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مق ّدمػة

إف كتػ ػػاب النظػ ػػاـ االقتصػ ػػادي يف اإلسػ ػػبلـ ىػ ػػذا ػ ػػروة فكري ػ ػػة إس ػ ػػبلمية
نفيس ػػة ق ػػل نظ ػػريه .فألن ػػو الكت ػػاب األوؿ ال ػػذي بل ػػور واق ػػع نظ ػػاـ االقتص ػػاد يف
اإلسبلـ يف ىذا العصر بلورة واضحة جليّة.
إذ بػني نظػرة اإلسػبلـ إىل االقتصػاد وغايتػو وكيفيػة الػك ادلػاؿ وتنميتػػو
وكيفية إنفاقو والتصرؼ فيو وكيفية توزيع الثروة على أفػراد اجملتمػع وكيفيػة إغلػاد
التوازف فيو.
كما بني أنواع ادللكيات من ملكية فردية وملكية عامة وملكية دولػة
وادلاؿ ادلستحق لبيت ماؿ ادلسلمني وجهات صرفو.
كما بني أحكاـ األراضي عشرية وخراجية وما غلب فيها من عشػر أو
خراج وكيفية استغبلذلا وإحيائها وإقطاعها وانتقاذلا من مالك إىل مالك.
كمػػا تعػ ّػرض للنقػػود وأنواعهػػا ومػػا غلػػري فيهػػا مػػن ربػػا وصػػرؼ ومػػا غلػػب
فيها من زكاة.
وجعػػل رخػػر ادلطػػاؼ فيػػو التجػػارة اخلارجيػػة وأحكامهػػا .وقػػد كػػاف مصػػدره
الوحيػػد يف أخػػذ ىػػذه األحكػػاـ ىػػو كتػػاب ا وسػػنة رس ػولو ومػػا أرشػػدا إليػػو مػػن
قياس وإمجاع صحابة ومل يتخذ مصدراً رخػر ألخػذ ىػذه األحكػاـ االقتصػادية.
وقػ ػػد جػ ػػاء الكتػ ػػاب قدمػ ػػة عػ ػػن واقػ ػػع النظػ ػػاـ االقتصػ ػػادي الرأ ػ ػػا والنظػ ػػاـ
ٔٔ

االقتصػػادي االش ػماكي ومنػػو الشػػيوعي ونقضػػهما وبػػني فسػػادعلا ومناقضػػتهما
ألحكاـ نظاـ االقتصاد يف اإلسبلـ.
وق ػػد روج ػػع الكت ػػاب قب ػػل إع ػػادة طبع ػػو ى ػػذه الطبع ػػة ادلعتم ػػدة ونػُِّقػ ػ َ
وأجريػػت عليػػو بعػػح التصػػحيحات القليلػػة وقػػد بػػذلت عنايػػة فائقػػة يف مراجعػػة
مجيع األحاديث الواردة فيو وقد ػُب ػّتت حسب روايتها يف كتب احلديث.

وق ػػد ك ػػاف ذل ػػذا الكت ػػاب الفض ػػل الكب ػػري يف أف ي ػػدرؾ ادلس ػػلموف يف ى ػػذا
العصر نظاـ االقتصاد يف اإلسػبلـ .وا نسػأؿ أف غلعػل فضػلو عامػاً وأف ؽل ّكػن
ادلسلمني من أف يضعوا أحكامو موضع التطبيق والتنفيذ يف دولة حتكم فػيهم ػا
أنزؿ ا .
ٗٔ من ربيع اآلخر ٕ٘ٗٔىػ
ٕٕٓٓٗ/ٙ/ـ
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مق ّدمػة في النظػاـ االقتصػادي
إف األفكػػار يف أيػػة أمػػة مػػن األمػػم ىػػي أعظػػم ػػروة تناذلػػا األمػػة يف حيا ػػا
إف كانػػت أمػػة ناش ػ ة وأعظػػم ىبػػة يتسػػلمها اجليػػل مػػن سػػلفو إذا كانػػت األمػػة
عريقة يف الفكر ادلستنري.
أم ػػا الث ػػروة ادلادي ػػة واالكتش ػػافات العلمي ػػة وادلخمع ػػات الص ػػناعية وم ػػا
شػػاكل ذلػػك فػػألف مكا ػػا دوف األفكػػار بكثػػري بػػل إنػػو يتوقػػف الوصػػوؿ إليهػػا
على األفكار ويتوقف االحتفاظ هبا على األفكار.
األمػػة
األمػػة ادلاديػػة فسػػرعاف مػػا يعػػاد مديػػدىا مػػا دامػػت ّ
ف ػألذا دمػػرت ػػروة ّ
األمػػة زلتفظ ػةً
زلتفظ ػةً بثرو ػػا الفكريػػة .أمػػا إذا تػػداعت الثػػروة الفكريػػة و لػػت ّ
األمػة إىل حالػة الفقػر .كمػا
بثرو ا ادلادية فسرعاف ما تتضاءؿ ىذه الثروة وترتد ّ
األمة ؽلكػن أف تػدي إليهػا مػرةً أخػر
أف معظم احلقائق العلمية اليت اكتشفتها ّ
إذا فقػػد ا دوف أف تفقػػد طريقػػة تفكريىػػا .أمػػا إذا فقػػدت طريقػػة التفكػػري ادلنتجػػة
فسػػرعاف مػػا ترتػػد إىل الػػوراء وتفقػػد مػػا لػػديها مػػن مكتشػػفات وسلمعػػات .ومػػن
ىنػػا كػػاف ال بػػد مػػن احلػػرص عل ػػى األفكػػار أوالً .وعلػػى أسػػاس ىػػذه األفك ػػار
وحس ػػب طريق ػػة التفك ػػري ادلنتج ػػة تكس ػػب الث ػػروة ادلادي ػػة ويس ػػعى للوص ػػوؿ إىل
ادلكتشفات العلمية واالخماعات الصناعية وما شاكلها.
األمػػة يف وقػػائع حيا ػػا
وادل ػراد باألفكػػار ىػػو وجػػود عمليػػة التفكػػري عنػػد ّ
ٖٔ

بػػأف يسػػتعمل أفرادىػػا يف مجلػػتهم مػػا لػػديهم مػػن معلومػػات عنػػد اإلحسػػاس بالوقػػائع
للحكػم علػػى ىػػذه الوقػػائع .أي أف تكػػوف لػػديهم أفكػػار يبػػدعوف باسػػتعماذلا يف
احلياة فينتج عندىم من تكرار استعماذلا بنجاح طريقة تفكري منتجة.
األمػػة اإلسػػبلمية بفػمات ضػػعفت فيهػػا طريقػػة التفكػػري ادلنتجػػة
لقػػد مػػرت ّ
لػػديها ح ػ ك ػػادت تفقػػدىا لكنه ػػا تم ػػد ا ق ػػد مػػاوزت كث ػرياً م ػػن ذل ػػك
الواقػ ػػع خػ ػػبلؿ السػ ػػنوات ادلاضػ ػػية علػ ػػى أ ػ ػػر هػ ػػور الػ ػػدعوة اإلسػ ػػبلمية فيهػ ػػا
السػػت ناؼ احليػػاة اإلسػػبلمية بألقامػػة دولػػة اخلبلفػػة الراشػػدة حيػػث أصػػب توجػػو
ادلسػػلمني ضلػػو إسػػبلمهم وضلػػو الثقػػة بأفكػػار اإلسػػبلـ وأحكامػػو أم ػراً واضػػحاً
وعلػػى الػػرغم مػػن أف األفكػػار الرأ اليػػة واالش ػماكية الػػيت كػػاف ذلػػا رواج يف بػػبلد
ادلس ػػلمني ق ػػد ه ػػر عوارى ػػا وب ػػاف فس ػػادىا إال أف األم ػػة اإلس ػػبلمية ال زال ػػت
تعػػام مػػن تسػػلا الكفػػار وعمبلئهػػم عليهػػا وىػػم يعملػػوف بكػػل الوسػػائل اخلبيثػػة
واألسػ ػػاليب التضػ ػػليلية لت ػ ػزيني أفكػ ػػارىم الفاسػ ػػدة ونشػ ػػرىا يف بػ ػػبلد ادلسػ ػػلمني
وخباصة ما يتعلق منها بادلعاجلات االقتصادية.
ومن ىنا كاف لزاماً على حامل الػدعوة لئلسػبلـ أف يتعػرض لؤلسػس الػيت
تقوـ عليها األحكاـ وادلعاجلات الرأ الية فيبني زيفها ويقوضها وأف يعمػد إىل
وقائع احلياة ادلتجددة ادلتعددة فيبني عبلج اإلسبلـ ذلا باعتبػاره أحكامػاً شػرعية
تكتس ػػب وج ػػوب األخ ػػذ هب ػػا مػ ػن حي ػػث كو ػػا أحكامػ ػاً ش ػػرعية مس ػػتنبطة م ػػن
الكت ػػاب والس ػػنة أو شل ػػا أرش ػػد إلي ػػو الكت ػػاب والس ػػنة م ػػن أدل ػػة ال م ػػن حي ػػث
ص ػػبلحيتها للعص ػػر أو ع ػػدـ ص ػػبلحيتها أي يب ػػني وج ػػوب أخ ػػذىا عقائ ػػدياً ال
مصلحياً .فيعمد يف إعطاء احلكم إىل بياف دليلو الشػرعي الػذي اسػتنبا منػو أو
النص الشرعي.
إىل تعليلو بالعلة الشرعية اليت ورد هبا أو ثلها ُّ
ٗٔ

