر، أو ذمة بذمة، وال تكون بني حاضر حبا

فإنّه ال يصح مىت مت العقد  ،متت عملية الصرف وأراد أحدمها الرجوع هبا
والقبض، إاّل أن يكون هنالك غنب فاحش، أو عيب، فإنّه اجوز. فإذا وجد 

اجد يف الفضة  كأن    ،أحد املتبايعني فيما اشرتاه عيباً، أبن وجده مغشوشاً 
إذا كان بصرف  ،فله اخليار بني أن يرد، أو يقبل ،حناساً، أو اجد الفضة سوداء

وقته، أي بنفس السعر الذي صرف به، يعين أن الرد جائز ما مل ينقص قيمة 
ما أخذه من النقد عن قيمته وقت اصطرفا، فإن قبله جاز البيع، وإن رده 

ووجد  24بذهب من عيار  24فسخ البيع. فإذا اشرتى ذهبًا من عيار 
فإنّه يعترب غشاً، وله اخليار بني أن  ،18أحدمها الذهب الذي أخذه بعيار 

يرد، أو يقبل بصرف يومه. ولو أراد من استبدال الذهب ابلذهب قبول النقد 
حلصول  ،على أن أيخذ منه ما نقص من مثنه ابلنسبة لعيبه فال اجوز ،بعيبه

، فعن أيب ماثلة املشرتطة يف اجلنس الواحدات املالزايدة يف أحد العوضني، وفو 
 ،والفضة ابلفضة ،الذهب ابلذهب» :قال رسول هللا  :سعيد اخلدري قال

 ،يدا  بيد ،ال  مبثلْـ ِمث ،وامللح ابمللح ،والتمر ابلتمر ،والشعري ابلشعري ، ابلِبُِب ـوال
 سلم. رواه م .«اآلخذ واملعطي فيه سواء ،فمن زاد أو استزاد فقد أرىب

 ،وإذا كان لرجل يف ذمة رجل ذهب، ولآلخر يف ذمة األول فضة
فاصطرفا مبا يف ذمتهما، أبن قضاه ما يف ذمته من الذهب مباله عنده دينًا من 
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جاز هذا الصرف، ألّن الذّمة احلاضرة كالعني احلاضرة. وإذا اشرتى  ،الفضة
اقتضاء أحد رجل بضاعة بذهب، وقبض البائع مثنها فضة جاز، ألنّه اجوز 

النقدين من اآلخر، ويكون صرفًا بعني وذمة، وذلك ملا روى أبو داود واألثرم 
فأبيع ابلداننري وآخذ  ،كنت أبيع اإلبل ابلبقيع  :يف سننهما عن ابن عمر قال

وأعطي هذه من  ،الدراهم، وأبيع ابلدراهم وآخذ الداننري، آخذ هذه من هذه
 :فقلت اي رسول هللا ،حفصةوهو يف بيت  ،فأتيت رسول هللا  ،هذه

فأبيع ابلداننري وآخذ الدراهم، وأبيع  ،رويدك أسألك، إين أبيع اإلبل ابلبقيع
فقال  ،ابلدراهم وآخذ الداننري، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه

َقا وبينكما شيء ،ال أبس أن أتخذها بسعر يومها» :رسول هللا   .«ما مل تف
ارًا صحيحًا بدينارين مغشوشني ال اجوز. ولكن وإذا اشرتى رجل من رجل دين

لو اشرتى دينارًا صحيحًا بدراهم فضة، مّث اشرتى ابلدراهم دينارين مغشوشني 
 :من غريه. ملا روى أبو سعيد قال مجاز، سواء اشرتامها من نفس الذي ابعه، أ

فقال  ؟من أين هذا :فقال رسول هللا  ،بتمر برين جاء بالل إىل النيب »
فقال  ،ملطعم النيب  ،فبعت منه صاعني بصاع ،متر كان عندان رديء ل:بال

َي ، ال تفعل، أوه عني الراب» عند ذلك: رسول هللا  ولكن إذا أردت أن تش
رواه مسلم. وروى أيضًا أبو سعيد وأبو « مّث اشَ به ،فبعه ببيع آخر ،التمر

فقال  ،ِنيب  ـبتمر جَ فجاءه  ،استعمل رجال  على خيِب أن رسول هللا »هريرة: 
إان لنأخذ  ،وهللا اي رسول هللا ،ال ْيِب هكذا؟ قال:ـخَ  أكّل متر :رسول هللا 

، ال تفعل :فقال رسول هللا . والصاعني ابلثالثة. الصاع من هذا ابلصاعني
متفق عليه. ومل أيمره أن يبيعه لغري « مّث ابتع ابلدراهم َجِنيبا   ،ْمَع ابلدراهمَـ بع اجل

شرتي منه، ولو كان البيع ملن اشرتى منه حمرمًا لبيننه وعرنفه إايه. وألنه الذي ي
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فجاز، كما لو ابعه من غريه.  ،ابع اجلنس بغريه من غري شرط، وال مواطأة
مّث شراء الفضة كذلك. أما إن واطأ على ذلك مل اجز،  ،وبيع الذهب ابلفضة

يف شيء من الدين. وهي  وكان حيلة حمرمة، ألّن احليل كلها حمرمة غري جائزة
أن يظهر عقداً مباحاً، يريد به حمرماً، خمادعة وتوساًل إىل فعل ما حّرمه هللا، أو 
إسقاط ما أوجبه، أو دفع حق، أو حنو ذلك، ألّن الوسيلة إىل احلرام حمّرمة، 

رواه « ليستحلّن طائفة من أميت اخلمر ابسم يسموهنا إايه» :وألّن الرسول قال
أنه مسع األشجعي ة بن الصامت، وروى أمحد عن أيب مالك أمحد عن عباد

  .«ليشربّن انس من أميت اخلمر يسموهنا بغري امسها» :يقول النيب 
وعلى هذا فالصرف من املعامالت اجلائزة يف اإلسالم، َوف َق أحكام 
خمصوصة بّينها الشرع، وهو اجري يف املعامالت الداخلية، كما اجري يف 

من نقد  ،جية، فكما يستبدل الذهب ابلفضة، والفضة ابلذهباملعامالت اخلار 
سواء أكان يف داخل البالد  ،البلد، فكذلك يستبدل النقد األجنيب بنقد البلد

أم خارجها، وسواء أكان معامالت مالية نقداً بنقد، أم معامالت جتارية، اجري 
 نقود فيها صرف النقد ابلنقد. ولبيان الصرف يف املعامالت اخلارجية بني

 خمتلفة ال بد من حبث النقود.
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 النقود

النقود هي مقياس املنفعة اليت يف السلعة واجلهد، ولذلك تُعرنف النقود 
أبهنا الشيء الذي تقاس به كل السلع واجلهود. فالثمن للشيء، واألجر 

كل منهما هو تقدير اجملتمع لقيمة ذلك الشيء، وجهد ذلك   ،للشخص مثالً 
 وال األسهم، وال ما شاكلها، من النقود.  ،السندات الشخص. وال تعترب

، وهذا التقدير لقيم األشياء واجلهود يعرب عنه بوحدات يف شىت البلدان
فتصبح هذه الوحدات هي املقياس الذي تقاس به منفعة الشيء، ومنفعة 

 اجلهد. وتكون هذه الوحدات واسطة للمبادلة. وهذه الوحدات هي النقود. 
مل يعني ملبادلة السلع، أو  ،قرر أحكام البيع واإلجارةواإلسالم حني 

وإّنا أطلق  ،شيئًا معينًا جتري املبادلة على أساسه فرضاً  ،ملبادلة اجلهود واملنافع
لإلنسان أن اجري املبادلة أبي شيء، ما دام الرتاضي موجودًا يف هذه املبادلة. 

ي سلعة ابلعمل عند فيجوز أن يتزوج امرأة بتعليمها القرآن، واجوز أن يشرت 
صاحبها يوماً، واجوز أن يشتغل عند شخص يومًا مبقدار معني من التمر. 
وهكذا أطلق املبادلة لبين اإلنسان مبا يريدون من األشياء. إالّ أن مبادلة السلعة 

قد أرشد اإلسالم إىل هذه الوحدة النقدية، وعينها  ،بوحدة معينة من النقد
لنقد هو الذهب والفضة. فهو مل يرتك للمجتمع للمسلمني يف جنس معني من ا

أن يعرب عن تقديره ملقياس املنفعة لألشياء، أو اجلهود بوحدات نقدية اثبتة، أو 
اليت يعرب هبا  ،يتصرف هبا كما يشاء، وإّنا عني هذه الوحدات النقدية ،متغرية

ة معينة. بوحدات نقدي ،اجملتمع عن تقدير القيم لألشياء وللجهود تعيينًا اثبتاً 
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  :ويفهم هذا التعيني من عدة أمور
أن اإلسالم حني هنى عن كنز املال خص الذهب والفضة  :أحدها

مع أن املال هو كل ما يتمول. فالقمح مال، والتمر مال، والنقد مال.  ،ابلنهي
والكنز إّنا يظهر يف النقد، ال يف السلع واجلهود. واملراد من اآلية النهي عن  

ه هو أداة التبادل العامة، وألّن كنزه هو الذي يظهر فيه أثر كنز النقد، ألنّ 
النهي. أما غري النقد فإن مجعه ال يسمى كنزاً، وإّنا يسمى احتكاراً. وهلذا  

إّنا هنت عن كنز النقد. وقد  ،كانت اآلية اليت هنت عن كنز الذهب والفضة
  :قال تعاىل وهو الذهب والفضة. ،عينت اآلية النقد الذي هنى هللا عن كنزه

                                

        فالنهي منصب على أداة التبادل النقدية. وعلى هذا فإن كنز
 الذهب والفضة عيناً حرام، سواء أكان مضروابً أم غري مضروب. 

فحني  ،سالم الذهب والفضة أبحكام اثبتة ال تتغريربط اإل :اثنيها
 ،وحني أوجب القطع يف السرقة ،فرض الدِّيَة عني هلا مقدارًا معينًا من الذهب

يف كتابه الذي كتبه إىل  عني املقدار الذي يقطع بسرقته من الذهب. قال 
ف .. وعلى أهل الذهب أل.وأن يف النفس الِديَة مائة  من اإلبل» :أهل اليمن

تقطع اليد يف ربع دينار » :رواه النسائي عن عمرو بن حزم. وقال« دينار
ة نيق عائشة. فهذا التحديد ألحكام معرواه البخاري من طري« ا  فصاعد
واملثقال اجعل الدينار بوزنه من الذهب، والدرهم بوزنه من  ،والدرهم ،ابلدينار

ون هذه الوحدة وحدة نقدية تقاس هبا قيم األشياء واجلهود. فتك ،الفضة
النقدية هي النقد، وهي أساس النقد. فكون اإلسالم ربط األحكام الشرعية 

دليل على أن  ،حني تكون هذه األحكام متعلقة ابلنقد ،ابلذهب والفضة نصاً 
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 النقد إّنا هو الذهب والفضة فحسب. 

الذهب والفضة نقداً، وجعلهما وحدمها  لقد عني الرسول  :اثلثها
ي الذي يرجع إليه مقياس السلع واجلهود، وعلى أساسهما كانت املقياس النقد

جتري مجيع املعامالت، وجعل املقياس هلذا النقد األوقية، والدرهم، والدانق، 
 والقرياط، واملثقال، والدينار. وكانت هذه كلها معروفة مشهورة يف زمن النيب

  ها. وكانت تقع أقرّ  عليه الصالة والسالميتعامل هبا الّناس، والثابت أنه
ابلذهب والفضة بوصفهما نقدًا مجيُع البيوع واألنكحة، كما ثبت يف 

 ،األحاديث الصحيحة. وقد حدد الرسول ميزان الذهب والفضة مبيزان معني
 هو ميزان أهل مكة. روى أبو داود والنسائي عن ابن عمر أن الرسول 

يتبني  ،ية يف اإلسالمومن مراجعة املوازين النقد«. الوزن وزن أهل مكة» :قال
عشرون قرياطاً. ينار أن األوقية الشرعية أربعون درمهاً، والدرهم ستة دوانق، والد

 . وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. وقد أقرت موازين املدينة على هذا
أوجبها يف الذهب  ،أن هللا سبحانه حني أوجب زكاة النقد :رابعها

فضة. فاعتبار زكاة النقد ابلذهب والفضة، وعني هلا نصااًب من الذهب وال
 والفضة يعني أن النقد هو الذهب والفضة. 