وإف مػن أعظػم مػػا فػ بػو ادلسػػلموف وأشػد مػا يعانونػػو مػن بػبلء يف واقػػع
حيػا م األفكػار ادلتعلقػة بػاحلكم واألفكػػار ادلتعلقػة باالقتصػاد .فهػي مػن أكثػػر
األفكػػار الػػيت وجػػدت قبػػوؿ ترحيػػب لػػد ادلسػػلمني ومػػن أكثػػر األفكػػار الػػيت
ػل ػػاوؿ الغ ػػرب تطبيقه ػػا عمليػ ػاً ويس ػػهر عل ػػى تطبيقه ػػا يف دأب متواص ػػل .وإذا
األمة اإلسبلمية ُحتكػم علػى صػورة النظػاـ الػدؽلقراطي شػكلياً عػن تعمػد
كانت ّ
من الكافر ادلستعمر ليػتمكن مػن يايػة اسػتعماره ونظامػو فأل ػا ُحتكػم بالنظػاـ
االقتصػػادي الرأ ػػا عملي ػاً يف مجيػػع ن ػواحي احليػػاة االقتصػػادية .ولػػذلك كانػػت
أفكار اإلسبلـ عن االقتصاد من أكثر األفكػار الػيت توجػد التػأ ري يف واقػع احليػاة
االقتص ػػادية يف الع ػػامل اإلس ػػبلمي م ػػن حي ػػث إ ّ ػػا س ػػتقلبها رأسػ ػاً عل ػػى عق ػػب
وسػػتكوف مػػن أكثػػر األفكػػار زلاربػػة مػػن قبػػل الكػػافر ادلسػػتعمر ومػػن قبػػل عمبلئػػو
وادلفتونني بالغرب من الظبلميني وادلضبوعني واحلكاـ.
ولػػذلك كػػاف ال بػػد مػػن إعطػػاء صػػورة واضػػحة عػػن االقتصػػاد يف النظػػاـ
الرأ ػػا تنػػتظم األفكػػار األساسػػية الػػيت يقػػوـ عليهػػا االقتصػػاد السياسػػي عنػػد
الغ ػػرب ح ػ ػ يلم ػػس عش ػػاؽ النظ ػػاـ االقتص ػػادي الغ ػػر فس ػػاد ى ػػذا النظ ػػاـ
وتناقضػػو مػػع اإلسػػبلـ اّ يػػروا أفكػػار اإلسػػبلـ االقتصػػادية وىػػي تعػػا مشػػاكل
احلياة االقتصادية ادلعاجلة الصحيحة ومعلهػا طػرازاً خاصػاً مػن العػيش يتنػاقح
مع احلياة الرأ الية يف األسس والتفاصيل.
وإذا استعرض ػػنا النظ ػػاـ االقتص ػػادي يف ادلب ػػدأ الرأ ػػا صل ػػد أف االقتص ػػاد
عنػػدىم ىػػو الػػذي يبحػػث يف حاجػػات اإلنسػػاف ووسػػائل إشػػباعها وال يبحػػث
إالّ يف الناحية ادلادية من حياة اإلنساف .وىو يقوـ على بل ة أسس:
أحػػدىا  -مشػػكلة النػػدرة النسػػبية للسػػلع واخلػػدمات بالنسػػبة للحاجػػات
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أي عدـ كفاية السلع واخلدمات للحاجات ادلتجددة وادلتعػددة لئلنسػاف .وىػذه
ىي ادلشكلة االقتصادية اليت تواجو اجملتمع لديهم.
انيهػ ػػا  -قيػمػ ػ ػة الشػ ػػيء ادلنػ ػ ػتَج وىػ ػػي أسػ ػ ػاس األبػحػ ػ ػاث االقػتػصػاديػ ػ ػة
وأكثرىا دراسة.
الثهػا  -الػثمن والػػدور الػذي يقػوـ بػػو يف اإلنتػاج واالسػتهبلؾ والتوزيػػع
وىو حجر الزاوية يف النظاـ االقتصادي الرأ ا .
أما مشكلة الندرة النسبية للسلع واخلدمات فهػي موجػودة لكػوف السػلع
واخلػػدمات ىػػي الوسػػائل الػػيت تشػػبع حاجػػات اإلنسػػاف .ذلػػك أ ػػم يقولػػوف إف
لئلنس ػػاف حاج ػػات تتطل ػػب اإلش ػػباع ف ػػبل ب ػػد م ػػن وس ػػائل إلش ػػباعها .أم ػػا ى ػػذه
احلاجات فبل تكوف إالّ مادية تتة؛ أل ّ ػا إمػا حاجػة زلسوسػة ملموسػة للنػاس
كحاجػػة اإلنسػػاف إىل الغػػذاء والكسػػاء وإمػػا حاج ػة زلسوسػػة للنػػاس ولكنه ػػا
غري ملموسة ذلم كحاجة اإلنساف إىل خػدمات الطبيػب وادلعلػم .أمػا احلاجػات
ادلعنويػػة كػػالفخر واحلاجػػات الروحيػػة كالتقػػديس فأل ػػا غػػري معػػمؼ بوجودىػػا
اقتص ػ ػ ػػادياً م ػ ػ ػػن ق ػ ػ ػػبلهم وال زل ػ ػ ػػل ذل ػ ػ ػػا عن ػ ػ ػػدىم وال تبلح ػ ػ ػ ح ػ ػ ػػني البح ػ ػ ػػث
االقتصادي.
وأمػا وسػػائل اإلشػػباع فألنػّو يطلػػق عليهػا عنػػدىم اسػػم السػػلع واخلػػدمات
فالس ػػلع ى ػػي وس ػػائل اإلش ػػباع للحاج ػػات احملسوس ػػة ادللموس ػػة واخل ػػدمات ى ػػي
وسػائل اإلشػػباع للحاجػػات احملسوسػة غػػري ادللموسػػة .أمػػا مػا ىػػو الػػذي يشػػبع يف
خاصػػة
السػػلع واخلػػدمات فألنػّػو يف نظػػرىم ادلنفعػػة الػػيت فيهػػا .وىػػذه ادلنفعػػة ىػػي ّ
إذا تػوفرت يف الشػيء جعلتػو صػاحلاً إلشػػباع حاجػة وحيػث إف احلاجػة معناىػػا
اقتصػػادياً الرغبػػة فػػألف الشػػيء النػػافع يكػػوف اقتصػػادياً ُكػ ُّػل مػػا يرغػػب فيػػو سػواءً
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كػػاف ضػػرورياً أـ غػػري ضػػروري وسػواء اعتػػسه بعػػح النّػػاس نافعػاً واعتػػسه رخػػروف
مض ػراً فألنّػػو يك ػػوف نافع ػاً اقتص ػػادياً م ػػا داـ ىنال ػػك م ػػن يرغ ػػب في ػػو .وى ػػذا م ػػا
غلعله ػػم يعت ػػسوف األش ػػياء نافع ػػة م ػػن الوجه ػػة االقتص ػػادية ول ػػو أف الػ ػرأي الع ػػاـ
يعتسى ػ ػػا غػ ػ ػػري نافعػ ػ ػػة أو مض ػ ػػرة .فػ ػ ػػاخلمر واحلشػ ػ ػػيش ى ػ ػػي أشػ ػ ػػياء نافعػ ػ ػػة عنػ ػ ػػد
االقتص ػػاديني إذ يرغ ػػب فيه ػػا بع ػػح النّػػاس .وعل ػػى ذل ػػك ينظ ػػر االقتص ػػادي إىل
وسائل اإلشباع أي إىل السلع واخلػدمات باعتبارىػا تشػبع حاجػة بغػح النظػر
عن أي اعتبار رخر أي ينظػر إىل احلاجػات وادلنػافع كمػا ىػي ال كمػا غلػب أف
تكوف .فينظر إىل ادلنفعػة مػن حيػث كو ػا تشػبع حاجػة وال يتعػد ىػذه النظػرة.
فينظػػر إىل اخلمػػر مػػن حيػػث كو ػػا ذلػػا قيمػػة اقتصػػادية أل ّ ػػا تشػػبع حاجػػة ألفػراد
وينظػر إىل صػانع اخلمػر باعتبػػاره يػ دي خدمػة مػن حيػػث كػوف ىػذه اخلدمػة ذلػػا
قيمة اقتصادية أل ّ ا تشبع حاجة ألفراد.
ىػػذه ىػػي طبيعػػة احلاجػػات عنػػدىم وىػػذه ىػػي طبيعػػة وسػػائل إشػػباعها
فاالقتصادي الرأ ا ال يهتم ػا غلػب أف يكػوف عليػو اجملتمػع بػل يهػتم بادلػادة
االقتصادية من حيث كو ا تشبع حاجة .ولذلك كانػت مهمػة االقتصػادي ىػي
تػػوفري السػػلع واخلػػدمات أي تػػوفري وسػػائل اإلشػػباع مػػن أجػػل إشػػباع حاجػػات
اإلنساف بغح النظر عن أي اعتبار رخػر .وبنػاء علػى ىػذا يبحػث االقتصػادي
يف تػوفري وسػائل اإلشػباع حلاجػات اإلنسػاف .ودلػا كانػت السػلع واخلػدمات الػػيت
ى ػ ػػي وس ػ ػػائل اإلش ػ ػػباع زل ػ ػػدودة يف نظ ػ ػػرىم فأل ػ ػػا ال تكف ػ ػػي لس ػ ػػد حاج ػ ػػات
اإلنس ػػاف أل ّف ى ػػذه احلاج ػػات غ ػػري زل ػػدودة حس ػػب رأيه ػػم .فهن ػػاؾ احلاج ػػات
األساسػػية الػػيت ال بػػد لئلنسػػاف مػػن إشػػباعها بوصػػفو إنسػػاناً وىنػػاؾ عػػدد مػػن
احلاجػػات الػػيت تػػزداد كلّمػػا ارتقػػى اإلنسػػاف إىل مرتبػػة أعلػػى مػػن مراتػػب ادلدنيػػة.
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وىػػذه تنمػػو وتػػزداد فتحتػػاج إىل إشػػباعها مجيعهػػا إشػػباعاً كلي ػاً وىػػذا ال يتػػأتى
مهما كثرت السلع واخلدمات .ومػن ىنػا نشػأ أسػاس ادلشػكلة االقتصػادية وىػو
كث ػػرة احلاج ػػات وقل ػػة وس ػػائل إش ػػباعها يع ػػت ع ػػدـ كفاي ػػة الس ػػلع واخل ػػدمات
إلشػػباع مجيػػع حاجػػات اإلنسػػاف إشػػباعاً كلي ػاً؛ فتواجػػو اجملتمػػع حين ػػذ ادلشػػكلة
االقتصػػادية وىػػي مشػػكلة النػػدرة النسػػبية للسػػلع واخلػػدمات والنتيجػػة احلتميػػة
ذلذه الندرة ىي أف تظل بعح احلاجات إما مشبعة إشباعاً جزئيػاً فقػا أو غػري
مشػػبعة إطبلق ػاً .ومػػا داـ األمػػر كػػذلك فػػبل بػػد مػػن قواعػػد يتواضػػع عليهػػا أف ػراد
اجملتمع لتقرر أي احلاجات سػتحظى باإلشػباع وأيهػا سػيكوف نصػيبها احلرمػاف
وبعبارة أخر ال بد من قواعد تقرر كيفية توزيع ادلوارد احملػدودة علػى احلاجػات
غري احملدودة .فادلشكلة عندىم إذف ىي احلاجات وادلوارد ولػيس اإلنسػاف أي
ىي توفري ادلوارد إلشباع احلاجػات ولػيس إشػباع حاجػات كػل فػرد مػن األفػراد.
ودل ػػا ك ػػاف األم ػػر ك ػػذلك ك ػػاف ال ب ػػد م ػػن أف تك ػػوف القواع ػػد ال ػػيت توض ػػع ى ػػي
القواعػػد الػػيت تضػػمن الوصػػوؿ إىل أرفػػع مسػػتو شلكػػن مػػن اإلنتػػاج ح ػ يتػػأتى
توفري ادلوارد أي ح توفر السلع واخلدمات جملموعػة النّػاس ال لكػل فػرد مػنهم.
ومػػن ىنػػا كانػػت مشػػكلة توزيػػع السػػلع واخلػػدمات مرتبطػػة ارتباط ػاً و يقػاً شػػكلة
إنتاجهػػا .وكػػاف اذلػػدؼ األ ػػى للدراسػػات االقتصػػادية ىػػو العمػػل علػػى زيػػادة مػػا
يستهلكو رلموع النّاس من السلع واخلدمات وذلذا كانػت دراسػة العوامػل الػيت
ت ػ ر يف حج ػػم اإلنت ػػاج األىل ػػي حتت ػػل مك ػػاف الص ػػدارة ب ػػني مجي ػػع ادلوض ػػوعات
االقتص ػػادية؛ أل ّف البح ػػث يف زي ػػادة اإلنت ػػاج األىل ػػي م ػػن أى ػػم األتػ ػاث دلعاجل ػػة
ادلشػػكلة االقتصػػادية أال وىػػي النػػدرة يف السػػلع واخلػػدمات بالنسػػبة للحاجػػات.
إذ إ ػ ػػم يعتقػ ػػدوف أنػ ػػو ال ؽلكػ ػػن معاجلػ ػػة الفقػ ػػر واحلرمػ ػػاف إالّ عػ ػػن طريػ ػػق زيػ ػػادة
اإلنتػ ػػاج .فعػ ػػبلج ادلشػ ػػكلة االقتصػ ػػادية الػ ػػيت تواجػ ػػو اجملتمػ ػػع إّظلػ ػػا يكػ ػػوف بزيػ ػػادة
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اإلنتاج.
وأمػػا قيمػػة الشػػيء ادلنػػتَج فهػػي تعػػت درجػػة أعليتػػو إمػػا بالنسػػبة لشػػخص
معػػني وإم ػػا بالنس ػػبة لش ػػيء رخ ػػر فف ػػي احلال ػػة األوىل يطل ػػق عليه ػػا اس ػػم قيم ػػة
ادلنفع ػػة ويف احلالػ ػة الثاني ػػة يطل ػػق عليه ػػا اس ػػم قيم ػػة االس ػػتبداؿ .وقيم ػػة منفع ػػة
الشػػيء تػػتلخص يف أف قيمػػة منفعػػة أي ػة وحػػدة مػػن شػػيء واحػػد تقػػدر نفعتػػو
النهائية أي نفعة الوحدة اليت تشبع أضعف احلاجات) وىذا مػا ػوه نظريػة
ادلنفعة النهائية أو احل ّديػة)  .أي أف ادلنفعػة ال تقػدر تسػب وجهػة نظػر ادلنػتِج
فتق ػػدر بتك ػػاليف إنتاجه ػػا؛ أل ّ ػػا حين ػػذ تك ػػوف ق ػػد روعي ػػت فيه ػػا وجه ػػة نظ ػػر
الع ػػرض فق ػػا دوف الطل ػػب وال تق ػػدر تس ػػب وجه ػػة نظ ػػر ادلس ػػتهلِك فتقػ ػدر
قػػدار مػػا فيهػػا مػػن منفعػػة ومػػن شػػعور باحلاجػػة إىل ىػػذه ادلنفعػػة مػػع مبلحظػػة
عامػػل النػػدرة أل ّ ػػا حين ػػذ تكػػوف روعيػػت فيهػػا وجهػػة نظػػر الطلػػب فقػػا دوف
العػػرض .وإظلػػا غلػػب أف تراعػػى فيهػػا وجهػػة نظػػر العػػرض والطلػػب مع ػاً فت خػػذ
منفعتهػػا عنػػد رخػػر حػػد تشػػبع فيػػو احلاجػػة  -عنػػد رخػػر حػػد مػػن إشػػباعها أي
ت خذ قيمة الرغيف عند رخر اجلوع ال عند أولو ويف وقت توفر اخلبػز عاديػاً يف
السػػوؽ ال يف وقػػت ندرتػػو .ىػػذه ىػػي قيمػػة ادلنفعػػة .أمػػا قيمػػة االسػػتبداؿ فأل ػػا
خاص ػػة إذا ت ػػوفرت يف الش ػػيء جعلت ػػو ص ػػاحلاً لبلس ػػتبداؿ ويعرفو ػػا بأ ػػا ق ػػوة
ّ
االسػػتبداؿ للشػػيء بالنسػػبة لغػػريه فقيمػػة اسػػتبداؿ القم ػ بالنسػػبة للػػذرة تقػػدر
بكميػػة الػػذرة الػػيت غلػػب التنػػازؿ عنهػػا للحصػػوؿ علػػى وحػػدة مػػن القمػ  .ويطلػػق
علػػى قيمػػة ادلنفعػػة اسػػم ادلنفعػػة فقػػا ويطلػػق علػػى قيمػػة االسػػتبداؿ اسػػم القيمػػة
فقا.
واالسػػتبداؿ إظلػػا يػػتم بوجػػود بػػدؿ للس ػلعة أو اخلدمػػة م ػوا ٍز ذلػػا أو قريػػب
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منهػ ػػا يف القيمػ ػػة .ومػ ػػن ىنػ ػػا كػ ػػاف ال بػ ػػد مػ ػػن تػ ػػث القيمػ ػػة عنػ ػػد االقتصػ ػػاديني
الرأ اليني أل ّ ا أساس االستبداؿ وأل ا ىي الصفة الػيت ؽلكػن قياسػها وأل ػا
ىػػي ادلقيػػاس الػػذي تقػػاس بػػو السػػلع واخلػػدمات وايػػز بػػو األعمػػاؿ ادلنتجػػة مػػن
األعمػػاؿ غػػري ادلنتجػػة .ذلػػك أف اإلنتػػاج ىػػو إغلػػاد ادلنفعػػة أو زياد ػػا وىػػو يػػتم
بأعمػػاؿ فللتمييػػز بػػني ىػػذه األعمػػاؿ مػػن حيػػث كو ػػا منتجػػة أو غػػري منتجػػة
ودلعرف ػػة أيه ػػا أكث ػػر إنتاجي ػػة م ػػن اآلخ ػػر ال ب ػػد م ػػن مقي ػػاس دقي ػػق للمنتج ػػات
واخل ػػدمات ادلختلف ػػة .وى ػػذا ادلقي ػػاس ال ػػدقيق ى ػػو الق ػػيم االجتماعي ػػة للمنتج ػػات
واخلػػدمات ادلختلفػػة .أو بعبػػارة أخػػر ىػػو ذلػػك التقػػدير اجلمػػاعي للعمػػل الػػذي
يبذؿ أو اخلدمة اليت ت ّد وقػد أصػب ىػذا التقػدير أمػراً ضػرورياً أل ّف اإلنتػاج
عل ػػى ذم ػػة االس ػػتبداؿ ق ػػد ح ػػل يف اجلماع ػػات احلديث ػػة زل ػػل اإلنت ػػاج عل ػػى ذم ػػة
االس ػػتهبلؾ فأص ػػب ك ػػل ف ػػرد يس ػػتبدؿ الي ػػوـ إنتاج ػػو كل ػػو أو معظمػ ػو بأش ػػياء
أخ ػػر كث ػػرية أنتجه ػػا غ ػػريه م ػن النّػػاس .وى ػػذا االس ػػتبداؿ إظل ػػا ي ػػتم بوج ػػود ب ػػدؿ
للسلعة أو اخلدمػة فػبل بػد مػن تقػدير قيمػة للسػلعة حػ يػتم اسػتبداذلا .ولػذلك
كانػػت معرفػػة القيمػػة :مػػا ىػػيو أم ػراً ضػػرورياً لئلنتػػاج وأم ػراً ضػػرورياً لبلسػػتهبلؾ
أي أمراً حتمياً إلشباع حاجات اإلنساف بوسائل اإلشباع.
إالّ أف قيمػػة االسػػتبداؿ ىػػذه قػػد خصصػػت يف العصػػر احلػػديث بواحػػدة
من قيمها وصػارت ىػي الغالبػة عليهػا .ففػي اجلماعػات ادلتمدنػة ال تنسػب قػيم
السلع بعضها إىل بعح وإظلا تنسب إىل سلعة معينة تسمى النقود .وقػد أطلػق
علػػى نسػػبة اسػػتبداؿ الشػػيء بػػالنقود اسػػم الػػثمن)  .فػػالثمن ىػػو قيمػػة اسػػتبداؿ
الشػػيء بالنسػػبة للنقػػود .وعلػػى ذلػػك يكػػوف الفػػرؽ بػػني قيمػػة االسػػتبداؿ والػػثمن
ىػػو أف قيمػػة االسػػتبداؿ ىػػي نسػػبة اسػػتبداؿ الشػػيء بغػػريه مطلق ػاً س ػواء أكػػاف
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نق ػػوداً أـ س ػػلعاً أـ خ ػػدمات أم ػػا ال ػػثمن فه ػػو قيم ػػة اس ػػتبداؿ الش ػػيء ب ػػالنقود
خاصة .ويمتب على ىذا أف أمثاف السلع ؽلكػن أف ترتفػع كلهػا يف وقػت واحػد
و ػػبا كله ػػا يف وق ػػت واح ػػد يف ح ػػني أن ػػو يس ػػتحيل أف ترتف ػػع أو ػػبا قيم ػػة
استبداؿ كل السلع بعضها ببعح يف وقت واحد .وكذلك ؽلكػن أف تتغ ّػري أمثػاف
السلع من غري أف يمتػب علػى ذلػك تغ ّػري يف قيمػة اسػتبداذلا .وعلػى ذلػك فػثمن
السػػلعة ىػػو إحػػد قػػيم ىػػذه السػػلعة وبعبػػارة أخػػر ىػػو قيمػػة السػػلعة بالنسػػبة
للنقود فقا .ودلا كاف الثمن ىو إحد القػيم كػاف طبيعيػاً أف يكػوف ىػو مقيػاس
كػػوف الشػػيء نافعػاً أو غػػري نػػافع ومقيػػاس درجػػة ادلنفعػػة يف الشػػيء .فالسػػلعة أو
اخلدمة تعتس منتجة ونافعة إذا كاف اجملتمع يقدر ىػذه السػلعة ادلعينػة أو اخلدمػة
ادلعينة بثمن معني أما درجة ادلنفعة ذلذه السلعة أو اخلدمة فتقاس بػالثمن الػذي
تقبل مجهرة ادلستهلكني دفعو حلياز ا سػواء أكانػت ىػذه السػلعة مػن ادلنتجػات
الزراعي ػػة أـ الص ػػناعية وس ػ ػواء أكان ػػت اخلدم ػػة خدم ػػة ت ػػاجر أـ ش ػػركة نق ػػل أـ
طبيب أـ مهندس.
أما الدور الذي يقوـ بو الثمن يف اإلنتاج واالستهبلؾ والتوزيػع فػذلك أف
جهػػاز الػػثمن ىػػو الػػذي يقػػرر أي ادلنتجػػني س ػػيدخل إىل حلبػػة اإلنت ػػاج وأيه ػػم
سػػيظل بعيػػداً عػػن زمػػرة ادلنتجػػني بػػنفس الكيفيػػة الػػيت يقػػرر هبػػا أي ادلسػػتهلكني
سيتمتع بألشباع حاجاتػو وأيهػم سػتظل حاجاتػو غػري مشػبعة .وتكػاليف اإلنتػاج
للسػػلعة ىػػي العامػػل الرئيسػػي الػػذي ػلكػػم عرضػػها يف السػػوؽ وادلنفعػػة الػػيت يف
الس ػػلعة ى ػػي العام ػػل الرئيس ػػي ال ػػذي ػلك ػػم طل ػػب الس ػػوؽ ذل ػػا وكبلعل ػػا يق ػػاس
بػػالثمن .لػػذلك كػػاف تػػث العػػرض والطلػػب تثػػني أساسػػيني يف االقتصػػاد عنػػد
الرأ ػ ػػاليني .وادل ػ ػراد بػ ػػالعرض ىػ ػػو عػ ػػرض السػ ػػوؽ وادل ػ ػراد بالطلػ ػػب ىػ ػػو طلػ ػػب
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السوؽ .وكمػا أف الطلػب ال ؽلكػن تعيينػو مػن غػري ذكػر الػثمن فكػذلك العػرض
ال ؽلكػػن تقػػديره مػػن غػػري الػػثمن .إالّ أف الطلػػب يتغػػري بعكػػس تغػػري الػػثمن فػػألذا
زاد الػػثمن قػ ّػل الطلػػب وإذا قػ ّػل الػػثمن زاد الطلػػب .خبػػبلؼ العػػرض فألنػّػو يتغػػري
بتغري الثمن ويف اماىػو أي أف العػرض يػزداد بارتفػاع الػثمن ويقػل هببوطػو .ويف
كلتا احلالتني يكوف للثمن األ ر األكػس يف العػرض والطلػب أي يكػوف لػو األ ػر
األكس يف اإلنتاج واالستهبلؾ.
وجهػػاز الػػثمن عنػػدىم ىػػو الطريقػػة ادلثلػػى لتوزيػػع السػػلع واخلػػدمات علػػى
أفراد اجملتمع ذلك أف ادلنافع ىي نتيجة اجملهودات اليت يبػذذلا اإلنسػاف فػألذا مل
يكن اجلزاء مساوياً للعمل فبل شك يف أف مسػتو اإلنتػاج يػنحا وعلػى ذلػك
فالطريقة ادلثلى لتوزيع السلع واخلدمات على أفراد اجملتمع ىػي تلػك الػيت تضػمن
الوصػػوؿ إىل أرفػػع مسػػتو شلكػػن مػػن اإلنتػػاج .وىػػذه الطريقػػة ىػػي طريقػػة الػػثمن.
وىػي مػا يطلقػػوف عليػو جهػاز الػػثمن أو ميكانيكيػة الػثمن .أل ّ ػػم يػروف أف ىػػذه
الطريقػػة حتػػدث التػوازف االقتصػػادي بشػػكل ر  .أل ّ ػػا قائمػػة علػػى تػػرؾ احلريػػات
للمستهلكني يف أف يقرروا بأنفسهم توزيػع ادلػوارد الػيت ؽللكهػا اجملتمػع علػى فػروع
النشػػاط االقتصػػادي ادلختلفػػة بألقبػػاذلم علػػى ش ػراء بعػػح ادل ػواد وعػػدـ إقبػػاذلم
على بعضها .فينفقوف دخوذلم اليت يكسبو ا على شراء مػا ػلتاجونػو أو يرغبػوف
فيػػو .فادلسػػتهلك الػػذي ال يرغػػب اخلمػػر ؽلتنػػع عػػن ش ػرائها وينفػػق دخلػػو علػػى
شيء رخػر .فػألذا كثػر عػدد ادلسػتهلكني الػذين ال يرغبػوف اخلمػر أو أصػب مجيػع
النّػػاس ال يرغبو ػػا يصػػب إنتػػاج اخلمػػر غػػري مػرب لعػػدـ تػوافر الطلػػب عليػػو فيقػػف
طبيعيػاً إنتػاج اخلمػر وىكػذا مجيػع ادلػواد .فادلسػتهلكوف ىػم الػذين قػرروا كميػة اإلنتػػاج
ونػػوع اإلنتػػاج يف تػػركهم وح ػريتهم .والػػثمن ىػػو الػػذي جػػر بواسػػطتو توزيػػع السػػلع
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واخل ػ ػػدمات يف ت ػ ػػوفره م ػ ػػن ادلس ػ ػػتهلكني أو ع ػ ػػدـ ت ػ ػػوفره ل ػ ػػديهم ويف إعطائ ػ ػػو
للمنتجني أو عدـ إعطائو ذلم.
وجهػػاز الثم ػن ىػػو احلاف ػز علػػى اإلنػت ػاج وىػػو ادلػػنظم للتوزيػػع وىػػو أداة
االتص ػػاؿ ب ػػني ادلن ػػتج وادلس ػػتهلك أي ى ػػو ال ػػذي ػلق ػ ػق الت ػ ػوازف بي ػ ػن اإلن ػ ػتاج
واالستهبلؾ.
أم ػػا كون ػػو ى ػػو احل ػػافز عل ػػى اإلنت ػػاج ف ػػذلك أف ال ػػدافع الرئيس ػػي لقي ػػاـ
اإلنسػػاف بػػأي رلهػػود منػػتج أو أيػػة تضػػحية ىػػو مكافأتػػو ادلاديػػة علػػى ب ػذؿ ىػػذا
اجملهود أو تلك التضحية .ويستبعد االقتصاديوف الرأ اليوف قيػاـ اإلنسػاف ببػذؿ
أي رلهػػود بػػدافع معنػػوي أو روحػػي .والػػدافع األخبلقػػي الػػذي يعمفػػوف بوجػػوده
يرجعونػػو إىل مكافػػأة ماديػػة ويػػروف أف اجملهػػودات الػػيت يبػػذذلا اإلنسػػاف إظلػػا ىػػي
إلشػػباع حاجاتػػو وسػػد رغباتػػو ادلاديػػة .وىػػذا اإلشػػباع إمػػا أف يكػػوف عػػن طريػػق
اسػػتهبلؾ السػػلع الػػيت ينتجهػػا مباشػػرة أو عػػن طريػػق احلصػػوؿ علػػى جػزاء نقػػدي
ؼلولػػو احلصػػوؿ علػػى السػػلع واخلػػدمات الػػيت أنتجهػػا اآلخػػروف .و ػػا أف اإلنسػػاف
يعتم ػ ػػد يف إش ػ ػػباع معظ ػ ػػم حاجات ػ ػػو إف مل يك ػ ػػن كله ػ ػػا عل ػ ػػى مبادل ػ ػػة رلهودات ػ ػػو
جهػػودات غػػريه كػػاف إشػػباع احلاجػػات منصػػباً علػػى طريػػق احلصػػوؿ علػػى جػزاء
نقػػدي جملهوداتػػو ؼلػػوؿ لػػو احلصػػوؿ علػػى السػػلع واخلػػدمات ولػػيس منصػػباً علػػى
احلصوؿ على السلع اليت ينتجها ولذلك كاف اجلزاء النقدي وىو الػثمن) ىػو
الدافع لئلنساف على اإلنتاج .ومن ىنا كاف الثمن ىو الذي ػلفز ادلنتجػني علػى
بذؿ رلهودا م فالثمن ىو احلافز على اإلنتاج.
أمػػا ك ػػوف ال ػػثمن ىػػو ال ػػذي يػػنظم التوزيػػع ف ػػذلك أف اإلنس ػػاف يرغ ػػب يف
إشػ ػػباع مجيػ ػػع حاجاتػ ػػو إشػ ػػباعاً كلي ػ ػاً .ولػ ػػذلك يسػ ػػعى للحصػ ػػوؿ علػ ػػى السػ ػػلع
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واخلدمات اليت تشبع ىذه احلاجػات .ولػو تػرؾ لكػل فػرد مػن بػت اإلنسػاف حريػة
إشػػباع حاجاتػػو دلػػا توقػػف عػػن حيػػازة واسػػتهبلؾ مػػا شػػاء مػػن السػػلع .ولكػػن دلػػا
كاف كل فرد من بت اإلنسػاف يسػعى إىل نفػس ىػذا الغػرض كػاف ال بػد مػن أف
يقػػف الفػػرد يف إشػػباع احلاجػػات عنػػد احلػػد الػػذي يسػػتطيع فيػػو مبادلػػة رلهوداتػػو
جه ػػودات غ ػػريه أي عن ػػد ح ػػد اجلػ ػزاء النق ػػدي ال ػػذي ػلص ػػل علي ػػو م ػػن ب ػػذؿ
رلهوداتػػو أي عنػػد حػػد الػػثمن .ومػػن ىنػػا كػػاف الػػثمن ىػػو القيػػد الػػذي يوضػػع
طبيعياً وغلعل اإلنساف يتوقف عن احليازة واالستهبلؾ عنػد احلػد الػذي يتناسػب
مػػع مػوارده .فوجػػود الػػثمن ىػػو الػػذي جعػػل اإلنسػػاف يفكػػر ويػوازف ويفاضػػل بػػني
حاجاتػػو ادلتنافسػػة الػػيت تتطلػػب اإلشػػباع فيأخػػذ مػػا يػراه ضػػرورياً ويسػػتغت عمػػا
ي ػراه أقػػل ضػػرورة .فهػػو الػػذي يػػرغم الفػػرد علػػى االكتفػػاء بألشػػباع بعػػح حاجاتػػو
إشباعاً جزئياً كي يتسىن لو إشػباع بعضػها اآلخػر الػذي يػراه ال يقػل أعليػة عػن
احلاج ػػات ال ػػيت اكتف ػػى بألش ػػباع بعض ػػها جزئي ػاً .ف ػػالثمن ى ػػو ال ػػذي ي ػنظم توزي ػػع
احلاجات اليت يتطلبها الفرد وكذلك ىو الذي ينظم توزيع ادلنافع احملػدودة علػى
الع ػ ػػدد الكب ػ ػػري م ػ ػػن ادلس ػ ػػتهلكني ال ػ ػػذي يطل ػ ػػب ى ػ ػػذه ادلن ػ ػػافع .فتف ػ ػػاوت م ػ ػوارد
ادلسػػتهلكني غلعػػل اسػػتهبلؾ كػػل فػػرد قاصػراً علػػى مػػا تسػػم بػػو مػوارده .وبػػذلك
يص ػػب اس ػػتهبلؾ بع ػػح الس ػػلع قاصػ ػراً عل ػػى م ػػن تس ػػم ل ػػو مػ ػوارده ويص ػػب
اس ػػتهبلؾ بع ػػح الس ػػلع عام ػاً عل ػػى مجي ػػع النّػػاس ال ػػذين ؽللك ػػوف أدىن ح ػػد م ػػن
الػػثمن .وهبػػذا يكػػوف الػػثمن بارتفاعػػو لػػبعح السػػلع واطلفاضػػو لبعضػػها وتػػوفر
اجل ػزاء النق ػػدي عن ػػد بعض ػػهم وع ػػدـ ت ػػوفره عن ػػد اآلخػ ػرين يك ػػوف ال ػػثمن ب ػػذلك
منظماً لتوزيع ادلنافع على ادلستهلكني.
وأمػػا كػػوف الػػثمن ػلقػػق الت ػوازف بػػني اإلنتػػاج واالسػػتهبلؾ أي يكػػوف أداة
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اتصاؿ بني ادلنتج وادلسػتهلك فػذلك أف ادلنػتج الػذي ػلقػق رغبػات ادلسػتهلكني
يكافأ على ذلك باحلصػوؿ علػى ربػ  .وادلنػتج الػذي ال مػد منتجاتػو قبػوالً لػد
ادلس ػػتهلكني ال ب ػػد م ػػن أف ينته ػػي باخلس ػػارة .والطريق ػػة ال ػػيت يس ػػتطيع ادلن ػػتج أف
يقػػف هبػػا علػػى رغبػػات ادلسػػتهلكني إظلػػا ىػػي الػػثمن .فعػػن طريػػق الػػثمن يعػػرؼ
رغبػػات ادلسػػتهلكني فػػألذا زاد إقبػػاؿ ادلسػػتهلكني علػػى ش ػراء سػػلعة معينػػة ارتفػػع
مثنهػػا يف السػػوؽ وبػػذلك يػػزداد إنتػػاج ىػػذه السػػلعة حتقيقػاً لرغبػػات ادلسػػتهلكني.
وإذا أعرض ادلستهلكوف عن شراء سلعة معينة اطلفح مثنها يف السػوؽ وبػذلك
يقػػل إنتػػاج ىػػذه السػػلعة .فتزيػػد ادل ػوارد ادلخصصػػة لئلنتػػاج بزيػػادة الػػثمن وتقػػل
ادل ػوارد ادلخصصػػة لئلنتػػاج بقلػػة ال ػػثمن .وبػػذلك يك ػػوف الػػثمن ىػػو الػػذي حقػػق
التػ ػوازف ب ػػني اإلنت ػػاج واالس ػػتهبلؾ وى ػػو ال ػػذي ك ػػاف أداة االتص ػػاؿ ب ػػني ادلن ػػتج
وادلستهلك .وىذا غلري بطريقة رلية .ومن ىنا كاف الثمن ىو القاعدة الػيت يقػوـ
عليها االقتصاد يف نظر الرأ اليني وىو حجر الزاوية يف االقتصاد عندىم.
ىػذه ىػي خبلصػة النظػاـ االقتصػادي يف ادلبػدأ الرأ ػا وىػو مػا يسػػمونو
االقتص ػػاد السياس ػػي)  .ويتب ػػني م ػػن دراس ػػتو والتعم ػػق يف تث ػػو فس ػػاد النظ ػػاـ
االقتصادي الرأ ا من عدة وجوه:
فاالقتصػ ػػاد عنػ ػػدىم ىػ ػػو الػ ػػذي يبحػ ػػث يف حاجػ ػػات اإلنسػ ػػاف ووسػ ػػائل
إشػػباعها فيجعلػػوف إنتػػاج السػػلع واخلػػدمات الػػيت ىػػي وسػػائل إشػػباع احلاجػػات
م ػػع توزيػ ػػع ىػ ػػذه السػ ػػلع واخلػ ػػدمات عل ػػى احلاجػ ػػات تث ػ ػاً واحػ ػػداً أي غلعلػ ػػوف
احلاجػات ووسػائل إشػػباعها متػداخلني تيػػث يكونػاف شػي اً واحػػداً وتثػاً واحػػداً
ال ينفصػػل أحػػدعلا عػػن اآلخػػر بػػل ينطػػوي أحػػدعلا يف نايػػا اآلخػػر .إذ ينطػػوي
توزيع السلع واخلدمات يف تث إنتاج ىػذه السػلع واخلػدمات .وبنػاء علػى ذلػك
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ينظػػروف إىل االقتصػػاد نظػػرة واحػػدة تشػػمل ادلػػادة االقتصػػادية وكيفيػػة حياز ػػا
دوف فص ػ ػػل بينهم ػ ػػا ودوف ايي ػ ػػز أح ػ ػػدعلا ع ػ ػػن اآلخ ػ ػػر .أي ينظ ػ ػػروف إىل عل ػ ػػم
االقتصػػاد والنظػػاـ االقتصػػادي نظػػرة واحػػدة دوف فػػرؽ بينهمػػا مػػع أف ىنالػػك
فرق ػاً بػػني النظػػاـ االقتصػػادي وعلػػم االقتصػػاد .فالنظػػاـ االقتصػػادي ىػػو الػػذي
يبػػني توزيػػع الثػػروة والُّكهػػا والتصػػرؼ هبػػا ومػػا شػػاكل ذلػػك .وىػػو يف بيانػػو ىػػذا
يس ػػري َوف ػػق وجه ػػة نظ ػػر معين ػػة يف احلي ػػاة .ول ػػذلك ك ػػاف النظ ػػاـ االقتص ػػادي يف
اإلسبلـ غريه يف االشػماكية والشػيوعية وغػريه يف الرأ اليػة أل ّف كػل نظػاـ منهػا
يسري حسب وجهة نظر ادلبػدأ يف احليػاة خبػبلؼ علػم االقتصػاد فألنػو يبحػث يف
اإلنت ػػاج وحتس ػػينو وإغل ػػاد وس ػػائلو وحتس ػػينها وى ػػذا ع ػػادلي عن ػػد مجي ػػع األم ػػم ال
ؼلػػتص بػػو مبػػدأ دوف رخػػر كسػػائر العلػػوـ .فمػػثبلً النظ ػػرة إىل ادللكيػػة تلػػف يف
النظ ػػاـ الرأ ػػا عنه ػػا يف النظ ػػاـ االش ػ ػماكي والش ػػيوعي وعنه ػػا يف اإلس ػػبلـ
خبػػبلؼ حتسػػني اإلنتػػاج فألنػّػو تػػث واقػػع والنظػػرة إليػػو نظػػرة علميػػة وىػػي واحػػدة
عند مجيع النّاس من حيث النظرة مهما اختلف الفهم.
فهػذا االنػػدماج بػني احلاجػػات والوسػائل يف البحػػث أي بػني إغلػػاد ادلػػادة
االقتصػػادية وكيفيػػة توزيعهػػا وجعلهمػػا شػػي اً واحػػداً وتثػاً واحػػداً خطػػأ نػػتج عنػػو
ىػػذا اخللػػا والتػػداخل يف أتػػاث االقتصػػاد عنػػد الرأ ػػاليني .ولػػذلك كػػاف أسػػاس
تكوين االقتصاد يف ادلبدأ الرأ ا أساساً خاط اً.
أمػػا كػػوف احلاجػػات الػػيت تتطلػػب اإلشػػباع ال تكػػوف إالّ ماديػػة تتػػة فهػػو
خط ػػأ وؼل ػػالف واق ػػع احلاج ػػات فهن ػػاؾ احلاج ػػات ادلعنوي ػػة وىن ػػاؾ احلاج ػػات
الروحية وكل منهمػا يتطلػب اإلشػباع كاحلاجػات ادلاديػة وكػل منهمػا ػلتػاج إىل
سلع وخدمات إلشباعها.
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وأم ػػا نظ ػػرة االقتص ػػاديني الرأ ػػاليني إىل احلاج ػػات وادلن ػػافع كم ػػا ى ػػي ال
كما غلب أف يكوف عليو اجملتمع فألف ىذه النظرة تدؿ علػى أف رجػل االقتصػاد
الرأ ػػا ينظػػر إىل اإلنسػػاف بأنػػو إنسػػاف مػػادي تػػت رلػػرد مػػن ادليػػوؿ الروحيػػة
واألفكػػار األخبلقيػػة والغايػػات ادلعنويػػة .وىػػو ال يبػػا ػا غلػػب أف يكػػوف عليػػو
اجملتمػػع مػػن رفعػػة معنويػػة اعػػل الفضػػائل أسػػاس عبلقاتػػو ومػػا ينبغػػي أف يسػػوده
مػػن ػػو روحػػي اعػػل إدراؾ الصػػلة بػػا ىػػو ادلسػ ّػري للعبلقػػات مػػن أجػػل ن ػواؿ
رضػواف ا  .ىػػو ال يبػػا بكػػل ذلػػك بػػل علّػػو ادلػػادة البحتػػة الػػيت تشػػبع اجلوعػػات
ادلادية البحتة .فهو ال يغش يف البيع ح ترب مارتو وإذا رتها بالغش يصػب
الغػػش مشػػروعاً وىػػو ال يطعػػم الفقػراء إجابػػة ألمػػر ا بالصػػدقة وإظلػػا يطعمهػػم
ح ال يسرقوه فألف كاف مويعهم يزيػد روتػو فألنّػو يقػدـ علػى مػويعهم .وىكػذا
االقتصادي النظرة إىل ادلنفعػة باعتبارىػا تشػبع حاجػة ماديػة فحسػب.
ىم
ّ
يكوف ّ
فهذا اإلنساف الذي ينظر ىذه النظرة إىل اإلنساف مػن خػبلؿ نظرتػو إىل ادلنفعػة
ويقػػيم احليػػاة االقتصػػادية علػػى أسػػاس ىػػذه النظػػرة يعتػػس مػػن أخطػػر األشػػخاص
علػػى اجملتمعػػات وعلػػى النّػػاس .ىػػذا مػػن جهػػة ومػػن جهػػة أخػػر فػػألف األم ػواؿ
واجلهػػود الػػيت يسػػمو ا السػػلع واخلػػدمات إظلػػا يسػػعى إليهػػا الفػػرد لبلنتفػػاع هب ػػا
وتبػادؿ النّػاس ذلػا يكػ ّػوف بيػنهم عبلقػات يتك ّػوف تسػػبها اجملتمػع فػبل بػد مػػن أف
ينظػػر إىل م ػػا يك ػػوف عليػػو اجملتم ػػع يف عبلقات ػػو مجلػػة وتفص ػػيبلً ح ػػني النظ ػػرة إىل
األمواؿ واحلاجات .فاالىتماـ بادلادة االقتصادية من حيث كو ػا تشػبع حاجػة
دوف االىتماـ ا غلب أف يكوف عليو اجملتمع ىو فصل للمادة االقتصػادية عػن
العبلقات وىػذا غػري طبيعػي .أل ّف ىػذه ادلػادة االقتصػادية يتبادذلػا النّػاس فتك ّػوف
عبلقػػات بيػػنهم والعبلقػػات تكػ ّػوف اجملتمػػع فػػبل بػػد مػػن النظػػرة إىل مػػا سػػيكوف
عليػ ػػو اجملتمػ ػػع حػ ػػني النظػ ػػر إىل ادلػ ػػادة االقتصػ ػػادية .ولػ ػػذلك ال يص ػ ػ أف نعتػ ػػس
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األشػػياء نافعػػة جملػػرد وجػػود مػػن يرغػػب فيهػػا سػواء أكانػػت يف حقيقتهػػا مضػػرة أـ
ال وس ػ ػواء أكانػ ػػت ت ػ ػ ر يف عبلقػ ػػات النّػ ػػاس أـ ال وس ػ ػواء أكانػ ػػت زلرمػ ػػة يف
اعتق ػػاد النّػػاس يف اجملتم ػػع أـ كان ػػت زللل ػػة ب ػػل غل ػػب اعتب ػػار األش ػػياء نافع ػػة إذا
كانػػت حقيقػػة نافعػػة باعتبػػار مػػا غلػػب أف يكػػوف عليػػو اجملتمػػع .وذلػػذا ال يص ػ
اعتبػػار احلشػػيش واألفيػػوف ومػػا شػػاكلها سػػلعاً نافعػػة واعتبارىػػا مػػادة اقتصػػادية
جملػػرد وجػػود مػػن يرغػػب فيهػػا بػػل غلػػب مبلحظػػة أ ػػر ىػػذه ادل ػواد االقتصػػادية يف
العبلقػػات حػػني النظػػر إىل منفعػػة األشػػياء أي حػػني النظػػر إىل الشػػيء باعتبػػاره
م ػػادة اقتص ػػادية أو ع ػػدـ اعتب ػػاره .أي غل ػػب أف ينظ ػػر إىل األش ػػياء باعتب ػػار م ػػا
غلب أف يكوف عليو اجملتمع وال غلػوز االقتصػار علػى النظػرة إىل الشػيء كمػا ىػو
فحسب وغح النظر عما غلب أف يكوف عليو اجملتمع.
وقػػد نػػتج مػػن جػراء انػػدماج تػػث إشػػباع احلاجػػات يف نايػػا تػػث وسػػائل
إشػػباعها ومػػن جػراء نظػػرة االقتصػػاديني إىل وسػػائل اإلشػػباع باعتبارىػػا فقػػا أ ّ ػػا
تش ػػبع حاج ػػة ال ب ػػأي اعتب ػػار رخ ػػر ن ػػتج م ػػن ج ػ ػراء ذل ػػك أف ص ػػارت نظ ػػرة
االقتصػػاديني منصػػبة علػػى إنتػػاج الثػػروة أكثػػر مػػن انصػػباهبا علػػى توزيعهػػا إلشػػباع
احلاجػػات بػػل صػػارت نظػػرة التوزيػػع انويػػة .وعلػػى ىػػذا فػػألف النظػػاـ االقتصػػادي
الرأ ػػا يهػػدؼ إىل غايػػة واحػػدة ىػػي زيػػادة ػػروة الػػببلد مجلػػة ويعمػػل للوصػػوؿ
إىل أرفػع مسػتو شلكػن مػن اإلنتػاج وغلعػػل حتقيػق أقصػى مػا ؽلكػن مػن الرفاىيػػة
ألف ػراد اجملتمػػع نتيجػػة لزيػػادة الػػدخل األىلػػي ورفػػع مسػػتو اإلنتػػاج يف الػػببلد
وذلػػك بتمكي ػػنهم مػػن أخ ػػذ الث ػػروة حيػػت ي ػػمؾ ذل ػػم احلريػػة يف العم ػػل إلنتاجه ػػا
وحلياز ػػا .فاالقتصػػاد ال يوجػػد إلشػػباع حاجػػات األف ػراد وتػػوفري اإلشػػباع لكػػل
فرد من أفراد اجملموعػة وإظلػا ىػو منصػب علػى تػوفري مػا يشػبع حاجػات األفػراد
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أي منصب على إشباع حاجات اجملموعة برفػع مسػتو اإلنتػاج وزيػادة الػدخل
األىلي للببلد وعن طريق توفر الدخل األىلي ػلصل حين ذ توزيػع ىػذا الػدخل
بواسطة حرية ادللػك وحريػة العمػل علػى أفػراد اجملتمػع فيػمؾ لؤلفػراد حريػة نػواؿ
ما يسػتطيعونو مػن ىػذه الثػروة كػل تسػب مػا ؽللػك مػن عوامػل إنتاجهػا سػواء
حص ػ ػػل اإلش ػ ػػباع جلمي ػ ػػع األفػ ػ ػراد أو حص ػ ػػل ل ػ ػػبعح دوف ال ػ ػػبعح .ى ػ ػػذا ى ػ ػػو
االقتصػػاد السياسػػي أي االقتصػػاد الرأ ػػا ؛ وىػػذا خطػػأ زلػػح وسلػػالف للواقػػع
وال ي دي إىل رفع مستو ادلعيشة لؤلفراد مجيعهم وال ػلقق الرفاىية لكػل فػرد.
ووجو اخلطػأ يف ىػذا ىػو أف احلاجػات الػيت تتطلػب اإلشػباع ىػي حاجػات فرديػة
مػػع كو ػػا حاجػػات إنسػػاف فهػػي حاجػػات حملمػػد وصػػا وحسػػن وليس ػػت
حاجػػات جملموعػػة اإلنسػػاف أو جملموعػػة ّأمػػة أو جملموعػػة شػػعب .والػػذي يسػػعى
إلشػباع حاجاتػو ىػػو الفػرد سػواء أكػاف إشػػباعو ذلػا مباشػػرة كاألكػل أـ إشػػباعو
األم ػػة .ول ػػذلك كان ػػت ادلش ػػكلة
ذل ػػا ع ػػن طري ػػق إش ػػباع اجملم ػػوع كال ػػدفاع ع ػػن ّ
االقتصػػادية ممكػػزة علػػى أسػػاس توزيػػع وسػػائل اإلشػػباع علػػى األف ػراد أي توزيػػع
األمة أو الشعب ولػيس علػى احلاجػات الػيت تتطلبهػا
األمواؿ وادلنافع على أفراد ّ
األمػػة أو الشػػعب دوف النظػػر إىل كػػل فػػرد مػػن أف ػراده .وبعبػػارة أخػػر
رلموعػػة ّ
ادلش ػػكلة ى ػػي احلرم ػػاف ال ػػذي يص ػػيب الف ػػرد ال احلرم ػػاف ال ػػذي يص ػػيب رلم ػػوع
الببلد .والبحث يف النظاـ االقتصػادي إظلػا يكػوف يف إشػباع احلاجػات األساسػية
لكل فرد ال البحث يف إنتاج ادلادة االقتصادية.
ومن ىنا مل تكن دراسة العوامػل الػيت تػ ر يف حجػم اإلنتػاج األىلػي ىػي
موضع البحث يف إشباع مجيع حاجات األفراد األساسية فرداً فرداً إشػباعاً كليػاً
وإظل ػػا موض ػػع البح ػػث ى ػػو دراس ػػة حاج ػػات اإلنس ػػاف األساس ػػية م ػػن حي ػػث ى ػػو
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إنسػػاف ودراسػػة توزيػػع الثػػروة علػػى أفػراد اجملتمػػع لضػػماف إشػػباع مجيػػع حاجػػا م
األساسػػية وىػػو الػػذي غلػػب أف يكػػوف وػلتػػل مكػػاف الصػػدارة .علػػى أف معاجلػػة
فقػػر الػػببلد ال يعػػا مشػػاكل فقػػر األف ػراد فػػرداً فػػرداً ولكػػن معاجلػػة مشػػاكل فقػػر
األفػراد وتوزيػػع ػػروة الػػببلد ػلفػػز رلموعػػة أىػػل الػػببلد وأف ػرادىم علػػى العمػػل لزيػػادة
الػػدخل األىلػػي وأمػػا دراسػػة العوامػػل الػػيت تػ ر يف حجػػم اإلنتػػاج وزيػػادة الػػدخل
األىل ػػي ف ػػألف تثه ػػا يك ػػوف يف عل ػػم االقتص ػػاد أي يف ت ػػث ادل ػػادة االقتص ػػادية
وزياد ا ال يف تث إشباع احلاجات اليت ينظمها النظاـ االقتصادي.
أمػػا كػػوف النػػدرة النسػػبية للسػػلع واخلػػدمات ىػػي ادلشػػكلة االقتصػػادية الػػيت
تواجو اجملتمع واالدعاء أف كثرة احلاجات وقلة إشباعها أي عدـ كفايػة السػلع
واخلػػدمات إلش ػػباع مجي ػػع حاج ػػات اإلنس ػػاف إشػػباعاً كلي ػاً ى ػػو أس ػػاس ادلش ػػكلة
االقتصادية فذلك خطأ ؼلالف الواقع .وذلك أف احلاجات اليت تكوف معاجلتهػا
حتميػػة ىػػي احلاجػػات األساسػػية لػػد الفػػرد بوصػػفو إنسػػاناً ال احلاجػػات الثانويػػة
أو الكماليػػة وإف كانػػت احلاجػػة الكماليػػة يسػػعى ويعمػػل إلشػػباعها .وعلػػى ىػػذا
ف ػ ػػألف احلاج ػ ػػات األساس ػ ػػية زل ػ ػػدودة واألم ػ ػواؿ واجله ػ ػػود ال ػ ػػيت يس ػ ػػمو ا الس ػ ػػلع
واخلػػدمات ادلوجػػودة يف العػػامل كافيػػة إلشػػباع احلاجػػات األساسػػية وؽلكػػن إشػػباع
مجيػػع احلاجػػات األساسػػية إشػػباعاً كليػاً لؤلفػراد ادلسػػتهلكني فػػبل توجػػد مشػػكلة
يف احلاجػ ػػات األساسػ ػػية فض ػ ػبلً عػ ػػن جعلهػ ػػا ادلشػ ػػكلة االقتصػ ػػادية الػ ػػيت تواجػ ػػو
اجملتمع .وإظلا ادلشكلة االقتصادية ىي توزيع ىذه األمػواؿ واجلهػود علػى كػل فػرد
مػػن األف ػراد إلشػػباع مجيػػع حاجػػا م األساسػػية إشػػباعاً كلي ػاً ومسػػاعد م علػػى
السعي إلشباع حاجا م الكمالية.
أمػػا مشػػكلة زيػػادة احلاجػػات ادلتجػػددة فأل ػػا ال تتعلػػق بزيػػادة احلاجػػات
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األساسػػية أل ّف احلاجػػات األساسػػية لئلنسػػاف مػػن حيػػث ىػػو إنسػػاف ال تزيػػد
وإظل ػػا ال ػػذي يزي ػػد ويتج ػػدد ى ػػو حاجات ػػو الكمالي ػػة .فالزي ػػادة يف احلاج ػػات ال ػػيت
حتصػػل م ػع تقػػدـ اإلنسػػاف يف حياتػػو ادلدنيػػة إظلػػا تتعلػػق باحلاجػػات الكماليػػة ال
احلاجػػات األساسػػية وىػػذه يعمػػل إلشػػباعها ولكػػن عػػدـ إشػػباعها ال يسػػبب
مشػػكلة بػػل الػػذي يسػػبب مشػػكلة إظلػػا ىػػو عػػدـ إشػػباع احلاجػػات األساسػػية.
علػػى أف مسػػألة زيػػادة احلاجػػات الكماليػػة مسػػألة أخػػر تتعلػػق بػػاجملموع الػػذي
يعػػيش يف قطػػر معػػني ال بكػػل فػػرد مػػن أف ػراد ىػػذا القطػػر .وىػػذه ادلسػػألة ػللهػػا
ان ػػدفاع اإلنس ػػاف الطبيع ػػي إلش ػػباع حاجات ػػو فيدفع ػػو ى ػػذا االن ػػدفاع الن ػػاتج ع ػػن
زيادة احلاجات الكماليػة إىل العمػل لزيػادة وسػائل اإلشػباع إمػا بزيػادة اسػتغبلؿ
موارد ببلده أو بالعمػل يف بػبلد أخػر أو بالتوسػع واالنػدماج يف بػبلد أخػر .
وىذه ادلسألة غري مشكلة إشباع احلاجات األساسػية لكػل فػرد مػن أفػراد اجملتمػع
إش ػػباعاً كليػ ػاً .أل ّف مش ػػكلة توزي ػػع الث ػػروة عل ػػى األفػ ػراد ف ػػرداً ف ػػرداً إلش ػػباع مجي ػػع
حاج ػػا م األساس ػػية إش ػػباعاً كلي ػ ػاً ومس ػػاعدة ك ػػل ف ػػرد عل ػػى إش ػػباع حاجات ػػو
خاصػة بأمػة معينػة
الكمالية ىذه ادلشكلة تتعلق بوجهة النظر يف احليػاة وىػي ّ
أو مبػدأ معػني خبػبلؼ مسػألة زيػادة الػػدخل األىلػي بزيػادة اإلنتػاج .فأل ػا تتعلػػق
بالواقع احملسوس للببلد من حيث معرفة زيادة الثروة باالسػتغبلؿ أو اذلجػرة أو
التوسع أو االندماج .وىي منطبقة على الواقع ويقوـ هبا كل إنسػاف وىػي عامػة
ال تتعلق بوجهة نظر معينة وال ص ّأمة معينة وال مبدأ معيناً.
وعلػػى ىػػذا فالقواعػػد االقتصػػادية الػػيت توضػػع ىػػي القواعػػد ال ػػيت تض ػػمن
األمػػة فػػرداً فػػرداً تيػػث
توزيػػع ػػروة الػػببلد الداخليػػة واخلارجيػػة علػػى مجيػػع أف ػراد ّ
يضمن إشباع مجيع احلاجات األساسػية جلميػع األفػراد فػرداً فػرداً إشػباعاً كليػاً
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واكػػني كػػل فػػرد مػػنهم مػػن إشػػباع حاجاتػػو الكماليػػة .وأمػػا رفػػع مسػػتو اإلنتػػاج
فيحت ػ ػػاج إىل أت ػ ػػاث علمي ػ ػػة وتث ػ ػػو يف النظ ػ ػػاـ االقتص ػ ػػادي ال يع ػ ػػا ادلش ػ ػػكلة
االقتصادية وىي إشباع مجيع حاجات األفراد فرداً فرداً إشباعاً كليػاً .أل ّف زيػادة
اإلنتاج ت دي إىل رفع مستو روة الببلد وال تػ دي إىل إشػباع مجيػع احلاجػات
األساسػية جلميػػع األفػراد إشػػباعاً كليػاً .وقػػد تكػػوف الػػببلد غنيػػة بألنتاجهػػا كػػالعراؽ
والسػػعودية مػػثبلً ولكػػن احلاجػػات األساسػػية ألكثػػر أفػراد الشػػعب ىنػػاؾ ليسػػت
مشػػبعة إشػػباعاً كليػاً .ولػػذلك كانػػت زيػػادة اإلنتػػاج ال تعػػا ادلشػػكلة األساسػػية
اليت غلب عبلجها فوراً وقبل كل شيء وىي إشػباع مجيػع احلاجػات األساسػية
جلمي ػػع األفػ ػراد ف ػػرداً ف ػػرداً إش ػػباعاً كليػ ػاً اّ مس ػػاعد م عل ػػى إش ػػباع حاج ػػا م
الكماليػػة .وعلػػى ذلػػك فػػألف الفقػػر واحلرمػػاف ادلطلػػوب عبلجػػو ىػػو عػػدـ إشػػباع
احلاج ػػات األساس ػػية لئلنس ػػاف بوص ػػفو إنس ػػاناً ال احلاج ػػات ادلتج ػػددة تس ػػب
الرقػػي ادلػػدم .وادلطلػػوب عبلجػػو ىػػو الفقػػر واحلرمػػاف لكػػل فػػرد مػػن أف ػراد اجملتمػػع
فرداً فرداً ال فقر الببلد وحرما ا .وىذا الفقر واحلرماف هبذا ادلفهػوـ لكػل فػرد ال
يعا بزيادة اإلنتاج وإظلا يعا بكيفية توزيع الثروة على مجيع األفراد فػرداً فػرداً
تيث يشبع كل فرد مجيع حاجاتو األساسية إشػباعاً كليػاً ويسػاعد علػى إشػباع
حاجاتو الكمالية.
أمػػا موضػػوع القيمػػة فػػألف النظػػاـ االقتصػػادي الرأ ػػا يعتػػس القيمػػة نسػػبية
وليست حقيقية فهي إذاً عنػدىم قيمػة اعتباريػة .وعلػى ىػذا فقيمػة ذراع قمػاش
من الصوؼ ىي رخر منفعة لو يف حالة توفره يف السػوؽ وقيمتػو كػذلك مقػدار
مػػا حتصػػل بػػو مػػن سػػلع وجهػػود وتصػػب القيمػػة مثن ػاً إذا كػػاف مػػا حتصػػل عليػػو
بثػػوب القمػػاش نقػػوداً .وىاتػػاف القيمت ػػاف عنػػدىم شػػي اف منفصػػبلف ومس ػ ّػمياف
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ػف كػػل منهمػػا عػػن اآلخػػر :أحػػدعلا ادلنفعػػة والثػػام قيمػػة االسػػتبداؿ .وىػػذا
سلتلػ ٌ
ادلعػػىن للقيمػػة هبػػذا التحديػػد خطػػأ .أل ّف قيمػػة أيػػة سػػلعة إظلػػا ىػػي مقػػدار مػػا فيهػػا
من منفعة مع مبلحظة عامل الندرة .فالنظرة احلقيقيػة أليػة سػلعة ىػي النظػرة إىل
ادلنفعػػة مػػع مبلحظػػة عامػػل الن ػػدرة س ػواء ملكهػػا اإلنسػػاف ابتػػداءً كالص ػػيد أو
مبادلة كالبيع وسواء أكاف ذلك بالنسبة للشػخص أـ بالنسػبة للشػيء .فالقيمػة
إذاً اس ػػم دلس ػمى مع ػػني ل ػػو حقيق ػػة مشخص ػػة ول ػػيس ى ػػو ا ػاً لش ػػيء اعتب ػػاري
ينطبػػق علػػى مسػػمى باعتبػػار وال ينطبػػق عليػػو باعتبػػار رخػػر .فالقيمػػة ىػػي شػػيء
حقيقػي وليسػت شػي اً نسػبياً .وعليػو فنظػرة االقتصػاديني إىل القيمػة نظػرة خاط ػػة
من أساسها.
أمػػا مػػا يطلقػػوف عليػػو :القيمػػة احل ّديػػة) فألنػّػو تقػػدير لمكيػػز اإلنتػػاج علػػى
أسوأ االحتمػاالت بالنسػبة لتصػريف السػلع .فتقػدر قيمػة السػلعة علػى أدىن حػد
ح ػ يظػػل اإلنتػػاج سػػائراً علػػى أسػػاس مضػػموف .وليسػػت القيمػػة احل ّديػػة حقيقػػة
قيمػة السػػلعة حػ وال مثػن السػػلعة .أل ّف قيمػػة السػلعة إظلػػا تقػػدر قػدار مػػا فيهػػا
مػن منفعػة عنػػد التقػدير مػع مبلحظػة عامػل النػدرة يف ذلػػك الوقػت وال يػػنقص
مػػن قيمتهػػا نػػزوؿ مثنهػػا بعػػد ذلػػك كمػػا ال يزيػػد مػػن قيمتهػػا ارتفػػاع مثنهػػا بعػػد
ذلك .أل ّف قيمتها اعتست حني تقديرىا .وعلى ىػذا فالنظريػة احل ّديػة ىػي نظريػة
لل ػػثمن وليس ػػت نظري ػػة للقيم ػػة .وىنال ػػك ف ػػرؽ ب ػػني ال ػػثمن والقيم ػػة حػ ػ عن ػػد
االقتصػػاديني الرأ ػػاليني .فػػالثمن يػػتحكم يف تقػػديره كثػػرة الطلػػب وقلػػة العػػرض
معػاً أو كثػػرة العػػرض وقلػػة الطلػػب معػاً وىػػو أمػػر يتعلػػق بزيػػادة اإلنتػػاج ال يف
توزيعػػو .أمػػا القيمػػة فألنػّػو يػػتحكم يف تقػػديرىا ادلقػػدار الػػذي يف السػػلعة مػػن منفعػػة
عند التقػدير مػع مبلحظػة عامػل النػدرة دوف اعتبػاره جػزءاً يف التقػدير .وال يػ ر
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فيها العرض والطلب تأ رياًكلياً.
وعلػػى ىػػذا يكػػوف تػػث القيمػػة مػػن أساسػػو خطػػأ زلضػاً فكػػل مػػا ترتػػب
عليػػو مػػن تػػث خطػػأ زلػػح مػػن حيػػث التفريػػع .إالّ أف قيمػػة السػػلعة إف قػػدرت
منفعتها نفعة سلعة أو جهد كاف ىو التقدير الصحي وكػاف تقػديراً أقػرب إىل
الثب ػػات يف ادل ػػد القص ػػري وإف ق ػػدرت ب ػػالثمن ك ػػاف تق ػػديراً اعتباري ػاً ال تق ػػديراً
حقيقي ػاً وتص ػػب حين ػػذ أق ػػرب إىل التغ ػ ّػري يف ك ػػل وق ػػت تبع ػاً للس ػػوؽ وحين ػػذ
يبطػػل كو ػػا قيمػػة وال يصػػدؽ علػػى واقعهػػا حين ػػذ لفػ قيمػػة .وإظلػػا تصػػب أداة
ػلصل فيها نقود تسب السوؽ ال تسب ما فيها من منافع.
ويق ػػوؿ االقتص ػػاديوف الرأ ػػاليوف إف ادلن ػػافع ى ػػي نتيج ػػة اجمله ػػودات ال ػػيت
يبػػذذلا اإلنسػػاف فػػألذا مل يكػػن اجل ػزاء مسػػاوياً للعمػػل فػػبل شػػك يف أف مسػػتو
اإلنتػػاج يػػنحا ويتوصػػلوف مػػن ذلػػك إىل أف الطريقػػة ادلثلػػى لتوزيػػع الثػػروة علػػى
أفراد اجملتمع ىي تلك اليت تضمن الوصوؿ إىل أرفػع مسػتو شلكػن مػن اإلنتػاج.
وى ػػذا الق ػػوؿ خط ػػأ زل ػػح .ف ػػالواقع احملس ػػوس ى ػػو أف ادل ػػاؿ ال ػػذي خلق ػػو ا يف
الكػػوف ىػػو أسػػاس ادلنفعػػة يف السػػلع والنفقػػات الػػيت بػػذلت يف زيػػادة ادلنفعػػة ذلػػذا
ادلاؿ أو إغلاد منفعػة فيػو مػع العمػل ىػي الػيت جعلتػو علػى الشػكل الػذي صػار
إلي ػػو يػ ػ دي منفع ػػة معين ػػة فجع ػػل ادلنفع ػػة نتيج ػػة للمجه ػػودات فحس ػػب خط ػػأ
سلػػالف للواقػػع وإىػػدار للمػػادة اخلػػاـ وللنفقػػات الػػيت بػػذلت وقػػد تكػػوف ىػػذه
النفقػ ػػات بػ ػػدؿ مػ ػػادة خػ ػػاـ ال بػ ػػدؿ عمػ ػػل .وعليػ ػػو فادلنفعػ ػػة قػ ػػد تكػ ػػوف نتيجػ ػػة
رلهودات اإلنساف وقد تكوف نتيجة وجود ادلادة اخلاـ وقػد تكػوف نتيجػة ذلمػا
مع ػاً وليسػػت ىػػي نتيجػػة جملهػػودات اإلنسػػاف فحسػػب .وأمػػا اضلطػػاط مسػػتو
اإلنتػػاج فلػػيس نامػاً عػػن عػػدـ مسػػاواة اجلػزاء للعمػػل فحسػػب فقػػد يكػػوف نامػاً
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عن ذلك وقد يكػوف نامػاً عػن اسػتنفاد مجيػع الثػروة الػيت يف الػببلد وقػد يكػوف
ناماً عن احلروب وقد يكػوف نامػاً عػن غػري ذلػك فاضلطػاط اإلنتػاج يف إنكلػما
وفرنسا بعد احلرب العادلية الثانية ليس نامػاً عػن عػدـ مسػاواة اجلػزاء للعمػل بػل
ى ػػو ن ػػاتج ع ػػن تقل ػػص ػػل ك ػػل واح ػػدة منهم ػػا ع ػػن مس ػػتعمرا ا الغني ػػة وع ػػن
ط إنت ػػاج الوالي ػػات ادلتح ػػدة أ ن ػػاء احل ػػرب العادلي ػػة
ا ماكهم ػػا يف احل ػػرب واضلط ػػا ُ
الثانيػػة لػػيس نام ػاً عػػن عػػدـ مسػػاواة اجل ػزاء للعمػػل بػػل نػػاتج عػػن ا ماكهػػا يف
احلػػرب ضػػد أدلانيػػا .واضلطػػاط اإلنتػػاج يف العػػامل اإلسػػبلمي اليػػوـ لػػيس نام ػاً عػػن
عدـ مساواة اجلزاء للعمل وإظلا ىػو نػاتج عػن االضلطػاط الفكػري الػذي تػمد
األمػػة اإلسػػبلمية جموعهػػا .وعليػػو فػػألف عػػدـ مسػػاواة اجلػزاء للعمػػل ليسػػت
فيػػو ّ
ىي السبب الوحيد الضلطاط اإلنتاج ح يمتػب علػى ذلػك أف تكػوف الطريقػة
ادلثلى للتوزيع ىي الػيت تضػمن رفػع مسػتو اإلنتػاج والوصػوؿ إىل أرفػع مسػتو
من اإلنتاج ال عبلقة لو بتوزيع الثروة على األفراد.
ويق ػػوؿ االقتص ػػاديوف الغربي ػػوف إف ال ػػثمن ى ػػو احل ػػافز عل ػػى اإلنت ػػاج أل ّف
الػػدافع لئلنسػػاف علػػى بػػذؿ أي رلهػػود ىػػو مكافأتػػو ادلاديػػة عليػػو .وىػػذا القػػوؿ
سل ػػالف للواق ػػع وى ػػو غ ػػري ص ػػحي  .فكثػ ػرياً م ػػا يب ػػذؿ اإلنس ػػاف اجمله ػػود دلكاف ػػأة
معنوية كالفخر مثبلً أو دلكافأة روحية كنيل ػواب ا أو للتحلػي بصػفة خلُقيػة
كالوفاء .وحاجات اإلنساف قػد تكػوف ماديػة كػالرب ادلػادي وقػد تكػوف روحيػة
كالتق ػ ػػديس أو معنوي ػ ػػة كالثن ػ ػػاء .فحص ػ ػػر احلاج ػ ػػات باحلاج ػ ػػات ادلادي ػ ػػة غ ػ ػػري
ص ػػحي  .واإلنس ػػاف ق ػػد يب ػػذؿ م ػػاالً إلش ػػباع حاج ػػة روحي ػػة أو حاج ػػة معنوي ػػة
بسػػخاء أكثػػر مػػن بذلػػو إلشػػباع احلاجػػات ادلاديػػة .وعلػػى ىػػذا فلػػيس الػػثمن ىػػو
وحػػده احلػػافز علػػى اإلنتػػاج فقػػد يكػػوف الػػثمن وقػػد يكػػوف غػػريه .أال تػػر أف
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ح ّجاراً قد ؼلصص نفسو للعمل أشهراً يف قطع احلجػارة مػن أجػل بنػاء مسػجد
وأف مصػػنعاً قػػد غلعػػل إنتاجػػو أيامػاً مػػن أجػػل توزيػػع منتوجاتػػو علػػى الفقػراء و وأف
األمة قد صص جهودىا يف حفر اخلنادؽ وإعػداد العػدة مػن أجػل الػدفاع عػن
ّ
الببلد و فهل ىذا اإلنتاج ومثلو كاف احلافز عليو الػثمنو علػى أف ادلكافػأة ادلاديػة
نفسػػها ال تنحصػػر بػػالثمن فقػػد تكػػوف سػػلعاً أخػػر أو خػػدمات فجعػػل الػػثمن
وحده ىو احلافز على اإلنتاج غري صحي .
وم ػػن أغ ػػرب م ػػا ي ػػنص علي ػػو النظ ػػاـ االقتص ػػادي الرأ ػػا جعل ػػو ال ػػثمن
ادلػػنظم الوحيػػد لتوزيػػع الثػػروة علػػى أف ػراد اجملتمػػع ويقول ػػوف إف الػػثمن ىػػو القي ػػد
الػػذي غلعػػل اإلنسػػاف يتوقػػف عػػن احليػػازة واالسػػتهبلؾ عنػػد احلػػد الػػذي يتناسػػب
مع موارده وىو الذي غلعل استهبلؾ كل فرد قاصراً على ما تسم بػو مػوارده
وبػػذلك يكػػوف الػػثمن بارتفاعػػو لػػبعح السػػلع واطلفاضػػو لبعضػػها وتػػوفر النقػػد
عند بعح الناس وعدـ توفره عند اآلخػرين يكػوف الػثمن بػذلك منظمػاً لتوزيػع
الثػػروة علػػى ادلسػػتهلكني ويكػػوف نصػػيب كػػل فػػرد مػػن ػػروة الػػببلد لػػيس قػػدار
حاجاتػػو األساسػػية وإظلػػا ىػػو معػػادؿ لقيمػػة اخلػػدمات الػػيت سػػاىم هبػػا يف إنتػػاج
السلع واخلدمات أي قدار ما ػلوز من أرض أو رأ اؿ أو قػدار مػا قػاـ بػو
من عمل أو تنظيم دلشروعات.
وهب ػػذه القاع ػػدة وى ػػي جع ػػل ال ػػثمن ى ػػو ادل ػػنظم للتوزي ػػع يك ػػوف النظ ػػاـ
االقتص ػػادي الرأ ػػا ق ػػد ق ػػرر أن ػػو ال يس ػػتحق احلي ػػاة إالّ م ػػن ك ػػاف ق ػػادراً عل ػػى
ادلسػػاعلة يف إنتػػاج السػػلع واخلػػدمات .أمػػا مػػن كػػاف عػػاجزاً عػػن ذلػػك ألنػّػو خلػػق
ضػػعيفاً أو أل ّف ىنػػاؾ ضػػعفاً طػرأ عليػػو فػػبل يسػػتحق احليػػاة ألنّػو ال يسػػتحق أف
ين ػػاؿ م ػػن ػػروة ال ػػببلد م ػػا يس ػػد حاجات ػػو .وك ػػذلك يس ػػتحق التخم ػػة والس ػػيادة
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والسػػيطرة علػػى الغػػري الػػو كػػل مػػن كػػاف قػػادراً علػػى ذلػػك ألنّػػو خلػػق قوي ػاً يف
جسػػمو أو يف عقلػػو وكػػاف أقػػدر مػػن غػػريه علػػى احليػػازة بػػأي طريػػق مػػن الطػػرؽ.
وكذلك يزيػد يف حيػازة الثػروة عػن غػريه كػل مػن كانػت ميولػو للمػادة قويػة ويقػل
يف حياز ػػا عػػن غػػريه كػػل مػػن كانػػت ميولػػو الروحيػػة وتعلقػػو بالصػػفات ادلعنوي ػػة
أقػػو لتقيػػده يف كسػػب ادلػػادة ػػا تفرضػػو عليػػو القيػػود الروحيػػة أو ادلعنويػػة الػػيت
التػػزـ بأفكارىػػا .وىػػذا يبعػػد العنصػػر الروحػػي واخللقػػي عػػن احليػػاة وغلعلهػػا حيػػاة
ماديػػة أساسػػها النضػػاؿ ادلػػادي لكسػػب وسػػائل إشػػباع احلاجػػات ادلاديػػة وىػػذا
ما ىو واقع فعبلً يف الببلد الػيت تعتنػق النظػاـ الرأ ػا والػببلد الػيت تطبقػو .وقػد
هرت يف الببلد اليت تعتنق الرأ الية يف النظاـ االقتصادي سػيطرة االحتكػارات
الرأ الية واستبد ادلنتجوف بادلستهلكني وغدا فريق قليل مػن النّػاس كأصػحاب
الشركات الكس كشػركات البػموؿ والسػيارات وادلصػانع الثقيلػة وغريىػا يسػيطر
علػػى مجهػػرة ادلسػػتهلكني ويػػتحكم فػػيهم ويفػػرض علػػيهم أمثان ػاً معينػػة للسػػلع.
وىذا ما دعا إىل وجود زلاوالت لمقيع النظػاـ االقتصػادي .فجعلػوا للدولػة احلػق
خاص ػػة حلماي ػػة االقتص ػػاد األىل ػػي
يف أف تت ػػدخل يف حتدي ػػد ال ػػثمن يف ػػروؼ ّ
وياية ادلستهلكني ولتقليل استهبلؾ بعح السلع واحلد من سلطة احملتكػرين
وجعلوا يف تنظيم اإلنتاج مشروعات عامة تتوالىا الدولة .إالّ أف ىػذه المقيعػات
وأمثاذل ػ ػػا ب ػ ػػالرغم م ػ ػػن أ ّ ػ ػػا تن ػ ػػاقح أس ػ ػػاس النظ ػ ػػاـ االقتص ػ ػػادي -وى ػ ػػو احلري ػ ػػة
االقتصػػادية -فأل ػػا تكػػوف يف أحػواؿ و ػػروؼ معينػػة؛ عػػبلوة علػػى أف كثػريين مػػن
االقتصاديني كأصحاب ادلػذىب الفػردي ال يقولػوف هبػا وينكرو ػا ويقولػوف إف
جهػػاز الػػثمن وحػػده كفيػػل بتحقيػػق االنسػػجاـ بػػني مصػػلحة ادلنتجػػني ومصػػلحة
ادلستهلكني دوف ما حاجة إىل أيػة رقابػة مػن حكومػة .علػى أف ىػذه المقيعػات
الػػيت يقػػوؿ هبػػا أنصػػار التػػدخل إظلػػا حتصػػل يف ػػروؼ وأحػواؿ معينػػة ومػػع ذلػػك
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فح يف ىذه الظروؼ واألحواؿ ال معل توزيع الثروة علػى األفػراد زلققػاً إشػباع
مجيع احلاجات جلميع األفراد إشباعاً كلياً .ولػذلك يبقػى سػوء التوزيػع الػذي قػاـ
عل ػػى أس ػػاس حري ػػة ادللكي ػػة وعل ػى أس ػػاس جع ػػل ال ػػثمن جه ػػاز التوزي ػػع الوحي ػػد
للث ػػروة مس ػػيطراً عل ػػى ك ػػل رلتم ػػع يطب ػػق النظ ػػاـ االقتص ػػادي الرأ ػػا  .أم ػػا م ػػا
يشاىد يف أمريكا من أف الثروة قد نػاؿ منهػا كػل فػرد أمريكػي مػا يشػبع حاجاتػو
األساسػػية مجيعهػػا إشػػباعاً كليػاً ويشػػبع بعػػح حاجاتػػو األخػػر فػػألف ذلػػك نػػاتج
عػػن وفػػرة غػػىن تلػػك الػػببلد إىل حػػد يتػػي لكػػل فػػرد أف يتمتػػع بألشػػباع حاجاتػػو
األساسػػية كلهػػا وبعػػح حاجاتػػو الكماليػػة ولػػيس راجع ػاً جلعػػل نصػػيب الفػػرد
معادالً لقيمة اخلدمات اليت ساىم هبا يف اإلنتػاج .اّ إف جعػل جهػاز الػثمن ىػو
الػػذي يقيػػد التوزيػػع قػػد جعػػل االحتكػػارات الرأ اليػػة يف الغػػرب ػػرج إىل خػػارج
ببلدىػػا تبحػػث عػػن أس ػواؽ ح ػ حتصػػل منهػػا علػػى ادل ػواد اخلػػاـ وعلػػى األس ػواؽ
لبيع مصػنوعا ا .ومػا يعانيػو العػامل مػن اسػتعمار ومنػاطق نفػوذ وغػزو اقتصػادي
إف ىػػو إالّ نتيجػػة ىػػذه الشػػركات االحتكاريػػة ونتيجػػة جعػػل الػػثمن ىػػو الػػذي
ي ػ ػػوزع الث ػ ػػروة فتجم ػ ػػع ػ ػػروات الع ػ ػػامل عل ػ ػػى ى ػ ػػذا األس ػ ػػاس لتوض ػ ػػع يف أي ػ ػػدي
االحتكارات الرأ اليػة وذلػك كلػو مػن جػراء سػوء القواعػد الػيت نػص عليهػا النظػاـ
االقتصادي الرأ ا .
ى ػػذا م ػػن ناحي ػػة النظ ػػاـ االقتص ػػادي الرأ ػػا  .أم ػػا م ػػن ناحي ػػة النظ ػػاـ
االقتصادي االشػماكي ومنػو الشػيوعي فألنّػو نقػيح النظػاـ االقتصػادي الرأ ػا
وىػػو وإف زاؿ أ ػػره يف ادلسػػرح الػػدو بػػزواؿ االحتػػاد السػػوفيا الػػذي كػػاف ػلملػػو
زللي ػاً ودولي ػاً إال أف االط ػػبلع عل ػػى أفك ػػاره ونقضػػها وبي ػػاف فس ػػادىا أم ػػر مه ػػم
حلامػػل الػػدعوة اإلسػػبلمية ألف تلػػك األفكػػار ال زاؿ مػػن يتحػػدث هبػػا كلهػػا أو
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بعضها وإف كاف على نطاؽ ضيق.
لق ػػد ه ػػرت أغل ػػب اآلراء االشػ ػماكية يف الق ػػرف التاس ػػع عش ػػر وح ػػارب
االش ػماكيوف رراء ادلػػذىب احلػػر زلاربػػة شػػديدة أي حػػاربوا النظػػاـ االقتصػػادي
الرأ ا  .وكاف هور االشماكية بشكل قػوي نتيجػة للظلػم الػذي عانػاه اجملتمػع
م ػػن النظػ ػػاـ االقتصػ ػػادي الرأ ػ ػػا ولؤلخط ػػاء الكثػ ػػرية الػ ػػيت فيػ ػػو .وباسػ ػػتعراض
ادل ػػذاىب االشػ ػماكية يتب ػػني أ ّ ػػا تش ػػمؾ يف بل ػػة أم ػػور ايّزى ػػا ع ػػن غريى ػػا م ػػن
ادلذاىب االقتصادية:
أوذلا :حتقيق نوع من ادلساواة الفعلية.
و انيها :إلغاء ادللكية اخلاصة إلغاءً كلياً أو جزئياً.
و الثها :تنظيم اإلنتاج والتوزيع بواسطة اجملموع.
ولكنهػػا مػػع اتفاقهػػا يف ىػػذه األمػػور الثبل ػػة تلػػف عػػن بعضػػها اختبلف ػاً
بيّناً يف عدة مواضع أعلها ىي:

أوال :تلػػف ادلػػذاىب االشػماكية مػػن حيػػث شػػكل ادلسػػاواة الفعليػػة الػػيت
تريػػد حتقيقهػػا .فف ػػة تقػػوؿ بادلسػػاواة احلسػػابية ويقصػػد هبػػا ادلسػػاواة يف كػػل م ػػا
ينتفع بو فيعطى لكل فرد منو ما يعطى لآلخر .وف ة تقوؿ بادلساواة الشػيوعية
ويقصػد هبػػا أف يراعػػى يف توزيػػع األعمػػاؿ قػػدرة كػػل فػػرد ويراعػػى يف توزيػػع النػػاتج
حاجات كػل فػرد .وادلسػاواة تتحقػق عنػدىم إذا مػا طبقػت القاعػدة اآلتيػة :مػن
كػػل حسػػب قوتػػو أي قدرتػػو وي ػراد هبػػذا العمػػل الػػذي يقػػوـ بػػو) ولكػػل حسػػب
حاجت ػػو ويػ ػراد ب ػػو م ػػا ي ػػوزع م ػػن اإلنت ػػاج)  .وف ػػة تق ػػوؿ بادلس ػػاواة يف وس ػػائل
اإلنتػػاج مػػن حيػػث أف األشػػياء ال تكفػػي يف الواقػػع لسػػد حاجػػات كػػل األف ػراد
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فيجب أف تكػوف قاعػدة التوزيػع مػن كػل حسػب قوتػو أي قدرتػو ولكػل بنسػبة
عملو) وتتحقق ادلساواة إذا يأ لكل فرد من وسائل اإلنتاج مثل ما لآلخر.
ثانيا :تلف ادلػذاىب االشػماكية مػن حيػث مقػدار مػا تقػوؿ بأللغائػو مػن
ادللكيػػة اخلاصػػة .فف ػػة تقػػوؿ بأللغػػاء ادللكيػػة اخلاصػػة علػػى اإلطػػبلؽ وىػػذه ىػػي
الشػيوعية .وف ػػة تقػػوؿ بأللغػاء ادللكيػػة اخلاصػػة بالنسػػبة لثػروات اإلنتػػاج وىػػي الػػيت
يطلق عليها اسػم رأس ادلػاؿ .مثػل األرض وادلصػانع واخلطػوط احلديديػة وادلنػاجم
وضلوىا أي انع ملكية كػل سػلعة تنػتج شػي اً فػبل ؽللػك بيتػاً يػ جره وال مصػنعاً
وال أرضػاً وال مػا شػابو ذلػك .ولكػػنهم ػلتفظػوف بادللكيػة لؤلفػراد بالنسػبة لثػػروات
االستهبلؾ فيص أف ؽللكوا كل ما يسػتهلكونو فيملكػوف بيتػاً للسػكىن فقػا
وؽللكػػوف مػػا تنتجػػو األرض وادلصػػانع .وىػػذه ىػػي اش ػماكية رأس ادلػػاؿ .وف ػػة ال
تقوؿ بأللغاء ادللكية اخلاصة إالّ بالنسبة لػؤلرض الزراعيػة دوف غريىػا وىػ الء ىػم
االشػماكيوف الزراعيػػوف .وف ػػة تقػػوؿ :تػػدرس كػػل حالػػة يػػدعو الصػػا العػػاـ فيهػػا
إىل استبداؿ ادللكية العامة بادللكية اخلاصة .وبتقييد أصحاب ادللكية اخلاصػة يف
كثػػري مػػن ادلػواطن بػػأف يضػػع ادلشػ ِّػرع حػػداً أقصػػى للفائػػدة واإلجػػارة وحػػداً أدىن
لؤلج ػػور وأف ؽل ػػن العم ػػاؿ نص ػػيباً يف رأس ادل ػػاؿ وضل ػػو ذل ػػك وى ػػذه يق ػػاؿ ذل ػػا
اشماكية الدولة.
ثالث ػػا :تل ػػف ادل ػػذاىب االش ػماكية م ػػن حي ػػث الوس ػػائل ال ػػيت تق ػػوؿ هب ػػا
لتحقيق أغراضها :فالنقابية الثورية تعتمد يف حترير العماؿ على مػا تسػميو الفعػل
ادلباشػػر أي جهػػود العمػػاؿ أنفسػػهم كاإلكثػػار مػػن اإلض ػراب ادلتقطػػع وإتػػبلؼ
اآلالت ونشر فكرة اإلضراب العػاـ بػني العمػاؿ والتأىػب لتحقيقهػا حػ يػأ
يػػوـ يتمكنػػوف فيػػو مػػن تنفيػػذ مطػػالبهم فتشػػل احلركػػة االقتصػػادية وينهػػار النظػػاـ
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االقتصادي احلا .
وأما االشماكيوف ادلاركسيوف في منوف بسنة التطور يف اجملتمع ويعتقػدوف
أ ػا وحػدىا كفيلػػة بالقضػاء علػى النظػػاـ ادلوجػود واسػتبداؿ نظػػاـ رخػر بػو يقػػوـ
على أساس االشماكية.
وأم ػ ػػا أص ػ ػػحاب اشػ ػ ػماكية الدول ػ ػػة فوس ػ ػػيلتهم يف تنفي ػ ػػذ أفك ػ ػػارىم ى ػ ػػي
التش ػريع .فػػألف يف سػػن الق ػوانني مػػا يكفػػل يايػػة ادلص ػػا العامػػة وحتسػػني حالػػة
العماؿ كما أف يف فػرض الضػرائب وخصوصػاً ادلدرجػة منهػا علػى الػدخل ورأس
ادلاؿ وادلرياث ما ي دي إىل تقليل التفاوت يف الثروات.
رابعػػا :تلػػف ادلػػذاىب االش ػماكية مػػن حيػػث اذلي ػػة الػػيت ي ػراد أف يوكػػل
إليها إدارة ادلشروعات يف النظاـ االشماكي .فمثبلً يريد أصحاب اشػماكية رأس
ادل ػػاؿ إس ػػناد تنظ ػػيم اإلنت ػػاج والتوزي ػػع إىل الدول ػػة يف ح ػػني أف النق ػػابيني يري ػػدوف
إسناد اإلدارة إىل مجاعات من العماؿ منظمة على رأسهم زعماؤىم.
وأش ػ ػػهر النظري ػ ػػات االشػ ػ ػماكية وأكثرى ػ ػػا ت ػ ػػأ رياً نظري ػ ػػات ك ػ ػػارؿ م ػ ػػاركس
األدل ػػام فق ػػد س ػػادت نظريات ػػو الع ػػامل االشػ ػماكي وق ػػاـ عل ػػى أساس ػػها احل ػػزب
الشيوعي ودولة االحتاد السوفيا يف روسيا اليت عمػرت ضلػو سػبعني سػنةً قبػل
أف تزوؿ منذ عقدين من السنني.
وم ػػن أش ػػهر نظري ػػات ك ػػارؿ م ػػاركس نظري ػػة القيم ػػة) ال ػػيت أخ ػػذىا م ػػن
علماء االقتصاد الرأ ػا وىػامجهم هبػا .وذلػك أف ردـ يػث الػذي يعتػس زعػيم
ادلذىب احلر يف إنكلما والذي يعتس أيضاً واضع أسس االقتصاد السياسػي أي
النظػػاـ االقتصػػادي الرأ ػػا قػػد عػػرؼ القيمػػة فقػػاؿ :قيم ػة أيػػة سػػلعة تتوقػػف
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عل ػػى كمي ػػة العم ػػل ادلب ػػذوؿ يف إنتاجه ػػا .فقيم ػػة الس ػػلعة ال ػػيت يس ػػتغرؽ إنتاجه ػػا
ساعتني تعادؿ ضعف قيمة السلعة اليت ال يتطلػب إنتاجهػا سػو سػاعة واحػدة
 .وجػػاء بعػػده ريكػػاردو فحػػرص علػػى أف يوض ػ نظريػػة العمػػل ىػػذه فقػػاؿ يف
تعريف القيمة :إف ما ػلدد قيمة السلعة ليس ىو مقدار العمػل الػذي يبػذؿ يف
إنتاجهػػا مباشػػرة فحسػػب بػػل ال بػػد مػػن أف يضػػاؼ إليػػو العمػػل الػػذي بػػذؿ يف
ادلاضػي يف إنتػاج ادلعػػدات واألدوات الػيت تسػػتخدـ يف عمليػة اإلنتػػاج  .أي أف
رد ىػذه
ريكاردو كاف يعتقد أف قيمة السلعة تتوقف علػى نفقػات إنتاجهػا .وقػد ّ
النفقات إىل عنصر واحد ىو العمل.
وقد جاء كػارؿ مػاركس بعػد ذلػك وا ػذ مػن نظريػة ريكػاردو ىػذه للقيمػة
عنػ ػػد النظػ ػػاـ االقتصػ ػػادي الرأ ػ ػػا سػ ػػبلحاً دلهامجػ ػػة ادللكيػ ػػة اخلاصػ ػػة والنظػ ػػاـ
االقتصػػادي الرأ ػػا بوجػػو عػػاـ .فػػذكر أف ادلصػػدر الوحيػػد للقيمػػة ىػػو العمػػل
ادلبذوؿ يف إنتاجهػا وأف ادلم ِّػوؿ الرأ ػا يشػمي قػوةَ العامػل بػأجر ال يزيػد عمػا
ىو ضروري إلبقائو حيػاً قػادراً علػى العمػل اّ يسػتغل ىػذه القػوة يف إنتػاج سػلع
تفوؽ قيمتها كثرياً ما يدفعو للعامل .وقد أطلق كارؿ ماركس على الفرؽ بػني مػا
ينتجػػو العام ػػل ومػػا يُػػدفع ل ػػو فع ػبلً اس ػػم القيمػػة الفائض ػػة) وق ػػرر أ ّ ػػا اث ػػل م ػػا
يغتص ػػبو ادل ػػبلؾ وأص ػػحاب األعم ػػاؿ م ػػن حق ػػوؽ العم ػػاؿ باس ػػم الري ػػع والػ ػرب
وفائدة رأس ادلاؿ اليت مل يعمؼ طبعاً شروعيتها.
وقػػد رأ كػػارؿ مػػاركس أف ادلػػذاىب االشػماكية الػػيت جػػاءت قبلػػو تعتمػػد
يف انتص ػػار أفكارى ػػا عل ػػى م ػػا فط ػػر علي ػػو اإلنس ػػاف م ػػن حب ػػو للع ػػدؿ وانتص ػػاره
للمظلوـ فكانت تضع طرقاً جديدة تعتقد أ ّف باإلمكاف تطبيقهػا علػى اجملتمػع
وتتقػػدـ هبػػا إىل احلكػػاـ وادلتم ػولني والطبقػػة ادلتنػػورة حتػػثهم علػػى تنفيػػذىا .ولكػػن
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كػػارؿ مػػاركس مل يػ ِ
نب مذىبػػو علػػى ذلػػك ومل يسػػلك الطػػرؽ الػػيت سػػلكوىا .فقػػد
ب ػػىن مذىب ػػو عل ػػى أس ػػاس مب ػػدأ فلس ػػفي يع ػػرؼ بادلادي ػػة التارؼلي ػػة) أي م ػػا يس ػػمى
بالنظريػػة الديالكتيكيػػة ورأ أف قيػػاـ النظػػاـ اجلديػػد يف اجملتمػػع سػػيتم جػػرد عمػػل
الق ػوانني االقتصػػادية و قتضػػى قػػانوف التطػػور يف اجملتمػػع مػػن غػػري تػػدخل إدارة
متشػ ِّػرع أو مصػػل  .وقػػد أُطلػػق علػػى اش ػماكية كػػارؿ مػػاركس اسػػم االش ػماكية
العلميػػة) اييػزاً ذلػػا عػػن الطػػرؽ االشػماكية الػػيت تقػػدمتها والػػيت أطلػػق عليهػػا اسػػم
االشماكية اخليالية)  .وتتلخص نظرية كارؿ ماركس االشماكية فيما يلي:
إف نظػػاـ اجملتمػػع الػػذي يقػػوـ يف عصػػر مػػا ىػػو نتيجػػة للحالػػة االقتصػػادية
وإف التقلبات اليت تصيب ىذا النظاـ إظلا ترجع كلها إىل سػبب واحػد ىػو كفػاح
الطبقػػات م ػػن أجػػل حتس ػػني حالته ػػا ادلاديػػة .والت ػػاريخ ػل ػػد نا بػػأف ى ػػذا الكف ػػاح
ينتهي دائماً على صػورة واحػدة ىػي انتصػار الطبقػة األوفػر عػدداً واألسػوأ حػاالً
علػػى الطبقػػة الغنيػػة واألقػػل عػػدداً وىػػذا مػػا يسػػميو بقػػانوف التطػػور االجتمػػاعي.
وىو ينطبق على ادلستقبل كما ينطبق علػى ادلاضػي .ففػي العصػور ادلاضػية كػاف
ىػذا الكفػاح موجػػوداً بػني األحػرار واألرقػػاء اّ بػني األشػراؼ والعامػػة ومػن بعػ ُػد
بني األشراؼ والفبلحني وكذلك بني الرؤسػاء والعرفػاء يف نظػاـ الطوائػف .وقػد
كػػاف ينتهػػي دائم ػاً بانتصػػار الطبقػػة ادلظلومػػة الكثػػرية العػػدد علػػى الطبقػػة الظادلػػة
القليل ػػة الع ػػدد .ولك ػػن بع ػػد انتص ػػارىا تنقل ػػب الطبق ػػة ادلظلوم ػػة إىل طبق ػػة ادل ػػة
زلافظػػة .ومنػػذ الثػػورة الفرنسػػية أصػػب ىػػذا الكفػػاح قائم ػاً بػػني الطبقػػة ادلتوسػػطة
السجوازيػػة) وطبقػػة العمػػاؿ .فقػػد صػػارت األوىل سػػيدة ادلشػػروعات االقتصػػادية
ومالك ػػو رؤوس األمػ ػواؿ كم ػػا ص ػػارت طبق ػػة زلافظ ػػة .ويف وجهه ػػا تق ػػوـ طبق ػػة
العمػػاؿ .وىػػي ال الػػك شػػي اً مػػن رأس ادلػػاؿ ولكنهػػا أوفػػر منهػػا عػػدداً .فهنػػاؾ
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تناقح بني مصا ىاتني الطبقتني .وىو يرجع إىل أسباب اقتصادية.
ذلك أف نظاـ اإلنتاج اليوـ أصب ال يتمشػى مػع نظػاـ ادللكيػة .فاإلنتػاج
مل يعػػد فردي ػاً أي يقػػوـ بػػو الشػػخص فػػرده كمػػا كػػاف يف األزمنػػة ادلاضػػية بػػل
أصب اشماكياً أي يشمؾ فيو األفراد بينما نظػاـ ادللكيػة مل يتغػري تبعػاً لػذلك.
فظلػػت ادللكي ػػة الفرديػػة قائم ػػة وال ت ػزاؿ ى ػػي أسػػاس النظ ػػاـ يف اجملتمػػع احل ػػا .
فكاف من نتيجػة ذلػك أف طبقػة العمػاؿ وىػي تشػمؾ يف اإلنتػاج ال تشػمؾ يف
ملكي ػ ػػة رأس ادل ػ ػػاؿ وأص ػ ػػبحت حت ػ ػػت ري ػ ػػة أص ػ ػػحاب رأس ادل ػ ػػاؿ ال ػ ػػذين ال
يشػػمكوف بأنفسػػهم يف اإلنتػػاج .يف حػػني أ ػػم يسػػتغلوف العمػػاؿ إذ ال يػػدفعوف
إليهم من األجر إالّ مػا يعػادؿ الكفػاؼ والعامػل مضػطر إىل قبولػو إذ ال ؽللػك
غري عملو .فالفرؽ بني قيمة الناتج وأجر العامل -وىػو مػا يسػميو كػارؿ مػاركس
بالقيمػػة الفائضػػة -يتكػػوف منػػو الػرب الػػذي يسػػتأ ر بػػو الرأ ػػا مػػع أف العػػدؿ
يقضي أف يكوف من نصيب العامل .فػاحلرب سػتظل معلنػة بػني ىػاتني الطبقتػني
ح ػ يػػتبلءـ نظػػاـ ادللكيػػة مػػع نظػػاـ اإلنتػػاج أي ح ػ تصػػري ادللكيػػة اش ػماكية.
وسػػينتهي ىػػذا النضػػاؿ بانتصػػار طبقػػة العمػػاؿ تبع ػاً لقػػانوف التطػػور يف اجملتمػػع
أل ّ ػػا ىػػي الطبقػػة األس ػوأ حػػاالً واألوفػػر عػػدداً .أمػػا كيػػف تنتصػػر طبقػػة العمػػاؿ
وأس ػػباب انتص ػػارىا ف ػػذلك م ػػا ينب ػ ب ػػو ق ػػانوف التط ػػور للمجتم ػػع .فنظ ػػاـ احلي ػػاة
االقتصادية احلاضػرة ػلمػل يف نفسػو بػذور اجلماعػة ادلسػتقبلة وىػو مقض ٌػي عليػو
بػالزواؿ بفعػػل القػوانني االقتصػػادية الػيت ؼلضػػع ذلػػا .فقػػد جػاء وقػػت انتصػػرت فيػػو
الطبقػػة ادلتوسػػطة علػػى طبقػػة األشػراؼ فلعبػػت دوراً مهمػاً يف احليػػاة االقتصػػادية.
إذ كان ػػت ى ػػي مالك ػ ػة رؤوس األمػ ػواؿ .ولكنه ػػا الي ػػوـ انته ػػت مهمته ػػا وح ػػاف
الوقػػت الػػذي تتخلػػى فيػػو عػػن مكا ػػا لطبقػػة العمػػاؿ .وػلػػتم عليهػػا ذلػػك قػػانوف
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المكػػز) وفعػػل ادلنافسػػة احلػػرة .فبفعػػل قػػانوف المكػػز أخػػذ يتنػػاقص عػػدد أصػػحاب
رأس ادل ػػاؿ ويتزاي ػػد ع ػػدد العم ػػاؿ األج ػراء كم ػػا أن ػػو بفع ػػل ادلنافس ػػة احل ػػرة م ػاوز
اإلنتػػاج كػػل حػػد فأصػػبحت كميػػة اإلنتػػاج تزيػػد عمػػا يسػػتطيع ادلسػػتهلكوف مػػن
طبقة العماؿ شراءه منهػا وىػم يتنػاولوف أجػوراً غػري كافيػة .فػأد ذلػك إىل وقػوع
األزمػػات الػػيت مػػن نتائجهػػا أف يفقػػد بعػػح النّػػاس رؤوس أم ػواذلم فيػػدخلوف يف
طبقػ ػػة العمػ ػػاؿ .وكلّمػ ػػا تقػ ػػدـ النظػ ػػاـ احلاضػ ػػر كلّمػ ػػا اشػ ػػتدت وطػ ػػأة األزمػ ػػات
وتقاربػػت أوقػػات وقوعهػػا وكلمػػا تنػػاقص عػػدد أصػػحاب رأس ادلػػاؿ تزايػػد عػػدد
العماؿ .اّ ال يلبػث أف يػأ يػوـ تقػع فيػو أزمػة أكػس مػن كػل مػا تقػدمها فتكػوف
ىػػي النكبػػة الكػػس إذ تقػػوض أركػػاف النظػػاـ االقتصػػادي الرأ ػػا فيقػػوـ علػػى
أنقاضػػو نظػػاـ االش ػماكية .ويػػر مػػاركس يف قيػػاـ االش ػماكية رخػػر دور للتط ػػور
التػػارؼلي .أل ّ ػػا إذ ػػدـ ادللكيػػة اخلاصػػة فػػبل يكػػوف ىنػػاؾ مػػا يػػدعو إىل تطػػاحن
الطبقات يف اجملتمع وذلك الختفاء ما بينها من الفروؽ.
أم ػ ػػا ق ػ ػػانوف المك ػ ػػز ال ػ ػػذي يش ػ ػػري إلي ػ ػػو ك ػ ػػارؿ م ػ ػػاركس فه ػ ػػو م ػ ػػن النظ ػ ػػاـ
االقتصادي الرأ ػا  .وخبلصػتو أف ىنػاؾ حركػة تنقػل يف العمػل ورأس ادلػاؿ مػن
بعػح ادلشػروعات ضلػػو بعضػها إذ يكػػس بعضػها يف حػني يصػػغر بعضػها اآلخػػر.
فهذه كلها حاالت تدؿ على حدوث تركػز يف اإلنتػاج .فػألذا تثػت يف عػدد مػن
ادلشروعات يف فرع واحد كمصانع الشوكوالتة مثبلً مد أف عدد ادلشػروعات قػد
صػػار إىل التنػػاقص يف حػػني زاد متوسػػا مػػا يسػػتخدـ يف كػػل مشػػروع مػػن قػػو
اإلنتػػاج ويف ىػػذا دليػػل علػػى أنػػو قػػد حػػدث تركػػز يف ىػػذا الفػػرع مػػن اإلنتػػاج .إذ
أخػػذ اإلنتػػاج الكبػػري ػلػػل فيػػو زلػػل الصػػغري فلػػو كػػاف عػػدد ادلصػػانع عشػػرة مػػثبلً
فأل ا تصب أربعة أو مخسة مصانع كبرية مثبلً وتنقرض باقي ادلصانع.
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وأما ادلنافسة احلرة الواردة يف كبلمو فهػي تعػت قاعػدة حريػة العمػل وىػي
أف يكوف لكل شخص احلق يف أف ينتج ما يشاء كما يشاء.
وأم ػػا األزم ػػات االقتص ػػادية ال ػػيت وردت يف كبلم ػػو فه ػػي تطل ػػق عل ػػى ك ػػل
اضػػطراب فجػػائي يط ػرأ علػػى الت ػوازف االقتصػػادي .واألزمػػة اخلاصػػة تش ػػمل كػػل
أنػواع األزمػػات الػػيت حتػػل بفػػرع خػػاص مػػن فػػروع اإلنتػػاج بسػػبب مػػا ػلػػدث مػػن
فقػػد الت ػوازف بػػني اإلنتػػاج واالسػػتهبلؾ .وىػػذا احلػػادث يػػنجم إمػػا عػػن إف ػراط يف
اإلنتاج أو قلّة فيو أو إفراط يف االستهبلؾ أو قلّة فيو.
وأما األزمة العامة الدورية فهي تظهر على شكل ىػزة عنيفػة تزعػزع أركػاف
النظاـ االقتصادي كلو وتكوف ىي النقطة اليت تفصل بني عهػد النشػاط وعهػد
الكسػػاد .وعهػػد النشػػاط يػماوح أجلػػو بػػني ػػبلث ومخػػس سػػنني .وعهػػد الكسػػاد
خاص ػػة
ي ػماوح اجل ػػو تلػػك ادل ػػدة كػػذلك .واألزم ػػات العامػػة الدوري ػػة ذل ػػا ص ػػفات ّ
تتميػػز هبػػا أعلهػػا ػػبلث صػػفات ىػػي :صػػفة العمػػوـ فهػػي تصػػيب يف البلػػد الواحػػد
كػػل ن ػواحي النشػػاط االقتصػػادي أو علػػى األقػػل أكثرىػػا اّ ىػػي تظهػػر أوالً يف
أحد الببلد وتعم فيػو اّ تسػري منػو إىل الػببلد األخػر الػيت أحػرزت نصػيباً مػن
التقػػدـ االقتصػػادي وكػػاف يػربا بعضػػها بػػبعح عبلقػػات مسػػتمرة .والصػػفة الثانيػػة
صػػفة الدوريػػة وىػػي أ ّ ػػا حتػػدث كػػل مػ ّدة بصػػفة دوريػػة .والػػدورة الػػيت تفصػػل بػػني
أزمػػة وأخػػر تػماوح بػػني  ٔٔ - ٚس ػنة .إالّ أف حػػدو ها لػػيس يف مواعيػػد ابتػػة
ولكنه ػػا حتػ ػػدث دوري ػ ػاً .أمػ ػػا الصفػ ػ ػة الثػالثػ ػ ػة فهػ ػػي إف ػ ػراط اإلنتػ ػػاج إذ يصػ ػػادؼ
أصػػحاب ادلشػ ػروعات صػػعوبة كبػػرية يف تص ػريف منتجػػا م فيزيػػد الع ػػرض عل ػػى
الطلب يف كثري من ادلنتجات فتحصل األزمة.
فكػػارؿ م ػػاركس ي ػػر أف ى ػػذه األزمػػات ت ػ دي إىل أف يفق ػػد بع ػػح النّػػاس
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رؤوس أم ػواذلم فيتنػػاقص عػػدد أصػػحاب رؤوس األم ػواؿ ويتزايػػد عػػدد العمػػاؿ
وىذا ما ي دي إىل حصوؿ أزمة كس يف اجملتمع تقوض النظاـ القدمي.
ىػ ػػذه خبلص ػ ػػة االش ػ ػماكية والشػ ػػيوعية ن ػ ػػوع م ػ ػػن أنواعهػ ػػا .وم ػ ػػن ى ػ ػػذه
اخلبلصػػة يتبػػني أف ادلػػذاىب االشػماكية كلهػػا ػػا فيهػػا الشػػيوعية تعمػػل لتحقيػػق
ادلساواة الفعلية بني األفراد إما ادلساواة بادلنػافع أو ادلسػاواة يف وسػائل اإلنتػاج
أو ادلسػػاواة ادلطلقػػة .وكػػل واحػػد مػػن أن ػواع ىػػذه ادلسػػاواة مسػػتحيل الوقػػوع وىػػو
فرض خيا  .وذلك أف ادلساواة من حيث ىي غري واقعية فهي غػري عمليػة .أمػا
كو ػػا غ ػػري واقعي ػػة ف ػػألف النّػػاس بطبيع ػػة فط ػػر م ال ػػيت خلق ػوا عليه ػػا متف ػػاوتوف يف
الق ػػو اجلسػػمية والعقليػػة ومتف ػػاوتوف يف إشػػباع احلاجػػات .فادلسػػاواة بي ػػنهم ال
ؽلكػػن أف حتصػػل .إذ لػػو سػػاويت بيػػنهم يف حيػػازة السػػلع واخلػػدمات جػساً بػػالقوة
حتػػت سػػلطة احلديػػد والنػػار فألنػّػو ال ؽلكػػن أف يتسػػاووا يف اسػػتعماؿ ىػػذا ادلػػاؿ يف
اإلنتػ ػػاج وال يف االنتفػ ػػاع بػ ػػو وال ؽلكػ ػػن أف تسػ ػػاوي بيػ ػػنهم قػ ػػدار مػ ػػا يشػ ػػبع
حاجا م فادلساواة بينهم أمر نظري خيا .
على أف ادلساواة نفسها بني النّاس مع تفاو م يف القو تعتس بعيػدة عػن
العدالػػة الػػيت يػػزعم االشػػماكيوف أ ػػم ػلػػاولوف حتقيقهػػا .فالتفاضػػل بػػني النّػػاس
والتفاوت يف حيازة ادلنافع ويف وسائل اإلنتاج أمر حتمي وىو األمر الطبيعػي.
وك ػػل زلاول ػػة للمس ػػاواة مكت ػػوب ذل ػػا اإلخف ػػاؽ أل ّ ػػا مناقض ػػة لفط ػػرة التف ػػاوت
ادلوجودة بني األفراد من بت اإلنساف.
وأمػػا إلغػػاء ادللكيػػة اخلاصػػة إلغػػاء كلي ػاً فهػػو ينػػاقح فطػػرة اإلنسػػاف .أل ّف
ادللكي ػػة أو احلي ػػازة مظه ػػر م ػػن مظ ػػاىر غري ػػزة البق ػػاء وى ػػي حتمي ػػة الوج ػػود يف
اإلنسػػاف .أل ّ ػػا فطريػػة فيػػو فهػػي جػػزء مػػن تكوينػػو ومظهػػر مػػن مظػػاىر طاقتػػو
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الطبيعية فبل ؽلكن إلغاؤىا أل ّ ا غريزية .وكػل مػا ىػو غريػزي ال ؽلكػن قلعػو مػن
اإلنس ػػاف م ػػا دام ػػت تن ػػبح في ػػو احلي ػػاة .وأيػ ػة زلاول ػػة إللغائه ػػا إظل ػػا ى ػػي كب ػػت
لئلنسػػاف ي ػ دي إىل القلػػق .ولػػذلك كػػاف األمػػر الطبيعػػي أف غلػػري تنظػػيم ىػػذه
الغري ػػزة .ال إلغاؤى ػػا .وأم ػػا إلغ ػػاء ادللكي ػػة جزئي ػاً فألنّػػو ينظ ػػر في ػػو ف ػػألف ك ػػاف ػل ػػدد
مقػػدار مػػا ؽللػػك مػػن السػػلع قػػدار معػػني ال يتعػػداه فألنػّػو يكػػوف حتديػػداً للملكيػػة
بػػالكم وى ػػذا ال غل ػػوز ألنّػػو ػل ػػد مػػن نش ػػاط اإلنس ػػاف ويعط ػػل جه ػػوده ويقل ػػل
إنتاجػػو .فهػػو حػػني ؽلنعػػو مػػن حيػػازة مػػا يزيػػد عػػن مقػػدار مػػا حػػازه أوقفػػو عنػػد حػػد
فحرـ من مواصلة النشاط وحرـ اجلماعة من االنتفاع اهود ى الء األفراد.
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وإف كػػاف ػلػػدد مقػػدار مػػا ؽللػػك مػػن السػػلع واخلػػدمات بكيفيػػة معينػػة مػػن
غػػري حتديػػد بػػالكم فػػذلك جػػائز ألنػّػو ال ػلػػد مػػن نشػػاط اإلنسػػاف وأل ّف ذلػػك
تنظيم حليازة ادلاؿ بني األفراد وىو يساعد على بذؿ اجملهودات وزيادة النشاط.
أمػػا إف كػػاف إلغػػاء ادللكيػػة إلغػػاء جزئي ػاً ػلػػدد أم ػواالً معينػػة ؽلنػػع الفػػرد مػػن
ملكيتهػا ويبػػاح لػو أف ؽللػػك مػػا عػداىا مػػن غػري حتديػػد قػػدار معػني فألنػّػو ينظػػر
فيو فألف كانت طبيعة ىذه األمواؿ -اليت وجدت عليها ِخلقة لبلنتفػاع هبػا -ال
تت ػػأتى حياز ػػا للف ػػرد وح ػػده دوف غ ػػريه إالّ ترم ػػاف رلموع ػػة النّ ػػاس منه ػػا نظػ ػراً
الشػماؾ ادلنفعػػة فيهػػا بػػني أفػراد النّػػاس طبيعيػاً كػػالطرؽ العامػػة وسػػاحات البلػػدة
واأل ػػار والبحػػار ومػػا شػػاكل ذلػػك فػػألف منػػع ملكيػػة الفػػرد ذلػػا وحػػده دوف غػػريه
أمػػر طبيعػػي قػػد قررتػػو طبيعػػة ادلػػاؿ فػػبل شػػيء حين ػػذ يف منػػع الفػػرد مػػن ملكيتهػػا
وحػػده دوف غػػريه .وأمػػا إف كانػػت طبيعػػة ادلػػاؿ ال تقتضػػي ذلػػك ينظػػر فػػألف كػػاف
ادلػػاؿ ملحق ػاً ػػا ىػػو مػػن طبيعتػػو أف ال يتػػأتى ملكػػو لؤلف ػراد إال ترمػػاف رلموعػػة
الناس منو كاألمواؿ الػيت ال يتػأتى ملػك أصػلها كلهػا لؤلفػراد مثػل ادلػاء وادلعػادف
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الػػيت ال تنقطػػع فألنػػو ال شػػيء يف منػػع الفػػرد مػػن ملكيتهػػا أل ّ ػػا ملحقػػة ػػا مػػن
طبيعت ػػو أف ال ؽللك ػػو الف ػػرد إالّ ترم ػػاف اجملموع ػػة .وال ػػذي جعله ػػا ملحق ػػة بتل ػػك
األم ػواؿ ىػػو كػػوف أصػػلها ال يتػػأتى ملكػػو للفػػرد إال ترمػػاف اجملموعػػة .أمػػا إف مل
يك ػػن ادل ػػاؿ ملحق ػاً ب ػػذلك كس ػػائر األم ػواؿ فألنّػػو ال غل ػػوز أف ؽلن ػػع األف ػراد م ػػن
ملكيتهػػا ألنّػػو يكػػوف حين ػػذ حتديػػداً دللكيػػة األم ػواؿ بالسػػماح لكيػػة بعضػػها
دوف بعػػح .فهػػو كتحديػػد ملكيػػة ادلػػاؿ قػػدار معػػني ويصػػدؽ عليػػو مػػا يصػػدؽ
عل ػػى حتدي ػػد ادللكي ػػة ب ػػالكم وحتص ػػل ل ػػو نف ػػس النت ػػائج؛ فألنّػػو ػل ػػد م ػػن نش ػػاط
اإلنسػػاف ويعطػػل جه ػػوده ويقلػػل إنتاجػػو ويوقفػػو عػػن العمػػل حػػني يصػػل إىل
ادلقدار الذي أبي لو أف ػلوزه وحني ؽلنع ما يزيد عليو.
وإلغاء ادللكية إلغاءً جزئياً يف االشماكية ىو حتديد بػالكم ولػيس حتديػداً
بػػالكيف وىػػو منػػع مػػن ملكيػػة بعػػح األم ػواؿ الػػيت مػػن طبيعتهػػا ومػػن طبػيػع ػة
أصػلها االنفراد يف حيػازتػها ألن ػّها إمػا أف حتػدد ادللكي ػة بػالكم كتحديػد ملكيػة
األراضػػي يف مسػػاحات معينػػة وإمػػا أف حتػػدد ادللكيػػة بػػأمواؿ معينػػة انػػع األف ػراد
مػػن ملكيتهػػا كتحديػػد وسػػائل اإلنتػػاج .مػػع أف ىػػذه األم ػواؿ مػػن طبيعتهػػا أف
يسػػتقل هبػػا األفػراد .وحتديػػدات ادللكيػػة يف االشػماكية ىػػي مػػن ىػػذا النػػوع .فهػػي
منػػع دللكيػػة أم ػواؿ مػػن طبيعتهػػا أف الػػك فردي ػاً ومنػػع ادللكيػػة مػػن ىػػذه األم ػواؿ
حتديػػد للنشػػاط سػواء أعيّنػػت ىػػذه األمػواؿ كمنػػع حػػق ادلػػرياث أو منػػع ملكيػػة
ادلناجم والسكك احلديدية وادلصانع وما شػاكل ذلػك أو تػرؾ للدولػة أف انعهػا
كلّم ػػا رأت أ ّف الص ػػا الع ػػاـ يقتض ػػي منعه ػػا ف ػػألف ذل ػػك كل ػػو ػل ػػد م ػػن نش ػػاط
األفراد ما دامت األمواؿ اليت منعت من طبيعتها أف يستقل الفرد لكيتها.
وأمػػا تنظػػيم اإلنتػػاج والتوزيػػع بواسػطة اجملمػػوع فألنػػو ال يتػػأتى بأل ػػارة القلػػق
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واالضطراب بػني النّػاس وإ ػارة احلقػد والبغضػاء فػيهم بعضػهم علػى بعػح فػألف
ذلك يعت إغلاد الفوضػى ولػيس إغلػاد التنظػيم .وال يػأ طبيعيػاً يف تػرؾ العمػاؿ
ػلسوف بظلػم أصػحاب األعمػاؿ ألنّػو قػد يكػوف أصػحاب األعمػاؿ مػن ادلهػارة
ّ
تيػػث يشػػبعوف مجيػػع حاجػػات العمػػاؿ -كمػػا ىػػي احلػػاؿ يف عمػػاؿ ادلصػػانع يف
ػلسػػوف بػالظلم الواقػع علػػيهم يف ىضػم مثػرات جهػػودىم
الواليػات ادلتحػدة -فػبل ّ
وال يتأتى حين ذ التطور الػذي يػنظم اإلنتػاج واالسػتهبلؾ .ولػذلك ال بػد مػن أف
يػػأ ىػػذا التنظػػيم بأحكػػاـ ومعاجلػػات صػػحيحة قطعيػػة األسػػاس منطبقػػة علػػى
واقع ادلشاكل .واالشماكية تعتمد يف تنظيم اإلنتاج والتوزيع إما على إ ػارة القلػق
واالضػ ػػطرابات بػ ػػني العمػ ػػاؿ وإمػ ػػا علػ ػػى س ػ ػنّة التطػ ػػور يف اجملتمػ ػػع وإمػ ػػا علػ ػػى
تشريعات وقوانني وضعية غػري مسػتندة إىل أسػاس قطعػي .ولػذلك كػاف تنظيمهػا
ىذا خاط اً من أساسو.
ى ػػذا بي ػػاف خط ػػأ االش ػماكية م ػػن حي ػػث ى ػػي .أم ػػا خط ػػأ اش ػماكية ك ػػارؿ
ماركس بنوع خاص فهو رت من بلث جهات:
األوىل :إف رأيػػو يف نظريػػة القيمػػة خطػػأ سلػػالف للواقػػع .فػػألف كػػوف ادلصػػدر
الوحيػػد لقيمػػة السػػلعة ىػػو العمػػل ادلبػػذوؿ يف إنتاجهػػا ؼلػػالف الواقػػع إذ العمػػل
ادلبذوؿ مصدر من مصادر قيمة السػلعة ولػيس ىػو ادلصػدر الوحيػد أل ّف ىنػاؾ
أشياء غري العمػل تػدخل يف قيمػة السػلعة .فهنػاؾ ادلػادة اخلػاـ الػيت جػر عليهػا
العمػل وىنػاؾ احلاجػة دلنفعػة ىػذه السػلعة .فقػد تكػوف ادلػادة اخلػاـ حتػوي منفعػة
تزيد عػن العمػل الػذي بػذؿ يف حتصػيلها كالصػيد مػثبلً .وقػد تكػوف منفعػة ىػذه
السػلعة غػػري مطلوبػة يف السػػوؽ وغػػري مصػرح بتصػػديرىا كػاخلمر عنػػد ادلسػػلمني.
فجعل العمل ادلصدر الوحيد للقيمػة غػري صػحي وال ينطبػق علػى واقػع السػلعة
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من حيث ىي.
والثاني ػػة :إف قول ػػو أف النظ ػػاـ االجتم ػػاعي ال ػػذي يق ػػوـ يف عص ػػر م ػػا ى ػػو
نتيجػػة للحالػػة االقتصػػادية وأف التقلبػػات ادلختلفػػة الػػيت تصػػيب ىػػذا النظػػاـ إظل ػا
ترجػػع كلهػػا إىل سػػبب واحػػد ىػػو كفػػاح الطبقػػات االجتماعيػػة مػػن أجػػل حتسػػني
حالتهػػا ادلاديػػة ىػػذا القػػوؿ خطػػأ سلػػالف للواقػػع ومبػػت علػػى فػػرض نظػػري ػػت.
أمػػا وجػػو خط ػػو وسلالفتػػو للواقػػع فظػػاىر تارؼليػاً وواقعيػاً .فروسػػيا السػػوفياتية حػػني
انتقلػ ػػت إىل االش ػ ػماكية مل ػلصػ ػػل ذلػ ػػك نتيجػ ػػة لتطػ ػػور مػ ػػادي وال إىل كفػ ػػاح
طبقات أد إىل تغيري نظاـ بنظاـ وإظلا وصػلت للحكػم مجاعػة عػن طريػق ػورة
دمويػػة ُسػلِّمت حكمػاً فأخػػذت تطبػػق أفكارىػػا علػػى الشػػعب وغػػريت النظػػاـ
وكػذلك احلػاؿ يف الصػني الشػعبية .وتطبيػق االشػماكية علػى أدلانيػا الشػرقية دوف
أدلاني ػػا الغربي ػػة وعل ػػى دوؿ أوروب ػػا الش ػػرقية دوف دوؿ أوروب ػػا الغربي ػػة مل ػلص ػػل
نتيجػػة ألي كفػػاح بػػني الطبقػػات وإظلػػا حصػػل مػػن اسػػتيبلء دولػػة اشػماكية علػػى
ى ػػذه البل ػػداف فطبق ػػت عليه ػػا نظامه ػػا اام ػاً كم ػػا ػلص ػػل يف النظ ػػاـ الرأ ػػا
وكمػػا حصػػل يف نظػػاـ اإلسػػبلـ وكمػػا ػلصػػل يف أي نظػػاـ .علػػى أف الػػببلد الػػيت
كػػاف ػلػػتم ىػػذا القػػانوف أف ػلػػوؿ النظػػاـ لػػديها بفعػػل كفػػاح الطبقػػات ىػػي أدلانيػػا
وإنكلػما والواليػػات ادلتحػػدة :البلػػداف الرأ اليػػة الػػيت يكثػػر فيهػػا أصػػحاب رؤوس
األمػ ػواؿ والعم ػػاؿ ال روسػي ػ ػا القيصػري ػ ػة وال الص ػػني اللت ػػاف عل ػػا زراعيت ػػاف أكث ػ ػر
منهمػػا صػناعي ػتني واللت ػاف تق ػ ّل فيهمػػا طػبق ػات العمػػاؿ والرأ ػػاليني إذا قيسػػت
بالبلػػداف الغربيػػة .وبػػالرغم مػػن وجػػود الطبقػػات بػػني الرأ ػػاليني والعمػػاؿ يف دوؿ
أوروبػػا الغربيػػة ويف أمريكػػا مل تنتقػػل إىل االشػماكية وال تػزاؿ كلهػػا تطبػػق النظػػاـ
الرأ ػػا دوف أف ي ػ ر وجػػود طبقػػة العمػػاؿ وطبقػػة مػػالكي رؤوس األم ػواؿ يف
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نظامها أي تأ ري .وىذا وحده كاؼ لنقح ىذه النظرية من أساسها.
أمػػا اجلهػػة الثالثػػة الػػيت يتبػػني فيهػػا خطػػأ نظريػػات كػػارؿ مػػاركس فػػذلك مػػا
يقػػوؿ بػػو مػػن قػػانوف التط ػػور االجتمػػاعي وأف نظػػاـ احليػػاة االقتصػػادية مقض ػػي
عليػػو بػػالزو ِاؿ بفعػػل الق ػوانني االقتصػػادية الػػيت ؼلضػػع ذلػػا وأف الطبقػػة ادلتوسػػطة
اليت انتصرت على طبقة األشراؼ وكانت ىي مالكػة رؤوس األمػواؿ قػد حػاف
الوقػػت الػػذي تتخلػػى فيػػو عػػن مكا ػػا لطبقػػة العمػػاؿ وػلػػتم عليهػػا ذلػػك قػػانوف
المّكز .أما وجو خطأ ىػذا القػوؿ فػألف نظريػة كػارؿ مػاركس يف تركػز اإلنتػاج الػيت
يبػػت عليهػػا تزايػػد عػػدد العم ػػاؿ وتنػػاقص أصػػحاب رؤوس األم ػواؿ ى ػػي نظري ػػة
فاسدة .فألف ىناؾ حداً ال يتعداه تركز اإلنتاج فيصل إىل حد معػني ويقػف فػبل
يص ػػل للتط ػػور ال ػػذي يتص ػػوره ك ػػارؿ م ػػاركس .إذ ػلص ػػل التجم ػػع ب ػػني عوام ػػل
اإلنتػػاج ادلش ػػتتة إىل حػػد يق ػػف عنػػده وال يتعػػداه .ع ػػبلوة عل ػػى أف ترك ػػز اإلنت ػػاج
لػػيس موجػػوداً مطلق ػاً يف أىػػم فػػروع اإلنتػػاج وىػػو الزراعػػة فكيػػف ػلصػػل قػػانوف
التطور يف اجملتمع و على أف كػارؿ مػاركس يظػن أف تركػز اإلنتػاج يسػتتبع تركػزاً يف
الثروات شلا ينشأ عنػو قلػة يف عػدد ادلتمػولني الػذين يسػتأ روف بػرؤوس األمػواؿ
وكثرة يف عدد العمػاؿ الػذين ال ؽللكػوف شػي اً .وىػذا خطػأ أل ّف تركػز اإلنتػاج قػد
ينش ػػأ عن ػػو كث ػػرة يف ع ػػدد أص ػػحاب رؤوس األمػ ػواؿ وق ػػد ينش ػػأ عن ػػو أف يص ػػب
العم ػػاؿ أص ػػحاب رؤوس أمػ ػواؿ .فف ػػي ش ػػركات ادلس ػػاعلة وى ػػي الش ػػكل ال ػػذي
تتخذه عادة ادلشروعات الكس كثػرياً مػا يكػوف مسػاعلوىا أكثػرىم مػن العمػاؿ
فكيف ػلصل تركز اإلنتاجو وفوؽ ذلك فػألف يف ادلصػانع عمػاالً ذلػم أجػور عاليػة
كادلهندسػػني والكيميػػائيني وادلػػديرين فيسػػتطيعوف أف ي ػ ّدخروا جػػزءاًكب ػرياً منهػػا
يصريوف بػو مػن ادلتمػولني مػن غػري حاجػة إىل إنشػاء مشػروع مسػتقل .وحين ػذ ال
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ينطبق عليهم ما يقولو كارؿ ماركس عن العماؿ يف التطور.
ىػػذه حملػػة خاطفػػة لؤلسػػس الػػيت يقػػوـ عليهػػا النظػػاـ االقتصػػادي الرأ ػػا
واألسس اليت يقوـ عليها النظػاـ االقتصػادي االشػماكي ومنػو الشػيوعي وإشػارة
موجزة دلا يف ىذه األسس من زيف وفساد .ىػذا مػن ناحيػة ومػن ناحيػة أخػر
فأل ػػا سلالفػػة لطريقػػة اإلس ػػبلـ يف أخػػذ ادلعاجلػػات ومناقض ػػة لئلس ػػبلـ .أم ػػا م ػػن
ناحيػػة سلالفتهػػا لطريقػػة اإلسػػبلـ يف أخػػذ ادلعاجلػػات للمشػػاكل فػػذلك أف طريقػػة
اإلس ػػبلـ يف معاجل ػػة ادلش ػػكلة االقتص ػػادية ى ػػي نفس ػػها طريقت ػػو يف معاجل ػػة ك ػػل
مشكلة من مشاكل اإلنسػاف وىػي دراسػة واقػع ادلشػكلة االقتصػادية وتفهمهػا
اّ اسػػتنباط حػػل ادلشػػكلة مػػن النصػػوص الشػػرعية بعػػد دراسػػة ىػػذه النصػػوص
والتأك ػ ػػد م ػ ػػن انطباقه ػ ػػا عليه ػ ػػا .خب ػ ػػبلؼ األحك ػ ػػاـ وادلعاجل ػ ػػات االقتص ػ ػػادية يف
الرأ الية واالشماكية .فأل ا يف الرأ اليػة ت خػذ ادلعاجلػات مػن واقػع ادلشػكلة بعػد
دراسػ ػػتها ويف االش ػ ػماكية ت خػ ػػذ مػ ػػن فػ ػػروض نظريػ ػػة تػُتخػ ػ ػيّل أ ّ ػ ػػا موجػ ػػودة يف
ادلش ػػكلة فيوض ػػع الع ػػبلج بن ػػاء عل ػػى ى ػػذه الف ػػروض .وك ػػل واح ػػدة م ػػن ى ػػاتني
الطريقتني سلالفة لطريقة اإلسبلـ فبل غلوز للمسلم األخذ هبا.
وأم ػػا مناقض ػػة االقتص ػػاد الرأ ػػا واالشػ ػماكي ومن ػػو الش ػػيوعي لئلس ػػبلـ
ف ػػذلك أف اإلس ػػبلـ إظل ػػا يأخ ػػذ معاجلات ػػو أحكام ػاً ش ػػرعية مس ػػتنبطة م ػػن األدل ػػة
الش ػػرعية وى ػػذه ادلعاجل ػػات االقتص ػػادية الرأ الي ػػة واالشػ ػماكية ليس ػػت أحكامػ ػاً
شرعية بل ىي مػن نظػاـ الكفػر .واحلكػم علػى األشػياء هبػا حكػم بغػري مػا أنػزؿ
ا وال ػلػػل دلسػػلم أف يأخػػذ هبػػا وال بوجػػو مػػن الوجػػوه واألخػػذ هبػػا فسػػق إذا
ك ػػاف اآلخ ػػذ ال يعتق ػػد هب ػػا أم ػػا إذا اعتق ػػد أ ّ ػػا ى ػػي األحك ػػاـ الص ػػحيحة وأف
أحك ػػاـ اإلس ػػبلـ ال تناس ػػب العص ػػر احل ػػديث وال تع ػػا ادلش ػػاكل االقتص ػػادية
احلديثة فذلك كفر والعياذ با .
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