إّنا  ،إن أحكام الصرف اليت جاءت يف معامالت النقد فقط :خامسها
جاءت ابلذهب والفضة وحدمها. ومجيع املعامالت املالية اليت وردت يف 

ملة، اإلسالم إّنا جاءت نصًا على الذهب والفضة. والصرف هو بيع عملة بع
ما بيع عملة بنفس العملة، أو بيع عملة بعملة أخرى. وبعبارة أخرى الصرف إ

وهو معاملة نقدية حبتة وال تتعلق إالّ -مبادلة نقد بنقد، فتعيني الشرع للصرف 
ابلذهب والفضة، دليل صريح على أن النقد اجب أن يكون الذهب  -ابلنقد
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وا الذهب ابلفضة كيف شئتم بيع» :والفضة ال غري. قال عليه الصالة والسالم
الذهب ابلَوِرق راب إاّل » :عليه الصالة والسالموقال  ،رواه الرتمذي« يدا  بيد
 رواه البخاري. « هاَء وهاءَ 

وعلى ذلك تعترب النقود من األشياء اليت جاء اإلسالم حبكمها، 
وليست هي من األشياء اليت تدخل يف الرأي واملشورة، وال مبا تتطلبه احلياة 
االقتصادية، أو احلياة املالية، بل هي من حيث كوهنا وحدة نقدية، ومن حيث 

اجد أن النقد  ،اثبتة حبكم شرعي. والناظر يف األمور اخلمسة السابقة ،جنسها
يف اإلسالم تعلقت به أحكام شرعية، وربطت به أحكام شرعية. فتحرمي كنزه، 

لرسول للتعامل به، وربط ووجوب الزكاة فيه، وجعل أحكام الصرف له، وإقرار ا
، كل ذلك اجعله أمرًا يتوقف الرأي فيه على نص بهالدية والقطع يف السرقة 

 ،الشرع، فكون الشرع نص على هذا النقد هبذه األحكام املتعلقة به وحده
النقد اجب أن يكون أن واملرتبطة به، أنه الذهب والفضة، دليل واضح على 

والفضة. فكان ال بد من التزام ما  من الذهب والفضة، أو أساسه الذهب
فيجب أن يكون النقد يف اإلسالم هو  ؛عينته األحكام الشرعية من نوع النقد

 الذهب والفضة. 
إاّل أنه ليس معىن تعيني الذهب والفضة وحدمها نقدًا أنه ال اجوز 
التبادل بغريمها. فموضوع النقد هنا ليس موضوع التبادل، بل هو موضوع اختاذ 

إنّه مع جواز التبادل بني الّناس بكل شيء، إاّل أن اختاذ مقياس نقدي نقد. ف
ألّن النقد يف اإلسالم هو  ؛أن يكون الذهب والفضةمن للتبادل ولغريه ال بد 

 الذهب والفضة. 
سواء أكان مضروابً  ،غري أن الرسول جعل جنس الذهب والفضة نقداً 
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معينة ال ختتلف، بل كانت غري مضروب، ومل يضرب نقدًا معينًا على صفة  مأ
وحدات الذهب والفضة جمموعات من ضرب فارس والروم، صغارًا وكباراً، 
وقطع فضة غري مضروبة، وال منقوشة، ومينية يتعامل هبا مجيعها. ولكن اعتبارها 
كان ابلوزن، ال ابلعدد، وال ابلنقش، أو عدم النقش. فقد تكون الذهبة مبقدار 

هبا. فالتحديد كان بتعيني الذهب والفضة، وبتعيني البيضة وحبجمها، ويتعامل 
الوزن لكل منها. وكانت حقوق هللا كالزكاة، وحقوق العباد كالدين، ومثن املبيع 
تتعلق ابلدراهم والداننري، أي ابلذهب والفضة املقدرة ابلوزن. وظل احلال  

أايم وطوال أايم اخللفاء الراشدين األربعة، وصدر  ،كذلك طوال أايم النيب 
بين أمية، حىت جاء عبد امللك بن مروان فرأى صرف مجيع ما يتعامل به من 

إىل ضرب اإلسالم ونقشه، وتصيريها  ،منقوشاً، وغري منقوش ،الذهب والفضة
وزاًن واحدًا ال خيتلف، وأعيااًن ُيستغىن فيها عن املوازين، فجمع أكربها 

راهم من الفضة، وضرهبا على وزن مكة، فضرب عبد امللك الد ،وأصغرها
والداننري من الذهب، وكان ذلك سنة مخس وسبعني هجرية. ومنذ ذلك 

وجدت دراهم إسالمية، وداننري إسالمية مضروبة. أي منذ ذلك  ،التاريخ
صار نقد الدولة اإلسالمية متميزاً، على صفة واحدة ال ختتلف، وعلى  ،التاريخ

الذهب والفضة ابلوزن. هو  ،من حيث أساسه ،هذا فنظام النقد يف اإلسالم
 ،فكل ذلك من األسلوب. وعليه ،ونوع نقشه ،وشكله ،وضربه ،أما حجمه

تكون كلمة الذهب والفضة، أينما وردت يف ألفاظ الشرع وتقديراته تنطبق 
على النقد الذي يتعامل به، ولو كان حناساً، أو برنزاً، أو َوَرقاً  :على أمرين

 ر ما يقابله من الذهب والفضة، وعلى معدينإذا كان له مقابل، ابعتبا ،نقدايً 
 ،الذهب والفضة. فما كان من النقد ذهبًا وفضة اعترب، وما كان أوراقًا نقدية

 مما ميكن حتويله إىل ذهب أو فضة اعترب.  ،أو غري ذلك ،أو حناساً 
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 نظام الذهب 
تسري الدولة على نظام الذهب إذا كانت هذه الدولة تستعمل عملة 

امالاها الداخلية واخلارجية، أو إذا كانت تستعمل يف الداخل عملة ذهبية يف مع
ورقية قابلة للتحويل إىل ذهب، إما لالستعمال يف الداخل والدفع إىل اخلارج، 

على أن يكون هذا التحويل بسعر اثبت، أي أن  ،أو للدفع إىل اخلارج فقط
ب وابلعكس، ة من الذهنتكون الوحدة الورقية قابلة للتحويل إىل كمية معي

بسعر حمدود. وطبيعي يف مثل هذه احلالة أن تظل قيمة العملة يف البلد مرتبطة 
 ،ارتباطا وثيقاً بقيمة الذهب. فإن ارتفعت قيمة الذهب ابلنسبة للسلع األخرى

ارتفعت قيمة العملة ابلنسبة للسلع األخرى. وإن اخنفضت قيمة الذهب 
 ابلنسبة للسلع اخنفضت قيمة العملة. 

نقد يف األساس الذهيب يستجمع صفة خاّصة، وهي أن الوحدة وال
النقدية مرتبطة ابلذهب بتعادل معني، أي أهنا تتألف قانوانً من وزن معني من 

حبيث اجوز للناس حوز النقد،  ،الذهب. واسترياد الذهب وتصديره اجراين حبرية
 أو السبائك الذهبية، أو الترب وتصديرها حبرية. 

فلكل شخص اخليار  ،يتجول حبرية بني البالد املختلفةومبا أن الذهب 
بني شراء النقد األجنيب وبني إرسال الذهب، وإّنا خيتار الوسيلة األقل كلفة، 
فما دام سعر الذهب مضافًا إليه تكاليف إرساله أعلى من سعر النقود 

 أفضل. أما إذا جتاوز سعر (القطع)األجنبية يف السوق، فإرسال النقد األجنيب 
 الصرف هذا الرقم، فاألفضل أخذ الذهب من التداول وإرساله. 
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 فوائد نظام الذهب 
 ،إذا قيست بنظام الورق وغريه من األنظمة ،إن فوائد نظام الذهب

جتعل من احملتم أن يكون نظام الذهب للنقد عاملياً، وال جتيز هذه الفوائد أن 
منذ عرف النقد  ، كلهيكون غريه من األنظمة نظامًا للنقد. وقد سار العامل

على نظام الذهب، ونظام الفضة، ومل يعرف غريمها  ،حىت احلرب العاملية األوىل
نظاماً. ولكن ملا افنتن املستعمرون أبساليب االستعمار االقتصادي، واالستعمار 
املايل، واختذوا النقد وسيلة من وسائل االستعمار، حولوا النقد ألنظمة أخرى، 

ع املصرفية، والنقود الورقية اإللزامية، اليت ال تستند إىل الذهب أو واعتربوا الودائ
من كمية النقود، كما اعتربوا الذهب والفضة من كمية النقود. ومن  ،الفضة

  :صار ال بد من بيان فوائد نظام الذهب، ومن أهم هذه الفوائد ما يلي ،هنا
 ،دهواستريا ،إن األساس الذهيب يفرتض حرية تداول الذهب - 1

وتصديره، األمر الذي يفرتض دور استقرار نقدي مايل واقتصادي. ويف هذه 
ن انشئة عن مدفوعات خارجية تسدد و احلال ال تعدو عمليات الصرف أن تك

 أمثان البضائع، وأجور املستخدمني. 
إن نظام الذهب معناه ثبات سعر الصرف بني الدول، وينجم عن  - 2

يف  ألّن التجار ال خيشون التوسع ؛ة الدوليةثبات سعر الصرف تقدم يف التجار 
 فال خوف من توسع جتاراهم.  ،التجارة اخلارجية، ألّن سعر الصرف اثبت

التوسع  ،يف النظام الذهيب ال ميكن للبنوك املركزية، أو للحكومات - 3
بسعر  يف إصدار ورق النقد، إذ طاملا أن ورق النقد قابل للتحويل إىل ذهب

يزداد أن  ،إن توسعت يف اإلصدار ،طات املختصة ختشىفإن السل ،حمدود
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حتتفظ بنسبة وأن تعجز عن مواجهة هذا الطلب، لذا فهي  ،الطلب على الذهب
 . معقولة بني ما تصدره من ورق النقد، وبني احتياطيااها من الذهب

تتحدد كل عملة من العمالت املستعملة يف العامل مبقدار معني من  - 4
نئذ انتقال البضائع واألموال واألشخاص من بلد إىل بلد، الذهب، ويسهل حي

 وتذهب صعوابت القطع والعملة النادرة. 
حيفظ لكل دولة ثرواها الذهبية، فال حيصل اهريب الذهب من بلد  - 5

مراقبة للمحافظة على ثرواها، ألهّنا ال تنتقل  ةإىل آخر، وال حتتاج الدول إىل أي
 مثان سلع، أو أجور مستخدمني. منها إالّ بسبب مشروع، إما أ

وهي كلها حتتم أن يسري العامل على  ،هذه بعض فوائد نظام الذهب
ولذلك ال عجب إن رأينا العامل كله يسري عليه حىت احلرب  ؛نظام الذهب

كان النظام النقدي السائد   ،العاملية األوىل. وعندما نشبت احلرب العاملية األوىل
لذهب، وكانت النقود املتداولة إذ ذاك عبارة عن يف العامل يقوم على قاعدة ا

قطع ذهبية، وأوراق نقدية تقبل التحويل إىل قيمتها من الذهب، وكان معه 
نظام الفضة أيضاً. وقد كان لتطبيق هذا النظام أطيب األثر يف العالقات 

عمدت  ،1914ولكن حني أعلنت احلرب العاملية األوىل سنة  ،االقتصادية
بة إىل اختاذ إجراءات جعلت نظام الذهب يضطرب. فمنها من الدول املتحار 

أوقف قابلية حتويل عمالاها إىل ذهب، ومنها من فرض القيود الشديدة على 
 ،م1971حىت جاء عام  ،تصدير الذهب، ومنها من صار يعرقل استرياده

فأعلنت أمريكا وقف العمل بنظام الذهب، وفك االرتباط بني الذهب 
ال عالقة له ابلنقد، وإّنا هو جمرد  ،منذ ذلك الوقت ،الذهبوالدوالر، فصار 

جعل الدوالر األساس  ،من وراء ذلك ،سلعة من السلع، وقد أرادت أمريكا
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واهيمن عليها، وبذلك  ،حىت تتحكم يف السوق املالية الدولية ،النقدي يف العامل
وتقلبت أسعار مل يعد نظام الذهب معمواًل به يف العامل، فاختل النظام النقدي، 

 ،وبدأت الصعوابت يف انتقال النقود ،الصرف، ومن هنا بدأت العراقيل
 واألشخاص.  ،والسلع

 مشاكل نظام الذهب
مل تكن أية مشكلة لنظام الذهب. وإّنا  ،حني كان نظام الذهب عاملياً 

طرأت املشاكل من يوم أن أخذت الدول الكربى حتاول ضرب أعدائها عن 
علت مع نظام الذهب نظام النقد الورقي اإللزامي، وحني طريق النقد، وحني ج

أوجدت الدول االستعمارية الغربية صندوق النقد الدويل، وحني جعلت أمريكا 
ولذلك توجد أمام الدولة اليت تستعمل نظام  ؛الدوالر أساس النظام النقدي

الذهب مشاكل ال بد من معرفتها، ملعرفة حلها، والتغلب عليها. وهذه 
  :كل هياملشا 

ومقدراها  ،تركز الذهب يف الدول اليت زادت قواها على اإلنتاج - 1
على املنافسة يف التجارة الدولية، أو نبوغها يف اخلرباء والعلماء والصناعيني. 
وهذا اجعل الذهب يصب فيها، إما مثنًا للسلع، وإما أجوراً للمستخدمني، من 

الذهب املوجودة يف العامل مكدسة  والصناعيني، فتصبح كمية ،والعلماء ،اخلرباء
أكثرها يف هذه البلدان، فيختل حينئذ توزيع الذهب بني الدول، وينتج عن 

فتمنع خروجه  ،هذا أن ختشى الدول من تسرب الكمية اليت لديها من الذهب
 منها، فتقف حركة جتاراها اخلارجية. 
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احلسايب إن بعض الدول يتسرب إليها الذهب نتيجة الجتاه امليزان  - 2
يف مصلحتها، ولكنها متنع هذا الذهب الذي دخل إليها من التأثري يف السوق 
الداخلية، ومن رفع مستوى األسعار فيها، وذلك إذ تضع يف السوق كمية من 
السندات، تكفي لسحب مبلغ من النقود معادل ملقدار ما ورد إليها من 

 ،للبالد اليت أصدرتهالذهب، فيبقى الذهب عندها وال خيرج منها، فال يرجع 
 فتتضرر من نظام الذهب. 