االقتصػاد
كلمة االقتصاد مشتقة من لفػ إغريقػي قػدمي معنػاه تػدبري أمػور البيػت)
تيػػث يشػػمؾ أف ػراده القػػادروف يف إنتػػاج الطيبػػات والقيػػاـ باخلػػدمات ويشػػمؾ
مجي ػػع أف ػراده يف التمت ػػع ػػا ػل ػػوزوف .اّ توس ػػع النّػػاس يف م ػػدلوؿ البي ػػت فص ػػار
يقصد بو اجلماعة اليت حتكمها دولة واحدة.
وعليػػو فلػػيس ادلقصػػود ىنػػا مػػن كلمػػة اقتصػػاد ادلعػػىن اللغػػوي وىػػو التػػوفري
وال معىن ادلاؿ وإظلػا ادلقصػود ىػو ادلعػىن االصػطبلحي دلسػمى معػني وىػو تػدبري
شػ ػ وف ادل ػػاؿ إم ػػا بتكث ػػريه وت ػػأمني إغل ػػاده ويبحػ ػث في ػػو عل ػػم االقتص ػػاد وإم ػػا
بكيفية توزيعو ويبحث فيو النظاـ االقتصادي.
وإنػػو وإف كػػاف علػػم االقتصػػاد والنظػػاـ االقتصػػادي كػػل منهمػػا يبحػػث
يف االقتصػػاد ولكنهم ػا شػػي اف سلتلفػػاف متغػػايراف ومفه ػػوـ أحػػدعلا غػػري مفه ػػوـ
اآلخ ػػر .فالنظ ػػاـ االقتص ػػادي ال ؼلتل ػػف بكث ػػرة الث ػػروة وال بقلته ػػا وال يت ػػأ ر هب ػػا
مطلقاً .وكثرة الثػروة وقلتهػا ال يػ ر فيهػا شػكل النظػاـ االقتصػادي وال بوج ٍػو مػن
الوجػوه .وعليػو كػػاف مػن اخلطػأ الفػػادح جعػل االقتصػاد موضػػوعاً واحػداً يبحػػث
عل ػ ػػى اعتب ػ ػػاره ش ػ ػػي اً واح ػ ػػداً .ألنّػ ػػو يػ ػ ػ دي إم ػ ػػا إىل اخلط ػ ػػأ يف إدراؾ ادلش ػ ػػاكل
االقتص ػػادية ادلػ ػراد معاجلته ػػا وإم ػػا إىل س ػػوء فه ػػم العوام ػػل ال ػػيت ت ػػوفر الث ػػروة أي
توجػػدىا يف الػػببلد .وأل ّف تػػدبري أمػػور اجلماعػػة مػػن حيػػث تػػوفري ادلػػاؿ أي إغلػػاده
شيء وتدبري أمور اجلماعة مػن حيػث توزيػع ادلػاؿ ادلػدبر شػيء رخػر .فيجػب أف
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يػُفصػ ػ ػل تػ ػ ػث ت ػ ػػدبري م ػ ػػادة ادل ػ ػػاؿ ع ػ ػػن ت ػ ػػث ت ػ ػػدبري توزيػعػ ػ ػو إذ األوؿ يتػعػلػ ػ ػق
بالوسػائل والثام يتعلػق بػالفكر .وذلػذا غلػب تػث النظػاـ االقتصػادي باعت ػباره
فكراً ي ػر يف وجهػة النظػر يف احليػاة ويتػأ ر هبػا .وتػث علػم االقتصػاد باعتبػاره
علمػاً وال عبلقػػة لػػو بوجهػػة النظػػر يف احليػػاة .والبحػػث ادلهػػم منهمػػا ىػػو النظػػاـ
االقتصػػادي .أل ّف ادلشػػكلة االقتصػػادية تػػدور حػػوؿ حاجػػات اإلنسػػاف ووسػػائل
إشػػباعها واالنتفػػاع هبػػذه الوسػػائل .و ػػا أف الوسػػائل موجػػودة يف الكػػوف فػػألف
إنتاجهػ ػ ػػا ال يسػ ػ ػػبب مشػ ػ ػػكلة أساسػ ػ ػػية يف إشػ ػ ػػباع احلاجػ ػ ػػات بػ ػ ػػل إف إشػ ػ ػػباع
احلاج ػػات ي ػػدفع اإلنس ػػاف إلنت ػػاج ى ػػذه الوس ػػائل أو إغلادى ػػا .وإظل ػػا ادلش ػػكلة
ادلوجودة يف عبلقات النّاس أي يف اجملتمع نامجة عن اكني النّاس مػن االنتفػاع
هبػػذه الوس ػػائل أو عػػدـ اكي ػػنهم .أي نامج ػػة عػػن موض ػػوع حيػػازة النّػػاس ذل ػػذه
الوسائل .فيكوف ىو أساس ادلشكلة االقتصادية وىو الػذي ػلتػاج إىل عػبلج.
وعلػى ذلػك فادلشػكلة االقتصػادية رتيػة مػن موضػوع حيػازة ادلنفعػة ال مػن إنتػػاج
الوسائل اليت تعطي ىذه ادلنفعة.

أساس النظاـ االقتصادي
ادلنفعػػة ىػػي صػػبلحية الشػػيء إلشػػباع حاجػػة اإلنسػػاف .فهػػي تتكػػوف مػػن
أم ػرين :أحػػدعلا مبلػػش مػػا يشػػعر بػػو اإلنسػػاف مػػن الرغبػػة يف احلصػػوؿ علػػى شػػيء
ُمع ػػني .والثػ ػػام ادلزاي ػػا الكامنػ ػػة يف نف ػػس الشػ ػػيء وص ػػبلحيتها إلشػ ػػباع حاجػ ػػة
اإلنسػػاف ولػػيس حاجػػة فػػرد معػػني .وىػػذه ادلنفعػػة إمػػا نامػػة عػػن جهػػد اإلنسػػاف
أو عػػن ادلػػاؿ أو عنهمػػا مع ػاً .وتشػػمل كلمػػة جهػػد اإلنسػػاف :اجلهػػد الفكػػري
واجلهػػد اجلسػػمي الػػذي يبذلػػو إلغلػػاد مػػاؿ أو منفعػػة مػػاؿ .وتشػػمل كلمػػة ادلػػاؿ
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كل ما يػُتَ َمػوؿ لبلنتفػاع بػو بالشػراء أو اإلجػارة أو اإلعػارة إمػا باسػتهبلؾ عينػو
إفناءً كالتفاحػة أو بعػدـ اسػتهبلكها كالسػيارة وإمػا باالنتفػاع بػو مػع بقػاء عينػو
كادلنخػػل إعػػارة وكسػػكىن الػػدار الػػيت يف حيػػازة غػػريه إجػػارة .ويشػػمل ادلػػاؿ النقػػد
كال ػػذىب والفض ػػة والس ػػلع كالثي ػػاب واألغذي ػػة والعق ػػارات كال ػػدور وادلص ػػانع
وغػػري ذلػػك شلػػا يتمػػوؿ .و ػػا أف ادلػػاؿ ىػػو الػػذي يشػػبع حاجػػات اإلنسػػاف ومػػا
جهػػد اإلنسػػاف إالّ أداة للحصػػوؿ علػػى ادلػػاؿ عينػاً ومنفعػػة لػػذلك كػػاف ادلػػاؿ ىػػو
أسػػاس ادلنفعػػة .وأمػػا جهػػد اإلنسػػاف فهػػو مػػن الوسػػائل الػػيت اكػػن مػػن احلصػػوؿ
علػػى ادلػػاؿ .ومػػن ىنػػا كػػاف اإلنسػػاف بفطرتػػو يسػػعى للحصػػوؿ علػػى ىػػذا ادلػػاؿ
ػاؿ عل ػػا األداة الػػيت تس ػػتخدـ إلش ػػباع
ليح ػػوزه .وعلي ػػو يك ػوف جه ػػد اإلنس ػػاف وادلػ ُ
حاجػػات اإلنسػػاف وعلػػا الثػػروة الػػيت يسػػعى اإلنسػػاف للحصػػوؿ عليهػػا ليحوزىػػا.
فالثروة ىي رلموع ادلاؿ واجلهد.
وحيازة األفراد للثروة تكوف إما من أفراد رخرين كحيازة ادلػاؿ باذلبػة وإمػا
مػػن غػػري األفػراد كحيػػازة ادلػػاؿ اخلػػاـ مباشػػرة وتكػػوف إمػػا حيػػازة للعػػني اسػػتهبلكاً
وانتفاعػ ػ ػاً كحي ػ ػػازة التفاح ػ ػػة وحي ػ ػػازة ال ػ ػػدار ملكػ ػ ػاً وإم ػ ػػا حي ػ ػػازة دلنفع ػ ػػة الع ػ ػػني
كاسػت جار الػدار وإمػا حيػازة للمنفعػة النامػة عػن جهػد اإلنسػاف كخريطػة دار
من مهندس.
وىذه احليازة اميع مػا تصػدؽ عليػو إمػا أف تكػوف بعػوض كػالبيع وإجػارة
ادل ػػاؿ وإج ػػارة األج ػػري وإم ػػا بغ ػػري ع ػػوض كاذلب ػػة واإلرث والعاري ػػة .وعل ػػى ذل ػػك
فادلشػػكلة االقتصػػادية إظلػػا ىػػي يف حيػػازة الثػػروة وليسػػت يف إغلػػاد الثػػروة .وىػػي
تأ من النظرة إىل احليازة أي ادللكية ومن سوء التصرؼ يف ىذه ادللكية ومػن
سوء توزيع الثروة بني النّاس وال تأ من غري ذلػك مطلقػاً .وذلػذا كانػت معاجلػة
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ىذه الناحية ىي أساس النظاـ االقتصادي.
وعل ػػى ذل ػػك فاألس ػػاس ال ػػذي يب ػػىن علي ػػو النظ ػػاـ االقتص ػػادي ق ػػائم عل ػػى
بلث قواعد ىي :ادللكية والتصرؼ يف ادللكية وتوزيع الثروة بني النّاس.

نظرة اإلسالـ إلى االقتصاد
تلف نظرة اإلسبلـ إىل مادة الثروة عن نظرتو إىل االنتفاع هبػا وعنػده أف
الوسػػائل ال ػػيت تعطػػي ادلنفع ػػة ش ػػيء وحيػػازة ادلنفع ػػة ش ػػيء رخػػر .فادل ػػاؿ وجه ػػد
اإلنسػػاف علػػا مػػادة الثػػروة وعلػػا الوسػػائل الػػيت تعطػػي ادلنفعػػة ووضػػعهما يف نظػػر
اإلسبلـ من حيػث وجودعلػا يف احليػاة الػدنيا ومػن حيػث إنتاجهمػا ؼلتلػف عػن
ػدخل يف االنتفػاع
وضع االنتفاع هبما وعن كيفية حيػازة ىػذه ادلنفعػة .فهػو قػد ت ّ
بػػالثروة تػػدخبلً واضػػحاً فحػػرـ االنتفػػاع مػػن بعػػح األمػواؿ كػػاخلمر وادليتػػة كمػػا
حرـ االنتفاع من بعػح جهػود اإلنسػاف كػالرقص والبغػاء فحػرـ بيػع مػا َح ُػرـ أكلػو
من األمواؿ وحرـ إجارة ما َح ُرـ القيػاـ بػو مػن األعمػاؿ .ىػذا مػن حيػث االنتفػاع
بادلاؿ وجهد اإلنساف .أما من حيث كيفية حياز ما فقػد شػرع أحكامػاً متعػددة
حليازة الثروة كأحكػاـ الصػيد وإحيػاء ادلػوات وكأحكػاـ اإلجػارة واالستصػناع
وكأحكاـ اإلرث واذلبة والوصية.
ىذا بالنسبة لبلنتفاع بالثروة وكيفية حياز ا أما بالنسبة دلادة الثروة من
حيث إنتاجها فألف اإلسبلـ قد حث على إنتاجها ور ّغب فيو حني ر ّغب
بالكسب بشكل عاـ ومل يتدخل ببياف كيفية زيادة اإلنتاج ومقدار ما ينتج

بل ترؾ ذلك للناس ػلققونو كما يريدوف .وأما من حيث وجودىا فادلاؿ
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موجود يف احلياة الدنيا وجوداً طبيعياً وخلقو ا سبحانو وتعاىل مسخراً
لئلنساف قاؿ تعاىل           :وقاؿ:
            
وقاؿ             :وقاؿ:


           

            

          وقػاؿ:
      وقػاؿ :

 

    

 .   فبػ ّني يف ىذه اآليات وما شاهبها أنو خلق ادلاؿ
وخلق جهد اإلنساف ومل يتعرض لشيء رخر يتعلق بو شلا يدؿ على أنو مل
يتدخل يف مادة ادلاؿ وال يف جهد اإلنساف سو أنو بني أنو خلقها لينتفع
هبا النّاس .وكذلك مل يتدخل يف إنتاج الثروة وال يوجد نص شرعي يدؿ على
أف اإلسبلـ تدخل يف إنتاج الثروة بل على العكس من ذلك صلد النصوص

الشرعية تدؿ على أف الشرع ترؾ األمر للناس يف استخراج ادلاؿ ويف حتسني
جهد اإلنساف فقد أخرج مسلم من طريق عائشة رضي ا عنها ومن طريق

أنس رضي ا عنو أف رسوؿ ا  قاؿ يف موضوع تأبري النخل « :أنتم أعلم

وروي أنو  أرسل ا نني من ادلسلمني إىل ُجَرش اليَ َم ِن يتعلماف
بأمر دنياكم » ُ
صناعة األسلحة .وىذا يدؿ على أف الشرع ترؾ أ َْمػَر إنتاج ادلاؿ إىل النّاس ينتجونو
تسب خس م ومعرفتهم.
وعلى ىػذا فألنّػو تبػني مػن ذلػك أف اإلسػبلـ ينظػر يف النظػاـ االقتصػادي
٘ٛ

ال يف علم االقتصاد وغلعل االنتفاع بالثروة وكيفيػة حيػازة ىػذه ادلنفعػة موضػوع
تثو ومل يتعرض إلنتاج الثروة وال إىل وسائل ادلنفعة مطلقاً.

سياسة االقتصاد في اإلسالـ
سياسة االقتصػاد ىػي اذلػدؼ الػذي ترمػى إليػو األحكػاـ الػيت تعػا تػدبري
أمور اإلنساف .وسياسة االقتصاد يف اإلسبلـ ىي ضماف حتقيق اإلشػباع جلميػع
احلاج ػػات األساسػ ػػية لكػ ػػل فػ ػػرد إشػ ػػباعاً كلي ػ ػاً واكينػ ػػو مػ ػػن إشػ ػػباع احلاجػ ػػات
الكمالية بقدر ما يستطيع باعتباره يعيش يف رلتمع معني لو طػراز خػاص مػن
العػػيش فهػػو ينظػػر إىل كػػل فػػرد بعينػػو ال إىل رلمػػوع األف ػراد الػػذين يعيشػػوف يف
الببلد .وينظر إليو باعتباره إنساناً أوالً ال بد من إشباع مجيػع حاجاتػو األساسػية
إش ػػباعاً كليػ ػاً اّ باعتب ػػار فرديت ػػو ادلشخص ػػة انيػ ػاً بتمكين ػػو م ػػن إش ػػباع حاجات ػػو
الكمالية بقدر ما يستطيع .وينظر إليو يف نفس الوقت باعتباره مرتبطػاً مػع غػريه
بعبلق ػػات معين ػػة تُ َس ػػري تَس ػػيرياً معينػ ػاً حس ػػب طػ ػراز خ ػػاص .وعل ػػى ى ػػذا ف ػػألف
سياسػػة االقتصػػاد يف اإلسػػبلـ ليسػػت لرفػػع مسػػتو ادلعيشػػة يف الػػببلد فحسػػب
دوف النظػػر إىل ضػػماف انتفػػاع كػػل فػػرد مػػن ىػػذا العػػيش وال ىػػي جللػػب الرفاىيػػة
للناس وتركهم أحراراً يف األخػذ منهػا بقػدر مػا يتمكنػوف دوف النظػر إىل ضػماف
حق العيش لكػل فػرد مػنهم أيػاً كػاف وإظلػا ىػي معاجلػة ادلشػاكل األساسػية لكػل
فرد باعتباره إنساناً يعيش طبق عبلقات معينة واكينو من رفع مستو عيشػو
وحتقيق الرفاىية لنفسو يف طراز خاص مػن العػيش .وهبػذا تلػف عػن غريىػا مػن
السياسات االقتصادية.
فاإلس ػ ػػبلـ يف الوق ػ ػػت ال ػ ػػذي يُش ػ ػ ِّػرع أحك ػ ػػاـ االقتص ػ ػػاد لئلنس ػ ػػاف غلع ػ ػػل
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التشػريع موجهػاً للفػػرد .ويف الوقػػت الػػذي يعمػػل لضػػماف حػػق العػػيش والتمكػػني
مػػن الرفاىيػػة غلعػػل ذلػػك يتحقػػق يف رلتمػػع معػػني لػػو طػراز خػػاص مػػن العػػيش.
فهػػو ينظػػر إىل مػػا غلػػب أف يكػػوف عليػػو اجملتمػػع يف الوقػػت الػػذي ينظػػر فيػػو إىل
ضماف العيش والتمكني من الرفاىيػة وغلعػل نظرتػو إىل مػا غلػب أف يكػوف عليػو
اجملتمع أساساً يف نظرتو إىل العيش والرفاىيػة .ولػذلك مػد األحكػاـ الشػرعية قػد
ضػمنت تػػوفري إشػػباع مجيػػع احلاجػػات األساسػػية إشػػباعاً كليػاً لكػػل فػػرد مػػن أفػراد
رعية الدولة اإلسبلمية من مأكػل وملػبس ومسػكن وذلػك بفػرض العمػل علػى
الرجل القادر ح يوفر لنفسو احلاجات األساسية لو ودلن مػب عليػو نفقػتهم.
وفرضػػها علػػى ادلولػػود لػػو وعلػػى الػوارث إف مل يكػػن قػػادراً علػػى العمػػل .أو علػػى
بيػت ادلػػاؿ إف مل يوجػػد مػػن مػػب علػػيهم نفقتػو .وهبػػذا ضػػمن اإلسػػبلـ لكػػل فػػرد
بعين ػػو أف يش ػػبع احلاج ػػات ال ػػيت ال ب ػػد لئلنس ػػاف م ػػن حي ػػث ى ػػو إنس ػػاف م ػن أف
ػث ىػ ػػذا الفػ ػػرد علػ ػػى التمتػ ػػع
يشػ ػػبعها وىػ ػػي ادلأكػ ػػل وادللػ ػػبس وادلسػ ػػكن .اّ حػ ػ ّ
بالطيبات واألخذ من زينة احلياة الدنيا مػا يسػتطيع .ومنػع الدولػة أف تأخػذ مػن
مال ػػو ضػ ػرائب شل ػػا ى ػػو ف ػػرض عل ػػى مجي ػػع ادلس ػػلمني إالّ شل ػػا يزي ػػد عل ػػى كفاي ػػة
حاجات ػػو ال ػػيت يش ػػبعها فع ػبلً يف حيات ػػو العادي ػػة ول ػػو كان ػػت حاج ػػات كمالي ػػة.
وبػػذلك ضػػمن تػػوفري حػػق العػػيش لكػػل فػػرد بعينػػو وأتػػاح لػػو الرفاىيػػة يف احليػػاة.
وىػػو يف نفػػس الوقػػت حػػدد كسػػب ادلػػاؿ ذلػػذا الفػػرد يف إشػػباع حاجاتػػو األساسػػية
والكمالية يف حدود معينة .وجعل عبلقاتو علػى طػراز خػاص .فح ّػرـ إنتػاج اخلمػر
واسػتهبلكها عػػل كػل مسػػلم ومل يعتسىػػا بالنسػبة لػػو مػػادة اقتصػادية .وحػ ّػرـ أكػػل
الربػػا والتعامػػل بػػو علػػى كػػل مػػن ػلملػػوف التابعيػػة اإلسػػبلمية ومل يعتسىػػا بالنسػػبة
ذلم مادة اقتصادية سواء أكانوا مسلمني أـ غري مسلمني فجعل الوضػع الػذي
غلػػب أف يك ػػوف علي ػػو اجملتم ػػع ح ػػني االنتف ػػاع بادل ػػاؿ أم ػراً أساس ػػياً عن ػػد االنتف ػػاع
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بادلادة االقتصادية.
ومن ذلك يتبني أف اإلسبلـ مل يفصل الفرد عن كونو إنساناً ومل يفصلو
كألنساف عن فرديتو .ومل يفصل اعتبار ما غلب أف يكوف عليو اجملتمع عن
ضماف إشباع احلاجات األساسية لكل فرد واكينو من إشباع حاجاتو
الكمالية بل جعل إشباع احلاجات وما غلب أف يكوف عليو اجملتمع أمرين
متبلزمني ال ينفصل أحدعلا عن اآلخر ولكن تيث غلعل ما غلب أف يكوف
عليو اجملتمع أساساً إلشباع احلاجات .ومن أجل إشباع مجيع احلاجات
األساسية إشباعاً كلياً والتمكني من إشباع احلاجات الكمالية ال بد من أف
تتوفر ادلادة االقتصادية لد النّاس ح يتمكنوا من إشباع احلاجات وال
يتأتى أف تتوفر لديهم إالّ إذا سعوا لكسبها وذلذا حث اإلسبلـ على
الكسب وعلى طلب الرزؽ وعلى السعي وجعل السعي لكسب الرزؽ

فرضاً على الرجل القادر على العمل احملتاج للنفقة على نفسو وعلى من
مب عليو إعالتو .قاؿ تعاىل .        :إالّ أنو

ليس معىن ذلك أنو تدخل يف إنتاج الثروة أو ّبني كيفية زيادة إنتاجها أو
مقدار ما ينتج ألنّو ال عبلقة لو بذلك .بل ىو حث على العمل وعلى

كسب ادلاؿ فحسب .وقد وردت أحاديث كثرية حتث على كسب ادلاؿ ويف

احلديث« :أف رسوؿ اهلل 
بالمر والمسحاة ألنفق
قد اكتبتا ،فسألو النبي  عن ذلك فقاؿ :أضرب ّ
على عيالي .فقبّل  يده وقاؿ :كفاف يحبهما اهلل تعالى» ذكره السرخسي
يف ادلبسوط .ورو البخاري من طريق ادلقداـ عن النيب  أنو قاؿ« :ما أكل
صافح سعد بن معاذ (رضي اهلل عنو) فإذا يداه
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مر بقوـ من
أح ٌد طعاما قط خيرا من أف يأكل من عمل يده» وروي أف عمر َّ

القراء فرآىم جلوسا قد نكسوا رؤوسهم فقاؿ :من ىؤالء؟ فقيل :ىم
المتوكلوف ،فقاؿ :كالّ ولكنهم المتأكلوف ،يأكلوف أمواؿ النّاس .أال أنبئكم
ثم يتوكل
الح َّ
من المتوكلوفو فقيل نعم .فقاؿ :ىو الذي يُلقي َ
ب في األرض ّ

على ربو عز وجل .ذكره السرخسي يف ادلبسوط .وىكذا صلد اآليات
واألحاديث حتث على السعي لطلب الرزؽ وعلى العمل لكسب ادلاؿ كما
حتث على التمتع هبذا ادلاؿ وأكل الطيبات .قاؿ تعاىل:

    

        وقاؿ تعاىل:

   

                

     وقاؿ تعاىل        :وقاؿ
تعاىل            :
   وقاؿ تعاىل:

         

  وقاؿ .        :فهذه اآليات وما شاهبها
تدؿ داللة واضحة على أف األحكاـ الشرعية ادلتعلقة باالقتصاد دؼ إىل
كسب ادلاؿ والتمتع بالطيبات .فاإلسبلـ حث األفراد على الكسب وأمرىم
باالنتفاع بالثروة اليت يكسبو ا وذلك لتحقيق التقدـ االقتصادي يف الببلد
وإلشباع احلاجات األساسية لكل فرد واكينو من إشباع حاجاتو الكمالية.
ومن أجل مراعاة حصوؿ ادلسلم على ادلاؿ صلد اإلسبلـ حني شرع األحكاـ
ادلتعلقة بكيفية حيازة الثروة راعى عدـ تعقيد ىذه الكيفية اليت ػلوز هبا
اإلنساف ادلاؿ فجعلها بسيطة كل البساطة .إذ قد حدد أسباب التملك
ٕٙ

وحدد العقود اليت غلري هبا تبادؿ ادللكية وأطلق لئلنساف أف يبدع يف
األساليب والوسائل اليت يكسب هبا حني مل يتدخل يف إنتاج الثروة .وقد
جعل األسباب والعقود خطوطاً عريضة حتوي قواعد شرعية وأحكاماً شرعية

وبني
تدخل حتتها مسائل متعددة وتقاس عليها أحكاـ متعددة .فشرع العمل ّ
أحكامو وترؾ لئلنساف أف يعمل صلاراً وحذ ّّاء وصانعاً وزارعاً وغري ذلك
وجعل اذلدية على وجو تيث تقاس عليها العطية مثبلً يف جعلها سبباً للملك

وجعل اإلجارة على حاؿ تيث تقاس عليها الوكالة مثبلً يف استحقاؽ أجرة

الوكيل .وىكذا صلد أسباب التملك والعقود قد بيّنها الشارع وحددىا يف
ٍ
معاف عامة وىذا غلعلها شاملة كل ما يتجدد من احلوادث ولكنها ال تتجدد
بتجدد ادلعامبلت لوجوب تقيد النّاس بادلعامبلت اليت وردت يف الشرع
ولكنها تنطبق على كل ما يتجدد من حوادث مهما بلغت ومهما تعددت.
وهبذا يسري ادلسلم يف كسب ادلاؿ سرياً حثيثاً دوف أف تقف يف طريقو عقبات

حتوؿ بينو وبني الكسب مع احلرص على أف غلعل كسبو طيباً حبلالً .وبذلك

يتوفر لكل فرد ما يشبع لو احلاجات اليت تتطلب اإلشباع .ومل يكتف اإلسبلـ

تث الفرد وال جعل اإلشباع مقصوراً على كسب األفراد بل جعل بيت ادلاؿ
ّ

جلميع الرعية ينفق عليهم منو وجعل إعالة العاجز فرضاً على الدولة وتوفري
لؤلمة واجباً من واجبا ا أل ّف عليها حق الرعاية رو البخاري عن
احلاجات ّ
ابن عمر قاؿ :قاؿ عليو الصبلة والسبلـ« :اإلماـ الذي على النّاس راع وىو

مسئوؿ عن رعيتو»  .ومن أجل أف تقوـ الدولة ا أوجبو الشرع عليها جعل
ذلا سلطة جباية أمواؿ معينة جباية دائمية كاجلزية واخلراج وجعل أمواؿ الزكاة
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يف بيت ادلاؿ وجعل ذلا حق جباية ما ىو فرض على مجيع ادلسلمني كألصبلح
الطرؽ وبناء ادلستشفيات وإطعاـ اجلائعني وما شاكل ذلك .وجعل ادللكية
العامة حتت إدار ا تتوالىا ىي ومنع األفراد من أف يتولوىا ومنعها من أف
الكهم إياىا أو تعطيهم إدار ا .أل ّف الوالية العامة ىي لو األمر وال غلوز
ألحد من الرعية أف يقوـ هبا إالّ بتولية من و األمر .وىذه ادللكية العامة من
بموؿ وحديد وضلاس وما شاكل ذلك أمواؿ ال بد من استغبلذلا وتنميتها

لؤلمة والدولة تتوالىا
لؤلمة أل ّف ىذه األمواؿ ّ
لتحقيق التقدـ االقتصادي ّ
لتنميتها وإدار ا .فألذا قامت الدولة بتوفري األمواؿ و ضت بأعباء رعاية
الش وف وقاـ كل فرد بكسب ادلاؿ والسعي إىل الرزؽ فقد توفرت الثروة اليت
تكفي إلشباع مجيع احلاجات األساسية إشباعاً كلياً وإشباع احلاجات
الكمالية .إالّ أف ىذا التقدـ االقتصادي باحلث على كسب ادلاؿ من كل فرد

وجعل أمواؿ للدولة وإظلاء ادللكية العامة إظلا ىو من أجل استخداـ ادلاؿ

وسيلة إلشباع احلاجات وليس لذات ادلاؿ وال للتفاخر بو وال إلنفاقو على
ادلعاصي أو للبطر والتجس ولذلك يقوؿ « : من طلب الدنيا حالال

استعفافا عن المسألة ،وسعيا على أىلو ،وتعطفا على جاره ،جاء يوـ القيامة
وجهو كالقمر ليلة البدر ،ومن طلب الدنيا حالال ،مفاخرا ،مكاثرا ،مرائيا ،لقي اهلل

وىو عليو غضباف» ورد يف مصنف ابن أ شيبة من طريق أ ىريرة . 
مطرؼ عن أبيو عن النيب  أنو قاؿ .....« :وىل لك
رو مسلم من طريق ِّ
يا ابن آدـ من مالك إال ما أكلت فأفنيت ،أو لبست فأبليت ،أو تصدقت

فأمضيت» وقاؿ تعاىل .          :وليس
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جعل القصد من كسب ادلاؿ أف يكوف وسيلة إلشباع احلاجات ال للتفاخر ىو
الذي طلبو اإلسبلـ فقا بل جعل اإلسبلـ تسيري االقتصاد كلو بأوامر ا
 وأمر ادلسلم أف يبتغي فيما يكسبو احلياة األخر وال ينسى.ًونواىيو أمراً حتميا
        

:نصيبو من الدنيا قاؿ تعاىل

             

 ولذلك جعل فلسفة االقتصاد تسيري األعماؿ االقتصادية بأوامر ا 
 أي جعل الفكرة اليت بىن عليها تدبيػر أمور. ونواىيو بناء على إدراؾ الصلة با
ادلسػلم يف اجملتمع يف احليػاة ىي جعػل األعماؿ االقتصاديػة حسب ما تتطلبو
األحكاـ الشرعية باعتبارىا ديناً وجعل تدبري أمور الرعية شلن ػلملوف التابعية
 باعتبارىا تشريعاً فيبي ذلم.وأعماذلم االقتصادية مقيدة باألحكاـ الشرعية
   

: قاؿ تعاىل.ما أباحو اإلسبلـ ويقيدىم ا قيدىم بو

      
     
     

: وقاؿ     

: وقػاؿ     

: وقاؿ       

 وقد ضمن تقيد ادلسلمني والناس هبذه األحكاـ بالتوجيػو الذي غلعػل. 
والتشريع الذي تنػفػذه الدولػة عػلى

ادلسػلم يػنػفػذ ىذه السياسة بدافع تقو ا

: قػاؿ تعػاىل.النػّاس
         : وقاؿ   
       : إىل أف يقوؿ  
           

 فهو إذف ّبني الكيفية اليت تنفذ هبا.      
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وبني الكيفية اليت تضمن تقيدىم هبذه األحكاـ.
ىذه األحكاـ ّ
وىكذا يشاىد أف سياسة االقتصاد يف اإلسبلـ مبنيّة علػى أسػاس إشػباع
احلاجات لكل فرد باعتباره إنساناً يعػيش يف رلتمػع معػني وعلػى كسػب الثػروة
لت ػػوفري م ػػا يش ػػبع احلاج ػػات .وقائم ػػة عل ػػى فك ػػرة واح ػػدة ى ػػي تس ػػيري األعم ػػاؿ
باألحكػػاـ الشػػرعية ومنفػػذة مػػن كػػل فػػرد بػػدافع تق ػػو ا وبالتنفيػػذ مػػن قبػػل
الدولة بالتوجيو وبالتشريع.

القواعد االقتصادية العامة
يتبػػني مػػن اسػػتقراء األحكػػاـ الشػػرعية ادلتعلقػػة باالقتصػػاد أف اإلسػػبلـ إظلػػا
يعػ ػػا موضػ ػػوع اكػ ػػني النّػ ػػاس مػ ػػن االنتفػ ػػاع بػ ػػالثروة .وأف ىػ ػػذه ىػ ػػي ادلشػ ػػكلة
االقتصادية للمجتمع يف نظره .وىو حني يبحث االقتصاد إظلػا يبحػث يف حيػازة
الثػػروة ويف تصػػرؼ النّػػاس هبػػا ويف توزيعه ػػا بيػػنهم .وعلػػى ى ػػذا فػػألف األحك ػػاـ
ادلتعلقة باالقتصػاد مبنيّػة علػى ػبلث قواعػد ىػي :ادللكيػة والتصػرؼ يف ادللكيػة
وتوزيع الثروة بني النّاس.
أما ادللكية من حيث ىي ملكية فهي

باعتباره مالك ادللك من

جهة وباعتباره قد نص على أف ادلاؿ لو .قاؿ تعاىل:

    

وحده إال أف ا سبحانو وتعاىل استخلف بت

 .  فادلاؿ
اإلنساف على ادلاؿ وأمدىم بو فجعل ذلم حق ملكيتو قاؿ تعاىل  :
     وقاؿ .    :ومن ىنا صلد
أف ا

يبني أصل ملكية ادلاؿ يضيف ادلاؿ لو فيقوؿ    
حني ّ
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وحني يبني انتقاؿ ادللكية للناس يضيف ادللكية ذلم فيقوؿ:

  
 

           
 .       غري أف حق ادللكية ىذا الذي جاء
باالستخبلؼ جاء عاماً لبت اإلنساف اميع أفرادىم فلهم بو حق ادللكية ال
ادللكية الفعلية .فهم مستخلَفوف يف حق التملك .أما ادللكية الفعلية للفرد
ادلعني فقد شرط اإلسبلـ فيها اإلذف من ا للفرد بتملكها .وذلذا فألف ادلاؿ إظلا
ِ
خاصة على
ؽللكو بالفعل َمن أَذف لو الشارع بتملكو ويكوف ىذا اإلذف داللة ّ
أف ىذا الفرد قد أصب لو ادللكية للماؿ .فاستخبلؼ النّاس مجيعاً يف ادللكية

جاء باالسػتػخبلؼ العاـ وأفاد وجود حق ادللكية واستخبلؼ الفرد ادلعني يف
ادللكية الفعلية جاء باإلذف اخلاص الذي جاء من الشارع للفرد يف أف
يتملكو.
وقد بػ ّني الشرع أف ىناؾ ملكية فردية فلكل فػرد أف ؽلتلػك ادلػاؿ بسػبب
مػػن أسػػباب التملػػك رو أبػػو داود عػػن َُػ َػرة عػػن النػػيب  قػػاؿ« :مػػن أحػػاط
حائطػػا علػػى أرض فهػػي لػػو» وىنػػاؾ ملكيػػة عامػػة لؤلمػػة كلهػػا رو أيػػد عػػن
رجػػل مػػن ادلهػػاجرين قػػاؿ :قػػاؿ عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ« :المسػػلموف شػػركاء فػػي
ثالث :في الماء والكػ والنػار» .وىنػاؾ ملكيػة للدولػة فػألف كػل مػن مػات مػن
ادلسلمني وال وارث لو فمالػو لبيػت ادلػاؿ ومػا غلػخ مػن خػراج وجزيػة وغػري ذلػك
إظلػػا ى ػػو لبي ػػت ادل ػػاؿ .وللدول ػػة أف تض ػػع ادلػػاؿ ال ػػذي ى ػػو ملكه ػػا حي ػػث تش ػػاء
تس ػػب األحك ػػاـ الش ػػرعية .وق ػػد ب ػ ّػني الش ػػرع األس ػػباب ال ػػيت ؽلل ػػك هب ػػا الف ػػرد
األمػػة واألسػػباب الػػيت الػػك هبػػا الدولػػة ومنػػع مػػا عػػدا
واحلػػاالت الػػيت الػػك هبػػا ّ
ذلك.
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وأما التصرؼ يف ادللكية فألنّو بالنسبة للملكية العامػة ُجعػل للدولػة أل ّ ػا
األمة ولكن الشارع منعها أي الدولة مػن التصػرؼ بادللكيػة العامػة
نائبة عن ّ
بادلبادلة أو الصلة .وأجاز ذلا التصػرؼ هبػا يف غػري ذلػك تسػب األحكػاـ الػيت
بيّنهػػا الشػػرع .وأمػػا بالنسػػبة دللكيػػة الدولػػة وملكيػػة الفػػرد فالتصػػرؼ واض ػ يف
أحكػػاـ بيػػت ادلػػاؿ وأحكػػاـ ادلعػػامبلت مػػن بيػػع أو رىػػن أو غػػري ذلػػك .وقػػد
أجػػاز الشػػارع للدولػػة وللفػػرد التصػػرؼ لكيتهمػػا بادلبادلػػة والصػػلة وغػػري ذلػػك
تسػػب األحكػػاـ الػػيت بيّنهػػا الشػػرع .وأمػػا توزيػػع الثػػروة بػػني النّػػاس فألنػّػو غلػػري يف
أس ػػباب التمل ػػك ويف العق ػػود طبيعيػ ػاً .غ ػػري أف تف ػػاوت النّ ػػاس يف الق ػػو ويف
احلاجػ ػػة إىل اإلشػ ػػباع ي ػ ػ دي إىل تفػ ػػاوت التوزيػ ػػع للثػ ػػروة بػ ػػني النّػ ػػاس .وغلع ػ ػػل
احتماؿ اإلساءة يف ىذا التوزيػع موجػوداً فيمتػب علػى ىػذه اإلسػاءة يف التوزيػع
ممع ادلاؿ بني يدي ف ة واضلساره عن ف ة أخػر كمػا يمتػب عليهػا كنػز أداة
التبػػادؿ الثابتػػة وىػػي الػػذىب والفضػػة .ولػػذلك جػػاء الشػػرع ؽلنػػع تػػداوؿ الثػػروة
بػػني األغنيػػاء فقػػا ويوجػػب تػػداوذلا بػػني مجيػػع النّػػاس وجػػاء ؽلنػػع كنػػز الػػذىب
والفضة ولو أخرجت زكا ما.
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أنواع الملكي ػّة
الملكية الفردية
من فطرة اإلنساف أف يندفع إلشباع حاجاتو ولػذلك كػاف مػن فطرتػو أف
ػل ػػوز ادل ػػاؿ إلش ػػباع ى ػػذه احلاج ػػات وم ػػن فطرت ػػو أف يس ػػعى ذل ػػذه احلي ػػازة .أل ّف
إشػػباع اإلنسػػاف جلوعاتػػو أمػػر حتمػػي ال ؽلكػػن أف يقعػػد عنػػو .ومػػن ىنػػا كانػػت
حيازة اإلنسػاف للثػروة فػوؽ كو ػا أمػراً فطريػاً ىػي أمػر حتمػي ال بػد منػو .ولػذلك
كانػػت كػػل زلاولػػة دلنػػع اإلنسػػاف مػػن حيػػازة الثػػروة سلالفػػة للفطػػرة وكانػػت كػػل
زلاولػػة لتحديػػد حيازتػػو قػػدار معػػني أم ػراً سلالف ػاً للفطػػرة كػػذلك .وذلػػذا كػػاف مػػن
الطبيعي أف ال ػلاؿ بني اإلنسػاف وبػني حيػازة الثػروة وال بينػو وبػني السػعي ذلػذه
احليازة .إال أف ىذه احليازة ال غلوز أف تمؾ لئلنساف يناذلا كيػف يشػاء ويسػعى
ذل ػ ػػا كي ػ ػػف يش ػ ػػاء ويتص ػ ػػرؼ هب ػ ػػا كم ػ ػػا يش ػ ػػاء أل ّف ى ػ ػػذا يػ ػ ػ دي إىل الفوض ػ ػػى
واالضػػطراب ويس ػبِّب الشػػر والفسػػاد؛ أل ّف البشػػر يتفػػاوتوف يف القػػو واحلاجػػة
إىل اإلشباع فألذا تركوا وشأ م حاز الثروة األقوياء وحػرـ منهػا الضػعفاء وىلػك
ادلرضى والقاصروف وأُ ِم هبا ادلفرطوف يف الشهوات .ولذلك كػاف ال بػد مػن أف
يكػػوف اكػػني النّػػاس مػػن حيػػازة الثػػروة ومػػن السػػعي ذلػػا سػػائراً علػػى وجػػو يضػػمن
إشباع احلاجات األساسية جلميع النّاس ويضمن اكينهم مػن إمكانيػة الوصػوؿ
إىل إشباع احلاجات غري األساسية .ومن أجل ذلك كػاف ال بػد مػن حتديػد ىػذه
احلي ػػازة بكيفي ػػة معين ػػة تتحق ػػق فيه ػػا البس ػػاطة تي ػػث تك ػػوف يف متن ػػاوؿ النّػػاس
مجيعاً على تفاوت قواىم وحاجػا م وتتفػق مػع الفطػرة تيػث تشػبع احلاجػات
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األساسػػية واكػػن مػػن الوصػػوؿ إىل إشػػباع احلاجػػات غػػري األساسػػية .ومػػن ىنػػا
كػػاف ال بػػد مػػن ادللكيػػة احملػػددة بػػالكيف وكػػاف ال بػػد مػػن زلاربػػة منػػع ادللكيػػة؛
أل ّ ػػا تتن ػػاقح م ػػع الفط ػػرة وزلارب ػػة حتدي ػػد ادللكي ػػة ب ػػالكم؛ أل ّ ػػا حت ػػدد س ػػعي
اإلنسػػاف حليػػازة الثػػروة وىػػو يتنػػاقح مػػع الفطػػرة وزلاربػػة حريػػة التملػػك أل ّ ػػا
تػ ػ دي إىل فوض ػػى العبلق ػػات ب ػػني النّ ػػاس وتس ػػبب الش ػػر والفس ػػاد .وق ػػد ج ػػاء
اإلسبلـ فأباح ادللكية الفردية وحددىا بالكيف ال بالكم فوافػق بػذلك الفطػرة
ونظم العبلقات بني النّاس وأتاح لئلنساف إشباع جوعاتو كلها.

تعريف الملكية الفردية
ادللكية الفردية ىي حكم شرعي مقػدر بػالعني أو ادلنفعػة يقتضػي اكػني
م ػػن يض ػػاؼ إلي ػػو م ػػن انتفاع ػػو بالش ػػيء وأخ ػػذ الع ػػوض عن ػػو .وذل ػػك كملكي ػػة
يبيع ػػوُ
اإلنس ػػاف للرغي ػػف وال ػػدار فألنّػػو ؽلكن ػػو لكيت ػػو للرغي ػػف أف يأكل ػػو وأف َ
ويأخػ ػػذ مثنػ ػػو وؽلكنػ ػػو لكيتػ ػػو للػ ػػدار أف يسػ ػػكنها وأف يبيعهػ ػػا ويأخػ ػػذ مثنهػ ػػا.
فالرغيف والدار كل منهما عني واحلكم الشرعي ادلقػدر فيهمػا ىػو إذف الشػارع
لئلنس ػ ػػاف باالنتف ػ ػػاع هبم ػ ػػا اس ػ ػػتهبلكاً ومنفع ػ ػػة ومبادل ػ ػػة .وى ػ ػػذا اإلذف باالنتف ػ ػػاع
يسػػتوجب أف يػػتمكن ادلالػػك وىػػو مػػن أضػػيف إليػػو اإلذف مػػن أكػػل الرغيػػف
وسكىن الدار كما يتمكن من بيعها .فبالنسػبة للرغيػف احلكػم الشػرعي مقػدر
ب ػ ػػالعني وى ػ ػػو اإلذف باس ػ ػػتهبلكها .وبالنس ػ ػػبة لل ػ ػػدار احلك ػ ػػم الش ػ ػػرعي مق ػ ػػدر
بادلنفع ػػة وى ػػو اإلذف بس ػػكناىا .وعل ػػى ى ػػذا تك ػػوف ادللكي ػػة ى ػػي إذف الش ػػارع
باالنتفػاع بػػالعني .وعلػػى ذلػك فػػبل تثبػػت ادللكيػػة إالّ بأل بػات الشػػارع ذلػػا وتقريػػره
ألس ػػباهبا .وإذف ف ػػاحلق يف ملكي ػػة الع ػػني ل ػػيس ناشػ ػ اً ع ػػن الع ػػني نفس ػػها وع ػػن
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طبيعتهػػا أي عػػن كو ػػا نافعػػة أو غػػري نافعػػة وإظلػػا ىػػو ناشػ عػػن إذف الشػػارع
وعػػن جعلػػو السػػبب الػػذي يبػػي ادللػػك للعػػني منتجػاً ادلسػػبب الػػذي ىػػو الكهػػا
شػػرعاً .وذلػػذا أذف يف ال ػػك بعػػح األعيػػاف ومن ػػع مػػن الػػك بعض ػػها وأذف يف
بعح العقود ومنع بعضها فمنع الك اخلمر واخلنزير للمسلم كما منػع الػك
مػػاؿ الربػػا ومػػاؿ القمػػار ألي واحػػد مػػن رعيػػة الدولػػة اإلسػػبلمية وأذف يف البيػػع
فأحلػػو ومنػػع الربػػا فحرمػػو وأذف يف شػػركة العنػػاف ومنػػع اجلمعي ػػات التعاونيػػة.
وشركات ادلساعلة والتأمني.
والتملػػك ادلشػػروع لػػو شػػروط .كمػػا أف للتصػػرؼ يف ادللػػك قيػػوداً تيػػث ال
رج ادللكية عػن مصػلحة اجلماعػة ومصػلحة الفػرد باعتبػاره جػزءاً مػن اجلماعػة
ال فرداً منفصبلً وباعتباره إنساناً يف رلتمػع معػني .واالنتفػاع بػالعني ادلملوكػة إظلػا
حصل بسػلطاف مػن الشػارع أي أف أصػل ادللكيػة للشػارع وىػو أعطاىػا للفػرد
بمتيػػب منػػو علػػى السػػبب الشػػرعي .فهػػي اليػػك مػػن الشػػارع لفػػرد يف اجلماعػػة
شي اً خاصاً مل يكن ليحق لو ملكو لوال ىذا التمليك.
على أف ادللكية للعني ىي ملكية لذات العني وملكية دلنفعتها وليسػت
ىي ملكية للمنفعة فقا وإف ادلقصػود احلقيقػي مػن ادللكيػة ىػو االنتفػاع بػالعني
انتفاعاً معيناً بينو الشرع.
وعل ػػى ض ػػوء ى ػػذا التعري ػػف للملكي ػػة الفردي ػػة ؽلك ػػن أف يُفه ػػم أف ىن ػػاؾ
أسباباً مشروعة للتملك وؽلكن أف يفهػم أف ىنػاؾ أحػواالً معينػة للتصػرؼ هبػذه
ادللكيػػة وؽلكػػن أف يفهػػم أف ىنػػاؾ كيفيػػة معينػػة لبلنتفػػاع ػػا ؽلللػػك وؽلكػػن أف
تفهػػم احل ػوادث الػػيت تعتػػس اعتػػداء علػػى حػػق ادللكيػػة الفرديػػة .وىكػػذا ؽلكػػن أف
يفهػػم مػػن التعريػػف ادلعػػىن احلقيقػػي للحيػػازة الػػيت أباحهػػا الشػػارع ومعػػىن السػػعي
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ذلذه احليازة واالنتفاع ا حازه وبعبارة أخر يدؿ التعريػف علػى ادلعػىن احلقيقػي
للملكية.

معنى الملكية
حق ادللكية الفردية حق شرعي للفرد فلو أف يتملػك أمػواالً منقولػة وغػري
منقولة .وىذا احلق مصوف وزلدد بالتشريع والتوجيو .وحق ادللكية ىػذا مػع كونػو
مصلحة ذات قيمة مالية ػلػددىا الشػرع فألنّػو يعػت أف معػىن ادللكيػة الفرديػة ىػو
أف يك ػػوف للف ػػرد س ػػلطاف عل ػػى م ػػا ؽلل ػػك للتص ػػرؼ في ػػو كم ػػا ل ػػو س ػػلطاف عل ػػى
أعمالػػو االختياريػػة .ولػػذلك صلػػد أف حتديػػد حػػق ادللكيػػة أمػػر بػػديهي يف حػػدود
أوامر ا ونواىيو.
وقد هر حتديد ادللكية ىذا يف أسباب التملك ادلشروعة الػيت هبػا يتقػرر
حق ادللكية ويف األحواؿ اليت تمتب عليها العقوبػات واألحػواؿ الػيت ال تمتػب
عليهػػا عقوبػػات مثػػل تعريػػف الس ػػرقة وم ػ تسػػمى س ػػرقة وتعري ػػف الس ػػلب
وتعريػػف الغص ػػب  ..اخل .كم ػػا ه ػػر ى ػػذا التحدي ػػد أيض ػاً يف ح ػػق التص ػػرؼ يف
ادللكيػػة واألح ػواؿ الػػيت يبػػاح فيهػػا ىػػذا التصػػرؼ واألحػواؿ الػػيت ؽلُْنَػ ُػع فيهػػا ىػػذا
التص ػػرؼ ويف تعري ػػف تل ػػك األحػ ػواؿ وبي ػػاف حواد ه ػػا .واإلس ػػبلـ ح ػػني ػل ػػدد
ادللكي ػ ػػة ال ُػلَػ ػػدِّدىا بالكمي ػ ػػة وإظل ػ ػػا ػل ػ ػػددىا بالكيفي ػ ػػة ويظه ػ ػػر ى ػ ػػذا التحدي ػ ػػد
بالكيفية بارزاً يف األمور اآلتية:
ٔ  -بتحدي ػ ػدىا م ػػن حي ػ ػث أسػب ػ ػاب التمل ػػك وتنمي ػ ػة ادلل ػػك ال يف كمي ػػة
ادلاؿ ادلملوؾ.
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ٕ  -بتحديد كيفية التصرؼ.
ٖ  -بكوف رقبة األرض اخلراجية ملكاً للدولة ال لؤلفراد.
ٗ  -بصريورة ادللكية الفردية ملكاً عاماً جساً يف أحواؿ معينة.
٘  -بألعطػػاء مػػن قصػػرت بػػو الوسػػائل عػػن احلصػػوؿ علػػى حاجتػػو مػػا يفػػي
بتلك احلاجة يف حدودىا.
وهبػػذا يظهػػر أف معػػىن ادللكيػػة الفرديػػة ىػػو إغلػػاد سػػلطاف للفػػرد علػػى م ػػا
ؽللػػك علػػى كيفيػػة معينػػة زلػػددة جعلػػت ادللكيػػة حقػاً شػػرعياً للفػػرد .وقػػد جعػػل
التش ػريع صػػيانة حػػق ادللكيػػة للفػػرد واجب ػاً علػػى الدولػػة وجعػػل احمامهػػا وحفظهػػا
وعػػدـ االعتػػداء عليهػػا أمػراً حتميػاً .ولػػذلك وضػػعت العقوبػػات الزاجػػرة لكػػل مػػن
يعب ػػث هب ػػذا احل ػػق س ػ ػواء بالس ػػرقة أو الس ػػلب أو أي طري ػػق م ػػن الط ػػرؽ غ ػػري
ادلشػػروعة .فقػػد وضػػع التش ػريع لػػو عقوبػػة زاجػػرة ووضػػعت التوجيهػػات التهذيبيػػة
لكف النفوس عن التطلع إىل مػا لػيس ذلػا فيػو حػق مػن حقػوؽ ادللكيػة ومػا ىػو
داخػػل يف ملػػك اآلخ ػرين .فادلػػاؿ احلػػبلؿ ىػػو الػػذي ينطبػػق عليػػو معػػىن ادللكيػػة
وادلاؿ احلراـ ليس ملكاً وال ينطبق عليو معىن ادللكية.
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أسباب تملك الماؿ
ادلاؿ ىو كل ما يتموؿ مهما كانت عينو وادلقصود من سبب الكػو ىػو
الس ػػبب ال ػػذي أنش ػػأ ملكي ػػة ادل ػػاؿ للش ػػخص بع ػػد أف مل يك ػػن شللوك ػاً ل ػػو .وأم ػػا
ادلبادلػػة اميػػع أنواعهػػا فليسػػت مػػن أسػػباب الػػك ادلػػاؿ وإظلػػا ىػػي مػػن أسػػباب
الػػك األعيػػاف إذ ىػػي الػػك عػػني معينػػة مػػن ادلػػاؿ بعػػني غريىػػا مػػن ادلػػاؿ فادلػػاؿ
شلل ػػوؾ أص ػبلً وإظل ػػا ج ػػر تب ػػادؿ أعيان ػػو .وك ػػذلك ال ت ػػدخل تنمي ػػة ادل ػػاؿ ك ػرب
التجارة وأجرة الدار وغلة الزرع وما شاهبها يف أسباب الػك ادلػاؿ .فأل ػا وإف
ك ػاف قػػد نشػػأ فيهػػا بعػػح ادلػػاؿ جديػػداً ولكنػػو نشػػأ عػػن مػػاؿ رخػػر فهػػي مػػن
أسػػباب ظلػػاء ادلػػاؿ وليسػػت مػػن أسػػباب الػػك ادلػػاؿ .وادلوضػػوع ىػػو الُّػػك ادلػػاؿ
إنش ػػاءً وبعب ػػارة أخ ػػر ى ػػو احلص ػػوؿ عل ػػى ادل ػػاؿ ابت ػػداءً .والف ػػرؽ ب ػػني أس ػػباب
التملػػك وأسػػباب تنميػػة ادللػػك أف التملػػك ىػػو احلصػػوؿ علػػى ادلػػاؿ ابتػػداءً أي
احلصػػوؿ علػػى أصػػل ادلػػاؿ .وتنميػػة ادللػػك ىػػي تكثػػري ادلػػاؿ الػػذي ملػػك فادلػػاؿ
موجػػود وإظلػػا ُظلػِّ َػي وُكػثِّ ػَر .وقػػد جػػاء الشػػرع لكػػل مػػن ادللػػك ومػػن تنميػػة ادللػػك
بأحكػػاـ تتعلػػق بػػو .فػػالعقود مػػن بيػػع وإجػػارة مػػن األحكػػاـ ادلتعلقػػة بتنميػػة ادلػػاؿ.
والعمػػل مػػن صػػيد ومضػػاربة مػػن األحكػػاـ ادلتعلقػػة بادللػػك .فأسػػباب ادللػػك ىػػي
أسػػباب حيػػازة األصػػل .وأسػػباب تنميػػة ادللػػك ىػػي أسػػباب تكثػػري أصػػل ادلػػاؿ
الذي سبقت حيازتو بسبب من أسباب التملك.
ولتملّك ادلاؿ أسػباب شػرعية حصػرىا الشػارع يف أسػباب معينػة ال غلػوز
تع ّديها فسبب ملكية ادلاؿ زلصور ا بينو الشػرع .وتعريػف ادللكيػة السػابق مػن
أ ّ ا حكم شرعي مقدر بالعني أو ادلنفعة يقضي أف يكوف إذف مػن الشػارع حػ
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ػلصػل التملػػك .وإذف ال بػد مػػن أسػػباب يػأذف الشػػارع هبػػا ليحصػل ادللػػك .فػػألذا
ُوج ػػد الس ػػبب الش ػػرعي ُوج ػػد ادلل ػػك للم ػػاؿ وإذا مل يوج ػػد الس ػػبب الش ػػرعي ال
يوجػػد ملػػك للمػػاؿ .ولػػو حػػازه فعػبلً؛ أل ّف ادللكيػػة ىػػي حيػػازة ادلػػاؿ بسػػبب شػػرعي
أ َِذ َف بو الشارع .وقد حدد الشرع أسػباب التملػك بػأحواؿ معينػة بيّنهػا يف عػدد
معني ومل يطلقها وجعلها خطوطاً عريضة واضحة تندر ُج حتتها أجزاء متعػددة
ىي فروع منها ومسائل مػن أحكامهػا .ومل يعللهػا بعلػل كليػة معينػة فػبل تقػاس
عليه ػا كليّػػات أخ ػػر  .وذل ػػك أل ّف ادلتج ػ ِّػدد م ػػن احلاج ػػات إظل ػػا ى ػػو يف األمػ ػواؿ
احلاد ة وليس يف ادلعامبلت أي ليس يف نظاـ العبلقة وإظلػا ىػو يف موضػوعها
فك ػػاف ال ب ػػد م ػػن حص ػػر ادلع ػػامبلت يف أحػ ػواؿ معين ػػة تنطب ػػق عل ػػى احلاج ػػات
ادلتج ّددة وادلتع ّددة وعلى ادلاؿ من حيث ىو ماؿ وعلى اجلهد مػن حيػث ىػو
جه ػػد .ويف ى ػػذا حتدي ػػد للملكي ػػة الفردي ػػة عل ػػى الوج ػػو ال ػػذي يتف ػػق م ػػع الفط ػػرة
وينظم ىذه ادللكيػة حػ ُػلمػى اجملتمػع مػن األخطػار ادلمتبػة علػى إطبلقهػا .فػألف
ادللكية الفردية مظهر من مظاىر غريزة البقاء كمػا أف الػزواج مظهػر مػن مظػاىر
غريػػزة النػػوع وكمػػا أف العبػػادات مظهػػر مػػن مظػػاىر غريػػزة التػػدين .فػػألذا أطلقػػت
ب إشباعو أد ذلػك إىل الفوضػى واالضػطراب
ىذه ادلظاىر يف إشباع ما تَػتَطل ُ
وإىل اإلشػػباع الشػػاذ أو اإلشػػباع اخلػػاط  .ولػػذلك ال بػػد مػػن حتديػػد الكيفيػػة
األمػة عػن
اليت ػلصل فيهػا اإلنسػاف علػى ادلػاؿ حػ ال يػتحكم أفػراد قبلئػل يف ّ
طري ػػق ادل ػػاؿ وال ُػل ػػرـ الكث ػػريوف م ػػن إش ػػباع بع ػػح حاج ػػا م وح ػ ال يُس ػػعى
للمػػاؿ ألجػػل ادلػػاؿ فيفقػػد اإلنسػػاف طعػػم احليػػاة اذلني ػػة وؽلنػػع ادلػػاؿ مػػن أف ينالػػو
النّػ ػػاس وؼلتفػ ػػي يف اخل ػ ػزائن وادلخػ ػػازف .وذلػ ػػذا كػ ػػاف ال بػ ػػد مػ ػػن حتديػ ػػد أسػ ػػباب
التملك.
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وباسػػتقراء األحكػػاـ الشػػرعية الػػيت تقتضػػي ملكيػػة الشػػخص للمػػاؿ يتبػػني
أف أسباب التملك زلصورة يف مخسة أسباب ىي:
أ  -العمل.
ب  -اإلرث.
ج  -احلاجة إىل ادلاؿ ألجل احلياة.
د  -إعطاء الدولة من أمواذلا للرعية.

ماؿ أو ج ٍ
ىػ  -األمواؿ اليت يأخذىا األفراد دوف مقابل ٍ
هد.
ُ
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السبب األوؿ من أسباب التملك
العمل
يتبػػني مػػن ْإم َعػػاف النظػػر يف أيػّػة عػػني مػػن أعيػػاف ادلػػاؿ س ػواء أكانػػت قػػد
وج ػػدت طبيعي ػ ػاً ك ػػال ُفطْر أـ وج ػػدت بفع ػػل إنس ػػاف ك ػػالرغيف والس ػػيارة ف ػػألف
احلصوؿ عليها ػلتاج إىل عمل.
ودل ػػا كان ػػت كلم ػػة العم ػػل واس ػػعة الدالل ػػة وك ػػاف العم ػػل متع ػػدد األنػ ػواع
وسلتل ػػف األش ػػكاؿ ومتن ػػوع النت ػػائج ف ػػألف الش ػػارع مل ي ػػمؾ كلم ػػة العم ػػل عل ػػى
إطبلقه ػػا ومل ي ػػنص عل ػػى العم ػػل بش ػػكل ع ػػاـ وإظل ػػا ن ػػص عل ػػى أعم ػػاؿ معين ػػة
ػني يف نصػػو ىػػذا علػػى ىػػذه األعمػػاؿ وعلػػى أنػواع العمػػل الػػيت تصػػل
زلػػددة فبػ َ
ألف تك ػػوف س ػػبباً م ػػن أس ػػباب التمل ػػك .وم ػػن اس ػػتقراء األحك ػػاـ الش ػػرعية ال ػػيت
نصػػت علػػى األعمػػاؿ يتبػػني أف أنػواع العمػل ادلشػػروع الػػذي يكػػوف سػػبباً لتملػػك
ادلاؿ ىي األعماؿ اآلتية:
ٔ  -إحياء ادلوات.
ٕ  -استخراج ما يف باطن األرض أو ما يف اذلواء.
ٖ  -الصيد.
ٗ  -السمسرة والداللة.
٘  -ادلضاربة.
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 - ٙادلساقاة.
 - ٚالعمل لآلخرين بأجر.

إحياء الموات
ادلػوات ىػػو األرض الػػيت ال مالػػك ذلػػا وال ينتفػػع هبػػا أحػػد .وإحياؤىػػا ىػػو
زراعتهػا أو تشػػجريىا أو البنػػاء عليهػا .وبعبػػارة أخػػر ىػو اسػػتعماذلا يف أي نػػوع
مػػن أن ػواع االسػػتعماؿ الػػذي يفيػػد اإلحيػػاء .وإحيػػاء الش ػػخص األرض غلعله ػػا
ملك ػاً ل ػػو ق ػػاؿ علي ػػو الص ػػبلة والس ػػبلـ« :م ػػن أحي ػػا أرض ػػا ميت ػػة فه ػػي ل ػػو» رواه
البخػػاري عػػن عمػر وقػػاؿ« :مػػن أحػػاط حائطػػا علػػى أرض فهػػي لػػو» رواه أيػػد
وقػاؿ« :من سبق إلى ما لم يسبقو إليو ُم ْسلم فهػو لػو» رواه الطػسام يف الكبػري.
وال ف ػػرؽ يف ذل ػػك ب ػػني ادلس ػػلم وال ػػذمي إلط ػػبلؽ األحادي ػػث وأل ّف م ػػا يأخ ػػذه
الػػذمي مػػن بطػػوف األوديػػة واآلجػػاـ ورؤوس اجلبػػاؿ ملكػػو وال غلػػوز انتزاعػػو منػػو
ػاـ يف كػػل أرض س ػواء أكانػػت
فػػاألرض ادل ػوات أوىل أف تكػػوف ملكػػو .وىػػذا عػ ّ
ضػ ػاً عشػ ػرية أـ خراجي ػػة .إالّ أف
دار إس ػػبلـ أـ دار ح ػػرب وسػ ػواء أكان ػػت أ َْر َ
شرط التملك أف يستثمر األرض خبلؿ م ّدة بلث سنني من وضع يػده عليهػا
وأف يسػ ػػتمر ىػ ػػذا اإلحيػ ػػاء باسػ ػػتغبلذلا .فػ ػػألذا مل يسػ ػػتثمرىا خػ ػػبلؿ م ػ ػ ّدة ػ ػػبلث
سػػنوات مػػن تػػاريخ وضػػع يػػده عليهػػا أو أعللهػػا بعػػد ذلػػك م ػ ّدة ػػبلث سػػنوات
متتالية سقا حػق ملكيتػو ذلػا رو أبػو يوسػف يف كتػاب اخلػراج عػن سػعيد بػن
ادلسيب :قاؿ عمػر بػن اخلطػاب ... :ولػيس لمحتجػر حػق بعػد ثػالث سػنين).
وورد يف سػػنن البيهقػػي عػػن عمػػرو بػػن شػػعيب :أف عمػػر جعػػل التحجػػر ػػبلث
سػػنني فػػألف تركهػػا حػ ؽلضػػي بل ػػة سػػنني فأحيػػاه غػػريه فهػػو أحػػق هبػػا .وقػػد قالػػو
ٚٛ

عم ػػر وعم ػػل ب ػػو عل ػػى مػ ػرأع ومس ػػمع م ػػن الص ػػحابة ول ػ ػم ينك ػػروا علي ػػو فك ػػاف
إجماعا.