يف  إن انتشار نظام الذهب كان مقروانً بفكرة التخصيص بني الدول - 3
نواحي اإلنتاج املختلفة، وعدم إقامة العراقيل يف سبيل التجارة بينها. إاّل أنه قد 

وفرضت ، ظهرت يف الدول اجتاهات قوية حنو محاية الصناعة والزراعة فيها
فصار يتعسر إدخال سلع هلذه الدول ليخرج الذهب منها،  ،ز مجركيةحواج

إن مل  ،ألّن هذه الدولة ؛ولذلك تتضرر الدولة اليت تسري على نظام الذهب
فإهنا إما أن تضطر إىل  ،تتمكن من إدخال بضائعها لغريها ابلسعر العادي

ختفيض مستوى أسعار بضاعتها ختفيضًا إضافيًا لتتغلب على احلواجز 
 اجلمركية، أو ال تدخل بضاعتها إليها. ويف هذا خسارة عليها. 
إذا استعملته  ،هذه هي أهم املشاكل اليت يتعرض هلا نظام الذهب

الدولة الواحدة، أو استعملته دول متعددة. وطريق التغلب على هذه املشاكل 
وأن يكون أجر  ،هو أن تكون السياسة التجارية تقوم على االكتفاء الذايت

جراء مقدرًا مبنفعة جهدهم، ال بثمن السلع اليت ينتجوهنا، وال حبسب األ
مااًل مملوكاً  ،مستوى املعيشة هلم، وأن ال تعترب السندات املالية، وال األسهم

لألفراد يف بالدها. وأن تقلل الدولة من االعتماد على التصدير يف إنتاج ثرواها، 
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ون حاجة إىل سلع، أو مستخدمني بل تعمل جلعل إنتاج الثروة أييت داخلياً، د
تذهب إىل اخلارج. وهبذا ال تؤثر عليها احلواجز اجلمركية. ومىت سارت الدولة 

فإهنا تسري على نظام الذهب، وتكسب مجيع فوائده،  ،على هذه السياسة
يصبح من  ،وتتجنب مشاكله، وال يصيبها منه أي ضرر، بل على العكس

 نظام الذهب والفضة ليس غري. مصلحتها، ومن احملتم عليها اتباع 

 نظام الفضة
أن الفضة ه ي أس اس الوح دة  ،يقصد بنظام الفضة، أو األساس الفضي

وبق  وة إبرائي  ة غ  ري حم  دودة، وق  د ك  ان  ،ن مع  دهنا يتمت  ع حبري  ة الض  ربأو  ،النقدي  ة
ه   ذا النظ   ام معروف   اً من   ذ الق   دمي، فك   ان يف الدول   ة اإلس   المية س   ائراً م   ع نظ   ام 

د بع   ض ال   دول نظ   ام نق   دها األساس   ي وح   ده. وظ   ل نظ   ام ال   ذهب، وك   ان عن   
حي    ث اس    تبدلت يف تل    ك  ،1930الفض   ة معم    واًل ب    ه يف اهلن    د الص   ينية ح    ىت 

الس   نة الق   رش ال   ذهيب بقرش   ها الفض   ي. ونظ   ام الفض   ة كنظ   ام ال   ذهب يف ك   ل 
تفاصيله، ولذلك كان من السهل اجلمع بني النظام الذهيب، والنظ ام الفض ي يف 

قائم   ة  . وق   د كان   ت الدول   ة اإلس   المية من   ذ هج   رة الرس   ول الدول   ة الواح   دة
أن تظ  ل ه  ذه السياس  ة م  ن عل  ى سياس  ة ال  ذهب، وسياس  ة الفض  ة مع  اً، وال ب  د 

النقدية قائمة على األساس الذهيب، واألساس الفضي مع اً. أي اج ب أن يك ون 
النق   د ذهب   اً وفض   ة، س   واء أك   ان ه   و عين   ه مت   داواًل، أو ك   ان هنال   ك نق   د ورق   ي 

 يف كل مكان معني.  ،مقابله ذهب وفضة ،اولمتد
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 النقود املعدنية
 ،اليت ميكن وجودها ،يرجع االقتصاديون أنواع النقود املعدنية املختلفة

. فاألول هو ام املعدن الفردي، ونظام املعدننينظ :إىل نوعني رئيسيني مها
. النظام الذي تكون النقود الرئيسية فيه قاصرة على مسكوكات معدن واحد

فهو الذي تكون املسكوكات الذهبية والفضية  ،وهو نظام املعدنني ،وأما الثاين
  :على السواء نقوداً رئيسية. ونظام املعدنني هذا يتضمن توفر ثالث صفات

 قوة إبراء غري حمدودة. والفضية أن تكون للمسكوكات الذهبية  -األوىل 
 عدنني. أن تتوفر حرية الضرب ابلنسبة لسبائك امل -والثانية 
 . أن يكون هناك نسبة قانونية بني قيميت املسكوكات الذهبية والفضية -والثالثة 

ونظام املعدنني ميتاز أبنه اجعل كمية النقود اليت اجري هبا التداول 
عظيمة. إذ تستعمل مسكوكات املعدنني معًا نقودًا رئيسية. وبذلك حتتفظ 

ع على زايدة اإلنتاج. وهو  األمثان مبستوى مرتفع. وهذا من شأنه أن يشج
كذلك اجعل قيمة النقود أكثر ثبااتً. وبذلك تكون األمثان أقل عرضة 

وبذلك يظهر  ،للتغيريات الشديدة اليت تؤدي إىل اضطراب احلالة االقتصادية
 أن استعمال معدنني من النقود املعدنية خري من استعمال معدن واحد. 

 النقود الورقية
  :أنواع هي النقود الورقية ثالثة

. وهي أوراق متثل كمية من الذهب والفضة على نقود ورقية انئبة - 1
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شكل نقود أو سبائك، مودعة يف مكان معنّي، هلا من القيمة املعدنية ما هلذه 
األوراق من القيمة االمسية، وتصرف هبا لدى الطلب. ويف هذه احلالة يقوم 

أنه بداًل من أن تتداول  ،رالتداول على النقود املعدنية. وكل ما يف األم
 تقوم هذه األوراق مقامها ابعتبارها انئبة عنها.  ،بنفسها

. وهي أوراق يتعهد املوقع عليها بدفع مبلغ نقود ورقية وثيقة - 2
معني من النقود املعدنية حلاملها، وتتوقف قيمتها يف التداول على ما يتوفر من 

فاء بتعهده. فإذا كان موثوقًا به لدى الثقة يف املوقع عليها، وعلى قدرته يف الو 
سهل استعماهلا يف التداول كاملسكوكات. والنوع الرئيسي هلذه النقود  ،اجلمهور

هي األوراق املصرفية، اليت يصدرها مصرف معروف وموثوق به لدى اجلمهور. 
ال حيتفظ  ،النقود الورقية الوثيقة ،إاّل أن األوراق املصرفية هذه، أو بعبارة أخرى

مبقدار من الذهب يساوي قيمتها  ،صدرها، سواء أكان البنك أم احلكومةم
كما هي احلال يف النقود الورقية النائبة، بل حيتفظ املصدر الذي يصدر   ،متاماً 

ضماانً  ،ابحتياطي معدين ،يف األوقات العادية ،النقود الورقية الوثيقة يف خزانته
أو  ،كون ثالثة األرابع، أو الثلثنيقد ت ،بنسبة معينة من قيمتها ،هلذه األوراق

الذي  ،الثلث، أو نسبة مئوية معينة. فلذلك يعترب املقدار من األوراق املصرفية
نقودًا ورقية انئبة. يف حني  ،يقابله ما يعادل قيمته متامًا من االحتياطي املعدين

، نقودًا ورقية وثيقة ،الذي ال يقابله احتياطي معدين ،يعترب املقدار الباقي
حيتفظ  ،تستمد قواها يف التداول من ثقة اجلمهور يف املوقع عليها. فمثالً 

ابحتياطي معدين قدره  ،يف خزائنه ،مصدر األوراق، مصرفًا كان أو حكومة
عشرون مليواًن من الداننري، ويصدر نقودًا ورقية قدرها أربعون مليواًن من 

ي من النقود الورقية اليت ال الداننري. فالعشرون مليواًن من األوراق املصرفية، أ
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هي نقود ورقية وثيقة، والعشرون مليواًن من النقود  ،يقابلها احتياطي معدين
 هي نقود ورقية انئبة.  ،الورقية، اليت يقابلها احتياطي معدين مساو لقيمتها

فالدولة اليت تضع ذهباً أو فضة يساوي قيمة النقود الورقية،  ،وعلى هذا
كاملة. أما ، تعترب نقودها نقودًا ورقية انئبة، وتعترب نقودًا اليت أصدراها متاماً 

الورقية كاملة،  ال يساوي قيمة النقود ،الدول اليت تضع معدانً من ذهب، أو فضة
 . فإن هذه النقود تسمى نقوداً وثيقة ،وإّنا يساوي جزءاً من قيمتها

إلزامية. ، وتسمى أيضًا نقوداً ورقية نقود ورقية غري قابلة للصرف - 3
، وجتعلها ويطلق عليها اسم األوراق النقدية. وهي أوراق تصدرها احلكومات

نقودًا رئيسية، ولكنها ال تصرف بذهب أو فضة، وال يضمنها احتياطي 
 ،بشأهنا قانونولكن يصدر  ،أو أوراق مصرفية )بنكنوت( ،أو فضة ،ذهب

 .ةيعفي املصرف الذي أصدرها من التزام صرفها ابلذهب أو الفض

 إصدار النقود
الثمن هو تقدير اجملتمع لقيم السلع، واألجر هو تقدير اجملتمع لقيم 
اجلهود. والنقود هي الشيء الذي يعرب به عن هذا التقدير. وهي الشيء الذي 
ميكننا من قياس السلع املختلفة، واجلهود املختلفة، وردها إىل أساس واحد، 

فة، واملقارنة بني اجلهود املختلفة، بردها فتسهل عندئذ املقارنة بني السلع املختل
إىل وحدة هي املقياس العام. واجري دفع الثمن للسلعة، وإعطاء األجرة 

 على أساس هذه الوحدة.  ،لألجري
وتقدر قيمة النقود مبقدار ما فيها من القوة الشرائية. أي مبقدار ما 
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لك فال بد يستطيع اإلنسان احلصول بواسطتها على سلع، أو جهود. وعلى ذ
قوة  ،الذي يعرب عن تقدير اجملتمع لقيم السلع واجلهود ،أن تكون للشيءمن 

شرائية، حىت يكون نقداً، أي قوة يستطيع كل إنسان بواسطتها احلصول على 
 السلع واجلهود. 

أن تكون هلذا الشيء قوة ذاتية، أو يستند إىل قوة من واألصل أنه ال بد 
ا قيمة معتربة عند الناس، حىت يكون نقداً، إال ذاتية، أي أن يكون هو نفسه ذ

أن منها من جعلت نقودها قوة  ،أن الواقع يف إصدار النقود عند دول العامل
ذاتية، أو تستند إىل قوة ذاتية، ومنها من جعلت نقودها نقدًا اصطالحياً، أي 
تصطلح على شيء أنه نقد، وجتعل فيه قوة شرائية. وتسري الدول يف إصدار 

إما على نظام الذهب الفضة، وإما على النظام الورقي اإللزامي. أما  ،ودالنق
الدول اليت تسري على نظام الذهب والفضة فإهنا تتبع أسلوبني يف اإلصدار. 

أسلوب  مأحدمها األسلوب املعدين، سواء أكان األسلوب املعدين الفردي، أ
أن خترج مسكوكات  املعدنني. والثاين األسلوب الورقي. فاألسلوب املعدين هو

ذهبية أو فضية، أبن تضرب قطعًا من الذهب أو الفضة بقيم خمتلفة، مبنية 
على وحدة نقدية تنسب إليها قيم كل النقود والسلع املختلفة، وتسك كل 
قطعة على أساس بنائها على هذه الوحدة، وتوضع هذه القطع نفسها للتداول 

اليت تسري على نظام الذهب  ،نقودًا للدولة. واألسلوب الورقي يف الدول
هو أن تستعمل الدولة نقدًا ورقياً، أي عملة ورقية قابلة للتحويل إىل  ،والفضة

أن جتعل النقود الورقية  ،إحدامها ،الذهب والفضة، وتسلك يف ذلك طريقني
متثل كمية من الذهب والفضة على شكل سبائك، أو نقود مودعة يف مكان 

ية ما هلذه األوراق من القيمة االمسية، وتصرف هبا معني، هلا من القيمة املعدن
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فهي  ،وهذا ما يسمى ابلنقود الورقية النائبة. أما الطريقة الثانية ،الطلب ىلد
أن اجعل النقد الورقي أوراقًا يتعهد املوقع عليها بدفع مبلغ معني من النقود 

هلا من  ،الفضةوال متثل هذه النقود الورقية كمية من الذهب و  ،املعدنية حلاملها
القيمة املعدنية ما هلذه النقود املصدرة من القيمة االمسية، بل حيتفظ املصدر 

ابحتياطي معدين من  ،يف خزائنه ،سواء أكان مصرفًا أم دولة ،الذي يصدرها
الذهب والفضة أقل من قيمتها االمسية. وذلك أبن حيتفظ بثالثة أرابع القيمة، 

أو نسبة مئوية من قيمتها االمسية، كأن يصدر  أو الثلثني أو الثلث أو الربع
وحيتفظ خبزائنه مببلغ  ،املصرف أو الدولة نقدًا ورقيًا مببلغ مخسمائة مليون دينار

مائيت مليون دينار فقط من الذهب والفضة. ويسمى هذا النوع من النقد 
م الورقي النقود الورقية الوثيقة. وقد اصطلح على إعطاء االحتياطي املعدين اس

 أو غطاء الذهب.  ،احتياطي الذهب
 ،يف مجيع هذه احلاالت ،فإن الدولة اليت تصدر النقد ،وعلى أي حال

 تكون سائرة على نظام الذهب. 
يتبني أن األشياء اليت تكون هلا قوة ذاتية، وهي الذهب  ،ومن هنا

 تكون هي بذااها نقوداً، وتكون أساساً تستند إليها النقود. وكل ما يف ،والفضة
أن كل بلد يصطلح على صفة معينة له، ال ختتلف، من شكل معني،  ،األمر

ووزن معني، ونقش معني حىت يكون نقدها الذي يتميز عن نقد سواها. أو 
تصطلح هي على نقود ورقية انئبة تستند إىل الذهب والفضة، يتداول هبا يف 

رقية وثيقة الداخل واخلارج، أو يتعامل هبا مع اخلارج. وتصطلح على نقود و 
تغطى بنسبة معينة من قيمتها االمسية، بغطاء من الذهب، أي يوضع هلا 
احتياطي مبقدار أقل من قيمتها من الذهب. وتكون هذه األوراق على صفة 
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 معينة، ورسم معني حىت يكون نقد البلد الذي أصدرها يتميز عن نقد سواها. 
هنا تصدر أوراقًا نقدية فإ ،أما الدول اليت تسري على نظام الورق اإللزامي

بسعر حمدود.  ،أو أي معدن نفيس ،أو فضة ،غري قابلة للتحويل إىل ذهب
فاهليئة اليت تصدر هذه األوراق النقدية غري ملزمة بتحويل هذه األوراق النقدية 

عندما يطلب األفراد هذا  ،إىل ذهب بسعر معني (أي هذا البنكنوت)
يعترب سلعة مثل  ،أو عند هذه الدولة ،بلدالتحويل. وإّنا الذهب يف مثل هذا ال

حسب ظروف العرض والطلب.  ،يتغري مثنه بني وقت وآخر ،سعلة أخرى ةأي
وال يضمن هذه األوراق النقدية احتياطي معدين، وال تصرف بنقود معدنية. 
وليس هلا إال قيمة قانونية، وليس هلا قوة ذاتية، وال تستند إىل قوة ذاتية. وإّنا 

صطلح عليها لتكون أداة للتبادل، والقانون هو الذي منحها قوة هي وحدة ا
لتكون أداة للتبادل، يستطيع هبا اإلنسان احلصول على السلع واجلهود، 

 وتكون قواها من قوة الدولة اليت أصدراها، واليت اختذاها نقداً هلا. 
فإن كل بلد يستطيع أن  ،وما دام النقد يصدر على الوجه املتقدم