استخراج ما في باطن األرض
ومػػن أنػواع العمػػل اسػػتخراج مػػا يف بػػاطن األرض شلػػا لػػيس مػػن ضػػرورات
اجلماعة وىو الركاز .أي شلا ليس حقػاً لعامػة ادلسػلمني كمػا يف التعبػري الفقهػي
فػ ػػألف مسػ ػػتخرجو ؽللػ ػػك أربعػ ػػة أمخاسػ ػػو وؼلػ ػػرج اخلمػ ػػس منػ ػػو .أمػ ػػا إف كػ ػػاف مػ ػػن
ضروريات اجلماعة أي كاف حقاً لعامة ادلسلمني فألنّو يػدخل يف ادللكيػة العامػة.
وضػػابطو أف مػػا كػػاف مركػػوزاً يف األرض بفعػػل إنسػػاف أو كػػاف زلػػدود ادلقػػدار ال
يبلػػش أف يكػػوف للجماعػػة فيػػو حاجػػة فهػػو ركػػاز .ومػػا كػػاف أصػػلياً وللجماعػػة فيػػو
حاجػػة مل يكػػن ركػػازاً وكػػاف ملكػاً عامػاً .و ّأمػػا مػػا كػػاف أصػػلياً ومل يكػػن للجماعػػة
فيو حاجة كاحملاجر اليت تُستخرج منها حجارة البناء وغػريه فػبل يكػوف ركػازاً وال
ملكاً عاماً بل ىو داخل يف ادللكية الفردية .وملكية الركاز وإخراج اخلمػس منػو
ابتة باحلديث الشريف فقد رو النسػائي عػن عمػرو بػن شػعيب عػن أبيػو عػن
ُّ
ػأتي أو
جده قاؿ« :سئل رسوؿ اهلل  عن الل َقطة فقاؿ :ما كػاف فػي طريػق م ّ
فعرفها سنة فإف جاء صاحبها وإال فلك ومػا لػم يكػن فػي طريػق
في قرية عامرة ّ

مأتي وال في قرية عامرة ففيػو وفػي الركػاز الخمػس» ويلحػق بػأنواع اسػتخراج مػا
ّ
يف باطن األرض استخراج ما يف اذلواء كأف يسػتخرج منػو األكسػجني واألزوت.
وكذلك استخراج كل شيء أباحو الشرع شلا خلقو ا وأطلق االنتفاع بو.

ٜٚ

الصيد
ومن أنواع العمل الصيد .فصيد السمك والآلل وادلرجاف واإلسفنج وما
إليها من صيد البحر ؽللكها من يصيدىا كما ىو احلاؿ يف صيد الطري
واحليواف وما إليها من صيد الس فأل ا ملك دلن يصيدىا كذلك .قاؿ تعاىل:
             

    وقاؿ    :وقاؿ:

   

             

 .           ورو أبو علبػة

اخلشػت قاؿ« :أتيت رسوؿ اهلل  فقلت يا رسوؿ اهلل إنا بأرض صيد أصيد
بقوسي وأصيد بكلبي المعلَّم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلَّم فأخبِ ْرني ماذا
يصلح لي؟ قاؿّ :أما ما ذكرت إنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك وذكرت
ُ

اسم اهلل عليو فَ ُك ْل وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم اهلل عليو فكل وما
ت ذكاتوُ فكل» رواه النسائي وابن
صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدرْك َ

ماجو.

السمسرة والداللة
السمسػار اسػػم دلػن يعمػػل للغػري بػػاألجر بيعػاً وشػراء وىػو يصػػدؽ أيضػاً
علػػى الػػدالؿ فألنّػػو يعمػػل للغػػري بػػاألجر بيع ػاً وش ػراء .والسمسػػرة نػػوع مػػن أن ػواع
األعمػػاؿ الػػيت ؽللػػك هبػػا ادلػػاؿ شػػرعاً .فقػػد رو أبػػو داود عػػن قػػيس بػػن أ غػػرزة
ٓٛ

الكنػػام قػػاؿ كنػػا يف عهػػد رسػػوؿ ا  نُسػ ّػمى السماسػػرة فمػ ّػر بنػػا رسػػوؿ ا
 فسػػمانا باسػػم ىػػو أحسػػن منػػو فقػػاؿ« :يػػا معشػػر التجػػار إف البيػػع يحضػػره
اللغػػو والحلػػف فشػػوبوه بالصػػدقة»  .ومعنػػاه أنػػو يبػػالش يف وصػػف سػػلعتو ح ػ
ب إىل الصػػدقة
يػػتكلم ػػا ىػػو لغػػو وقػػد غلػػازؼ يف احللػػف لػػمويج سػػلعتو فيُػْنػ َػد ُ
ليمحو أ ر ذلك .وال بد من أف يكوف العمػل الػذي اسػت جر عليػو للبيػع والشػراء
معلوم ػاً إمػػا بالسػػلعة وإمػػا بادلػػدة .ف ػألذا اسػػتأجره ليبيػػع لػػو أو ليشػػمي ل ػػو الػػدار
الفبلنيػػة أو ادلتػػاع الفػػبلم ص ػ وكػػذلك إذا اسػػتأجره ليبيػػع لػػو أو ليشػػمي لػػو
يوماً إىل الليل ص وأما إذا استأجره لعمل رلهوؿ فهو فاسد.
ول ػػيس م ػػن السمس ػػرة م ػػا يفعل ػػو بع ػػح األجػ ػراء وى ػػو أف يرس ػػل الت ػػاجر
رسػػوالً عنػػو ليشػػمي لػو بضػػاعة مػػن رخػػر فيعطيػػو اآلخػػر مػػاالً مقابػػل شػرائو مػػن
عنده فبل ػلسبها من الثمن بل يأخذىا لو باعتبارىا سرة من التاجر وىػو مػا
يس ػػمى عن ػػدىم القومس ػػيوف .فه ػػذا ال يعت ػػس س ػػرة أل ّف الش ػػخص وكي ػػل ع ػػن
التػػاجر الػػذي يشػػمي لػػو فمػػا يػػنقص مػػن الػػثمن ىػػو للمشػػمي ولػػيس للرسػػوؿ.
للمرسػل الػذي أرسػلو إالّ أف يس ِػام بػو ِ
ولذلك ػلرـ عليو أخذه بل ىػو ِ
ادلرسػل
فيجػػوز وكػػذلك لػػو أرسػػل خادمػػو أو صػػديقة ليشػػمي لػػو شػػي اً وأعطػػاه البػػائع
مػػاالً أي قومسػػيوناً مقابػػل ش ػرائو مػػن عنػػده فألنػّػو ال غلػػوز لػػو أخػػذه ألنػّػو لػػيس
ادلرس ػػل إذ ى ػػو ل ِ
س ػػرة وإظل ػػا ى ػػو س ػػرقة م ػػن م ػػاؿ الش ػػخص ِ
لمرس ػػل ول ػػيس
للرسوؿ ادلشمي عن ِ
ادلرسل.

المضاربة
ادلضاربة ىي أف يشمؾ ا ناف يف مارة ويكػوف ادلػاؿ مػن أحػدعلا والعمػل
ٔٛ

من اآلخر أي أف يشمؾ بَ َد ٌف من شخص وماؿ من رخر فيكػوف مػن أحػدعلا
العمػل وادلػاؿ مػػن اآلخػر .وأف يتفقػػا علػى مقػدار معػػني مػن الػرب كثلػث الػرب
أح ُدعلا ألفاً ويعمػل فيػو اآلخػر والػرب بينهمػا .وال بػد
أو نصفو مثل أف ُؼلرج َ
مػػن تسػػليم ادلػػاؿ إىل العامػػل وأف ُؼلَلّػػى بػَْيػنَػػو وبػػني ادلػػاؿ أل ّف ادلضػػاربة تقتضػػي
تس ػػليم ادل ػػاؿ للمض ػػارب .وللعام ػػل أف يش ػػمط عل ػػى رب ادل ػػاؿ ل ػػث الػ ػرب أو
نصػػفو أو مػػا يتفقػػاف عليػػو بعػػد أف يكػػوف ذلػػك معلومػاً جػػزءاً مػػن أجػزاء وأل ّف
اس ػػتحقاؽ ادلض ػػارب الػ ػرب بعمل ػػو فج ػ َػاز م ػػا يتفق ػػاف علي ػػو م ػػن قلي ػػل أو كث ػػري
كػػاألجرة يف اإلجػػارة وكػػاجلزء مػػن الثمػػرة يف ادلسػػاقاة .فادلضػػاربة نػػوع مػػن أن ػواع
العمػػل الػػذي يكػػوف سػػبباً ِ
للم ْلػػك َشػػرعاً فيملػػك ادلضػػارب ادلػػاؿ الػػذي رتػػو مػػن
ادلضػػاربة بعملػػو حسػػب مػػا اتفقػػا عليػػو .وادلضػػاربة نػػوع مػػن أن ػواع الشػػركة أل ّ ػػا
شػػركة بػَ َػد ٍف ومػػاؿ والشػػركة مػػن ادلعػػامبلت الػػيت نػػص الشػػرع علػػى جوازىػػا فعػػن
أ ىريػػرة قػػاؿ :قػػاؿ « : إف اهلل يق ػػوؿ :أن ػػا ثال ػػث الشػ ػريكين ،م ػػا ل ػػم يخ ػػن
ػت مػن بينهمػا» رواه أبػو داود .وقػاؿ  فيمػا
أحدىما صاحبو ،فإذا خانو خرج ُ
رواه الػػدارقطت« :يػػد اهلل علػػى الش ػريكين ،مػػا لػػم يخػػن أحػػدىما صػػاحبو ،ف ػإذا
خاف أحدىما صػاحبو رفعهػا عنهمػا» ورو الطػسام يف األوسػا َعػ ِن ابْػ ِن َعب ٍ
ػاس
ػاؿَ :كػػا َف الْ َعبػػاس بْػػن َعْبػ ِػد الْمطلِػ ِ
ط َعلَػػى
ػاربَة ا ْشػ ػتَػ َر َ
قَػ َ
ػب «إِذَا َدفَػ َػع َم ػػاال ُم َ
ضػ َ
ُ
ُ ُ
صػ ِ
ات َكبِػػد
ك بِػ ِػو بَ ْحػػراَ ،وَال يَػ ْن ػ ِز ُؿ بِػ ِػو َو ِاديػػاَ ،وَال يَ ْشػػتَ ِري بِػ ِػو َذ َ
ػاحبِ ِوَ :ال يَ ْس ػلُ ُ
َ
ِ
ػوؿ اللَّػ ِػو صػلَّى اهلل َعلَيػػوِ
ِ
ِ
ِ
ضػػام ٌن ،فَػ َرفَػ َػع َشػ ْػرطَوُ إلَػػى َر ُسػ
ػل فَػ ُهػ َػو َ
ُ ْ
َ
َرطْبَػػة ،فَػإ ْف فَػ َعػ َ
ػازهُ» .وأمجػػع الصػػحابة رضػواف ا علػػيهم علػػى جػواز ادلضػػاربة .وقػػد
َجػ َ
َو َسػلَّ َم ،فَأ َ
دفع عمر ماؿ يتيم مضاربة كمػا ورد يف مصػنف ابػن أ شػيبة وقػد دفػع عثمػاف إىل
رج ػػل م ػػاالً مض ػػاربة .ويف ادلض ػػاربة ينشػ ػ ادلض ػػارب ملكػ ػاً ل ػػو بعمل ػػو يف م ػػاؿ غ ػػريه

ٕٛ

فادلضػػاربة مػػن قبػػل ادلضػػارب عمػػل وسػػبب مػػن أسػػباب التملػػك ولكنهػػا بالنسػػبة
لصاحب ادلاؿ ليست سػبباً مػن أسػباب التملػك وإظلػا ىػي سػبب مػن أسػباب تنميػة

ادللك.

المساقاة
وم ػػن أنػ ػواع العم ػػل ادلس ػػاقاة وى ػػي أف ي ػػدفع الش ػػخص ش ػػجره إىل رخ ػػر
ليقػػوـ بسػػقيو وعمػػل سػػائر مػػا ػلتػػاج إليػػو اػػزء معلػػوـ لػػو مػػن مثػػره .وإظلػػا يػػت
مسػػاقاة أل ّ ػػا مفاعلػػة مػػن السػػقي .أل ّف أىػػل احلجػػاز أكثػػر حاجػػة شػػجرىم إىل
السػػقي أل ّ ػػم يسػػتقوف مػػن اآلبػػار فسػػميت بػػذلك .وادلسػػاقاة ىػػي مػػن األعمػػاؿ
اليت نص الشرع على جوازىا .فقد رو مسلم عن عبد ا بن عمػر رضػي ا
ػل خيبػر بشػطر مػا يخػرج منهػا مػن ثمػر
ػل رس ُ
ػوؿ اهلل  أى َ
عنهما) قاؿ« :عام َ
أو زرع»  .ومػػوز ادلسػػاقاة يف النخػػل والشػػجر وال َكػ ْػرـ اػػزء معلػوـ غلعػػل للعامػػل
مػػن الثمػػر وىػػذا يف الشػػجر الػػذي لػػو مثػػر فقػػا .أمػػا مػػا ال مثػػر لػػو مػػن الشػػجر
كالصفصػاؼ أو لػو مثػر غػري مقصػػود كالصػنوبر واأل َْرز فػبل مػوز ادلسػاقاة عليػػو
أل ّف ادلساقاة إظلا تكوف ازء مػن الثمػرة وىػذا ال مثػرة مقصػودة لػو .إالّ أف يكػوف
شلا يقصد ورقو كالتوت والػورد فألنّػو مػوز فيػو ادلسػاقاة .ألنّػو يف معػىن الثمػر ألنّػو
ظل ػػاء يتك ػػرر ك ػػل ع ػػاـ وؽلك ػػن أخ ػػذه وادلس ػػاقاة علي ػػو ا ػػزء من ػػو فيثب ػػت ل ػػو مث ػػل
حكمو.

إجارة األجير
ُجراء أي عماالً يعملوف لو .قاؿ
أجاز اإلسبلـ للفرد أف يستأجر أ َ
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تعاىل:

           

.           
ورو ابن شهاب فقاؿ :أخسم عروة بن الزبري أف عائشة أـ ادل منني رضي
ا عنها) قالت« :استأجر رسوؿ اهلل  وأبو بكر رجال من بني الديل ىاديا
ِخ ّريتا وىو على دين كفار قريش فدفعا إليو راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد
ثالث لياؿ براحلتيهما صبح ثالث» وقاؿ ا تعاىل    :

   ورو البخاري عن أ ىريرة قاؿ :قاؿ عليو الصبلة
ثم
والسبلـ« :قاؿ اهلل عز وجل :ثالثة أنا خصمهم يوـ القيامة رجل أعطى بي ّ

غدر ورجل باع ُحرا فأكل ثمنو ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منو ولم يعطو
أجره»  .واإلجارة ىي اليك من األجري للمستأجر منفعة واليك من

ادلستأجر لؤلجري ماالً فهي عقد على ادلنفعة بعوض .والعقد يف إجارة األجري
إما أف يرد على منفعة العمل الذي يقوـ بو األجري وإما أف يرد على منفعة
األجري نفسو فألذا ورد العقد على منفعة العمل كاف ادلعقود عليو ىو ادلنفعة
اليت حتصل من العمل كاست جار أرباب احلرؼ والصنائع ألعماؿ معينة
كاست جار الصباغ واحلداد والنجار .وإف ورد العقد على منفعة الشخص كاف
ادلعقود عليو ىو منفعة الشخص كاست جار اخلػََد َمة والعماؿ .وىذا األجري إما
أف يعمل للفرد فقا م ّدة معلومة كمن يشتغل يف معمل أو بستاف أو مزرعة
ألحد النّاس بأجرة معينة أو كمو في احلكومة يف مجيع مصاحلها .وإما أف
يعمل عمبلً معيناً جلميع النّاس بأجرة معينة عما يعمل كالنجار واخلياط
واحلذ ّّاء ومن شاكلهم .واألوؿ ىو األجري اخلاص والثام ىو األجري ادلشمؾ
أو األجري العاـ.
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عمل األجير
تحديد العمل
واإلجارة ىي االنتفاع نافع الشيء ادل جر .وىي بالنسبة لؤلجري
االنتفاع اه ده .وال بد يف إجارة األجري من حتديد العمل وحتديد ادلدة
وحتديد األجرة وحتديد اجلهد .فبل بد من بياف نوع العمل ح ال يكوف
رلهوالً؛ أل ّف اإلجارة على اجملهوؿ فاسدة وال بد من حتديد م ّدة العمل
مياومة أو مشاىرة أو مسا ة وال بد من حتديد أجرة العامل .عن ابن مسعود
قاؿ :قاؿ عليو الصبلة والسبلـ« :إذا استأجر أحدكم أجيرا فليعلمو أجره» ورد
يف كنػز العماؿ عن الدارقطت وال بد من حتديد اجلهد الذي يبذلو العامل فبل
يكلف العماؿ من العمل إالّ ما يطيػقوف .قػاؿ ا تعاىل     :
   وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ« :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما
استطعتم» رواه الشيخاف من طريق أ ىريرة .فبل غلوز أف يطلب من العامل
أف يبذؿ جهداً إالّ بقدر طاقتو ادلعتادة .و ا أف اجلهد ال ؽلكن ضبطو عيار
حقيقي كاف حتديد ساعات العمل ىو أقرب ميزاف لضبطو يف اليوـ الواحد.
فتحدد ساعات العمل ضبطاً للجهد .وػلدد معها نوع العمل كحفر أرض
صلبة أو رخوة وطَْرؽ حديد أو قَطْع حجارة أو َس ْوؽ سيارة أو عمل يف
منجم فألنّو يبني مقدار اجلهد أيضاً .وبذلك يكوف العمل قد حدد يف نوعو
ومدتو وأجرتو واجلهد الذي يبذؿ فيو .وعلى ىذا فألف الشرع حني أباح
استخداـ العامل احتاط يف حتديد عملو نوعاً ومدة وأجرة وجهداً .وىذا
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األجر الذي يأخذه األجري عوض قيامو بالعمل ملك لو باجلهد الذي بذلو.

نوع العمل
ك ػػل عم ػػل ح ػػبلؿ م ػػوز اإلج ػػارة علي ػػو .فتج ػػوز اإلج ػػارة عل ػػى التج ػػارة
والزراعػػة والصػػناعة وعلػػى اخلدمػػة وعلػػى الوكالػػة وعلػػى نقػػل جػواب اخلصػػم
طالب ػاً كػػاف أو مطلوب ػاً وعلػػى جلػػب البينػػة ويلهػػا إىل احلػػاكم وعلػػى طلػػب
وس ػ ػػوؽ
احلق ػ ػػوؽ وعل ػ ػػى القض ػ ػػاء ب ػ ػػني النّػ ػػاس .وعل ػ ػػى حف ػ ػػر اآلب ػ ػػار والبن ػ ػػاء َ
الس ػػيارات والط ػػائرات وعل ػػى طب ػػع الكت ػػب ونس ػػخ ادلص ػػاحف ونق ػػل الرك ػػاب
وغري ذلك .واإلجػارة علػى العمػل إمػا أف تقػع علػى عمػل معػني أو علػى عمػل
موصوؼ يف ِ
الذ ّمة .فألف وقعت اإلجارة على عمػل معػني أو أجػري معػني كػأ ّف
يس ػػتأجر خال ػػد زلم ػػداً للقي ػػاـ خبياط ػػة ى ػػذا الث ػػوب أو ليس ػػوؽ ى ػػذه الس ػػيارة
وجػػب علػػى نفػػس األجػػري أف يقػػوـ بالعمػػل وال غلػػوز لػػو أف يُقػػيم غػػريه مقامػػو
مطلقاً فألذا مرض أو عجز عػن القيػاـ بالعمػل مل يقػم غػريه مقامػو أل ّف األجػري
قػػد عُػ ِّػني وإذا تلػػف الثػػوب ادلعػػني أو ىلكػػت السػػيارة ادلعينػػة ال غلػػب عليػػو أف
يقػوـ بالعمػل يف غريعلػا أل ّف نػػوع العمػل قػد عُ ِّػني .أمػػا إذا وقعػت اإلجػارة علػػى
الذمػػة أو أجػػري موصػػوؼ لعمػػل معػػني أو لعمػػل موصػػوؼ
عػػني موصػػوفة يف ّ
ف ػػألف احلك ػػم ؼلتل ػػف حين ػػذ فف ػػي ى ػػذه احل ػػاؿ غل ػػوز أف يق ػػوـ األج ػػري بالعم ػػل
وغلوز أف يُقيم غريه مقامو وإذا مرض أو عجز وجػب عليػو أف يُقػيم مقامػو مػن
يعملػػو وكػػذلك غلػػب عليػػو أف يسػػوؽ السػػيارة أو ؼلػػيا الثػػوب أي سػػيارة أو
أي وب ُػلضره لو ادل جر ما داـ ينطبػق عليػو وصػف العمػل الػذي جػر عقػد
اإلجػػارة عليػػو أل ّف التحديػػد مل يكػػن للػػذات فػػبل يكػػوف حتديػػداً ذلػػا بػػل ىػػو
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حتديػػد للنػػوع فيكفػػي فيػػو أيػة عػػني مػػا دامػػت مػػن جػػنس النػػوع ويف ىػػذه احلػػاؿ
يكوف تعيينو بالوصف ال بالذات جاعبلً اخليار لو أل ْف يأ بأية ذات مػن نفػس
النوع الذي جر عليو العقد .وحتديد نوع العمل يشػمل العامػل الػذي سػي ػعمل
لبيػػاف جهػػده كمهنػػدس مػػثبلً ويشػػمل العمػػل الػػذي سػػيعمل لبيػػاف اجلهػػد الػػذي
يبذؿ فيو كحفر ب ر مثبلً .وعلى ذلػك يكػوف حتديػد العمػل بالوصػف كتحديػده
الذمػػة
بالػػذات فيكفػػي تعيينػػو بالوصػػف كتعيينػػو الػػذات ويكفػػي أف يكػػوف يف ّ
غائب ػاً كمػػا لػػو كػػاف حاض ػراً مشػػاىداً .فكمػػا غلػػوز أف نسػػتأجر فبلن ػاً ادلهن ػػدس
فيتع ػػني ى ػػو ك ػػذلك غل ػػوز أف نس ػػتأجر مهندسػ ػاً وص ػػفو ك ػػذا وكم ػػا غل ػػوز أف
نسػػتأجر شخص ػاً خلياطػػة القمػػيص الفػػبلم كػػذلك غلػػوز أف نسػػتأجر شخص ػاً
خلياطة قميص وصفو كذا.
وإذا تقبل الرجل ٍ
لعمل من األعمػاؿ فأعطػاه لغػريه بأقػل مػن ذلػك وربػ
البػػاقي جػػاز سػواء أعػػاف الثػػام بشػػيء أـ مل يعنػػو؛ ألنػّػو غلػػوز لػػو أف يػ جر غػػريه
عليػ ػػو ث ػ ػػل األج ػ ػػر األوؿ أو دونػ ػػو أو زي ػ ػػادة علي ػ ػػو .وعلػ ػػى ذل ػ ػػك فم ػ ػػا يفعل ػ ػػو
أصحاب الصناعات كاخلياطني والنجارين وأمثػاذلم مػن اسػت جار عمػاؿ للعمػل
معهػػم وكػػذلك مػػا يفعلػػو ادلتعهػػدوف مػػن اسػػت جار عمػػاؿ للقيػػاـ بأعمػػاؿ تعهػػدوا
هب ػػا ج ػػاز سػ ػواء أعط ػػوىم ادلق ػػدار ال ػػذي أخ ػػذوه أو أكث ػػر أو أق ػػل أل ّف ى ػػذا
اسػػت جار س ػواء أكػػاف علػػى أعمػػاؿ معينػػة أـ كػػاف دلػػدة معينػػة وى ػػو مػػن ن ػػوع
األجري اخلاص اجلائز شرعاً.
أمػػا تػػأجريه العمػػاؿ علػػى أف يأخػػذ شػػي اً مػػن أجػػرىم أو وضػػعو مشػػرفاً
عليهم على جزء من أجرىم فبل غلوز ألنّو حين ذ يكوف قػد اغتصػب جػزءاً مػن
أجػػرىم الػػذي قػػدره ذلػػم فقػػد رو أبػػو داود عػػن أ سػػعيد اخلػػدري أف الرسػػوؿ
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 قاؿ« :إيّاكم والقسامة .قاؿ :فقلنا :وما القسامة؟ قػاؿ :الشػيء يكػوف بػين

النّاس فينتقص منو» ويف رواية لو عن عطػاء عػن النػيب  قػاؿ« :الرجػل يكػوف

علػػى الفئػػاـ مػػن النّػػاس فيأخػػذ مػػن ح ػ ىػػذا وح ػ ىػػذا» .فلػػو قػػاوؿ متعهػػد
شخصاً على أف ػلضر مائػة عامػل كػل عامػل بػدينار فػأعطى العمػاؿ أقػل مػن
دينار ال غلوز أل ّف ادلقدار الذي قاوؿ عليو يعتس أجراً زلدداً لكل عامػل مػنهم
فألذا أنقص منو أخذ من حقهم .أما لو قاولو على أف ػلضػر لػو مائػة عامػل ومل
يذكر أجرة ذلم وأعطاىم أجرة أقل من ادلقاولة فألنو غلوز ألنّو ال يكػوف أنقػص
مػػن أجػػرىم ادلقػػدر ذلػػم .ويشػػمط يف حتديػػد نػػوع العمػػل أف يكػػوف التحديػػد نافيػاً
للجهالػػة ح ػ تكػػوف اإلجػػارة علػػى معلػػوـ أل ّف اإلجػػارة علػػى رلهػػوؿ فاسػػدة
فلػػو قػػاؿ اس ػػتأجرتك لتحمػػل ىػػذه الصػػناديق مػػن البضػػاعة إىل مصػػر بعشػػرة
دنػػانري فاإلجػػارة صػػحيحة .أو اسػػتأجرتك لتحملهػػا كػػل طػػن بػػدينار صػ  .أو
لتحملها طناً بػدينار ومػا زاد فبحسػاب ذلػك جػاز أيضػاً .وكػذلك كػل لفػ
يدؿ على إرادة يلها مجيعها .أما إذا قػاؿ لػو لتحمػل منهػا طنػاً بػدينار ومػا زاد
ػود علي ػػو
فبحسػػاب ذلػػك يريػػد مهم ػػا يلػػت مػػن باقيهػػا ف ػػبل يص ػ أل ّف ادلعقػ َ
بعض ػها وى ػػو رله ػػوؿ .أم ػػا ل ػػو قػػاؿ ل ػػو تنق ػػل كػػل ط ػػن ب ػػدينار ص ػ كم ػػا ل ػػو
ُ
اسػػتأجره ليخػػرج لػػو مػػاء كػػل مػػم بقػػرش جػػاز .فيشػػمط أف تكػػوف اإلجػػارة علػػى
معلوـ فألف دخلت اجلهالة ال تص .

م ّدة العمل
مػػن اإلجػػارة مػػا ال بػػد فيػػو مػػن ذكػػر العمػػل الػػذي يسػػتأجر عليػػو فقػػا
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كاخلياطػػة وركػػوب السػػيارة إىل مكػػاف كػػذا وال يػػذكر فيػػو مػ ّدة ومنهػػا مػػا ال بػػد
فيو مػن ذكػر ادلػدة الػيت يسػتأجره عليهػا فقػا وال يػذكر فيػو مقػدار العمػل كػأ ّف
يقوؿ استأجرتك شهراً حتفر ب راً أو قناة مل ػلتج إىل معرفة القدر وعليػو أف
ػلفػػر ذلػػك الشػػهر قلػػيبلً حفػػر أو كث ػرياً .ومنه ػػا مػػا ال بػػد فيػػو مػػن ذكػػر ادل ػػدة
والعمل يف مثل بناء دار وإنشاء مصفاة بموؿ ومػا شػاكل ذلػك .وكػل عمػل ال
يعػػرؼ إالّ بػػذكر ادلػػدة ال بػػد فيػػو مػػن ذكػػر ادلػػدة .أل ّف اإلجػػارة غلػػب أف تكػػوف
معلومة وعدـ ذكر ادلدة يف بعح األعمػاؿ غلعلهػا رلهولػة .وإذا كانػت اإلجػارة
رلهول ػػة ال م ػػوز .وإذا وقع ػػت اإلج ػػارة عل ػػى مػ ػ ّدة معلوم ػػة كش ػػهر وس ػػنة فل ػػيس
ألح ػػدعلا الفس ػػخ إالّ عن ػػد انقض ػػاء ادل ػػدة .وإذا أج ػػره عل ػػى م ػ ػ ّدة مك ػػررة ك ػػأ ّف
اسػػتأجر عػػامبلً كػػل شػػهر بعش ػرين دينػػاراً لػػزـ العقػػد كػػل شػػهر بتلػػبس األجػػري
بالعم ػػل ال ػػذي اس ػػت جر للقي ػػاـ ب ػػو .وال ب ػػد م ػػن أف يك ػػوف ذك ػػر ادل ػػدة يف عق ػػد
اإلجارة .إالّ أنو ال يشمط يف م ّدة اإلجارة أف تلي العقد بػل لػو أجػره نفسػو يف
ش ػػهر رج ػػب وى ػػو يف ش ػػهر احمل ػػرـ صػ ػ وإذا ذك ػػرت ادل ػػدة يف العق ػػد أو ك ػػاف
ذكرىػػا يف العقػػد ضػػرورياً لنفػػي اجلهالػػة فيجػػب أف حتػػدد ادلػػدة بفػػمة مػػن الػػزمن
كدقيقة أو ساعة أو أسبوع أو شهر أو سنة.

أجرة العمل
ويشػ ػػمط أف يكػ ػػوف مػ ػػاؿ اإلجػ ػػارة معلوم ػ ػاً بادلشػ ػػاىدة والوصػ ػػف الرافػ ػػع
للجهالػػة أل ّف الن ػػيب  ق ػػاؿ« :إذا اس ػػتأجر أح ػػدكم أجيػ ػرا فليعلم ػػو أج ػػره» .
وعػػوض اإلجػػارة جػػائز أف يكػػوف نقػػداً وجػػائز أف يكػػوف غػػري نقػػد وجػػائز أف
يكوف ماالً وجائز أف يكوف منفعة وكل مػا جػاز أف يكػوف مثنػاً جػاز أف يكػوف
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عوضػ ػاً عل ػػى ش ػػرط أف يك ػػوف معلومػ ػاً .أم ػػا ل ػػو ك ػػاف رله ػػوالً ف ػػبل يصػ ػ  .فل ػػو
اسػػتأجر احلاصػػد اػػزء غػػري معلػػوـ مػػن الػػزرع مل يص ػ للجهالػػة خبػػبلؼ مػػا لػػو
استأجره بصاع واحد أو ُم ٍّد ص ّ  .وغلوز أف يسػتأجر األجػري بطعامػو وكسػوتو
أو غلعػػل لػػو أج ػراً مػػع طعامػػو وكسػػوتو .أل ّف ذلػػك جػػائز يف ادلرضػػعة قػػاؿ تعػػاىل:
 .     فجعػ ػػل ذلػ ػػن النفقػ ػػة والكسػ ػػوة
على الرضاع .وإذا جاز يف ادلرضعة جاز يف غريىا ألنّو كلو إجػارة فهػي مسػألة
من مسائل اإلجارة.
واحلاصػػل أنػػو غلػػب أف تكػػوف األجػػرة معلومػػة علم ػاً ينفػػي اجلهالػػة ح ػ
يػػتمكن مػػن اسػػتيفائها مػػن غػػري منازعػػة .أل ّف األصػػل يف العقػػود كلهػػا أف تنفػػي
ادلنازعػػات بػػني النّػػاس .وال بػػد مػػن االتفػػاؽ علػػى األجػػرة قبػػل البػػدء يف العمػػل
ويكػػره اسػػتعماؿ األجػػري قبػػل أف يتفػػق معػػو علػػى األج ػػرة .وإف وقع ػػت اإلجػػارة
عل ػػى عم ػػل اس ػػتحق العام ػػل األج ػػرة بالعق ػػد لك ػػن ال غل ػػب تس ػػليمها إالّ بع ػػد
العمػػل فيجػػب حين ػػذ تسػػليمها فػػوراً لقولػػو عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ يف احلػػديث
القدسػي« :ثالثة أنا خصمهم يوـ القيامػة رجػل أعطػى بػي ث ّػم غػدر ورجػل بػاع
حػ ػرا فأك ػػل ثمن ػػو ورجػػل اس ػػتأجر أجيػ ػرا فاس ػػتوفى من ػػو ول ػػم يعط ػػو أج ػػره» رواه
البخاري عن أ ىريرةّ .أما إذا اشمط تأجيػل األجػر فهػو إىل أجلػو وإف شػرطو
منجماً يوماً يوماً أو شهراً شهراً أو أقل من ذلك أو أكثر فهو على مػا اتفقػا
عليػػو .وال ضػػرورة أل ْف يسػػتويف ادلسػػتأجر ادلنفعػػة بالفعػػل بػػل يكفػػي اكينػػو مػػن
االنتفاع أل ْف غلعل األجرة مستحقة عليػو .فلػو اسػتأجر أجػرياً خاصػاً ليخدمػو يف
بيتػػو وجػػاء إىل البيػػت ووضػػع نفسػػو حتػػت تصػػرفو اسػػتحق األجػػر ضػػي ادلػػدة
ال ػػيت ؽلك ػػن االنتف ػػاع فيه ػػا م ػػن األج ػػري؛ ألنّػػو وإف ك ػػاف العق ػػد عل ػػى ادلنفع ػػة ومل
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يسػػتوفها بالفعػػل ولكػػن اكينػػو مػػن اسػػتيفائها وعػػدـ مباشػرتو السػػتيفاء ادلنفعػػة
كػػاؼ السػػتحقاؽ األجػػرة؛ أل ّف التقصػػري جػػاء مػػن جهػػة ادلسػػتأجر ال مػػن جهػػة
األجري .أما األجػري ادلشػمؾ أو األجػري العػاـ فألنّػو إذا اسػت جر علػى عمػل معػني
يف عػني فػبل ؼللػو إمػػا أف يوقعػو وىػو يف يػد األجػػري كالصػباغ يصػبش يف حانوتػػو
واخليػػاط يف دكانػػو فػػبل ي ػسأ مػػن العمػػل ح ػ يسػػلمها للمس ػتأجر وال يس ػػتحق
األجػػر ح ػ يسػػلمو مفروغ ػاً منػػو؛ ألف ادلعقػػود عليػػو يف يػػده فػػبل ي ػسأ منػػو مػػا مل
يسلمو إىل العاقد .وأما إف كاف يوقػع العمػل يف ِم ْلػك ادلسػتأجر مثػل أف ػلضػره
ادلسػػتأجر إىل داره ليخػػيا فيهػػا أو يصػػبش فيهػػا فألنػّػو ي ػسأ مػػن العمػػل ويسػػتحق
أجره جرد عملو؛ ألنّو يف يد ادلستأجر فيصري مسلماً للعمل حاالً فحاالً.

الجهد الذي يبذؿ في العمل
يق ػػع العق ػػد يف إج ػػارة األج ػػري عل ػػى منفع ػػة اجله ػػد ال ػػذي يبذل ػػو .وتق ػػدر
األجرة بادلنفعة .أما اجلهػد نفسػو فلػيس ىػو مقيػاس األجػر وال مقيػاس ادلنفعػة.
احلج ػػار أكث ػػر م ػػن أج ػػر ادلهن ػػدس؛ أل ّف جه ػده أكث ػػر م ػػع أف
وإال لك ػػاف أج ػػر ّ
العكػػس ىػػو الواقػػع .وعليػػو فػػألف األجػػر ىػػو بػػدؿ ادلنفعػػة ولػػيس بػػدؿ اجلهػػد.
وكما ؼلتلف األجر ويتفاوت باختبلؼ األعماؿ ادلتعػددة فألنّػو يتفػاوت كػذلك
األجػػر يف العمػػل الواحػػد بتفػػاوت إتقػػاف ادلنفعػػة ال بتفػػاوت اجلهػػد .والعقػػد يف
كلتػا احلػػالتني وقػػع علػى منفعػػة األجػػري ال علػػى جهػد األجػػري .فػػالعسة بادلنفعػػة
سػواء أكانػػت منػػافع أجػراء سلتلفػػني يف أعمػػاؿ متعػػددة أـ منػػافع أجػراء سلتلفػػني
يف العمػػل الواحػػد وال اعتبػػار للجهػػد مطلق ػاً .نعػػم إف ادلنفعػػة يف األعمػػاؿ إظلػػا
ى ػػي مث ػػرة اجله ػػد سػ ػواء أك ػػاف يف األعم ػػاؿ ادلختلف ػػة أـ يف العم ػػل الواح ػػد م ػػن
ٜٔ

األشػخاص ادلتعػددين ولكػػن ادلػراد منهػػا ىػو ادلنفعػة ال رلػػرد بػذؿ اجلهػػد وإف
كػػاف يبلح ػ اجلهػػد .وإذا اسػػتأجر رج ػبلً للبنػػاء فػػبل بػػد مػػن تقػػدير االسػػت جار
بالزمن أو العمل .فألف قػ ّدره بالعمػل فظػاىر فيػو ادلنفعػة يف بيػاف موضػعو وطولػو
وعرضػػو و ك ػػو ومػػادة البن ػػاء ..اخل وإف ق ػ ّدره ب ػػالزمن فادلنفعػػة في ػػو تزيػػد بكث ػػرة
ادلدة وتنقص بقلتها عادة .فكاف وصػف العمػل وذكػر الػزمن مقياسػاً للمنفعػة
وإذا قػ ػ ّدر ب ػػالزمن ف ػػبل يعم ػػل أكث ػػر م ػػن طاقت ػػو العادي ػػة وال يُل ػػزـ بادلش ػػقة غ ػػري
العادية.

حكم إجارة المنافع المحرمة
يشػػمط لصػػحة اإلجػػارة أف تكػػوف ادلنفعػػة مباحػػة وال مػػوز إجػػارة األجػػري
فيمػػا منفعتػػو زلرمػػة فػػبل مػػوز إجػػارة األجػػري علػػى يػػل اخلمػػر دلػػن يش ػميها .وال
علػى عصػرىا وال علػى يػل خنزيػر وال ميتػة فقػد رو الممػذي عػن أنػس بػػن
مال ػػك ق ػػاؿ« :لع ػػن رس ػػوؿ اهلل  ف ػػي الخم ػػر عش ػػرة :عاص ػػرىا ،ومعتص ػػرىا

وشاربها ،وحاملها ،والمحمولة إليو ،وساقيها ،وبائعها ،وآكل ثمنهػا ،والمشػتري

لهػػا ،والمشػػتراة لػػو» وكػذلك ال مػػور اإلجػػارة علػػى عمػل مػػن أعمػػاؿ الربػػا؛ ألنػّػو
إجػػارة علػػى منفعػػة زلرمػػة وألنػػو قػػد رو ابػػن ماجػو عػػن طريػػق ابػػن مسػػعود عػػن
الن ػػيب « أنػ ػػو لعػ ػػن آكػ ػػل الربػ ػػا ومؤكلػ ػػو وشػ ػػاىديو وكاتبػ ػػو»  .أم ػػا مو ف ػػو
ادلصارؼ البنوؾ) ودوائر القطع ومجيع ادل سسات اليت تشتغل بالربا فألنّػو ينظػر
فألف كاف العمل الذي است جروا لو جزءاً مػن أعمػاؿ الربػا سػواء نػتج عنػو وحػده
الربػػا أـ نػػتج عنػػو مػػع غػػريه مػػن األعمػػاؿ ربػػا فألنػّػو ػلػػرـ علػػى ادلسػػلم القيػػاـ هبػػذا
العمػػل وذل ػػك كادل ػػدير واحملاس ػػبني وادل ػػدققني وك ػػل عم ػػل ي ػ دي منفع ػػة تتص ػػل
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بالربػػا سػواء أكػػاف اتصػػاذلا بشػػكل مباشػػر أـ غػػري مباشػػر .أمػػا األعمػػاؿ الػػيت ال
ػالبواب واحلػارس والكنّػاس
تتصل بالربا ال بشكل مباشر وال غػري مباشػر ك ّ
وما شاكل ذلك فألنّو غلػوز ألنّػو اسػت جار علػى منفعػة مباحػة وألنػو ال ينطبػق
عليػػو م ػػا ينطبػػق عل ػػى كاتػػب الرب ػػا وشػػاىديو .ومث ػػل م ػو في ادلص ػػارؼ مو ف ػػو
احلكوم ػػة ال ػػذين يش ػػتغلوف بعملي ػػات الرب ػػا مث ػػل ادل ػػو فني ال ػػذين يش ػػتغلوف يف
حتضري القروض للفبلحني بربا ومو في ادلالية الذين يعملوف ا ىو مػن أعمػاؿ
الربػػا ومػػو في دوائػػر األيتػػاـ الػػيت تقػػرض األمػواؿ بالربػػا فكلهػػا و ػػائف زلرمػػة
يعتس من يشتغل هبا مرتكباًكبرية من الكبائر ألنّو ينطبق عليو أنػو كاتػب للربػا أو
شػػاىده وىكػػذا كػػل عمػػل مػػن األعمػػاؿ الػػيت حرمهػػا ا تعػػاىل ػلػػرـ أف يكػػوف
ادلسلم فيو أجرياً.
أما األعماؿ احملػرـ رتهػا أو االشػماؾ هبػا أل ّ ػا باطلػة شػرعاً كشػركات
التػػأمني وشػػركات ادلسػػاعلة واجلمعيػػات التعاوني ػة ومػػا شػػاكل ذلػػك فألنػّػو ال
غلوز للمسلم أف يباشر العقود الباطلة أو العقػود الفاسػدة أو األعمػاؿ ادلمتبػة
عليها وال غلوز لو أف يباشػر عقػداً أو عمػبلً ؼلػالف احلكػم الشػرعي .فيحػرـ
أف يك ػػوف أجػ ػرياً في ػػو .وذل ػػك ك ػػادلو ف ال ػػذي يكت ػػب عق ػػود الت ػػأمني ول ػػو مل
يقبلهػػا أو الػػذي يفػػاوض علػػى شػػروط التػػأمني أو الػػذي يقبػػل التػػأمني .ومثػػل
ادلو ػػف الػػذي يػػوزع األربػػاح تسػػب ادلش ػميات يف اجلمعيػػات التعاونيػػة ومثػػل
ادلو ف الذي يبيع أسػهم الشػركات أو الػذي يشػتغل يف حسػابات السػندات.
ومثل ادلو ف الذي يقوـ بالدعاية للجمعيات التعاونية وما شاكل ذلك.
أمػػا الشػػركات ادلنعقػػدة فجميػػع ادلػػو فني فيهػػا إف كػػاف عملهػػم شلػػا غلػػوز
شػػرعاً أف يقومػوا بػػو جػػاز ذلػػم أف يكونػوا مػػو فني فيػػو وإف كػػاف العمػػل ال غلػػوز
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لػػو أف يباشػػره ىػػو شػػرعاً لنفسػػو ال غلػػوز لػػو أف يكػػوف مو فػاً فيػػو ألنػّػو ال غلػػوز
أف يكػػوف أجػرياً فيػػو .فمػػا حػػرـ القيػػاـ بػػو مػػن األعمػػاؿ حػػرـ أف يػ جر عليػػو أو
أف يكوف أجرياً فيو.

حكم إجارة غير المسلم
ػلمني أو أف
أم ػػا األجػ ػػري وادلسػ ػػتأجر فػ ػػبل يشػ ػػمط فيهمػ ػػا أف يكونػ ػػا مسػ ػ َ
يكػػوف أحػػدعلا مسػػلماً .فيجػػوز للمسػػلم أف يسػػتأجر غػػري ادلسػػلم مطلق ػاً لعمػػل
الرس ػػوؿ  وإلمج ػػاع الص ػػحابة عل ػػى اس ػػت جار غ ػػري ادلس ػػلمني يف أي عم ػػل
مباح ويف أعماؿ الدولة اليت يستأجر عليها للقيػاـ هبػا .فقػد اسػتأجر رسػوؿ ا
 يهودياً كاتباً واستأجر يهودياً رخػر مممجػاً وأورد البخػاري يف صػحيحو أف
رسػػوؿ ا  اسػػتأجر مشػػركاً ليدلػػو علػػى الطريػػق واسػػتأجر أبػػو بكػػر وعمػػر
نصػػار حلسػػاب ادلػػاؿ .وكمػػا غلػػوز للمسػػلم أف يسػػتأجر غػػري ادلسػػلم فكػػذلك
غلػػوز أف ي ػ جر ادلسػػلم نفسػػو لغػػري ادلسػػلم للقيػػاـ بعمػػل غػػري زلػػرـ .أمػػا العمػػل
احملػػرـ فػػبل غلػػوز س ػواء أكػػاف ادلسػػتأجر مسػػلماً أـ غػػري مسػػلم .وعليػػو غلػػوز أف
يػ جر ادلسػػلم نفسػػو لنصػرام يعمػػل لػػو .ولػػيس ىػػذا مػػن قبيػػل حػػبس ادلسػػلم عنػػد
الكػافر إلذاللػػو بػل ىػػو إجػارة نفسػػو لغػريه وىػي جػائزة وال يشػػمط فيهػا إسػػبلـ
أجػر
ادلستأجر وال إسػبلـ األجػري .فقػد رو الممػذي أف عليػاً رضػي ا عنػو) ّ
نفسو من يهودي يسقي لو كل دلو بتمرة وأخػس النػيب  بػذلك فلػم ينكػره
وألنػػو عقػػد معاوضػػة ال يتضػػمن إذالؿ ادلسػػلم .أمػػا األعمػػاؿ الػػيت فيهػػا قػػرب إىل
ا تعػػاىل فيشػػمط أف يكػػوف األجػػري فيهػػا مسػػلماً .وذلػػك كاإلمامػػة واألذاف
واحلج وأداء الزكاة وتعلػيم القػررف واحلػديث أل ّ ػا ال تصػ إالّ مػن ادلسػلم فػبل
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ي ػ جر للقيػػاـ هبػػا إالّ مسػػلم .فالعلػػة فيهػػا كو ػػا ال تص ػ إالّ مػػن ادلسػػلم .أمػػا إف
كانػػت األعمػػاؿ الػػيت يتقػػرب فيهػػا إىل ا يصػ أداؤىػا مػػن غػػري ادلسػػلم؛ فألنػّػو
يص است جاره للقيػاـ هبػا .واحلاصػل إف األعمػاؿ الػيت تعتػس شلػا يتقػرب فيهػا إىل
ا عنػػد ادلسػػتأجر وال تعتػػس شلػػا يتقػػرب فيهػػا إىل ا عنػػد األجػػري فألنػّػو ينظػػر
فػػألف كانػػت ال تص ػ إال مػػن ادلسػػلم كالقضػػاء فألنػّػو ال غلػػوز أف يسػػتأجر فيهػػا
غري ادلسلم .وإف كانت تص من غري ادلسلم كالقتاؿ فألنّو غلػوز اسػت جار غػري
ادلسػػلم للقيػػاـ هبػػا .فالػ ِّػذمي غلػػوز أف يسػػتأجر للقتػػاؿ وتػػدفع لػػو األجػػرة مػػن بيػػت
ادلاؿ.

اإلجارة على العبادات والمنافع العامة
إف تعريف اإلجػارة بأ ػا عقػد علػى ادلنفعػة بعػوض واشػماط كػوف ادلنفعػة
شل ػػا ؽلك ػػن للمس ػػتأجر اس ػػتيفاؤه يرش ػػدنا عن ػػد تطبيق ػػو عل ػػى احل ػ ػوادث إىل أف
اإلجػػارة جػػائزة علػػى كػػل منفعػػة ؽلكػػن للمسػػتأجر اسػػتيفاؤىا مػػن األجػػري س ػواء
أكانت منفعة الشخص كاخلادـ أـ منفعة العمل كالصانع مػا مل يػرد يف النهػي
عػػن تلػػك ادلنفعػػة دليػػل شػػرعي أل ّف األصػػل يف األشػػياء اإلباحػػة وادلنفعػػة شػيء
مػػن األشػػياء .وال يقػػاؿ ىنػػا إف ىػػذا عقػػد أو معاملػػة واألصػػل فيهػػا التقيػػد ال
اإلباحػػة أل ّف العقػػد ىػػو اإلجػػارة وليسػػت ادلنفعػػة .أمػػا ادلنفعػػة فهػػي شػػيء مػػري
ػب عليػو العقػد وليسػت ىػي معاملػة أو عقػداً .وعلػى ذلػك
عليو ادلعاملػة وينص ُّ
م ػػوز اإلج ػػارة عل ػػى مجي ػػع ادلن ػػافع ال ػػيت مل ي ػػرد ػػي عنه ػػا سػ ػواء أ ََورد ن ػػص يف
جوازىا أـ مل يرد .فيجوز أف يستأجر ادلرء رجبلً أو امرأة يكتػب لػو علػى اآللػة
الكاتبة صحائف معلومة بػأجر معلػوـ؛ أل ّف ذلػك إجػارة علػى منفعػة مل يػرد ػي
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عنهػا فتجػػوز اإلجػػارة عليهػػا ولػػو مل يػرد نػػص يف جوازىػػا .وغلػػوز اسػػت جار كيػػاؿ
ووزاف لعمل معلوـ يف م ّدة معلومة دلا روي يف حديث سويد بػن قػيس جاءنػا
رسوؿ ا  ؽلشي فساومنا وبعنػاه و ػَم رجػل يػزف بػاألجر فقػاؿ رسػوؿ ا
« : زف وأرجػ ػ ػػح» رواه أب ػ ػػو داود .فه ػ ػػذه اإلج ػ ػػارة ج ػ ػػائزة إذ ق ػ ػػد ورد ن ػ ػػص
اوازىا .أما العبادات سواء أكانت فرضاً أـ نفبلً فألنّػو ينظػر فيهػا فػألف كانػت
شلا ال يتعػد نفعػو فاعلػو كحجػو عػن نفسػو وأداء زكػاة نفسػو فػبل غلػوز أخػذ
األج ػػرة عليه ػػا أل ّف األج ػػر ع ػػوض االنتف ػػاع ومل ػلص ػػل لغ ػػريه ى ػػا ىن ػػا انتف ػػاع
فألجارتػػو غػػري جػػائزة ذلػػذا السػػبب أل ّ ػػا فػػرض عليػػو .أمػػا إف كانػػت العبػػادة شلػػا
يتعػػد نفعػػو فاعلػػو فأل ػػا مػػوز اإلجػػارة عليهػػا وذلػػك كػػاألذاف لغػػريه وكألمامتػػو
غريه أو كاسػت جار مػن ػلػج عػن ميِّػت لػو أو مػن يػ دي زكاتػو عنػو .فػألف ذلػك
كلػػو جػػائز ألنػّػو عقػػد علػػى منفعػػة بعػػوض .واألجػػر ىنػػا عػػوض االنتفػػاع وقػػد
حصل بغريه فجازت اإلجارة .وأمػا مػا رو الممػذي عػن عثمػاف بػن أ العػاص
إلي النبي  أف أتخذ مؤذنػا ال يأخػذ علػى
من أنو قاؿ« :إف من آخر ما عهد َّ
أذانو أجرا»  .فهذا احلديث ى الرسػوؿ  فيػو عػن ا ػاذ ادلػ ذف الػذي يأخػذ
أجراً م ذناً لو ومل ينو عن أخذ ادل ذف أجراً وىو يدؿ على أف ىنالػك مػ ذنني
يأخػػذوف أج ػراً ورخ ػرين ال يأخػػذوف أج ػراً .فنهػػاه عػػن ا ػػاذ ادل ػ ذف شلػػن يأخػػذ
أجراً .و يػو ىػذا فيػو تنفػري مػن أخػذ األجػر علػى األذاف شلػا يشػعر بكراىػة أخػذ
األجػػرة عليػػو غػػري أنػػو ال يػػدؿ علػػى حتػػرمي اإلجػػارة علػػى األذاف بػػل يػػدؿ علػػى
جوازىا مع الكراىة.
أمػػا التعلػػيم فألنػّػو غلػػوز للمػػرء أف يسػػتأجر معلم ػاً يعلػػم أوالده أو يعلمػػو
ىػػو أو يعلػػم مػػن شػػاء شلػػن يرغػػب تعلػػيمهم؛ أل ّف التعلػػيم منفعػػة مباحػػة غلػػوز
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أخػػذ العػػوض عنهػػا فتجػػوز اإلجػػارة عليػػو وقػػد أجػػاز الشػػرع أخػػذ األجػػرة علػػى
تعلػػيم القػػررف فكػػاف جػواز أخػػذ األجػػرة علػػى تعلػػيم غػػري القػػررف مػػن بػػاب أوىل.
فقد رو البخاري عن ابن عباس عن النيب  أنو قاؿ« :أحق ما أخذتم عليػو
أجػرا كتػػاب اهلل»  .وقػػد انعقػػد إمجػػاع الصػػحابة علػػى أنػػو غلػػوز أخػػذ الػػرزؽ علػػى
التعلػػيم مػػن بيػػت ادلػػاؿ فجػػاز أخػػذ األجػػر عليػػو فقػػد روي عػػن طريػػق ابػػن أ
شػػيبة عػػن صػػدقة الدمشػػقي عػػن الوضػػية بػػن عطػػاء قػػاؿ :كػػاف بالمدينػػة ثالثػػة
معلمين يعلموف الصبياف فكاف عمر بن الخطاب يرزؽ كل واحد مػنهم خمسػة

عشر كل شػهر)  .فهػذا كلػو يػدؿ علػى جػواز أخػذ األجػرة علػى التعلػيم .أمػا مػا
ورد مػػن أحاديػػث النهػػي يف ىػػذا البػػاب فأل ػػا مجيعهػػا منصػػبة علػػى النهػػي عػػن
أخػػذ األجػػرة علػػى تعلػػيم القػػررف ال النهػػي عػػن االسػػت جار علػػى تعليمػػو وىػػي
كلهػػا تػػدؿ علػػى كراىػػة أخػػذ األجػػرة علػػى تعلػػيم القػػررف ال علػػى حتػػرمي اإلجػػارة
على تعلمو .وكراىة أخذ األجرة ال تنفي اجلػواز فيكػره أخػذ األجػرة علػى تعلػيم
القررف مع جواز التأجري عليو.

وأما إجارة الطبيب فهي جائزة؛ أل ّ ا منفعة ؽلكن للمسػتأجر اسػتيفاؤىا
ولكن ال موز إجارتو على السء ألنّو است جار على رلهػوؿ .وغلػوز أف يسػتأجر
الطبيب ليفحصو ألنّػو منفعػة معلومػة وغلػوز أف يسػتأجر الطبيػب خبدمتػو أيامػاً
معلومػػة ألنّػػو عمػػل زلػػدود وغلػػوز أف يسػػتأجره ليداويػػو فػػألف مداواتػػو معلومػػة
علم ػاً نافي ػاً للجهال ػػة ح ػ ول ػػو مل يعلػػم ن ػػوع ادل ػػرض إذ يكف ػػي أف يع ػػرؼ أن ػػو
مػريح فقػػا .وإظلػػا جػػاز اسػػت جار الطبيػػب أل ّف الطػػب منفعػػة ؽلكػػن للمسػػتأجر
اسػػتيفاؤىا فتجػػوز اإلجػػارة عليهػػا .وألنػػو قػػد ورد عػػن النػػيب  مػػا يػػدؿ علػػى
ج ػواز اإلج ػػارة عل ػػى الط ػػب فق ػػد رو البخ ػػاري ع ػػن أن ػػس أن ػػو ق ػػاؿ« :اح ػػتجم
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رسوؿ اهلل  فحجمو أبو طيبة وأعطاه صاعين مػن طعػاـ وكلّػم مواليػو فخففػوا
عنو»  .وقد كانت احلجامػة يف ذلػك الوقػت مػن األدويػة الػيت يتطبػب هبػا فػدؿ
أخذ األجرة عليها على جواز تأجري الطبيب .وأما قولػو « : كسػب الحجػاـ
خبيػػث» الػػذي رواه الممػػذي عػػن رافػػع بػػن خػػديج فػػبل يػػدؿ علػػى منػػع إجػػارة

احلجػػاـ بػػل يػػدؿ علػػى كراىػػة التكسػػب باحلجامػػة مػػع إباحتهػػا بػػدليل أف النػػيب
 سػػمى الثػػوـ والبصػػل خبيثػػين مػػع إباحتهمػػا .رواه مس ػلم عػػن مع ػداف ب ػن أ
خاصػة.
طػلحة .ىذا كلو يف األجري الذي منػفػعػتػو ّ

وأما األجري الذي منفعتػو عامػة فػألف خدماتػو تعتػس مصػلحة مػن ادلصػا
ال ػػيت غل ػػب عل ػػى الدول ػػة توفريى ػػا للن ػػاس وذل ػػك أل ّف ك ػػل منفع ػػة يتع ػػد نفعه ػػا
األفػ ػراد إىل اجلماع ػػة وكان ػػت اجلماع ػػة زلتاج ػػة إليه ػػا كان ػػت ى ػػذه ادلنفع ػػة م ػػن
ادلصػػا العامػػة الػػيت غلػػب علػػى بيػػت ادلػػاؿ توفريىػػا للنػػاس مجيع ػاً .وذلػػك كػػأ ْف
يس ػػتأجر األم ػػري م ػػن يقض ػػي ب ػػني النّػػاس مش ػػاىرة وكاس ػػت جار م ػػو في ال ػػدوائر
وادلص ػػا وكاس ػػت جار ادلػ ػ ذنني واألئم ػػة .وي ػػدخل يف ادلص ػػا ال ػػيت غل ػػب عل ػػى
الدولة است جار األجراء ذلا للنػاس مجيعػاً التعلػيم والتطبيػب .أمػا التعلػيم فئلمجػاع
الصػػحابة علػػى إعطػػاء رزؽ ادلعلمػػني قػػدراً معين ػاً مػػن بيػػت ادلػػاؿ أج ػراً ذلػػم وألف

الرسوؿ جعل فداء األسير مػن الك ّفػار تعلػيم عشػرة مػن أبنػاء المسػلمين وبػدؿ
فدائػو مػػن الغنػػائم وىػػي ملػك جلميػػع ادلسػػلمني .وأمػا الطػػب فػ ف الرسػػوؿ 
ِ
طبيب فجعلو للمسػلمين .فكػوف الرسػوؿ جاءتػو اذلديػة ومل يتصػرؼ
ي إليو ٌ
أُىد َ

هبا ومل يأخذىا بل جعلها للمسلمني دليل على أف ىذه اذلديػة شلػا ىػو لعامػة
ادلس ػػلمني وليس ػػت ل ػػو .فالرس ػػوؿ إذا ج ػػاءه ش ػػيء ىدي ػػة ووض ػػعو للمس ػػلمني
عامة يكوف ىذا الشيء شلا ىػو لعامػة ادلسػلمني .وعلػى ذلػك فػألف رزؽ األطبػاء
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وادلعلمػػني يف بيػػت ادلػػاؿ وإف كػػاف غلػػوز للفػػرد أف يسػػتأجر طبيبػاً وأف يسػػتأجر
معلم ػاً .إالّ أنػػو غلػػب علػػى الدولػػة أف تػػوفر الطػػب والتعلػػيم للرعيػػة مجػػيعهم ال
فرؽ بني مسلم وذمي وال بني غت وفقري أل ّف ىذا كاألذاف والقضاء فهػو مػن
األمػػور الػػيت يتعػػد نفعهػػا وػلتػػاج النّػػاس إليهػػا فهػػي مػػن ادلصػػا العامػػة ومػػن
األمور اليت غلب أف توفر للرعية وأف يضمنها بيت ادلاؿ.

من ىو األجير
إف الشرع اإلسبلمي يعت باألجري كل إنساف يشتغل بػأجرة سػواء أكػاف
ادلستأجر فرداً أـ مجاعة أـ دولة .فاألجري يشمل العامل يف أي نػوع مػن أنػواع
العمػػل بػػبل فػػرؽ يف احلكػػم الشػػرعي بػػني أجػػري الدولػػة وأجػػري غريىػػا .فمو ػػف
الدول ػػة ومو ػػف اجلماع ػػة ومو ػػف الف ػػرد ك ػػل م ػػنهم عام ػػل وم ػػري عل ػػيهم
أحكػػاـ العمػػل أي كػػل مػػنهم أجػػري ومػػري علػػيهم أحكػػاـ اإلجػػارة .فػػالفبلح
أجػػري واخلػػادـ أجػػري وعمػػاؿ ادلصػػانع أج ػراء وكتػػاب التجػػار أج ػراء ومو فػػو
الدول ػػة أجػ ػراء وك ػػل م ػػنهم عام ػػل؛ أل ّف عق ػػد اإلج ػػارة إم ػػا أف ي ػػرد عل ػػى من ػػافع
األعيػػاف وإمػػا أف يػػرد علػػى منفعػػة العمػػل وإمػػا أف يػػرد علػػى منفعػػة الشػػخص.
فألف ورد على منافع األعياف مل يدخل فيو تث األجػري إذ ال عبلقػة لػو بػو .وإف
ورد علػػى منفعػػة العمػػل كاسػػت جار أربػػاب احلػػرؼ والصػنائػ ػع ألعمػ ػاؿ معيػنػ ػة أو
ورد علػػى منفعػػة الشػػخص كاسػػت جار اخلػََدمة والعمػػاؿ فهػػذا ىػػو الػػذي يتعلػػق
باألجري أو ىذا ىو الذي ينطبق عليو أنو األجري.
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األساس الذي يقوـ عليو تقدير األجرة
اإلجػ ػػارة عقػ ػػد علػ ػػى ادلنفعػ ػػة بعػ ػػوض .ويشػ ػػمط النعقػ ػػاد اإلجػ ػػارة أىليػ ػػة
العاقػ ػػدين ب ػ ػأف يكػ ػػوف كػ ػػل منهمػ ػػا شلي ػ ػزاً ويشػ ػػمط لصػ ػػحتها رضػ ػػا العاقػ ػػدين
ويش ػػمط أف تك ػػوف األج ػػرة معلومػ ػػة لقول ػػو « : إذا اسػ ػػتأجر أحػ ػػدكم أجي ػ ػرا
فليعلمػػو أجػػره» رواه الػػدارقطت عػػن ابػػن مسػػعود ودلػػا رو أيػػد عػػن أ سػػعيد
أف النيب  نهى عن استئجار األجيػر حتػى يتبػين لػو أجػره .إالّ أنػو إذا مل تكػن
األجرة معلومة انعقدت اإلجػارة وصػحت ويرجػع عنػد االخػتبلؼ يف مقػدارىا
إىل أج ػػر ادلث ػػل .ف ػػألذا مل يُس ػػم األج ػػر عن ػػد عق ػػد اإلج ػػارة أو اختل ػػف األج ػػري
وادلسػػتأجر يف األجػػر ادلسػػمى فألنّػػو يرجػػع إىل أجػػر ادلثػػل .وإظلػػا يرجػػع إىل أجػػر
ادلثػػل قياسػاً علػػى ادلهػػر فألنػّػو يرجػػع فيػػو عنػػد عػػدـ التسػػمية أو االخػػتبلؼ علػػى
ادلسمى إىل مهر ادلثل وذلك دلا رو النسائي والممذي وقاؿ حسن صػحي :
صػ َداقا َولَػ ْػم
« َعػػن ابْػ ِن َم ْس ػ ُعود أَنَّػػوُ ُسػػئِ َل َعػ ْػن َر ُجػػل تَ ػ َػزَّو َج ْامػ َػرأَة َولَػ ْػم يَػ ْفػ ِر ْ
ض لَ َهػػا َ
ِ
اؽ نِ ِ
ِ
ػس َوال
ػات فَػ َقػ َ
يَػ ْد ُخ ْل بِ َهػػا َحتَّػػى َمػ َ
ػاؿ ابْػ ُػن َم ْسػ ُػعود لَ َهػػا مث ػْ ُل َ
صػ َد َ
سػػائ َها ال َوْكػ َ
ِ
اث فَػ َق ِ
ِ
ِ
ضػى
ػج ِع ُّي فَػ َق َ
َشطَ َ
ػاؿ قَ َ
ط َو َعلَْيػ َها الع َّدةُ َولَ َها المي َػر ُ َ
ػل بْ ُػن سػنَاف األَ ْش َ
ػاـ َم ْعق ُ
ِ ِ
ػوؿ اللَّػ ِػو ص ػلَّى اللَّػػوُ َعلَيػ ِػو وس ػلَّم فِػػي بِػػرو َ ِ ِ ِ
ػل الَّػ ِػذي
َر ُسػ ُ
َ
َْ
ْ ََ َ
ع ب ْنػػت َواشػػق ْامػ َػرأَة منَّػػا مثْػ َ
ِح بِ َها ابْ ُن َم ْسػ ُعود» .ومعىن قولو :ذلا صداؽ نسػائها أي مهػر مثػل
قَ َ
ضػ ْي َ
ت فَػ َفر َ

مهػػر نسػػائها .فأوجػػب الشػػارع مهػػر ادلثػػل دلػػن مل يُ َسػػم ذلػػا مهػػر .ومثػػل ذلػػك إذا
اختلف يف ادلهر ادلسمى .ودلا كاف ادلهػر عوضػاً الزمػاً يمتػب علػى عقػد النكػاح
فألنّو يقاس عليو كل عوض الزـ يمتب علػى عقػد بغػح النظػر عػن مقابػل ىػذا
العػػوض أكػػاف مػػاالً كػػالبيع أـ منفعػةً أـ جهػػداًكاإلجػػارة أـ ِضللػةً كمػػا يف عقػػد
النكػػاح .وعليػػو فألنػّػو ػلكػػم فيػػو بعػػوض ادلثػػل يف حالػػة عػػدـ تسػػمية العػػوض يف
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العق ػػد أو االخ ػػتبلؼ علػ ػػى الع ػػوض ادلس ػػمى ولػ ػػذلك ػلك ػػم ب ػػأجر ادلثػ ػػل يف
اإلجارة وبثمن ادلثل يف البيع عند عدـ التسػمية عنػد العقػد وعنػد االخػتبلؼ
يف ادلسمى .وعلى ىذا ػلكم بػأجر ادلثػل عنػد اخػتبلؼ األجػري وادلسػتأجر علػى
األجػػر ادلسػػمى وعنػػد عػػدـ تسػػمية األجػػر عنػػد العقػػد .فػػألذا عرفػػت األجػػرة عنػػد
العق ػػد يك ػػوف األج ػػر حين ػػذ أجػ ػراً مس ػػمى .وإذا مل تع ػػرؼ أو اختل ػػف عل ػػى
األجػػر ادلسػػمى يكػػوف األجػػر أجػػر ادلثػػل .وعلػػى ذلػػك فػػاألجرة قسػػماف :أجػػر
مسمى وأجر ادلثل .أما األجر ادلسمى فيشمط يف اعتباره رضػا العاقػدين عليػو
فػػألذا رضػػي العاقػػداف بػػأجرة معينػػة كانػػت ىػػذه األجػػرة ىػػي األجػػر ادلسػػمى وال
غلػػس ادلسػ ِ
ػتأجر علػػى دفػػع أكثػػر منهػػا كمػػا ال غلػػس األجػػري علػػى أخػػذ أقػػل منهػػا
ب ػػل ى ػػي األج ػػرة الواجب ػػة ش ػػرعاً .أم ػػا أج ػػر ادلث ػػل فه ػػو أج ػػر مث ػػل العم ػػل ومث ػػل
العامػػل إذا كػػاف عقػػد اإلجػػارة قػػد ورد علػػى منفعػػة العمػػل .ويكػػوف أجػػر ادلثػػل
أجر مثل العامل فقا إذا كاف عقد اإلجارة ورد على منفعة الشخص.
والػ ػػذي يقػ ػػدر األجػ ػػرة إظلػ ػػا ىػ ػػم ذوو اخلػ ػػسة يف تعيػ ػػني األجػ ػػرة وليسػ ػػت
الدولة وال عرؼ أىل البلد بل ىم اخلساء يف أجرة العمل ادلراد تقػدير أجرتػو
أو العامل ادلراد تقدير أجرتو.
أما األساس الذي يقوـ عليو تقدير األجرة من قبػل اخلػساء فهػو ادلنفعػة
سػ ػواء أكان ػػت منفع ػػة العم ػػل أـ منفع ػػة العام ػػل؛ أل ّف عق ػػد اإلج ػػارة وارد عل ػػى
ادلنفعػػة فتكػػوف ىػػي األسػػاس الػػذي يقػػوـ عليػػو تقػػدير األجػػرة .فػػبل تقػػدر األجػػرة
بألنتػػاج األجػػري وال بػػأدىن حػػد دلسػػتو عيشػػو بػػني مجاعتػػو فػػبل دخػػل إلنت ػػاج
األجػػري وال الرتفػػاع مسػػتو ادلعيشػػة يف تقػػديرىا وإظلػػا يرجػػع تقػػديرىا للمنفعػػة
فبحسػ ػػب تقػ ػػدير اخل ػ ػساء لقيمػ ػػة ىػ ػػذه ادلنفعػ ػػة يف اجملتمػ ػػع الػ ػػذي يعيشػ ػػوف فيػ ػػو
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يقػدروف أجػػرة األجػػري وحػني يقػػدر اخلػساء أجػػرة العمػل وأجػػرة العامػػل ينظػػروف
إىل قيمػػة ىػػذه ادلنفعػػة يف اجملتمػػع فيقػػدرو ا بقيمػػة ادلنفعػػة الػػيت أداىػػا العامػػل أو
العمل .فألذا جػر االخػتبلؼ علػى تقػدير قيمػة ادلنفعػة يف اجملتمػع فػبل غلػوز أف
تقدر بالبينة واحلجة بل يكتفى برأي اخلساء؛ أل ّف ادلسألة معرفػة قيمػة ادلنفعػة ال
إقامة بينة على مقدارىا.
ىػػذا ىػػو األسػػاس الػػذي غلػػري عليػػو تقػػدير األجػػرة وىػػو ادلنفعػػة حسػػب
تقػػدير اخلػساء .إالّ أنػػو حػػني يقػػدر اخلػساء أجػػر ادلثػػل ال أجػػرة العمػػل أو العامػػل
فقػػا فألنػّػو غلػػب علػػيهم أف ينظػػروا إىل الشػػخص ادلما ػػل لؤلجػػري لػػذلك العمػػل
أي أف ينظػروا إىل العمػػل والعامػل وأف ينظػػروا يف نفػػس الوقػت إىل زمػػاف اإلغلػػار
ومكانو؛ أل ّف األجرة تتفاوت بتفاوت العمل والعامل والزماف وادلكاف.
واألص ػػل يف اخلػ ػساء ال ػػذين يق ػػدروف األج ػػرة أو أج ػػر ادلث ػػل أف ؼلت ػػارىم
العاق ػػداف أي ادلس ػػتأجر واألج ػػري ف ػػألف مل ؼلت ػػارا اخل ػ ػساء أو اختلف ػػا عليهم ػػا
فاحملكمة أو الدولة ىي صاحبة الصبلحية يف تعيني ى الء اخلساء.