يعرب به عن تقدير اجملتمع للسلع واجلهود، إذا كانت يف  ،ى شيءيصطلح عل
هذا الشيء القوة الشرائية اليت يستطيع هبا اإلنسان احلصول على سلع وجهود 

تستطيع كل دولة أن تصدر نقدًا على  ،من هذا البلد. وعلى هذا األساس
، أي نقداً صفة معينة ال ختتلف، تعرب به عن تقدير اجملتمع لقيم السلع واجلهود

ابملقدار الذي  ،كل إنسان أن حيصل من هذا البلد على السلع واجلهود  مُيّكن
 ،النقود ههبذوضع هلذا النقد. وهي اليت تفرض على الدول األخرى االعرتاف 

 مبقدار ما يستطيعون به احلصول منها على السلع واجلهود. 
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، وال إىل البنك وال حتتاج الدولة إىل االستناد إىل صندوق النقد الدويل
وإّنا تكفي قوة  ،الدويل، وال إىل بنك مركزي، وال أي شيء من هذا مطلقاً 

الوحدة يف احلصول على السلع واجلهود ألن جتعلها نقداً. إما لذااها كالذهب 
والفضة، وإما الستنادها إىل الذهب والفضة، كالنقود الورقية النائبة، فإهنا متثل 

والفضة. وإما ألن هلا احتياطيًا مبقدار معني من قيمتها االمسية من الذهب 
الذهب والفضة، كالنقود الورقية والوثيقة. وإما لقدراها على أن يستطيع 

 سلع وجهود، كاألوراق النقدية أي البنكنوت. على اإلنسان احلصول هبا 
وقد كانت الدول تتعامل ابلذهب والفضة، وتصطلح كل دولة على 

يتميز هبا نقدها عن نقود غريها. مث  ،هب والفضةصفة معينة ال ختتلف للذ
املتخذة  ،صارت الدولة الواحدة تصدر نقودًا ورقية مع النقود الذهبية والفضية

هلا صفة معينة ال ختتلف. مث اصطلحت الدولة الواحدة على إصدار أوراق 
نقدية، مع بقاء النقود الذهبية والفضية. فكان يف العامل نقود معدنية من 

أو تغطى بذهب وفضة،  ،ب والفضة، ونقود ورقية حتّول إىل ذهب وفضةالذه
راق نقدية ال تستند إىل شيء. ومنذ انتهاء احلرب العاملية الثانية حىت سنة و وأ

النقود املعدنية، والنقود  :كانت النقود تتكّون من نوعني رئيسيني مها  ،1971
مل كله يسري على نظام صار العا ،1971الورقية أبنواعها الثالثة. ومنذ سنة 

حني عمد نيكسون رئيس الوالايت املتحدة  ،النقد الورقي اإللزامي وحده
إىل إعالن هناية اتفاقية بريتون وودز، وفك ارتباط الدوالر  ،األمريكية حينئذ

 ابلذهب. 
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 سعر الصرف
أي استبدال العملة بعضها ببعض.  ،الصرف هو استبدال عملة بعملة

ل عملة بعملة من جنس واحد، كاستبدال الذهب وهو يكون إما استبدا
ابلذهب، والفضة ابلفضة، وإما استبدال عملة بعملة من جنسني خمتلفني،  

ة، والفضة ابلذهب. أما استبدال عملة بعملة من  دال الذهب ابلفض ب ت كاس
ألنه راب وهو  ؛رط فيه التماثل، وال اجوز فيه التفاضل مطلقاً  ت جنس واحد فيش

تبدال الورق النقدي الذي ميكن حتويله  دال الذهب ابلذهب، واس تب حرام، كاس
 إىل قيمته من الذهب ابلذهب، ولذلك ال يوجد يف هذه احلالة سعر الصرف. 

وأما استبدال عملة بعملة من جنسني خمتلفني، كاستبدال الذهب 
بشرط  نه اجوزإابلفضة، واستبدال اجلنيه اإلجنليزي ابلدوالر، والروبل ابلفرنك، ف

التقابض، وتكون نسبة أحدمها لآلخر هي سعر الصرف. فسعر الصرف هو 
 نسبة االستبدال بني عملتني خمتلفتني. 

هو حاجة أحد املصطرفني إىل العملة  ،والذي حيمل الناس على الصرف
يف  ،يف العملة املتداولة ،اليت بيد املصطرف اآلخر. أما الصرف بني الناس

نه واضح، ويكون إلذهب ابلفضة، والفضة ابلذهب فالدولة الواحدة، كصرف ا
ألن الدولة تسري على النظام الذهيب، والنظام الفضي،  ؛بني الذهب والفضة

ويكون بني العملتني سعر الصرف. وهو يقرر حسب سعر السوق، وال ضرر 
من تغري سعر الصرف بني العملة الواحدة اليت تستعملها الدولة من جنسني 

 تغرّي سعر السلع. خمتلفني، ألنه ك
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أما الصرف بني عملتني خمتلفتني لدولتني، أو أكثر، فهذا هو الذي 
وبيان احلكم  ،توجد منه املشاكل. لذلك كان ال بد من حبثه ابعتباره واقعاً 

 الشرعي فيه، ويف سعر الصرف من حيث هو. 
أما ابعتباره واقعًا فإن الدول تتبع أنظمة خمتلفة، وخيتلف وضع الدول 

عن وضع الدول اليت تتبع النظام الورقي اإللزامي.  ، تتبع نظام الذهباليت
فحني تتبع عدة دول نظام الذهب، فإن سعر الصرف بينها، أو نسبة 

أن تظل اثبتة تقريباً. فإن كانت تسري على من ال بد  ،االستبدال بني عمالاها
 ، خمتلفتنياألسلوب املعدين فاألمر ظاهر. ألنك يف الواقع ال تستبدل عملتني

تبعاً لظروف العرض والطلب  ،قد تتغري قيمة كل واحدة منهما ابلنسبة لألخرى
اخلاصة بكل منهما، وإّنا أنت تستبدل ذهبًا بذهب، وكل ما يف األمر أن 

أو  ،الذهب قد طبع عليه يف إحدى الدول شعار، أو صورة خمتلفة عن الشعار
سعر الصرف بني الدولتني يكون الصورة اليت طبعت عليه يف الدولة األخرى. و 

النسبة بني وزن الذهب الصايف يف عملة الدولة األوىل، ووزن الذهب  ،عندئذ
الصايف يف عملة الدولة الثانية. وسعر الصرف بني الدول اليت تتبع نظام 

يتوقفان على نفقات نقل  ،ال ميكن أن يتغري إال داخل حدين معينني ،الذهب
ما اصطالح حّدي الذهب، وحيث إن هذه الذهب بينهما. ويطلق عليه

أن نقول إن  -بشيء من التجاوز-فيمكننا  ،النفقات تكون يف الغالب صغرية
سعر اثبت تقريباً. وإن كانت  ،بني البالد اليت تتبع نظام الذهب ،سعر الصرف

البالد تسري على أسلوب النقود الورقية النائبة، فإهنا تكون يف موضوع سعر 
 ،احلال يف األسلوب املعدين سواء بسواء. ألنه يف هذه احلالةكما هي   ،الصرف



 281 

أنه بداًل من أن  ،يقوم التداول يف الواقع على النقود املعدنية. وكل ما يف األمر
ولذلك  ،تتداول بنفسها، تقوم هذه النقود الورقية مقامها ابعتبارها انئبة عنها

كل شيء. وأما إن    بل أتخذ حكمها يف ،أتخذ وضعها متامًا يف سعر الصرف
 ،كانت البالد تسري على أسلوب النقود الورقية الوثيقة، أي البنكنوت، فإهنا

إال أن الذهب يغطي جزءًا من قيمتها،  ،وإن كانت سائرة على النظام الذهيب
وليس هو قيمتها كلها. ولذلك ختتلف قيمتها حبسب احتياطي الذهب الذي 

ن سعر الصرف هذا يظل اثبتاً، وتسهل هلا، ويتكون بينهما سعر الصرف. إال أ
معرفته، ألنه يتوقف على نسبة احتياطي الذهب، وهي كميات معروفة 

 واضحة. 
فإنه ينشأ عندئذ  ،وأما إذا اتبعت عدة دول النظام الورقي اإللزامي

نه عند امتناع حتويل العملة إىل ذهب إموضوع حتديد سعر الصرف بينها. ف
هي كيف يتحدد سعر  ،ليت تواجه الدول حينئذبسعر حمدود، فإن املشكلة ا

 الصرف بني هذه الدول اليت تتبع النظام الورقي اإللزامي؟
هي سلع خمتلفة  ،هو أن العمالت الورقية املختلفة ،وحل هذه املشكلة

ال لذااها، وإّنا لقدراها  ،يتداوهلا الناس يف السوق النقدي العاملي. ويشرتوهنا
لذلك فإن نسبة االستبدال بني  ؛اطنها األصليةعلى شراء سلع أخرى يف مو 

يتحدد تبعًا للقوة الشرائية لكل  ،عملتني ورقيتني، أو سعر الصرف بينهما
فسعر الصرف هو نسبة االستبدال بني  ،منهما يف موطنها اخلاص. وعلى هذا

عملتني. فلو كانت مصر وإيطاليا تتبعان النظام الورقي، وكانت اللرية اإليطالية 
ي هبا يف إيطاليا عشر وحدات من السلع، وكان اجلنيه املصري تشرتي به تشرت 
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لكانت نسبة االستبدال بينهما هي جنيه  ،يف مصر مائة وحدة من السلع
مصري واحد لكل عشر لريات إيطالية. إال أن سعر الصرف هذا ميكن أن 

ا يف يتبادل الناس هب ،ألن العمالت الورقية هي عبارة عن سلع خمتلفة ؛يتغري
ال لذااها، وإّنا لقدراها على شراء سلع  ،السوق النقدي العاملي، ويشرتوهنا

وجهود من البلدان اليت أصدراها، فرتتفع قيمتها ابخنفاض أسعار السلع يف 
مواطنها األصلية، وتنخفض ابرتفاع أسعار تلك السلع. فمنفعة العملة 

هذه القوة زادت منفعتها  األجنبية عندان تتوقف على قواها الشرائية. فإن زادت
للحصول على كمية  ،لدينا، وازداد استعدادان لدفع كمية أكرب من عملتنا

تقابلها من العملة األجنبية. وإن قلت هذه القوة قلت منفعة تلك العملة 
للحصول على كمية من  ،لدينا، وقل استعدادان لدفع كمية كبرية من عملتنا

يف  ،األجنبية صرت ال تستطيع أن تشرتي هباألن تلك العملة  ؛العملة األجنبية
تشرتيه هبا، يف حني أن عملتنا ال تزال  كنتابلقدر الذي   ،مواطنها األصلية

حمافظة على قيمتها. فلو فرضنا أن مستوى األسعار بني مصر وإجنلرتا يف سنة 
معينة كان مائة يف البلدين، وكان سعر الصرف بينهما هو جنيه مصري لكل 

زي، فإن سعر الصرف يكون متعاداًل، ويكون القصد من الصرف جنيه إجنلي
هو احلصول على سد احلاجة من البضائع اإلجنليزية، ولذلك ال حيصل إقبال، 

على اجلنيه اإلجنليزي يف بالدان. ولكن لو ارتفع مستوى األسعار  ،وال إعراض
ه اإلجنليزي فإن اجلني ،عندان إىل مائتني، وبقي مستوى األسعار يف إجنلرتا مائة

يف بالدان تتضاعف قيمته، فيصبح سعر الصرف هو جنيه مصري لنصف جنيه 
فيحصل اإلقبال على اجلنيه اإلجنليزي الخنفاض األسعار يف إجنلرتا،  ،إجنليزي

ويقل اإلقبال على اجلنيه املصري الرتفاع األسعار يف مصر. ويرتتب على ذلك 
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وابلتايل سيقل إقباهلم على السلع أن طلب اإلجنليز للجنيهات املصرية سيقل، 
املصرية. وسيفضلون عليها حتمًا سلعهم احلالية. ألن أسعار السلع املصرية قد 

بينما أسعار السلع املنتجة عندهم قد ظلت كما هي.  ،ارتفعت إىل الضعف
وهكذا يتغري سعر الصرف تبعًا لتغري أسعار السلع يف البلد اليت أصدرت 

بسبب زايدة  ،وى األسعار يف بلد ما عنه يف بلد آخرالعملة. ولو ارتفع مست
فتنخفض القيمة  ،أن يتغري بينهمامن النقود مثاًل، فإن سعر الصرف ال بد 

 اخلارجية لعملة الدولة اليت ارتفعت األسعار فيها.
تتمشى مع  ،بني عملة دولة ما والعمالت األجنبية ،إن أسعار الصرف

ت األجنبية فيما بينها، مبعىن أنه لو كان بني أسعار الصرف للعمال ،العالقة
أو  ،( لرية إيطالية200( رايل إيراين، أو )100الدينار العراقي يعادل )

 ،بني العمالت األجنبية هذه ،فإن أسعار الصرف ،( فرنك فرنسي400)
فرنكات  4رايل واحد إيراين = لريتني إيطاليتني، أو  ،تكون يف إيران هي
لرية إيطالية واحدة = فرنكني فرنسيني، أو نصف رايل  ،فرنسية. ويف إيطاليا

لو كانت كل دولة ترتك القيمة  ،إيراين وهكذا. وهذا هو ما حيدث فعالً 
تتغري تبعًا لتغري مستوى األسعار فيها، وال تفرض القيود  ،اخلارجية لعملتها

ي، الثقيلة على حركة التجارة الدولية، وعلى حتويل النقد األجنيب إىل نقد حملّ 
أو النقد احملّلي إىل نقد أجنيب. ولكن قد حتاول دولة احملافظة على القيمة 
اخلارجية لعملتها رغم ارتفاع األسعار فيها، وذلك بواسطة حتديد طلب 

عن طريق التقليل من رخص االسترياد  ،املستوردين فيها على السلع األجنبية
سعار الصرف املختلفة يف قد خيتل التناسب بني أ ،مثاًل. ويف مثل هذه احلالة
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ال ميكن أن  ،البالد املختلفة. فهذا االختالف يف التناسب بني أسعار الصرف
حيدث إاّل إذا فرضت بعض الدول قيودًا على عمليات النقد األجنيب فيها. 

فإن التاجر قد يتمكن من استبدال العملة  ،وذلك ألنّه إن مل توجد هذه القيود
فينتج إعادة التناسب مرة أخرى بني أسعار  ،ذلك فريبح، ويتهافت الناس على

الصرف املختلفة. وهذه القيود على املعامالت الصرفية ظاهرة شائعة يف كثري 
من البالد يف سين احلرب، ويف حاالت االختالل االقتصادي الشديد، الذي 

اليت تقيد  ،أن قيمة عملة الدولة ،قد يلم هبا. وإننا لنجد يف مثل هذه األوقات
تبعًا لألنظمة النقدية  ،ختتلف من بلد إىل آخر ،عامالاها النقدية هبذه القيودم

يظل سعر  ،املتبعة يف كل بلد. ففي البلد الذي فيه نظام سعر الصرف املوحد
إذ يشرتيها البنك  ،اثبتاً  ،بني عملته، وعملة الدولة املذكورة ،الصرف الرمسي

ات النقد األجنيب بسعر اثبت، ويبيعها املركزي، والبنوك املرخص هلا مبزاولة عملي
 بسعر اثبت.

تتبع نظام سعر الصرف املوحد، واليت ال يتعهد ال أما يف البالد اليت 
العمالت األجنبية بسعر معني، فإن أسعار  ،فيها البنك املركزي بشراء، أو بيع

تبعًا لظروف العرض والطلب.  ،هذه العمالت األجنبية تتغري بني وقت وآخر
يف البالد اليت تسمح بتغريات أسعار العمالت  ،نظام الصرف ويوصف

تبعًا لظروف العرض والطلب، أبنه نظام أسعار الصرف املتغرية.  ،األجنبية فيها
قد ال تنشأ فقط عن تغريات مستوايت  ،ويالحظ أن أسعار الصرف فيه

 األسعار بينه وبني البالد األخرى، وإّنا قد تنشأ أيضًا بسبب حتديد حركة
التجارة الدولية، أو اختالل املوازين احلسابية للدول املختلفة ألي سبب. ويف 
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بعض البالد يكون نظام أسعار الصرف املتغرية مسموحًا به قانوانً كلبنان، فإنّه 
بلد تسمح فيه احلكومة بتغري أسعار الصرف تبعاً للتغريات اليومية الطارئة على 

ن األخرى يكون نظام أسعار الصرف ظروف العرض والطلب. ويف بعض البلدا
ترمي إىل  ،قد توجد فيه معامالت بني األفراد ،املتغري ممنوعاً. ولكنه مع ذلك

بيع أو شراء عمالت، أو حساابت أجنبية، أبسعار ختتلف كل االختالف عن 
 األسعار الرمسية. 

هذا هو الصرف، وسعر الصرف لدى الدول القائمة يف العامل. وبعبارة 
ذا هو واقع الصرف، وواقع سعر الصرف يف بلدان العامل. أما احلكم ه ،أخرى

فإن الدولة اإلسالمية تسري على  ،وسعر الصرف ،الشرعي ابلنسبة للصرف
هلا  ،اً، أم جعلته نقودًا ورقية انئبة ًا معدني ه نظام واء أجعلت نظام الذهب، س

سواء جعلت للنقد ة مساو  لقيمتها االمسية متاماً، و  مقابل من الذهب والفض
ألنه حكم  ؛مل جتعل، فإهنا ملزمة ابلسري عليه ماملعدين صفة معينة ال ختتلف أ

رعي، وترتتب عليه عدة أحكام شرعية. والصرف يف داخلها بني اجلنس  ش
الواحد اجب فيه التماثل، وال اجوز فيه التفاضل. وكذلك الصرف يف خارجها 

ر. وأما  احلكم الشرعي واحد ال يتغيس الواحد ال خيتلف مطلقاً. ف بني اجلن
فإنه اجوز فيه التفاضل والتماثل، كالصرف بني  ،الصرف بني جنسني خمتلفني

رق يف  ة. وال ف الذهب والفضة، على شرط التقابض يدًا بيد ابلذهب والفض
رعي واحد ال يتغري.  ألّن احلكم الش ؛ذلك بني الصرف يف الداخل ويف اخلارج

د،  ة يف الداخل يدًا بي ب والفض يف الصرف بني الذهفكما جاز التفاضل 
وز التفاضل بينهما يف اخلارج يدًا بيد. وكذلك احلال يف الصرف  فكذلك اج
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من النقود املعدنية،  ،بني عملة الدولة اإلسالمية، وعمالت الدول األخرى
أي اليت هلا مقابل من الذهب والفضة مساو متاماً  ،والنقود الورقية النائبة

لقيمتها االمسية، فإنّه اجوز فيها التفاضل عند اختالف اجلنس. ولكن على 
شرط أن يكون يدًا بيد يف الذهب والفضة، ولكن ال اجوز فيه التفاضل عند 

 ألّن التفاضل راب وهو حرام شرعاً. ؛احتاد اجلنس، بل اجب التماثل
اليت  أما النقود الورقية الوثيقة، وهي اليت يغطى قسم من قيمتها، أي

يكون هلا احتياطي أقل من قيمتها االمسية، فإهنا تعترب قيمتها النقدية مبقدار 
ماهلا من احتياطي، وتصرف بعملتنا اإلسالمية على هذا االعتبار، وأتخذ 

وهبذا املقدار، حكم الصرف بني الذهب والفضة يف النقد  ،حينئذ هبذا االعتبار
 عند حساب الصرف. املعدين، مع اعتبار قيمة االحتياطي فقط 

أما النقود الورقية اإللزامية، وهي نقود ليست انئبة عن ذهب أو فضة، 
فإهنا أتخذ حكم النقدين املختلفني، فيجوز  ،وال مستندة إىل ذهب أو فضة

 أن يكون ذلك يداً بيد.  من فيها التفاضل والتماثل، لكن ال بد
مالت الدول وعلى هذا فالصرف بني عملة الدولة اإلسالمية وبني ع

كالصرف بني عملتها سواء بسواء. وجائز أن يتفاضل الصرف   ،األخرى جائز
ألهنما من جنسني خمتلفني، على شرط أن يكون يدًا بيد ابلنسبة  ؛بينهما

 للذهب والفضة. 
ليس  ،ونسبة االستبدال بني الذهب والفضة، أو سعر الصرف بينهما

ق للذهب والفضة. وال فرق يف ذلك اثبتًا متاماً، وإّنا يتغري حبسب سعر السو 
بني الصرف يف الداخل، وبينه يف اخلارج. وكذلك احلال بني عملة الدولة 
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اإلسالمية وعمالت الدول األخرى، فإنّه جائز أن يتغري سعر الصرف بينهما. 
ال  ،بني عملة الدولة اإلسالمية وعمالت الدول األخرى ،إاّل أن سعر الصرف

  :مية لسببني اثننييؤثر يف الدولة اإلسال
أن البالد اإلسالمية متوفرة لديها مجيع املواد اخلام اليت تلزم  :أحدمها

لألمة وللدولة. فال حتتاج إىل سلع غريها احتياجًا أساسياً، أو احتياج ضرورة. 
 وهلذا تستطيع أن تستغين بسلعتها احمللية فال يؤثر فيها التغري. 

حتتاجها مجيع  ،كالبرتول مثالً   ،ك سلعاً أن البالد اإلسالمية متل :اثنيهما
وا هلا مثنها ذهباً.  ع اس إال إذا دف ها للن ع أن متنع بيع تطي الدول يف العامل، وتس

لعها احمللية، واليت متلك سلعًا حيتاجها مجيع  ين عن غريها بس غ ت والدولة اليت تس
اليت تستطيع أن ال ميكن أن يؤثر فيها تغيري سعر الصرف مطلقاً، فهي  ،الّناس

 تتحكم يف األسواق العاملية النقدية، وال يستطيع أحد أن يتحكم بعملتها. 
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 التجارة اخلارجية

إىل املبادلة  ،بعد أن انتقل تعامل البيع والشراء من مبادلة املقايضة
ازداد النشاط التجاري بني األفراد، وازداد تقسيم العمل بني  ،بتوسيط النقود

الواحد، وازداد تقسيمه بني الشعوب واألمم يف البلدان  األفراد يف البلد
املختلفة. وهكذا انتهى العهد الذي كان يعيش فيه الفرد لنفسه، وانتهت 

مبعزل عن غريها من  ،ش فيها كل أمة، أو كل شعب األجيال اليت كانت تعي
اة  يات احلي ة من مقتض ة واخلارجي عوب واألمم، وأصبحت التجارة الداخلي الش

 م.  يف العال
والفرق بني التجارة الداخلية، والتجارة اخلارجية، أن التجارة الداخلية 
هي عمليات البيع والشراء بني أفراد األّمة الواحدة، وهذه ينطبق عليها أحكام 

حىت وال إشراف البيع اليت ذكرها الفقهاء، وال حتتاج إىل أيّة مباشرة من الدولة، 
اإلسالم يف البيع  يف إلزام الناس أبحكام ،راف عاممباشر، وإّنا حتتاج إىل إش

 ،والشراء، ومعاقبة املخالفني هلا، كأية عملية من عمليات املعامالت، كاإلجارة
فهي عمليات البيع والشراء اليت  ،وغري ذلك. أما التجارة اخلارجية ،والزواج

بني جتري بني الشعوب واألمم، ال بني أفراد من دولة واحدة. سواء أكانت 
غري األخرى، يشرتي بضاعة كل منهما من دولة   ،دولتني، أم كانت بني فردين

عالقة دولة بدولة. ولذلك  لينقلها إىل بالده، فهي كلها تدخل حتت سيطرة
تباشر الدولة منع إخراج بعض البضائع وإابحة بعضها، وتباشر موضوع التجار 

تباشر موضوع التجار من غري مطلقاً، و احلربيني واملعاهدين، فهي تباشر التجارة 
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عليهم يف التجارة اخلارجية، كالتجارة  رعاايها. أما رعاايها فيكفي اإلشراف
 إذ هم من العالقة الداخلية.  ،الداخلية

والتجارة اخلارجية كانت تنتقل بني الدول بواسطة األفراد من التجار، 
ينقلها إىل  فيذهب الرجل إىل بالد أخرى ليحضر جتارة، فيقوم بشراء بضاعة

بالده. أو أيخذ هو بضاعة إىل بالد أخرى لبيعها، حىت حيضر مثنها لبالده، أو 
تقوم الدولة بتنظيم هذه  ،يشرتي هبا بضاعة حيضرها لبالده، ويف مجيع احلاالت

التجارة، واإلشراف عليها مباشرة. ومن أجل ذلك وضعت مراكز هلا على 
يها الفقهاء مساحل. إذ ينبغي للخليفة حدود البالد. وهذه املراكز هي اليت يسم

على املواضع اليت تنفذ إىل بالد الكّفار من الطرق،  ،أن تكون له مساحل
هي اليت تشرف  ،فيفتشون من مّر هبم من التجار. فهذه املساحل على احلدود

مباشرة على التجارة اليت تدخل البالد، أو اليت خترج منها. أي من أجل 
سواء أكانوا ابئعني أم مشرتين. فهي تقوم  ،التجاراإلشراف مباشرة على 

بتنظيم هذه التجارة، وتنفذ هذا التنظيم بواسطة هذه املراكز اليت على احلدود. 
أي تقوم على تنظيم تنقل األشخاص، واألموال الداخلة إليها، أو اخلارجة منها 

 عرب حدودها، وتشرف مباشرة على ذلك. 
ب الشارع املتعلق أبفعال العباد،  وملا كان احلكم الشرعي هو خطا

كانت األحكام الشرعية املتعلقة ابلتجارة اخلارجية إّنا نزلت يف حق أفراد 
من انحية كونه مملوكاً  ،إّنا يتعلق ابملال ،اإلنسان، وكان احلكم املتعلق ابملال

ابعتبار التجار، ال ابعتبار نوع  ،كانت أحكام التجارة  ،لفرد معني. ومن هنا
إّنا هي األحكام  ،وهلذا كانت األحكام املتعلقة ابلتجارة اخلارجية املال،



 290 

أي من حيث حكم هللا  ،من حيث نظر الشرع هلم وألمواهلم ،املتعلقة ابألفراد
 يف حقهم، ومن حيث حكم هللا يف أمواهلم اململوكة هلم. 

وعلى هذا فإن أحكام التجارة اخلارجية ليست متعلقة ابلتجارة، وال 
الذي أنتجها، وإّنا هي متعلقة ابلتاجر، ألّن أحكام املال اتبعة ملالك ابملنشأ 

فما يصدق من حكم على املالك يصدق على ماله  ،أتخذ حكمه ،املال
فإن حكم التجارة اخلارجية إّنا هو  ،اململوك له. وهذا خبالف النظام الرأمسايل

ث التاجر. للمال، ال لصاحبه، فينظر إليه من حيث منشأ املال، ال من حي
وهذا هو الفرق بني نظرة اإلسالم، ونظرة النظام الرأمسايل. إذ النظام الرأمسايل 
ينظر للمال، وللمنشأ الذي أنتجه، فيعطيه حكم املنشأ. أما اإلسالم فينظر 

بغض النظر عن منشأ املال الذي أنتجه، فالرأمسالية  ،ملالك املال، أي للتاجر
لشخص. نعم إن لنوع املال الذي يتاجر به أثراً يف تعترب املال، واإلسالم يعترب ا

إابحة التجارة أو منعها، ولكن هذا متعلق بوصف املال، من حيث كونه 
مضراً، أو انفعاً، وليس هو من حيث منشؤه. فاحلكم إّنا هو ابلنسبة للشخص 
املالك للتجارة، أي ابلنسبة للتاجر، ال للتجارة. والتجار الذين يدخلون أراضي 

فهم إما أشخاص من  :ثالثة أصناف ،ولة اإلسالمية، أو خيرجون منهاالد
رعااي الدولة، سواء أكانوا مسلمني أم ذميني، وإما أشخاص معاهدون، وإما 

 أشخاص حربيون. 
أما الذين هم من رعااي الدولة اإلسالمية، فإنّه ال اجوز هلم أن حيملوا إىل 

رب، من األسلحة وكل ما دار احلرب ما يستعني به أهل احلرب على احل
يستعان به يف احلرب. أي حيرم عليهم أن خيرجوا من البالد مجيع املواد 
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ألّن فيه إمداد األعداء وإعانتهم  ؛االسرتاتيجية، اليت تستعمل يف احلرب فعالً 
ألنّه تعاون مع احلربيني  ؛على حرب املسلمني، ويعترب ذلك تعاواًن على اإلمث

 :تعاىل قال هللا ؛على املسلمني                  فال ميكنن أحد .
سواء أكان مسلمًا أم ذمياً.  ،وإخراجها من بالد اإلسالم ،من محل هذه املواد

هذا إذا كان إخراجها إعانة ألهل احلرب على احلرب ضد املسلمني، أما إذا مل 
نئذ اجوز. وأما محل ما عدا يكن إخراجها إعانة هلم ضد املسلمني فإنّه حي

 ّّ ألن ؛إليهم، فإنّه اجوز ،وحنو ذلك ،واملتاع ،كالثياب  ،ذلك من أنواع التجارة
، والنعدام معىن اإلمداد وهم حرب عليه، َر أهل مكةـمثامة أن مَيِي الرسول أمر

يف  ،واإلعانة للحريب، وألّن جتار املسلمني كانوا يدخلون دار احلرب للتجارة
من غري ظهور الرد واإلنكار عليهم،  ،وعلى مرأى ومسمع منهم ،بةأايم الصحا

مع أنه مما ال يسكت عن مثله الصحابة لو كان غري جائز، فسكواهم عن 
ذلك مع علمهم به يعترب إمجاعًا سكوتياً. فيجوز للتجار املسلمني والذميني أن 

تاج إليه الرعية خيرجوا الطعام واملتاع خارج البالد للتجارة، إاّل أن تكون مما حت
 لقلته، فيمنع. 

هذا ابلنسبة للتجارة مع دار احلرب احملاربة حكماً، أما لو كانت دار 
وال  ،فإنّه ال جتوز التجارة معها، ال يف سالح (،كإسرائيل)احلرب حماربة فعاًل 

وال يف غريه، ألّن يف كل ذلك تقوية هلا على الصمود ضد املسلمني،  ،يف طعام
 على اإلمث والعدوان فيمنع. فيكون معاونة 

هذا ابلنسبة إلخراج التجارة من البالد، أما ابلنسبة إلدخال التجارة إىل 
 :البالد، فإن قوله تعاىل           عام يشمل التجارة الداخلية
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والتجارة اخلارجية، ومل يرد نص مينع املسلم أو الذمي من إدخال املال للبالد، 
 ،ص احلل على عمومه. وعليه اجوز للمسلم أن يدخل التجارة للبالدبل يبقى ن

مهما كان نوعها، وال مينع من إدخال كل مال اجوز للمسلم أن ميلكه، وكل 
 دون أي حاجز.  ،بضاعة اجوز للفرد أن ميلكها

هنم يعاملون يف التجارة اخلارجية حبسب نصوص إف ،أما املعاهدون
أكان ذلك يف البضاعة اليت خيرجوهنا من بالدان،  املعاهدة املعقودة معهم، سواء

أم البضاعة اليت يدخلوهنا لبالدان. إاّل أهنم ال ميكننون من أن يشرتوا من بالدان 
السالح، وكل ما يستعان به على احلرب، ولو اشرتوا ذلك ال ميكنون من 

مل  فإهنم ،وإن كانوا معاهدين ،ألّن ذلك إعانة هلم، وهم ؛إخراجه من بالدان
ذلك مما ال يعترب خيرجوا عن كوهنم ميكن أن يكونوا حماربني، إاّل أن يكون 

كانت مصلحة املسلمني يف تسليحهم بسالح معني ال يؤثر،   إعانة هلم، كأن  
ألّن منع بيع السالح، وما شاكله مما يستعان به  ؛وال يصل إىل درجة اإلعانة

 فإذا ُعدمت العّلة ُعدم احلكم. هو لعّلة عدم إمداد العدو وإعانته،  ،يف احلرب
أما احلربيون فهم كل من ليس بيننا وبينهم معاهدات، وليسوا من رعااي 
الدولة اإلسالمية، سواء أكانت حالة احلرب بيننا وبينهم قائمة، أم مل تكن، 
فهم يعتربون ابلنسبة للمسلمني حربيني. إاّل أنه إن كانت حالة احلرب بيننا 

فيعتربون كاعتبار من نشتبك معهم يف معركة، أنخذ  ،لوبينهم قائمة ابلفع
إن مل يكن أعطي أماانً، ونستحل أمواهلم. وإن مل  ،ونقتل من نظفر به ،أسراهم

فإنّه ال حيل منهم شيء، إاّل من دخل بالدان  ،تكن حالة احلرب قائمة ابلفعل
ماله أنه ماله، فيعترب هو اعتبار احلريب، ويعترب  مبغري أمان، سواء دخل هو أ
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سواء أكان التاجر  ،مال حريب. وعلى هذا األساس يعامل التجار احلربيون
فكلهم يعتربون جتاراً، واحلكم الشرعي يف ذلك يتلخص فيما  ،ابئعًا أم مشرتايً 

 :يلي
ال اجوز حلريب أن يدخل دار اإلسالم إاّل أبمان، أي إبذن خاص 

ن دخل بغري أمان ينظر، ابلدخول. وإعطاؤه األمان هو إذن له ابلدخول. فإ
فإن دخل وكان معه متاع يبيعه يف دار اإلسالم، وقد جرى التعامل معهم أن 
يدخلوا إلينا جتارًا بغري أمان، مل يعرض هلم، وإّنا يؤخذ على أمواهلم ما يؤخذ 
على األموال اخلارجية، وهو أن أنخذ منهم ما أيخذون من جتاران، أي املعاملة 

خل ابلبيع والشراء طبقًا للتعامل، مثل حالة األشخاص ابملثل. ويسمح ملن د
ن يدخلوا دون إذن، أي أبالقريبني من حدود البالد، فإن التعامل معهم اجري 

دون أمان. أما إن مل اجرِّ التعامل معهم على دخوهلم جتاراً، أو جرى التعامل، 
ولكن الشخص الذي دخل قد دخل بغري جتارة، عومل معاملة احلريب غري 

لتاجر، فال حيفظ دمه وال ماله يف البالد. ولو قال جئت مستأمنًا ال يقبل ا
منه. وذلك ألّن إعطاء األمان للحريب شرط يف استحقاقه حفظ دمه وماله يف 

ن مل يُعَط األمان ال حُيفظ، ويقوم مقام إعطاء األمان التعامل اجلاري إبالدان، ف
. وإعطاء احلريب األمان لنفسه يف شأن التجار فحسب، إذا كانوا حيملون جتارة

مّث أراد  ،يعترب إعطاء لألمان ملاله. فإن نوى احلريب اإلقامة يف البالد، وأقام
فإنّه  ،أو أقرضهما إايه ،الرجوع إىل دار احلرب، وأودع ماله مسلماً، أو ذمياً 

 ،ينظر، فإن عاد إىل دار احلرب لغرض من األغراض، أو عاد اتجراً، أو رسوالً 
أو حلاجة يقضيها، مّث يعود إىل دار اإلسالم، فإنّه يبقى أمانه على  ،زهاً أو متن
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ألّن خروجه لدار احلرب مع بقاء نيته اإلقامة يف دار اإلسالم  ؛ماله ونفسه
وال يبطل األمان  ،أشبه الذمّي إذا دخل دار احلرب، فيأخذ حكم الذميّ 

م. أما إن عاد إىل دار خروجه لدار احلرب ما دامت نيته العودة إىل دار اإلسال
فلو أراد الدخول مرة اثنية حيتاج  ،احلرب مستوطناً بطل األمان يف نفسه مطلقاً 

إىل أمان جديد. أما األمان ابلنسبة ملاله فينظر فيه، فإن كان ماله هذا قد أبقاه 
ألنّه  ؛يف دار اإلسالم، أبن أودعه مسلمًا أو ذمياً، فإن األمان يبقى هلذا املال

وملاله الذي معه. فإذا بقي ماله  ،ثبت األمان له ،دار اإلسالم أبمان بدخوله
 بطل األمان يف نفسه وحدها ،ورجع هو وحده لدار احلرب ،يف دار اإلسالم

 بدخوله يف دار احلرب، وبقي األمان يف ماله الباقي يف دار اإلسالم، الختصاص
ملال لوارثه، ألّن فيخص البطالن به، فإن مات انتقل هذا ا ،املبطل يف نفسه

 ،انتقل حق األمان ،األمان حق الزم يتعلق ابملال، فإذا انتقل املال إىل الوارث
 فيسلم لورثته. أما إذا أخرج ماله معه نقض األمان بنفسه وماله معاً. 

واحلاصل أن جتارة احلريب ال يصح أن تدخل بالدان إال أبمان لصاحبها، 
 ،د احلريب إدخال جتارته من غري أن يدخل هووإذا أرا ؛ويكون أمانه أمااًن هلا

فإنّه يُعطى األمان لتجارته، أو ال يُعطى. ألّن األمان للمال قد ينفصل عن 
فإنّه  ،وأعطي أمااًن لنفسه ،أمان النفس. فإذا دخل الشخص احلريب بالدان

معه يكون أماانً له وملاله الذي معه تبعاً له، وال يكون أماانً ملاله الذي مل يدخل 
دار اإلسالم. فإذا خرج من دار اإلسالم وأبقى ماله يف دار اإلسالم، فإنّه 
يبقى األمان ملاله الذي يف دار اإلسالم، وينتهي األمان الذي أعطي لنفسه. 

أي ملاله، أن  ،وعلى هذا فإنّه اجوز للخليفة أن يعطي األمان لتجارة احلريب
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كان له أن يرسل هذه   ،أي لتجارته ،يدخل البالد دونه. فإن أعطي األمان ملاله
التجارة مع وكيله أو أجريه أو غري ذلك. وهبذا يتبني أن مال احلريب حيتاج 

وعلى ذلك فالتجارة اخلارجية حيتاج  ،كاحلريب سواء بسواء  ،دخوله إىل أمان
  ،دخوهلا إىل بالد اإلسالم إىل أمان، أي إذن من الدولة، فإن أعطي هلا إذن

يانتها كسائر أموال الرعية، وإن دخلت بغري أمان، أي بغري كان على الدولة ص
كانت ملكًا حالاًل للدولة، هلا أن تستويل عليها. غري أن هذا إذا كانت   ،إذن

هذه التجارة ملكًا للتجار احلربيني، أما إذا اشرتاها اتجر من رعية الدولة 
من قبله إىل أي  فال حيتاج إدخاهلا ،مسلمًا كان أو ذمياً، مّث أراد أن يدخلها

إذن، ولكن ذلك مشروط فيما إذا كانت ملكه، وكانت ملكيته هلا قد متت 
إبمتام صفقة البيع جبميع نواحيها. أما إذا كانت ملكيته هلا مل تتم، أبن كانت 

ال  ،صفقة البيع مل تتم، بل بديء إبجرائها، كما هي احلال يف التجارة اآلن
مه أوراق شحن البضاعة، أو كان قبض التجارة يعترب التاجر ملزمًا إاّل بعد تسل

تعترب جتارة  ،يف مثل هذه احلالة ،مل يتم ابلرغم من شرائها، فإن هذه التجارة
حلريب، وحيتاج دخوهلا إىل أمان، أي إذن. فإذا كان القبض يعترب مبجرد 

وتعترب جتارة مسلم أو  ،خروجها من املصنع، أو مبجرد شحنها، كان قبضاً 
مل يكن قبضاً، وتعترب جتارة  ،ان القبض يعترب عند دخوهلا إىل البالدذمي، وإن ك

 حريب. 
هذا ابلنسبة لدخول جتارة احلريب، أو دخول التاجر احلريب. أما ابلنسبة 
خلروج جتارة احلريب من بالدان، أي ابلنسبة لشراء احلريب بضاعة من بالدان، 

ة من املواد االسرتاتيجية  فإنّه ينظر، فإن كانت هذه البضاع ،وإخراجها منها
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وككل ما يستعان به يف احلرب على العدو، فإنّه مينع من شرائه،  ،كالسالح
  ،ومينع من إخراجه، وإذا اشرتاه منع من محله وإخراجه. أما املواد األخرى

 ،فإنّه يسمح للحريب الذي أعطي األمان أن يشرتيها ،وحنوه ،واملتاع ،كالطعام
بالدان، ما مل تكن مما حتتاج إليه الرعّية لقلته، فإنّه وأن حيملها وخيرجها من 

حني ذلك مينع حلاجة الرعّية إليه، كما مينع التجار املسلمون والذمّيون من 
 لعّلة حاجة الرعية إليها.  ،إخراج هذه املواد التجارية

هذا ابلنسبة خلروج التجار والتجارة من بالد اإلسالم، وابلنسبة لدخول 
فإن  ،ارة. أما ابلنسبة ملا يوضع على هذه التجارة من ضرائبالتجار والتج

احلكم الشرعي فيها خيتلف ابختالف التجار، ال ابختالف التجارة، ألّن نظرة 
من حيث كوهنا مااًل فقط، أو من حيث منشؤها،  ،اإلسالم ليست للتجارة

من حيث كوهنا مملوكة لشخص، ولذلك خيتلف  ،وإّنا نظرة اإلسالم للتجارة
بغض النظر عن منشأ التجارة، وعن  ،حكم ما يوضع عليها ابختالف التجار

مسلمًا كان أو ذمياً، فإنّه  ،نوعها. فإذا كان التاجر من رعااي الدولة اإلسالمية
ملا روى الدارمي وأمحد وأبو عبيد عن عقبة  ،ال يوضع على جتارته شيء مطلقاً 

قال « اجلنة صاحب مكسال يدخل » :يقول بن عامر أنه مسع رسول هللا 
أبو حممد يعين عشاراً. والعشار أو العاشر هو الذي أيخذ العشر على التجارة 

أعلمت أن  ،أنه سأل ابن عمر» :اليت أتيت من اخلارج. وعن مسلم بن املصبح
وعن إبراهيم بن مهاجر  .«مل أعلمه، ال عمر أخذ من املسلمني العشر؟ قال:

من  . قلت، أان أول عاشر عّشر يف اإلسالم» :مسعت زايد بن حدير يقول :قال
كنا نعشر نصارى بين . ما كنا نعشر مسلما  وال معاهدا   كنتم تعشرون؟ قال:
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سألت زايد بن حدير من كنتم  :وعن عبد الرمحن بن معقل قال .«تغلب
قلت فمن كنتم تعشرون؟ . ما كنا نعشر مسلما  وال معاهدا  » :تعشرون؟ قال

وعن يعقوب بن عبد  .«كانوا يعشروننا إذا أتيناهم  كما، جتار احلرب قال:
أن كتب عمر بن العزيز إىل عدي بن أرطاة: "  :الرمحن القاّري عن أبيه قال

وليس . وضع عن الّناس املكس، وضع عن الّناس املائدة، ضع عن الّناس الفدية
 ولكنه البخس الذي قال هللا تعاىل: ،ابملكس               

               ومن مل أيتك  ،فمن جاءك بصدقة فاقبلها منه
كتب عمر بن عبد العزيز إىل   :وعن كريز بن سليمان قال ."هبا فاهلل حسيبه

الذي يقال له  ،أن اركب إىل البيت الذي برفح" :عبد هللا بن عوف القاّري قال
" روى هذه اآلاثر فانسفه فيه نسفا   ،امحله إىل البحر مثّ  ،فاهدمه ،بيت املكس

"وجوه هذه األحاديث اليت  :اخلمسة أبو عبيد يف كتاب األموال. قال أبو عبيد
ذكران فيها العاشر، وكراهة املكس، والتغليظ فيه أنه قد كان له أصل يف 

يفعله ملوك العرب والعجم مجيعاً، فكان سنتهم أن أيخذوا من  ،اجلاهلية
لتجار عشر أمواهلم إذا مّروا هبا عليهم. يبني ذلك ما ذكران من كتب النيب ا
 ،ودومة اجلندل ،والبحرين ،مثل ثقيف ،ملن كتب من أهل األمصار، 

فعلمنا هبذا أنه قد كان من « أهنم ال هشرون وال يعشرون»ممن أسلم  ،وغريهم
 .وابإلسالم" ه فأبطل هللا ذلك برسول ،سنة اجلاهلية مع أحاديث فيه كثرية

فأبطل هللا  ،أي املكوس ،أي أنه كان من سنة اجلاهلية أن أيخذوا العشور
 ذلك ابإلسالم. 

تدل  ،واآلاثر املروية عن العمرين ،فهذا احلديث املروي عن الرسول 
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على أنه ال يؤخذ من املسلم، وال من الذمي شيء من املكس على جتارته، ال 
اإلسالم، وال التجارة اليت خيرجها إىل دار احلرب. التجارة اليت يدخلها لبالد 

فلم أيخذ من التجار املسلمني، وال الذميني  ،وقد فعل ذلك عمر بن اخلطاب
فكان إمجاعًا سكوتياً، وهو دليل  ،شيئًا من املكس، وأقره الصحابة على ذلك

شرعي. واملكس هو املال الذي يؤخذ على التجارة حني متر على حدود 
تعربها لتخرج منها، أو لتدخل إليها. والبيت الذي يوضع على احلدود ف ،البالد

هو بيت املكس. إذ املكس يف السلعة دراهم كانت تؤخذ من ابئعي السلع يف 
أسواق اجلاهلية، وما أيخذه أعوان الدولة من أشياء معينة عند بيعها، أو عند 

إذًا خاص  مكس جىب مال املكس، فهو :إدخاهلا املدن، مجعه مكوس، يقال
 مبا يؤخذ على التجارة. والنهي عن أخذ املكس عام فيشمل الذمي واملسلم. 

عن حرب الثقفي عن جده أيب أمه  ،وأما ما روى أبو عبيد يف األموال
وإمنا العشور على اليهود  ،ليس على املسلمني عشور» :أنه قال عن النيب 
ريقان روي فيهما منها ط ،فإن هذا احلديث روي من ثالث طرق« والنصارى

مل  ،عن جمهول، ورواية حرب بن عبيد هللا الثقفي، اليت رواها عن جده أيب أمه
فإنّه مل أيخذ هبا  ،يقل فيها رواة احلديث شيئاً، وسكتوا عنها، عالوة على ذلك

أحد من اجملتهدين، ومل يُ َر أحد يستدل هبا، ال ممن يقولون بعدم أخذ شيء 
يقولون أبخذ ربع العشر من املسلم زكاة، ونصف  على التجارة، وال من الذين

تدلوا  واس ،ألخذوا هبا ،العشر من الذمي سياسة. ولو صحت عندهم
 ه.  ذ ب ؤخ فال ي ،حيحه ث مل يقل أحد بتص ث. فاحلدي ابحلدي

ومن  ،روي عن عمر أبنه كان أيخذ من املسلمني ربع العشروأما ما 
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أن يقرن يف من ، فإن ذلك ال بد رومن احلربيني العش ،نصف العشر الذميني
 ،يف بيعه وشرائه. أما املسلم والذمي ،واحلريب ،والذمي ،حكم كل من املسلم

حني نصت على حترمي املكس،  ،فإن األحاديث صرحية يف حترمي األخذ منهما
فيكون ما أخذه عمر من املسلم زكاة،  ،نصاً عاماً  ،وهو أخذ مال على التجارة

ألهنم كانوا أيخذون من جتاران  ؛من قبيل املعاملة ابملثل وما أخذه من احلريب
فيكون قد  ،العشر، وما أخذه من الذمي هو بناء على أنه صاحلهم على ذلك

ألّن هللا أوجب على الكّفار  ؛أخذ عماًل مبعاهدة الصلح، ومل أيخذ مكساً 
فهو حق  ،يؤخذ منهم صلحًا مع اجلزية ،اجلزية فقط، فإن كان نصف العشر

صحة عقد الذّمة بعد  ،هد صحيح، وإال فال حيل أخذ شيء من أمواهلموع
كل علّي ـالذي يش وكانما مل ينقضوا العهد. قال أبو عبيد: " ،ابجلزية والصغار

 ول:ـعلت أقـه أخذه )يعين عمر( من أهل الذّمة )يعين نصف العشر( فجـوجه
ل ما ـذ منهم مثـؤخـفي وال من أهل احلرب، م الصدقةـهـذ منـؤخـوا مبسلمني فتـليس
فوجدته إمنا صاحلهم على ذلك  ،رت حديثا  لهـلم أدر ما هو حىت تدبّ ـف. اـذوا منـأخ

 . "جزية الرؤوس وخراج األرضني سوى ؛صلحا  
فإنّه  ،هذا ابلنسبة للتاجر املسلم أو الذمي، أما ابلنسبة للتاجر املعاهد

بينهم، فإن نصت على يؤخذ منه حبسب ما نصت عليه املعاهدة اليت بيننا و 
إعفائه من أخذ شيء يعفى من ذلك، وإن نصت على مقدار معني يؤخذ 

 املقدار، فيطبق يف حقه ما نصت عليه املعاهدة. 
فحكمه أن أنخذ منه كما أتخذ دولته من جتاران.  ،وأما التاجر احلريب

أخذان منه مثل ما أيخذون من جتار  ،فإذا دخل إلينا منهم اتجر حريب أبمان
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سواء أكانوا مسلمني أم ذميني. ملا روي عن أيب جملز الحق  ،الدولة اإلسالمية
 كيف أنخذ من أهل احلرب إذا قدموا علينا؟ قال: قالوا لعمر:» :بن محيد قال

فكذلك خذوا  قال:. كيف أيخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا العشر
ما كنا نعشر » :ذكره ابن قدامة يف املغين. وعن زايد بن حدير قال« منهم

كما كانوا   ،جتار أهل احلرب فمن كنتم تعشرون؟ قال: قلت: ،مسلما  وال معاهدا  
 وقد فعل عمر ذلك علىرواه أبو عبيد يف األموال. « يعشروننا إذا أتيناهم

فكان  ،بل سكتوا عن ذلك ،، ومل ينكر عليه أحدمرأى ومسمع من الصحابة
خذون منا إّنا هو جائز، أيحلرب مثل ما إمجاعاً. إاّل أن األخذ من جتار أهل ا

وليس بواجب، أي هو للدولة أن أتخذ، وليس واجبًا عليها أن أتخذ. بل 
اجوز هلا أن تعفي جتارة احلريب من املكس، واجوز هلا أن أتخذ عليها مكساً أقل 

ألّن  ؛مما أيخذون منا، ولكن ليس هلا أن أتخذ منهم أكثر مما أيخذون منا
ويراعي اخلليفة  ،جلباية املال، وإّنا هو سياسة املعاملة ابملثل أخذ املكس ليس

 :فعن سامل بن عبد هللا بن عمر عن أبيه قال ،يف ذلك مصلحة املسلمني
لكي يكثر احلمل  ،كان عمر أيخذ من النبط من الزيت واحلنطة نصف العشر»

العشر هو رواه أبو عبيد يف األموال. و « وأيخذ من القطنية العشر، إىل املدينة
ما كانوا أيخذون من جتاران يف ذلك الوقت. وعلى ذلك فإن املكس الذي 
يؤخذ على جتارة احلربيني يتبع فيه ما تقتضيه مصلحة الدولة، من إعفاء أو 
أخذ مكس، قليل أو كثري، على أن ال يزيد ذلك عن مثل ما أيخذون من 

 جتاران. 
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 واقع التجارة اخلارجية
كربى، ملا ينجم عنها من ربح حقيقي عظيم. ومما   للتجارة الدولية فائدة

بني  ،والتنافس احلاد ،يزيد املرء يقينا أبمهية التجارة الدولية هو التطاحن الشديد
يف سبيل اكتساب األسواق اجلديدة، واالحتفاظ ابألسواق  ،الدول الكربى

عائق. القدمية اليت كانت تصرف فيها بضائعها، وتستورد منها املواد اخلام دون 
ونتائج خاصة. والسبب الرئيسي لقيام  ،وميزات ،وللتجارة الدولية خصائص

هو االختالف يف نسب تكاليف السلع املختلفة بني دولة  ،التجارة الدولية
مىت اختلفت فيها  ،وأخرى. ومن صاحل الدول أن تقوم التجارة الدولية بينها

 التكاليف النسبية. 

 امليزان التجاري
ة الصادرات املنظورة، والواردات  اري هو املقارنة بني قيمزان التج املي

املنظورة. فلو وضعنا قيمة الصادرات يف جهة، مث وضعنا قيمة الواردات يف 
جهة أخرى حلصلنا على امليزان التجاري. فإن فاقت قيمة الصادرات قيمة 

فرق الواردات كان امليزان التجاري يف صاحلنا. ألن الدول تكون مدينة لنا ابل
ديد  تنا لتسلمعبني قيمة صادراتنا، وقيمة وارداتنا. فيكون طلب اخلارج على 

ة البضائع، يفوق طلبنا على العمالت األجنبية لنفس الغرض. إال أن  قيم
ألن الدخل  ؛امليزان التجاري ال يعطي الصورة الصحيحة عن االقتصاد األهلي

بل هناك أشياء أخرى تدر  األهلي ليس مقصورًا على أرابح التجارة اخلارجية،
وتعترب من الدخل األهلي. ولكن امليزان التجاري يعطي الصورة  ،واردات
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الصحيحة عن جتارتنا اخلارجية. وال يصح أن حيرص على أن يكون امليزان 
التجاري لصاحلنا، إال إذا مل تكن للدولة أغراض أخرى. أما إذا كان هلا أغراض 

د  له، أو تتعلق ابإلعداد الصناعي، أو تتعلق بس أخرى تتعلق ابملبدأ، أو الدعوة
ف الدولة اليت نتعامل معها  بة ملوق ابلنس ،ية ياس ق أبمور س ات، أو تتعل احلاج

جتارايً، وما نريده أن يكون عليه، أو ابلنسبة للموقف الدويل وما يؤثر فيه، فإنه 
صاحلنا.  يتبع الغرض املقصود، ويضحى أبن يكون امليزان التجاري يف غري

ولكنها يف نفس الوقت نظرة دولة، ال  ،وإن كانت نظرة ربح ،فالنظرة التجارية
 قبل الربح التجاري.  ،ة وكياهنا دف الدول ا ه راعى فيه رد، في رة ف نظ

 العالقة النقدية بني الدول
ألنه ال بد من أن تدفع  ؛التجارة اخلارجية توجد عالقة نقدية بني الدول

ائع بعملة البلد اليت تستورد منها، أو ابلعملة اليت تقبلها. وال الدولة مثن البض
بد من أن تقبض مثن البضاعة اليت تبيعها بعملتها، أو ابلعملة اليت تريدها، 

 وبذلك توجد العالقة النقدية بني الدول. 
وهناك تبادل  ،وهناك تبادل السلع، أو الصادرات والواردات املنظورة

لصادرات والواردات غري املنظورة، وهي تشمل أو ما يسمى اب ،اخلدمات
 ،وشحن البضائع بني الدول، وأجور الربيد ،كنقل الركاب  ،خدمات النقل

وما تستلزمه من دفع عمولة،  ،والتلفون الدويل، واخلدمات التجارية ،والتلغراف
للوكالء والسماسرة، وكذلك مجيع اخلدمات املرتبطة حبركة السياحة.  ،أو مسسرة

نه أيخذ إف ،ا يذهب السائح إىل بلد أجنيب، وينفق فيه بعض دخلهفعندم
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أموااًل من أمواله، ولكنه أيخذ من دولته ما ميكنه من اإلنفاق يف البلد الذي 
يذهب إليه، إما إذاًن إبنفاق مبلغ معني من عملة ذلك البلد لتغطيه دولته من 

لدى الدولة من هذه  عملتها، أو إذاًن بعملة مقبولة يف ذلك البلد، مما توفر
نعرض عملتنا األهلية طالبني  ،العملة. وإننا ألجل أن ندفع قيمة الواردات

من أجل احلصول على  ،العملة األجنبية، أو نعرض بضاعتنا يف البالد األجنبية
عملتها. فاحلصول على عمالت أجنبية أمر ضروري للدولة، ليتأتى هلا إاجاد 

ية مع الدول. إال أنه ال اجوز أن نضحي بعملتنا عالقة جتارية، أو عالقة اقتصاد
فنعرضها لالضطراب، وزعزعة الثقة هبا يف سبيل إاجاد عالقة جتارية، أو 

-اقتصادية، بل اجب أن جنعل حتكمنا حنن يف العالقات االقتصادية اخلارجية 
أساسًا من أسس هذه العالقات. وبذلك يتيسر  -جتارية كانت، أو غري جتارية

مع حصولنا على العمالت األجنبية اليت نريدها.  ،افظة على عملتنالنا احمل
وللمساعدة على ذلك اجب أن تتجنب الدولة أخذ القروض، سواء أكانت 
قصرية األجل أم طويلة األجل، ألهنا من األشياء اليت تسبب اضطراابً يف سوق 

 عملتنا، كما قد تسبب هبوطاً يف قيمة نقدان. 

 يةسياسة التجارة اخلارج
 ،التجارة اخلارجية هي عالقة الدولة بغريها من الدول، والشعوب

أي هي رعاية شؤون األمة التجارية من انحية  ،من انحية جتارية ،واألمم
أن تكون هذه السياسة مبنية على أسس معينة، تتقيد من وال بد  ،خارجية

ف حبسب هذه األسس. وختتلف نظرة األمم للتجارة اخلارجية تبعًا الختال
وجهة نظرها للحياة، فتعني حبسبها عالقااها مع األمم اخلارجية. كما ختتلف 



 304 

أيضًا ابختالف نظراها ملصلحتها اخلاصة اقتصادايً، لتحقيق الربح االقتصادي. 
يف االحتاد السوفيييت  ومن هنا جند سياسة التجارة اخلارجية لدى االشرتاكيني

نية على نظراهم االشرتاكية يف تطوير مب قبل اهنياره يف بداية التسعينيات، كانت
العامل. فهم مع مالحظتهم للربح االقتصادي يصّنفون السلع ابلنسبة للبلدان، 

وأدوات  ،ومساداً، وأدوية ،حياولون أن يبيعوا سوراي أدوات زراعيةقد كانوا ف
والثياب، وأدوات  ،صناعية للصناعات اليت تنتج ما يستهلك، كصناعات اجلنب

على تطويرهم وتقريبهم من النظرية ما شاهبها، مما يساعد يف نظرهم و  ،احلراثة
. وحني يستوردون بضاعة ال يستوردون إال ما يزيد اإلنتاج، وما هم االشرتاكية

فإهنا تسري  -كإنكلرتا مثالً -يف حاجة إليه فحسب، خبالف البلدان الرأمسالية 
جارة اخلارجية، فتبيع كل النفعية أساسًا لسياسة الت ةجاعل ،وراء الربح املادي

شيء جلميع الشعوب واألمم، ما دام حيقق رحبًا اقتصادايً. أما ما تفعله أمريكا 
والصني يف أصناف معينة، ومنع التجارة معهما  ،من تقييد التجارة مع روسيا

يف أصناف أخرى، فإن ذلك ليس اتبعًا لوجهة النظر، بل اتبع للسياسة 
لهما كدولتني حماربتني حكماً، وإن مل تكوان حماربتني احلربية، ابعتبار أهنا تعام

 . فعالً. وما عدا ذلك فإن أساس سياسة التجارة عند أمريكا قائم على النفعيةهلا 
إال أن االقتصاديني الغربيني اختلفوا يف النظرة إىل التجارة اخلارجية، 

  :منها املذاهب التالية ،وكانت هلم فيها مذاهب خمتلفة
 :ملبادلةحرية ا -1

ونظرية حرية املبادلة تقضي أبن جتري املبادالت التجارية بني الدول دون 
أي قيد، وبعدم فرض أي رسم مجركي، أو أي حاجز يواجه االسترياد. وهذا 

وال  ،املذهب يعين زوال رقابة الدولة، فإهنا ال تعود مكلفة ال مبراقبة التصدير
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ني التصدير واالسترياد تؤمنه القوانني مبراقبة االسترياد، ابعتبار أن التوازن ب
 الطبيعية، فهو توازن طبيعي وآيل. 

وهذه النظرية ختالف اإلسالم، ألن التجارة اخلارجية عالقة من عالقات 
الدولة مع غريها من الدول والشعوب واألمم، وهذه العالقات كلها خاضعة 

ها، سواء أكانت لسيطرة الدولة، فهي اليت تقوم بتنظيمها، وتشرف مباشرة علي
أم جتارية. ولذلك ال يصح األخذ  ،عالقات بني أفراد، أم عالقات اقتصادية

ألن الدولة اإلسالمية تباشر منع إخراج بعض  ؛بنظرية حرية املبادلة مطلقاً 
وإابحة بعضها، وتباشر موضوع التجار احلربيني واملعاهدين، وإن   ،التجارات

 جتاراهم اخلارجية كتجاراهم الداخلية.  كانت تكتفي ابإلشراف على رعاايها يف

 :احلماية التجارية -2
ونظرية احلماية التجارية تقضي أبن تتدخل الدولة لتحقيق توازن 
املبادالت مع اخلارج. والقصد من احلماية التجارية هو التأثري يف امليزان 

ميكن التجاري ومعاجلة العجز. ألن التوازن العفوي بني التصدير واالسترياد ال 
أن حيقق أي توازن، وال يسد أي عجز، فال بد من احلماية التجارية. ولذلك 

 وقيود للتصدير واالسترياد.  ،توضع رسوم مجركية
وهذه النظرية كما وردت قاصرة، ألهنا جتعل تدخل الدولة من أجل 

ق توازن املبادالت مع اخلارج، أو سد العجز، وتقتصر على ذلك، وهذا  حتقي
إّنا يكون ملعاملة الدول األخرى  ،إن تدخل الدولة اإلسالميةغري صحيح، ف

ابملثل، ويكون لسد حاجات البالد، ويكون لتوفري أرابح مالية، ويكون إلاجاد 
عمالت صعبة، ويكون ألجل الدعوة اإلسالمية. فحصر التدخل لتحقيق 
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ون من  ح. بل تدخل الدولة يك ز فقط غري صحي د العج توازن املبادالت، وس
 ة، ومن أجل محل الدعوة اإلسالمية.  اري وجت ،ة واقتصادي ،ة يياس ل أغراض س أج

  :االقتصاد القومي -3
َبويةونظرية االقتصاد القومي مرتبطة بفكرة ) املشتقة من  ،(احلماية ال

نظرية الصناعات الثقيلة. وأصحاب نظرية االقتصاد القومي يرون أن النمو 
ف إىل إعطائها السلطان السياسي، مع االقتصادي لألمة اجب أن يهد

الرعوية الزراعية،  :السلطان االقتصادي. ويرون أن ّنو أي بلد مير مبراحل ثالث
مث الزراعية الصناعية، مث الزراعية الصناعية التجارية. وأن البالد ال تكون ذات 

وسكااًن ذوي مواهب  ،ومستعمرات ،سلطان حقيقي إال عندما متلك أسطوالً 
املنتجة، والنمو االقتصادي، كشرط أساسي  ىوال بد من انسجام القو  خمتلفة.

للسلطان السياسي. ويرون أنه وإن كانت الصالت االقتصادية الدولية تستفيد 
من حرية املزامحة، ولكن يشرتط يف ذلك أن يبلغ كل من البلدان املتنافسة 

صناعة. أما الزراعة درجة الكمال يف ّنو قواه، وتنشيطاً هلذا النمو اجب محاية ال
وإّنا اجوز تصدير منتجااها دون قيد أو شرط، ويرتك  ،محاية ةفال حتصل هلا أي

سعرها حراً حبسب شرائط السوق احلرة. وعلى هذا فإن نظرية االقتصاد القومي 
 ،أن تكون قويةإىل صناعية يف جوهرها. وهي تقول إن األمم اليت تطمح 

إىل الصناعة، فإن يف البلد الزراعي يبقى جزء  يهمها أن جتتاز املرحلة الزراعية
مهم من القوى املنتجة، وهي األيدي العاملة، وجزء مهم من املوارد الطبيعية، 
وهو املواد األولية، يبقى ذلك عاطاًل، وغري مستعمل، فيجب إذًا يف سبيل 
 استثمار هذه القوى، وهذه املوارد، أي األيدي العاملة، واملوارد األولية، ضم

جمال صناعي إىل جانب الزراعة، والبالد اليت تنذر نفسها للزراعة وحدها ال 
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متلك اإلمكانيات االقتصادية، وال مستوى املعيشة اليت ميلكها البلد الزراعي 
والصناعي يف آن واحد. فاالقتصاد القومي يفرض ضرورة وجود الصناعة مع 

و أيخذ احلماية التجارية الزراعة، حىت تقف البالد على رجليها اقتصادايً. فه
للصناعة، ويفرض القيود الالزمة على الصادرات والواردات الصناعية وحدها، 

 وأيخذ حرية املبادلة للزراعة، واجعلها حرة دون أي قيد. 
ألّن ترك احلرية للمبادالت الزراعية  ؛وهذه النظرية ال يقول هبا اإلسالم

املنتجات الزراعية مع اخلارج، وهذا مع اخلارج يعين عدم مراقبة الدولة لتجارة 
ألّن الدولة تتوىل تنظيم كل ما خيرج ويدخل للبالد من مواد زراعية،  ؛ال اجوز

وغريها، فتمنع خروج بعض املواد، وتبيح بعضها، وتتوىل مباشرة  ،أو صناعية
موضوع التجار احلربيني واملعاهدين، وإن كانت تكتفي ابإلشراف على 

 ،حبسب مصلحة البالد ،الدولة يف الشؤون الصناعيةرعاايها. أما تدخل 
فإنّه من هذه اجلهة يكون أمرًا من أمور رعاية شؤون األّمة،  ،لتنشيط الصناعة

وهو ما أيمر به اإلسالم، إال أن ذلك مقيد مبصلحة الدعوة، مع تنشيط 
 ،أن االقتصاد القومي ،الصناعة، ال لتنشيط الصناعة وحدها. ويتبني من هذا

يدخل فيما هو من رعاية شؤون األّمة اليت  ،كان يف جزء من الصناعةوإن  
يقول هبا اإلسالم، ولكنه يف هذا خيالف اإلسالم، لعدم ربطه مبصلحة الدعوة، 
والنظرية كلها إمجااًل ختالف اإلسالم للحرية الزراعية املطلقة. وهلذا ال أيخذ 

 املسلمون هبذه النظرية. 

  :السياسة االكتفائية -4
يقصد ابلسياسة االكتفائية طموح بلد من البالد إىل كفاية نفسه 
بنفسه، وأتليفه وحدة اقتصادية مغلقة تستغين عما سواها، فال تستورد وال 
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تصدر. فغايتها تتجاوز سياسة احلماية. وختتلف عن االقتصاد القومي، وتغاير 
 نظرية حرية املبادلة. 

قد جتلت  ،ربني األخريتنيوالسياسة االكتفائية اليت طبقت بني احل
االكتفائية التوسعية. وكانت  :والثانية ،االكتفائية االنعزالية :أحدمها ،بشكلني

أملانيا النازية ّنوذج البالد اليت أخذت ابلسياسة االكتفائية، وكانت فيها عبارة 
عن تدبري أجلأاها إليه السياسة األملانية الداخلية واخلارجية، اليت مل تعد تتالءم 

 مع قواعد املبادلة العاملية. 
والسياسة االكتفائية وإن كانت عبارة عن تدابري تستهدف أهدافاً 
سياسية، فإن هلا يف نظرهم أساساً اقتصادايً للنظام، يتلخص يف أن البلد الذي 

اجب أن يستطيع العيش.  ،وأيدي عاملة ،وآالت ،ميلك مواد أولية، وكيماوية
أما رؤوس املال فتأيت يف املقام الثاين. فاحلكومة اليت فاملهم ابألمر هو التنظيم، 

أتخذ ابلسياسة االكتفائية تكون قد وضعت لنفسها هدفًا سياسياً، أخضعت 
له التنظيم االقتصادي واملايل. وحىت تصل السياسة االكتفائية إىل هدفها، وهو 

تعد أن تسمن جعل االقتصاد األهلي قادرًا على كفاية نفسه بنفسه، فال بد 
لالستغناء عن كثري من احلاجات، ألّن السياسة االكتفائية جتعل البلد عاجزاً 
عن كفاية مجيع احلاجات، واملهم هو أن توفر هذه السياسة من االقتصاد 
األهلي احلاجات األساسية للفرد، ولألمة، وللدولة، توفريًا اجعلها سائرة يف 

تسري حسب السياسة  يتحتم على الدولة اليت ،طريق تصاعدي. ومن هنا
أن تعمل بطريقة ما إىل ضم البالد اليت حتتاج  ،يف التجارة اخلارجية ،االكتفائية

حلوز املواد األولية، أو األسواق، أو األيدي العاملة، أو الفنيني، وغري  ،إليها
ذلك مما حتتاج إليه. وذلك الضم يكون إما ابالندماج، وإما بعقد معاهدات 

احلدود االقتصادية فإنّه يعين ضم البالد، أي يعين إلغاء جتارية. أما إلغاء 
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احلدود السياسية، إذ ال ميكن إلغاء احلدود االقتصادية من غري إلغاء احلدود 
حلوز املواد الناقصة لديها،  ،السياسية. وإذا مل تستطع ضم األقطار اليت حتتاجها

م االحتياج فإهنا اجب أن تصرب على عدم إشباع بعض حاجااها، وتسعى لعد
إىل ما يشبع احلاجات األساسية، إذ فقدان ما يشبع هذه احلاجات األساسية 
ال ميكن الصرب عليه، أما فقدان ما يشبع احلاجات غري األساسية فيمكن 

 الصرب عليه. 
هذا هو ملخص السياسة االكتفائية االنعزالية والتوسعية. فاالنعزالية هي 

متوفرة. والتوسعية يف مدى معني تكون  اليت تكون فيها احلاجات األساسية
من أجل توفري احلاجات الالزمة، سواء أكانت  ،ابلضم، أو ابملعاهدات

حاجات أساسية أم كمالية. والناظر يف السياسة االكتفائية ال اجدها معاجلة 
وإّنا هي تدبري وقائي مؤقت ملا يعرتض الدولة من  ،جتارية، وال معاجلة اقتصادية

، أو جتاري. فهي ليست معاجلة للعالقات اخلارجية، وإّنا هي حصار اقتصادي
حني تغزى من اخلارج ابحلصار االقتصادي والتجاري، فهي  ،دفاع عن البالد

داخلة يف حبث األساليب، وليست يف حبث األحكام. ولذلك ال يقال ما هو 
احلكم الشرعي يف شأهنا، وال يقال إهنا تناقض اإلسالم أو ختالفه، بل هي 
أسلوب من األساليب اليت تتبع، فتؤخذ هذه السياسة كأسلوب إذا كانت 
واقعية عملية، أي إذا كان هناك واقع يف احلصار، وكان ممكنًا االكتفاء 

إلشباع احلاجات األساسية. وال تؤخذ هذه السياسة إذا   ،ابقتصادايت البالد
أو  ،للدولةكان ليس هلا واقع، وال ميكن االستغناء عن احلاجات األساسية 

أو األفراد. فهي تدخل يف ابب رعاية املصاحل اليت يتوالها اخلليفة، واليت  ،األّمة
جعل الشرع له أن يقرر ما يراه مناسبًا من األساليب، وما يرى فيه مصلحة 

 للمسلمني.
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