تقدير أجرة األجير
ين ػػدفع اإلنسػ ػػاف طبيعي ػ ػاً إىل بػ ػػذؿ رله ػػود إلنتػ ػػاج ادل ػػاؿ الػ ػػذي يس ػػد بػ ػػو
حاجات ػػو .وحاج ػػات اإلنس ػػاف تتع ػػدد وال يس ػػتطيع س ػػدىا يف عزل ػػة ع ػػن غ ػػريه.
لذلك كاف عيش اإلنساف يف رلتمع يتبادؿ فيو مػع غػريه نتػائج رلهػودا م أمػراً
حتمي ػاً .وذلػػذا فػػألف اإلنسػػاف الػػذي يعػػيش يف رلتمػػع يبػػذؿ رلهػػوده إلنتػػاج ادلػػاؿ
السػػتهبلكو ادلباشػػر وللتبػػادؿ وال يبػػذؿ رلهػػوده لبلسػػتهبلؾ ادلباشػػر فقػػا؛ أل ّف
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حاجاتػػو متعػػددة فهػػو يف حاجػػة إىل أم ػواؿ ال توجػػد عنػػده ويف حاجػػة إىل أف
يسػػتفيد مػػن جهػػد غػػريه مباشػػرة كػػالتعليم والطػػب؛ لػػذلك كانػػت األن ػواع الػػيت
ينتجهػػا مهمػػا تنوع ػػت وتعػػددت غ ػػري كافيػػة إلش ػػباع مجي ػػع حاجاتػػو؛ ألنّػػو ال
يسػػتطيع أف ينػػتج مػػا يشػػبع مجيػػع حاجاتػػو جهػػوده اخلػػاص بػػل ال بػػد مػػن أف
يعتمػػد علػػى رلهػػودات اآلخػػرين فهػػو يف حاجػػة إىل مبادلػػة رلهػػودات اآلخ ػرين
البلزمة لو إما اهد منو وإمػا ػاؿ .ومػن ىنػا كػاف ال بػد مػن وجػود التبػادؿ يف
جهد النّاس .و ا أف ىذا اجلهد قد يوضع بدلو جهد رخر أو مػاؿ صػار ال بػد
مػػن مقيػػاس ػلػػدد قػػيم اجملهػػودات ادلبذولػػة بالنسػػبة لبعضػػها كػػي ؽلكػػن مبادلتهػػا
وػلدد قيم األمواؿ ادلػراد احلصػوؿ عليهػا لئلشػباع لػيمكن مبادلتهػا ببعضػها أو
اهػػد؛ ولػػذلك كػػاف ال بػػد مػػن أف يكػػوف ادلقيػػاس الػػذي ػلػػدد قػػيم اجملهػػودات
وق ػػيم األمػ ػواؿ واح ػػداً حػ ػ ؽلك ػػن مبادل ػػة األمػ ػواؿ ببعض ػػها ومبادل ػػة األمػ ػواؿ
جهػػودات واجملهػػودات جهػػودات .ولػػذلك اصػػطلحوا عل ػى اجل ػزاء النقػػدي
ال ػػذي ؼلػ ػ ّػوؿ اإلنسػ ػػاف احلص ػػوؿ علػ ػػى ادلػ ػػاؿ ال ػػبلزـ لئلشػ ػػباع واحلصػ ػػوؿ علػ ػػى
اجملهػػودات البلزمػػة لئلشػػباع .وىػػو بالنسػػبة للسػػلعة يكػػوف مثنػاً وبالنسػػبة للجهػػد
يكػػوف أج ػراً؛ ألنػّػو يف تبػػادؿ السػػلع مقابػػل لعػػني السػػلعة ويف تبػػادؿ اجملهػػودات
ػىن لئلنسػػاف عػػن
مقابػػل دلنفعػػة اجلهػػد ادلبػػذوؿ مػػن اإلنسػػاف؛ ولػػذلك كػػاف ال غػ ً
معامبلت البيع كما ال غىن لػو عػن معػامبلت اإلجػارة .إالّ أنػو ال يوجػد ارتبػاط
ب ػػني البي ػػع واإلج ػػارة إالّ بكو م ػػا معامل ػػة ب ػػني ف ػػرد وف ػػرد م ػػن ب ػػت اإلنس ػػاف وال
تتوقػػف اإلجػػارة علػػى البيػػع وال األجػػرة علػػى الػػثمن .ولػػذلك كػػاف تقػػدير األجػػرة
غ ػػري تق ػػدير ال ػػثمن وال عبلق ػػة ألح ػػدعلا ب ػػاآلخر .وذل ػػك أل ّف ال ػػثمن ى ػػو ب ػػدؿ
ادلػػاؿ فهػػو حتم ػاً مػػاؿ مقابػػل مػػاؿ س ػواء قػػدر ادلػػاؿ بالقيمػػة أو بػػالثمن .أمػػا
األجػػرة فهػػي بػػدؿ جهػػد وال ضػػرورة أل ّف ينػػتج ىػػذا اجلهػػد مػػاالً بػػل قػػد ينػػتج
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مػاالً وقػد ال ينػتج مػػاالً إذ إف منفعػة اجلهػد غػري مقتصػػرة علػى إنتػاج ادلػاؿ بػػل
ىن ػػاؾ من ػػافع أخ ػػر غ ػػري ادل ػػاؿ .فاجله ػػد ال ػػذي يب ػػذؿ يف الزراع ػػة أو التج ػػارة أو
الص ػػناعة مهم ػػا ك ػػاف نوعه ػػا ومهم ػػا ق ػػل أو كث ػػر مق ػػدارىا ين ػػتج م ػػاالً وتزي ػػد
ػروات الػببلد بػو مباشػرة .أمػا اخلػدمات الػيت يقػدمها الطبيػب وادلهنػدس واحملػػامي
األمػػة مباشػػرة.
وادلعلػػم ومػػا شػػاهبها فأل ػػا رلهػػودات ال تنػػتج مػػاالً وال تزيػػد ػػروة ّ
فألذا كػاف الصػانع أخػذ أجػراً فقػد أخػذه مقابػل مػاؿ أنتجػو ولكػن ادلهنػدس إذا
أخػػذ أج ػراً مل يأخػػذه مقابػػل مػػاؿ ألنػّػو مل ينػػتج أي مػػاؿ .ولػػذلك كػػاف تقػػدير
الػػثمن مقابػػل مػػاؿ حتمػاً خبػػبلؼ تقػػدير منفعػػة اجلهػػد فهػػو لػػيس مقابػػل مػػاؿ
بػػل مقابػػل منفعػػة قػػد تكػػوف مػػاالً وقػػد تكػػوف غػػري مػػاؿ .ومػػن ىنػػا ؼلتلػػف البيػػع
عػن إجػارة األجػػري وؼلتلػف الػثمن مػػن حيػث التقػدير الفعلػػي عػن األجػرة .علػػى
أنو ليس معىن اختبلؼ البيع عن اإلجارة والثمن عػن األجػرة ىػو انعػداـ الصػلة
بينهمػػا بػػل معػػىن اختبلفهمػػا ىػػو أف ال تبػػىن اإلجػػارة علػػى البيػػع وال البيػػع علػػى
اإلجػػارة فػػبل يقػػدر الػػثمن بنػػاء علػػى تقػػدير األجػػرة وال تقػػدر األجػػرة بنػػاء علػػى
تقػػدير الػػثمن؛ أل ّف بنػػاء أحػػدعلا علػػى اآلخػػر يػ دي إىل حتكػػم أمثػػاف السػػلع الػػيت
ينتجه ػ ػػا األج ػ ػػري ب ػ ػػاألجرة ال ػ ػػيت يتقاض ػ ػػاىا م ػ ػػع أف أمث ػ ػػاف الس ػ ػػلع إظل ػ ػػا ت ػ ػػتحكم
بادلستأجر ال باألجري فألذا جعلت تتحكم باألجري أدت إىل حتكػم ادلسػتأجر
ػزؿ أجرت ػػو ويرفعه ػػا كلّم ػػا أراد تج ػػة ن ػػزوؿ األس ػػعار أو ارتفاعه ػػا
ب ػػاألجري ين ػ ُ
وىذا ال غلوز .أل ّف أجرة األجري بدؿ منفعة عملو فهي تساوي قيمة منفعتػو مػا
دامت األجرة مقدرة بينهما .فبل تػربا أجػرة األجػري بأمثػاف السػلعة الػيت ينتجهػا
وال يقاؿ إف إجبار ادلستأجر على إعطاء األجػرة ادلقػدرة يف حػاؿ ىبػوط أسػعار
السػػلعة الػػيت ينتجهػػا ت ػ دي إىل خسػػارتو وىػػذه ت ػ دي إىل إخ ػراج العامػػل؛ أل ّف
صػػل إذا حصػل ىبػػوط للسػلعة يف السػػوؽ كلهػا .وىػػذا يرجػع لتقػػدير
ذلػك إظلػا َْػل ُ
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اخلػ ػساء دلنفع ػػة العام ػػل ال للمس ػػتأجر؛ أل ّ ػػم ينظ ػػروف إىل رلم ػػوع منفع ػػة األج ػػري
بشػػكل عػػاـ ال إىل حالػػة واحػػدة .وذلػػذا ال ي ػربا تقػػدير األجػػرة بػػثمن السػػلعة
وإظلا يربا بتقدير اخلساء.
وفػػوؽ ذلػػك فػػألف بنػػاء اإلجػػارة علػػى البيػػع والبيػػع علػػى اإلجػػارة ي ػ دي
إىل حتكػػم أمثػػاف احلاجيػػات بػػأجرة األجػػري مػػع أف أمثػػاف احلاجيػػات إظلػػا تػػتحكم
بكفايػة األجػػري ال بأجرتػو فػػألذا جعلػػت أمثػاف احلاجيػػات تػتحكم بػػأجرة األجػػري
ض ػػمنها ل ػػو م ػػع أف كفاي ػػة ك ػػل
أدت إىل جع ػػل كفاي ػػة األج ػػري عل ػػى ادلس ػػتأجر يَ ْ
إنساف إظلا ىي جزء من رعاية ش ونو وىي على الدولة ال علػى ادلسػتأجر .وال
غلػوز ربػا كفايػة األجػػري بألنتاجػو مطلقػاً إذ قػد يكػػوف األجػري ضػعيف البنيػػة ال
يقدر إالّ على إنتاج القليل الذي ىو دوف حاجتػو فػألذا ربطػت أجرتػو ػا ينػتج
أو باحلاجيات اليت ػلتاجها ُحرـ من العيش اذلتء وىذا ال غلػوز فحػق العػيش
غلػب أف يػػوفر لكػل إنسػػاف مػن رعايػػا الدولػػة سػواء أأنػػتج كثػرياً أـ قلػػيبلً وسػواء
أكاف قادراً علػى اإلنتػاج أـ غػري قػادر .فػأجره يقػ ّدر بقيمػة منفعتػو سػواء وفَػت
تاجاتػػو أـ مل تَػ ِ
ػف .وعلػػى ذلػػك يكػػوف مػػن اخلطػػأ تقػػدير أجػػرة العامػػل بأمثػػاف
السػػلع الػػيت ينتجهػػا أو بأمثػػاف احلاجيػػات الػػيت ػلتاجهػػا .فيكػػوف مػػن اخلطػػأ بنػػاء
اإلجػػارة علػػى البيػػع والبيػػع علػػى اإلجػػارة .فػػبل غل ػوز بنػػاء أحػػدعلا علػػى اآلخػػر.
ولػػذلك ال غلػػوز بنػػاء الػػثمن علػػى األجػػرة وال بنػػاء األجػػرة علػػى الػػثمن .فتقػػدير
األج ػػرة ش ػػيء وتق ػػدير ال ػػثمن ش ػػيء رخ ػػر وك ػ ٌػل ل ػػو عوام ػػل ُم َعينَػػة واعتب ػػارات
خاصػػة تػػتحكم يف التقػػدير .فػػاألجرة تقػػدر قػػدار ادلنفعػػة الػػيت يعطيهػػا اجلهػػد
ّ
فالتقػػدير إظلػػا ىػػو بادلنفعػػة إصػػالة ال باجلهػػد وإف كانػػت ادلنفعػػة نامػػة عػػن اجلهػػد
الذي بذؿ من الشخص .وىذه ادلنفعة يقدرىا اخلساء هبا تسب االنتفػاع هبػذه
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ادلنفعة .وتقديرىا ليس أبدياً وإظلا ىو مربوط بادلدة اليت اتفق عليهػا أو بالعمػل
الػذي اتفػق علػػى القيػاـ بػو .فػػألذا انتهػت ادلػػدة أو أصلػز العمػل بػػدأ تقػدير جديػػد
لؤلجرة إما من ادلتعاقدين وإما من اخلساء يف بياف أجر ادلثػل .وادلػدة قػد تكػوف
مياومػػة وقػػد تكػػوف مشػػاىرة وقػػد تكػػوف مسػػا ة .أمػػا الػػثمن فهػػو نسػػبة ادلبادلػػة
بني كمية النقود والكمية ادلقابلة ذلا من السلع .فالثمن ىو ما يعطػى مػن النقػود
مقابػل وحػػدة مػن سػػلعة معينػػة يف زمػن معػػني .وأمػا تقػػديره فألظلػػا يكػوف ػػا تقػػرره
السػػوؽ طبيعيػاً للسػػلعة باعتبػػار حاجػػة النّػػاس إليهػػا .نعػػم قػػد يقػػدر الػػثمن بقػػدر
حاجػػة ادلشػػمي للسػػلعة فيأخػػذىا مهمػػا كػػاف مثنهػػا وقػػد يكػػوف بقػػدر حاجػػة
الب ػػائع فيبيعه ػػا مهم ػػا ك ػػاف مثنه ػػا ولك ػػن ذل ػػك ال غل ػػوز وى ػػو أم ػػر خط ػػر عل ػػى
اجملتمع وال يسم بو وىو ما يسمى بػالغنب .ولػذلك فاالعتبػار يف ىػذه احلػاؿ
إظلا ىو للبائعني وادلشمين يف السوؽ وليس للبػائع وادلشػمي ادلتعاقػدين .وبعبػارة
أخػر ىػو ادلقػػدار ادلقػ ّدر يف السػػوؽ للسػلعة .فقبػػوؿ ادلشػمي لػػثمن السػوؽ كػػاف
جسيػاً وكػذلك قبػوؿ البػائع لػثمن السػوؽ كػاف جسيػاً والػذي حػدد ىػذا الػثمن
وأج ػػس الب ػػائع وادلش ػػمي عل ػػى أف ؼلض ػػعا ل ػػو ى ػػو احلاج ػػة إىل منفع ػػة الس ػػلعة يف
اجملتمع الذي بيعت فيو بغػح النظػر عػن نفقػات إنتاجهػا .وعلػى ذلػك ؼلتلػف
تقدير الثمن عن تقدير األجرة وال عبلقة بينهما .ولذلك ال يبىن تقػدير األجػرة
علػى تقػدير الػثمن .والػثمن إظلػا حتػدده احلاجػة إىل السػلعة وتكػوف النػدرة عػػامبلً
م ػ راً يف تقػػديره وال ؽلكػػن أف يقػػاس الػػثمن بنفقػػات اإلنتػػاج .فقػػد ال يتسػػاو
الثمن مع نفقات اإلنتاج إذ قد يكوف أقل وقد يكوف أكثر حسب الظػروؼ
يف ادلػػد القصػػري .وأمػػا يف ادلػػد الطويػػل فألنػّػو ػلصػػل طبيعي ػاً تعػػادؿ بػػني مثػػن
السوؽ ونفقات اإلنتاج ولكن ذلك ال غلعل األجر مربوطػاً بػثمن السػلعة .فػألف
ادلش ػ ػمين يف ادلػ ػػد القص ػػري وادلػ ػػد الطوي ػػل ال ينظػ ػػروف يف ش ػ ػراء السػ ػػلعة إىل
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تكاليفهػػا وإظلػػا يقػػرر مثنهػػا يف كلتػػا احلػػالتني احلاجػػة إىل الس ػػلعة مػػع مراعػػاة
عامل الندرة.
وقػػد اختلػػف الرأ ػػاليوف والشػػيوعيوف يف تقػػدير األجػػرة لؤلجػػري اختبلف ػاً
جعلهما متباينني .فالرأ ػاليوف يعطػوف العامػل األجػر الطبيعػي .واألجػر الطبيعػي
عندىم ىو ما ػلتاج إليو العامل من أسػباب ادلعيشػة عنػد أدىن حػدىا ويزيػدوف
ىذا األجر إذا زادت تكاليف ادلعيشة عنػد أدىن حػدىا وينقصػونو إذا نقصػت.
وعل ػػى ذل ػػك ف ػػأجر العام ػػل يق ػػدر تس ػػب تك ػػاليف ادلعيش ػػة بغ ػػح النظ ػػر ع ػػن
ادلنفع ػػة ال ػػيت أداى ػػا جه ػػده للف ػػرد واجملتم ػػع .وأم ػػا م ػػا يأخ ػػذه العم ػػاؿ يف أوروب ػػا
وأمريكػػا مػػن البلػػداف الرأ اليػػة فألنّػػو تعػػديل للنظػػاـ الرأ ػػا يف إعطػػاء العامػػل
وعما تعطيػو حريػة ادللكيػة ومػع ذلػك فألنّػو بػالرغم مػن ىػذا
حقوقاً تزيد عما لو ّ
التع ػػديل ال ي ػزاؿ م ػػا يأخ ػػذه العام ػػل ى ػػو مق ػػدار أدىن ح ػػد م ػػن الع ػػيش ال ػػذي
يسػػتطيع أف يعػػيش بػػو يف مسػػتو ال يتضػػجر .ولػػيس ىػػو مقػػدار مػػا ينػػتج مػػن
الصناعة .على أف رفع مستو ادلعيشة يف اجملتمع يف أوروبػا وأمريكػا غلعػل أدىن
ح ػػد يأخ ػػذه شل ّكنػ ػاً ل ػو م ػػن أف يك ػػوف ػػاىراً ب ػػادلظهر الطي ػػب ولكن ػػو ال يأخ ػػذ
مق ػػدار م ػػا ينتج ػػو .فتق ػػدير أج ػػر العام ػػل يف أوروب ػػا وأمريك ػػا وإف ك ػػاف ال غلع ػػل
العامػػل فق ػرياً بنسػػبتنا ضلػػن وغلعلػػو مشػػبعاً حاجاتػػو األساسػػية وبعػػح حاجاتػػو
الكماليػػة ولكنػػو إذا قػػيس يف مسػػتو معيشػػة اجلماعػػة الػػيت يعػػيش بينهػػا ىػػو
يك ػػوف يف مس ػػتو م ػػنخفح نس ػػبياً وإف ك ػػاف مرتفعػ ػاً بالنس ػػبة لن ػػا .وعل ػػى أي
ح ػػاؿ فألنّػػو ب ػػالرغم م ػػن رف ػػع مس ػػتو معيش ػػة العم ػػاؿ يف أوروب ػػا وأمريك ػػا ف ػػألف
تقدير األجر ىناؾ ويف كل البلداف الرأ الية ال يػزاؿ ىػو قػدار أدىن حػد مػن
العيش بالنسبة جملتمعو.
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وعل ػػى أي ح ػػاؿ فألنّػػو م ػػا داـ التق ػػدير ى ػػو ػػا ػلت ػػاج إلي ػػو العام ػػل م ػػن
وس ػػائل ادلعيش ػػة عن ػػد أدىن ح ػػدىا فألنّػػو س ػػيمتب عل ػػى ذل ػػك أف يظ ػػل العم ػػاؿ
زلػدودي ادللكيػػة تػػدود مػا ػلتاجونػػو لسػػد حاجػا م عنػػد أدىن حػػدىا بالنسػػبة
للجماعة الػيت يعيشػوف بينهػا .سػواء أكانػت معيشػتهم لسػد حاجػا م األساسػية
فقػػا كمػػا ىػػي حػػاؿ العمػػاؿ يف البلػػداف ادلتػػأخرة كػػالببلد اإلسػػبلمية أـ لسػػد
حاج ػػا م األساس ػػية والكمالي ػػة كم ػػا ى ػػي ح ػػاؿ العم ػػاؿ يف البل ػػداف ادلتقدم ػػة
كأوروب ػػا وأمريك ػػا .ف ػػألف العام ػػل فيه ػػا مجيعه ػػا زل ػػدود ادللكي ػػة ت ػػدود أدىن ح ػػد
دلعيشػػتو بالنسػػبة للجماعػػة الػػيت يعػػيش بينهػػا مهم ػػا اختلػػف مسػػتو ادلعيشػػة
ارتفاعاً واطلفاضاً وما داـ التقدير ىو ا َػلتػاج إليػو العامػل مػن أسػباب ادلعيشػة
عند أدىن ح ّدىا.
أمػػا الشػػيوعيوف ف ػأل م يػػروف أف العمػػل الػػذي قػػاـ بػػو العامػػل لػػو الفضػػل
األوؿ يف إنت ػػاج الس ػػلعة وإا ػػاـ ص ػػنعها .وأف العم ػػل أو الق ػػدرة عل ػػى العم ػػل
تلع ػػب دوراً أساس ػػياً يف إنت ػػاج الس ػػلعة .وعل ػػى ذل ػػك فالش ػػيوعية ت ػػر أف عم ػػل
العامػػل ىػػو األسػػاس يف اإلنتػػاج فيكػػوف أجػػر العامػػل ىػػو مػػا ينتجػػو وأف مجيػػع
نفقػػات اإلنتػػاج تػػرد إىل عنص ػػر واحػػد ىػػو العمػػل وى ػػذا طبع ػاً سلػػالف للواق ػػع.
ف ػػالواقع احملس ػػوس ى ػػو أف ادل ػػاؿ ال ػػذي خلق ػػو ا يف الك ػػوف ى ػػو أس ػػاس قيم ػػة
السلعة والنفقات اليت بذلت يف زيادة ادلنفعة ذلذا ادلاؿ أو إغلػاد منفعػة فيػو مػع
العمػػل ىػػي الػػيت جعلتػػو علػػى الشػػكل الػػذي صػػار إليػػو ي ػ دي منفعػػة معينػػة.
فجعػػل العمػػل ىػػو األسػػاس خطػػأ سلػػالف للواقػػع وجعػػل السػػلعة ادلنتجػػة أجػػرة
للعامل ْإى َد ٌار للمادة اخلاـ وللنفقات اليت بذلت وقػد يكػوف بػذذلا عامػل رخػر
أخػػذ أجرىػػا .فالعامػػل احلػػا مل ينػػتج السػػلعة وال يػػرد إنتاجهػػا إىل عملػػو مطلقػاً
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ح يعطى السلعة أجراً لو .على أنػو لػو فرضػنا أف ادلقصػود جػنس العامػل فألنّػو
تبقى ادلادة اخلاـ وىي قد خلقها ا فبل يصػ أف ػدر وال ػلسػب حسػاهبا.
على أف اعتبار العامل جنساً يف تقدير األجرة خطػأ أل ّف العمػاؿ أفػراد معينػوف
واألجػر إظلػػا ىػو ذلػ الء األفػراد فاعتبػار جػػنس العامػػل ال يػ دي إىل تقػػدير أجػػر
وإظلػػا يػ دي إىل إلغػػاء األجػػر وإلغػػاء ادللكيػػة وىػػذا يتنػػاقح مػػع فطػػرة اإلنسػػاف
وى ػػو فك ػػر غل ػػا ول ػػيس ل ػػو واق ػػع زلس ػػوس .ف ػػالواقع احملس ػػوس ي ػػدؿ عل ػػى أف
اإلنسػػاف ينػػدفع إلشػػباع حاجاتػػو بنفسػػو فيجعلػػو اندفاعػػو ىػػذا يسػػعى ليحوزىػػا
من الكوف أو من إنساف رخر أو بألضافة جهد منػو إىل مػا يف الكػوف ليصػب
ادلاؿ صاحلاً إلشباع حاجاتو .ولذلك كانت نظرية تقدير األجػر عنػد الشػيوعيني
بأنػػو السػػلعة الػػيت أنتجهػػا خاط ػػة وكػػذلك كػػاف حتديػػد األجػػر ػػا أنتجػػو ناقصػاً
ادلػػادة اخلػػاـ خاط ػاً أيض ػاً أل ّف األدوات الػػيت اسػػتعملها والنفقػػات الػػيت بػػذذلا
ق ػػد س ػػاعلت يف تك ػػوين الس ػػلعة وى ػػي ليس ػػت ج ػػزءاً م ػػن عم ػػل العام ػػل .وإذا
اعتػػست جػػزءاً مػػن عمػػل العامػػل علػػى اعتبػػار أف العمػػل جػػنس أد ذلػػك إىل
إلغػػاء األجػػرة وىػػذا خطػػأ دلػػا تقػػدـ .علػػى أف أجػػرة العامػػل ال تػرتبا بالسػػلعة ال
قيمةً وال مثناً وإظلا ترتبا بادلنفعة اليت أداىا ىذا اجلهػد للفػرد وللجماعػة سػواء
أكانػػت ىػػذه ادلنفعػػة موجػػودة يف ادلػػادة اخلػػاـ كػػال ُفطْر والتفاحػػة أـ موجػػودة يف
عم ػػل العام ػػل كالق ػػاطرة البخاري ػػة .ف ػػألف تق ػػدير اجله ػػد إظل ػػا ى ػػو يف ى ػػذه ادلنفع ػػة
ول ػيس يف السػػلعة الػػيت أنتجهػػا .ولػػذلك كػػاف حتديػػد األجػػر للعامػػل تػػد معػػني
مهم ػػا ك ػػاف قياس ػػو خط ػػأ سلالف ػ ػاً للواق ػػع احملس ػػوس ويكف ػػي أف يك ػػوف األج ػػر
معلومػاً ال زلػػدداً تػػد معػػني .وعليػػو فػػألف نظريػػة تقػػدير األجػػرة عنػػد الرأ ػػاليني
والشػػيوعيني واالش ػماكيني خاط ػػة سلالفػػة للواقػػع وتسػػبب إفسػػاد العبلقػػات
اليت غلب أف تقوـ بني النّاس إلشباع حاجا م.
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ويرجع ىذا اخلبلؼ يف تقدير أجرة العامل إىل اختبلفهم يف معػىن القيمػة
للسػػلعة أي يف حتديػػد قيمػػة السػػلعة .وقػػد عػ ّػرؼ بعػػح الرأ ػػاليني القيمػػة بأ ػػا
ىػػي مػػا تتكلفػػو السػػلعة مػػن وقػػت ورلهػػود وم ػواد أوليػػة كالقػػاطرة البخاريػػة
قيمته ػػا أكث ػػر م ػػن قيم ػػة الدراج ػػة .وى ػػذه القيم ػػة تس ػػب نُػ ْد َرِ ا عن ػػدىم .وق ػػاؿ
رخ ػ ػػروف إف قيم ػ ػػة الش ػ ػػيء تتوق ػ ػػف عل ػ ػػى منفعت ػ ػػو أي عل ػ ػػى قوت ػ ػػو يف إش ػ ػػباع
احلاجػػات .وقػػاؿ رخػػروف بػػأف قيمػػة أيػػة سػػلعة تتوقػػف علػػى كميّػػة العمػػل ادلبػػذوؿ
يف إنتاجها ويضاؼ إليو مقدار العمل الذي بذؿ يف إنتاج ادلعػدات واألدوات
ال ػػيت تس ػػتخدـ يف عملي ػػة اإلنت ػػاج .إالّ أف النظري ػػة احلديث ػػة وى ػػي ال ػػيت تس ػػمى
احلَدِّيّة تنظر إىل القيمة من ناحية ادلنتج وادلستهلك معاً أي من ناحيػة
النظرية ْ
العػػرض والطلػػب .فهػػي تتوقػػف علػػى كػػل مػػن العػػرض والطلػػب .فادلنفعػػة احل ّديػػة
ىي اليت حتكم الطلب أي ىي اية قػوة الشػيء يف إشػباع احلاجػة تيػث تقػل
بع ػػدىا ِح ػػدة اإلش ػػباع أو تص ػػب ض ػػرراً .وتك ػػاليف اإلنت ػػاج احل ّدي ػػة ى ػػي ال ػػيت
تػػتحكم يف العػػرض أي ىػػي ايػػة كميػػة العمػػل ادلبػػذوؿ يف إنتػػاج السػػلعة تيػػث
يص ػػب ب ػػذؿ كمي ػػة أخ ػػر لئلنت ػػاج خس ػػارة .وإف القيم ػػة تتح ػػوؿ عن ػػد النقط ػػة ال ػػيت
يتحقق عندىا التوازف بني ىاتني الظاىرتني.
أمػػا القيمػػة عنػػد الشػػيوعيني ف ػأل ّف كػػارؿ مػػاركس ذكػػر أف ادلصػػدر الوحي ػػد
للقيمػػة ىػػو العمػػل ادلبػػذوؿ يف إنتاجهػػا .وأ ّف ادلمػ ّػوؿ الرأ ػػا يشػػمي قػػوة العامػػل
بػػأجر ال يزيػػد عمػػا ىػػو ضػػروري إلبقائػػو حيػاً قػػادراً علػػى العمػػل اّ يسػػتغل ىػػذه
القوة يف إنتاج سػلع تفػوؽ يف قيمتهػا كثػرياً مػا يدفعػو للعامػل .وقػد أطلػق مػاركس
على الفرؽ بني ما ينتجو العامل وما يدفعو لو فعبلً اسم القيمػة الفائضػة) وقػرر
أ ّ ػا اثػل مػػا يغتصػبو ادلػبلؾ وأصػػحاب األعمػاؿ مػن حقػػوؽ العمػاؿ باسػم الريػػع
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والرب وفائدة رأس ادلاؿ اليت مل يعمؼ طبعاً شروعيتها.
واحلقيقػػة الػػيت ىػػي فكػػر لػػو واقػػع يف احلػػس ىػػي أف قيمػػة أي ػة سػػلعة ىػػي
مقػػدار مػػا فيهػػا مػػن منفعػػة مػػع مبلحظػػة عامػػل النػػدرة .ومػػع أف ىػػذه ادلنفعػػة
يكػػوف العمػػل وسػػيلة للحصػػوؿ عليهػػا وقػػد يكػػوف وسػػيلة إلنتاجهػػا ولكنػػو ال
يبلح مطلقاً عند تبادذلا وال عند االنتفاع هبػا .ولػذلك كانػت النظػرة احلقيقيػة
ألي ػة سػػلعة ىػػي النظػػرة إىل ادلنفعػػة مػػع مبلحظػػة عامػػل النػػدرة س ػواء ملكهػػا
اإلنساف ابتداء كالصيد مثبلً أـ مبادلة كالبيع .وال فرؽ يف ذلك بني اجملتمػع يف
موسػػكو واجملتمػػع يف بػػاريس واجملتمػػع يف ادلدينػػة ادلنػػورة فػػألف اإلنسػػاف يف كػػل
مكاف حني يسعى للحصوؿ على السلعة يق ّدر مػا فيهػا مػن منفعػة مػع مبلحظػة
النػػدرة .ىػػذه ىػػي قيمتهػػا مػػن حيػػث ىػػي عنػػد اإلنسػػاف .وىػػي القيمػػة احلقيقيػػة
للسػػلعةّ .أمػػا القيمػػة الفعليػػة للسػػلعة فأل ػػا تقػػدر قػػدار بػػدذلا بشػػيء رخػػر مػػن
سػػلعة أو نقػػد .وتبقػػى قيمتهػػا ىػػذه علػػى ىػػذا الوجػػو ابتػػة مهمػػا تغػػري الزم ػاف
وادلكاف والظروؼ .أما مثن السلعة فهو ما يُعطى من النقػود مقابػل وحػدة مػن
سلعة معينة يف زمن معني ومكػاف معػني و ػروؼ معينػة .ويتغػري بتغػري األزمنػة
واألمكنة والظروؼ وبعبارة أخػر ىػو نسػبة ادلبادلػة بػني كميػة النقػود والكميػة
ادلقابلة ذلا من السلع.
فلػػو تػػزوج رجػػل امػرأة وجعػػل مػػن مهرىػػا خزانػػة معينػػة موصػػوفة وذكػػر أف
قيمتهػا مخسػػوف دينػاراً وسػػلمها اخلزانػة بالفعػػل تعينػت قيمػػة اخلزانػة بتسػػلمها ذلػػا
عينػاً .فلػو أنػو أخػذىا منهػا بعػد ذلػػك وادعػت عليػو هبػا فػألف عليػو تسػليم عػػني
اخلزانػػة ال مثنه ػػا ف ػػألف بػػت ى ػػبلؾ اخلزان ػػة أو ادع ػػى ىبلكه ػػا دف ػػع ذل ػػا مخس ػػني
دينػ ًػار أل ّ ػػا قيمػػة اخلزانػػة سػواء أكػػاف مثػػل اخلزانػػة عنػػد الػػدعو يسػػاوي أكثػػر
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من مخسني دينػاراً أـ أقػل أل ّ ػا القيمػة ادلقػدرة فعػبلً وال يعتػس مثػن مثػل اخلزانػة.
خببلؼ ما لو ذكر يف العقد أف مثنها مخسوف دينػاراً وسػلمها اخلزانػة بالفعػل اّ
أخػػذىا منهػػا وادعػػت عليػػو هبػػا فػػألف لػػو تسػػليم اخلزانػػة ولػػو دفػػع مثنهػػا مخسػػني
دين ػػاراً ول ػػو أف يش ػػمي ذل ػػا خزان ػػة خبمس ػػني دين ػػاراً سػ ػواء أكان ػػت اخلزان ػػة عن ػػد
الػػدعو تسػػاوي أكثػػر مػػن مخسػػني أـ أقػػل .فػػألف الواجػػب عليػػو دفػػع خزانػػة مثنهػػا
مخسوف ديناراً يف كل وقت.
وذلػػك أل ّف القيمػػة ال تتغػػري والػػثمن يتغػػري .فالقيمػػة الفعليػػة للسػػلعة ىػػي
مقدار بدذلا حني التقدير ومثن السلعة ىػو مػا يػدفع مقابلهػا مبادلػة يف السػوؽ.
وىػػذا التفريػػق بػػني القيمػػة والػػثمن إظلػػا ىػػو يف البيػػع وسػػائر أن ػواع ادلبادلػػة .أمػػا
إجارة األجري فهي ادلقدار الذي تقدر فيو منفعة جهده عند العقد وتقػدر مػرة
أخػػر عنػػد انتهػػاء مػ ّدة اإلجػػارة .ومػػن ىنػػا يظهػػر أنػو ال توجػػد عبلقػػة بػػني أجػػرة
األجػػري وقيمػػة السػػلعة وال بػػني أجػػرة األجػػري وتكػػاليف اإلنتػػاج وال بػػني أجػػرة
األج ػػري ومس ػػتو ادلعيش ػػة وإظل ػػا ى ػػي ش ػػيء رخ ػػر منفص ػػل إذ ى ػػي مق ػػدار م ػػا
تسػػتحقو ادلنفعػػة الػػيت ػلصػػل عليهػػا منػػو مسػػتأجره ويكػػوف تقػػدير ىػػذه ادلنفعػػة
لػػيس راجع ػاً للمسػػتأجر بػػل راجع ػاً للحاجػػة ذلػػذه ادلنفعػػة .فوحػػدة تقػػدير أجػػرة
األجري ىي ىذه ادلنفعة ادلوصوفة هبػذا الوصػف وىػذه األجػرة تلػف بػاختبلؼ
األعمػػاؿ وتتفػػاوت بتفػػاوت اإلتقػػاف يف العمػػل الواحػػد .فػػأجرة ادلهنػػدس تلػػف
عػػن أجػػرة النجػػار وأجػػرة النجػػار ادلػػاىر تلػػف عػػن أجػػرة النجػػار العػػادي .وإظلػػا
يرتفع أجػر النّػاس يف العمػل الواحػد تسػب مػا يػ دوف مػن إتقػاف دلنفعػة اجلهػد
وال يعتس ىذا ترقية ذلم وإظلا ىو أجرىم الذي استحقوه بتحسينهم دلنفعتو.

ٕٔٔ

السبب الثاني من أسباب التملك
اإلرث
ومن أسباب التملك للماؿ اإلرث وىو ابت بنص القررف القطعي
ولو أحكاـ معينة توقيفية ومل تعلل وىو وإف كاف قد نص على اجلزئيات ولكن
ىذه اجلزئيات خطوط عريضة .فا تعاىل حني يقوؿ :

  

              

  نفهم من قولو ىذا عدة أحكاـ .نفهم منها أف الذكر من األوالد يأخذ
ضعف ما ل ؤلنثى ونفهم منها أف ابن االبن يعامل معاملة االبن يف حالة عدـ
وجود األبناء أل ّف أوالد االبن الذكر يندرجوف حتت كلمة األوالد خببلؼ ابن
البنت فبل يعامل معاملة ابن االبن يف حالة عدـ وجود األبناء أل ّف أوالد
البنت ال يندرجوف حتت كلمة أوالد يف اللغة .ونفهم أيضاً أف األوالد إف كانوا
نساء فوؽ ا نتني فأل ن يشمكن يف

لثي المكة .وقد جعل النبي 

لالثنتين

حكم ما فوقهما وأجمع الصحابة على ذلك فيكوف لبل نتني حكم ما
فوقهما .فهذه أحكاـ فهمت من ادلعىن العاـ الذي ذكرتو اآلية .وهبذه
األحكاـ يستحق الوارث نصيبو من المكة .وعلى ذلك كاف من أسػباب
التملك اإلرث تسػب أحكامو ادلفصػلة يف الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة.
واإلرث وسيلة من وسائل تفتيت الثروة وليس تفتيت الثروة ِعلّة لػو بػل
ىػػي بيػػاف لواقعػػو .وذلػػك أف الثػػروة وقػػد أبيحػػت ملكيتهػػا قػػد تتجمػػع يف يػػد
ٖٔٔ

أف ػراد حػػاؿ حيػػا م فػػألذا مػػات ى ػ الء فػػألف اإلرث يفتػػت ػػروا م بتوزيعهػػا بػػني
الور ة .وقػد شػوىد يف الواقػع أف وسػيلة تفتيػت الثػروة ىػذه طبيعيػاً ىػي ادلػرياث.
وم ػػن االس ػػتقراء تب ػػني أف األح ػواؿ ال ػػيت تع ػػمي تفتي ػػت الث ػػروة يف اإلرث ػػبلث
أحواؿ ىي:
أ  -احلال ػػة األوىل أف يك ػػوف الور ػ ػػة يس ػػتغرقوف مجي ػػع ادلػ ػػاؿ حس ػػب أحكػ ػػاـ
اإلرث وحين ذ يوزع عليهم ادلاؿ كلو.
ب  -احلالػػة الثانيػػة أف ال يكػػوف ىنالػػك ور ػػة يسػػتغرقوف مجيػػع ادلػػاؿ حسػػب
أحكػػاـ اإلرث .كمػػا إذا تػػويف ادليػػت عػػن زوجػػة فقػػا أو ادليتػػة عػػن زوج فقػػا
فألف الزوجة تأخذ الربػع فقػا ويكػوف بػاقي ادلػرياث لبيػت ادلػاؿ وإف كػاف الػزوج
فألنّو يأخذ النصف فقا ويكوف باقي ادلرياث لبيت ادلاؿ.
ج ػ ػ  -أف ال يك ػػوف ىنال ػػك وارث مطلقػ ػاً ويف ى ػػذه احل ػػاؿ يك ػػوف ادل ػػاؿ كل ػػو
لبيت ادلاؿ أي للدولة.
وبػػذلك تتفتػػت الثػػروة وينتقػػل ادلػػاؿ إىل الور ػػة ويسػػتأنف تبػػادؿ ادلػػاؿ يف
دورة اقتصادية بني النّاس وال ػلف يف شخص معني تتجمع لديو الثروات.
واإلرث سػػبب مشػػروع للملكيػػة فمػػن ورث شػػي اً ملكػػو ملك ػاً مش ػػروعاً.
فيكوف اإلرث سبباً من أسباب التملك اليت ِأذف الشرع اإلسبلمي هبا.

ٗٔٔ

السبب الثالث من أسباب التملك
الحاجة للماؿ ألجل الحياة
من أسباب التملك احلاجة للماؿ ألجل احلياة .وذلك أف العيش حق
لكل إنساف فيجب أف يناؿ ىذا العيش حقاً ال منحة وال عطفاً .والسبب
الذي يضمن للفرد من رعايا الدولة اإلسبلمية احلصوؿ على قُوتِو ىو العمل.
فألذا تعذر عليو العمل كاف على الدولة أف ي و لو؛ أل ّ ا الراعي ذلذه الرعية

وادلس ولة عن توفري حاجا ا قاؿ عليو الصبلة والسبلـ« :اإلماـ الذي على

النّاس راع وىو مسؤوؿ عن رعيتو» رواه البخاري عن ابن عمر .فألذا تعذر
إغلاد عمل لو أو عجز عن القياـ بالعمل دلرض أو كس سن أو ألي سبب

من أسباب العجز كاف عيشو واجباً على من أوجب عليو الشرع اإلنفاؽ
عليو فألف مل يوجد من مب عليو نفقتو أو وجد وكاف غري قادر على
اإلنفاؽ كانت نفقتو على بيت ادلاؿ أي على الدولة .وفوؽ ذلك كاف لو
يف بيت ادلاؿ حق رخر وىو الزكاة .قاؿ تعاىل:
   

    

 . وىذا احلق فرض على األغنياء أف

يدفعػوه .قػاؿ تعاىل يف رية      :من سورة
قصرت الدولة يف ذلك
التوبة      أي حقاً مفروضاً .وإف ّ
وقصرت مجاعة ادلسلمني يف زلاسبتها ويف كفالة احملتاجني وليس متوقعاً يف
ّ
تقصر كاف ذلذا الفرد أف يأخذ ما يقيم بو أ ََوَده من أي
مجاعة ادلسلمني أف ّ
٘ٔٔ

مكاف غلده سواء أكاف ملك األفراد أـ ملك الدولة .ويف ىذه احلاؿ ال يباح
للجائع أف يأكل حلم ادليتة ما داـ ىناؾ أكل عند أحد من النّاس .ألنّو ال
يػُ َع ُّد مضطراً ألكل ادليتة مع وجود ما يأكلو يف يد أي إنساف .أما إذا مل

يستطع احلصوؿ على األكل فألف لو أف يأكل حلم ادليتة إلنقاذ حياتو .ودلا

كاف العيش سبباً من أسباب احلصوؿ على ادلاؿ مل يعتس الشارع أخذ
الطعاـ يف عاـ اجملاعة سرقة تقطع اليد عليها .عن أ أمامة عن النيب 
أنو قاؿ« :ال قطع في زمن المجاع» وكما ضمن الشرع حق الفرد يف ملكية
ض ِم َن إعطاؤه ىذا احلق بالتوجيو رو اإلماـ
ادلاؿ ألجل احلياة بالتشريع َ
صة أصبح فيهم أمرؤ جائعا فقد
أيد أف رسوؿ ا  قاؿ« :أيما أىل َع ْر َ

برئت منهم ذمة اهلل تبارؾ وتعالى» .ورو البزار عن أنس أف رسوؿ ا

قاؿ« :ما آمن بي من بات شبعاف وجاره جائع إلى جنبو وىو يعلم بو» .

ٔٔٙ



السبب الرابع من أسباب التملك
إعطاء الدولة من أموالها للرعية
ومػػن أسػػباب التملػػك إعطػػاء الدولػػة مػػن أم ػواؿ بيػػت ادلػػاؿ للرعيػػة لسػػد
حػػاجتهم أو لبلنتفػػاع لكيػػتهم .أمػػا سػػد حػػاجتهم فكألعطػػائهم أم ػواالً لزراعػػة
أراض ػػيهم أو لس ػػد دي ػػو م فق ػػد أعط ػػى عم ػػر ب ػػن اخلط ػػاب م ػػن بي ػػت ادل ػػاؿ
للفبلحني يف العراؽ أمواالً أعػا م هبػا علػى زراعػة أرضػهم وسػد هبػا حػاجتهم
دوف أف يسمدىا منهم.
وأم ػػا حاج ػػة اجلماع ػػة لبلنتف ػػاع لكي ػػة الف ػػرد فتك ػػوف يف الي ػػك الدول ػػة
األم ػػة ِم ػػن أمبلكه ػػا وأمواذل ػػا ادلعطل ػػة ادلنفع ػػة ب ػػأف تقط ػػع الدول ػػة بع ػػح
ألفػ ػراد ّ
األرض اليت ال مالك ذلػا كما فعل رسوؿ اهلل حين قدـ المدينة فقػد أقطػع أبػا
بكر وعمػر كمػا أقطػع الزبيػر أرضػا واسػعة فقػد أقطعػو رْكػر فرسػو فػي مػوات
النقيع وأقطعو أرضا فيها شجر ونخل وكما أقطع الخلفاء الراشػدوف مػن بعػده
أرضا للمسلمين .فهذا الذي تقطعو الدولة للفرد يصػب ملكػاً لػو هبػذا اإلقطػاع

أل ّف اجلماعػ ػػة يف حاجػ ػػة إىل ىػ ػػذه ادللكيػ ػػة لبلنتفػ ػػاع هبػ ػػا ولتسػ ػػخري الفػ ػػرد ذلػ ػػذا
االنتف ػ ػػاع واس ػ ػػتخداـ نش ػ ػػاطو ال ػ ػػذىت أو اجلس ػ ػػمي للجماع ػ ػػة بس ػ ػػبب ى ػ ػػذه
ادللكيػػة .واسػػتعماؿ لف ػ اإلقط ػػاع ىنػػا اسػػتعماؿ لغ ػػوي وفقهػػي وال عبلقػػة ل ػػو
بالنظاـ اإلقطاعي اخلاص الذي مل يعرفو اإلسبلـ.
ويلحق ا تعطيو الدولة لؤلفراد ما توزعو على احملاربني مػن الغنػائم .ومػا
يأذف بو اإلماـ باالستيبلء عليو من األسبلب.
ٔٔٚ

السبب الخامس من أسباب التملك
األمواؿ التي يأخذىا األفراد دوف مقابل ماؿ أو جهد
ومن أسباب التملك أخذ األفراد ماالً دوف مقابل ماؿ أو جهد .وىذا
يشمل مخسة أشياء.
ٔ  -صلة األفراد بعضهم بعضاً سواء أكانت الصلة يف حيا م كاذلبة
واذلدية أـ بعد وفا م كالوصية فقد رو النَسائي وابن اسحق يف السرية
النبوية عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده أف وفد ىوازف دلا جاؤوا يطلبوف

من رسوؿ ا

صلى ا عليو وعلى رلو وسلم) أف يرد عليهم ما غنمو منهم

رو مالك عن عطاء بن مسلم عبد ا اخلراسام أف رسوؿ ا  قاؿ« :ما

كاف لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» أي فهو ىبة مت إليكم .ورو ابن
تحابّوا» وقاؿ
عساكر عن أ ىريرة قاؿ :قاؿ عليو الصبلة والسبلـ« :تَ ُ
هادوا َ

« : ليس لنا َمثَ ُل السوء الذي يعود في ىبتو كالكلب يرجع في قيئو» رواه
البخاري عن ابن عباس .وال فرؽ يف اذلبة واذلدية بني الكافر وادلسلم فألعطاء
الكافر مباح وقبوؿ ما أعطى ىو كقبوؿ ما أعطى ادلسلم .رو مسلم عن
علي أمي ،وىي مشركة ،في عهد قريش إذ
أ اء بنت أ بكر قالت :قدمت ّ
علي أمي
عاىدىم ،فاستفتيت رسوؿ اهلل  فقلت :يا رسوؿ اهلل ،قَ ِد َم ْ
ت ّ
وىي راغبةِ ،
أفأص ُل أميو قاؿ« :نعم»  .ورو البخاري عن أ ييد

الساعدي قاؿ« :أىدع ملك أَيْػلَةَ للنبي 
ٔٔٛ

بغلة بيضاء وكساه بردا»  .وكما

أف اذلبة واذلدية ىي التسع بادلاؿ حاؿ احلياة فكذلك الوصية ىي التسع بادلاؿ
بعد ادلوت قاؿ تعاىل:

         

 .   ورو البخاري عن سعد بن أ وقاص قاؿ:

«مرضت بمكة مرضا ،فأشفيت منو على الموت ،فأتاني النبي 

يعودني،

فقلت :يا رسوؿ اهلل ،إف لي ماال كثيرا وليس يرثني إالّ ابنتي أفأتصدؽ بثلثي

ماليو قاؿ :ال .قاؿ :قلت :فالشطرو قاؿ :ال .قلت :الثلثو قاؿ :الثلث

كبير إنك إف تركت ولدؾ أغنياء ،خير من أف تتركهم عالة يتكففوف النّاس» .
وؽلل ػػك الف ػػرد بس ػػبب اذلدي ػػة أو اذلب ػػة أو الوص ػػية الع ػػني ادلوىوب ػػة أو
ادلهداة أو ادلوصى هبا.
ٕ  -استحقاؽ ادلاؿ عوضاً عن ضرر من األضرار اليت حلقتو وذلك
كدية القتيل وديات اجلراح .قاؿ تعاىل       :
 .     ورو النَسائي أف رسوؿ ا  كتب إىل
أىل اليمن كتاباً وبعث بو مع عمرو بن حزـ وجاء فيو« :وإف في النفس
ال ّدية مائة من اإلبل»  .وأما ديات اجلراح فقد رو النَسائي عن الزىري عن
أ بكر بن زلمد بن عمرو بن حزـ عن أبيو عن جده أف رسوؿ ا  كتب
لو يف كتاب« :وفي األنف إذا أوعب َج ْد ُعو ال ّدية وفي اللساف ال ّدية وفي
الصلْب ال ّدية
الشفتين ال ّدية وفي البيضتين ال ّدية وفي الذكر ال ّدية وفي ُ
الرجل الواحدة نصف ال ّدية ،وفي المأمومة ثلث ال ّدية،
وفي العينين ال ّدية وفي ْ
وفي الجائفة ثلث ال ّدية وفي المنقلة خمس عشرة من اإلبل».

ويف ديػػة ادلقتػػوؿ يسػػتحق ور تػػو ديتػػو علػػى القاتػػل يف القتػػل العمػػد قػػاؿ
ٜٔٔ

عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ« :ال يجنػػي جػػاف إالّ علػػى نفسػػو»  .رواه ابػػن ماج ػو مػػن
طريق عمرو بن األحوص .وأما يف غػري العمػد كشػبو العمػد واخلطػأ فيسػتحق
ور ػػة ادلقتػػوؿ ال ّديػػة علػػى عاقلػػة القاتػػل .فقػػد رو البخػػاري عػػن أ ىريػػرة قػػاؿ:
«اقتتلػػت امرأتػػاف مػػن ىػػذيل فرمػػت إحػػداىما األخػػرع بحجػػر فقتلتهػػا ومػػا فػػي
بطنهػػا فاختص ػػموا إل ػػى النبػػي  فقض ػػى أف دي ػػة جنينهػػا غُػ َّػرةٌ عبػ ػ ٌد أو ولي ػػدة

وقضى أف دية المرأة على عاقلتها»  .والعاقلة من ػلمل العقل والعقل ىنا ىػو
ال ّدية .والعاقلة ىي كل العصػبة ويػدخل فيهػا إخوتػو وعمومتػو وأبنػاؤىم وإف
سػػفلوا .وإذا مل تكػػن للقاتػػل عاقلػػة أُخػػذت ال ّديػػة مػػن بيػػت ادلػػاؿ أل ّف النػػيب 
ي أف رجػبلً قُتِػل يف زحػاـ
ود األنصاري الذي قتل خبيس من بيت ادلػاؿُ .
ورِو َ
يف زمػػاف عمػػر فلػػم يعػػرؼ قاتلػػو فقػػاؿ علػػي لعمػػر :يػػا أمػػري ادل ػ منني ال يُطَػ ُّػل دـ
فأد ديتو من بيت ادلاؿ.
أمرئ مسلم ِّ
وأما ديػات اجلػراح وىػي الشػجاج يف رأس أو وجػو أو قطػع عضػو أو
قطػػع حلػػم أو تفويػػت منفعػػة كتفويػػت السػػمع والبص ػػر والعقػػل .فػػألذا حصػػل
إلنساف جرح من ىذه اجلراح استحق ال ّدية علػى ىػذا اجلػرح تسػب األحكػاـ
ادلفص ػػلة لك ػػل عض ػػو م ػػن األعض ػػاء ولك ػػل حال ػػة م ػػن احل ػػاالت .وؽلل ػػك الف ػػرد
بسبب ال ّدية ادلاؿ الػذي ؼلصػو مػن ديػة ادلقتػوؿ أو ديػة العضػو الػذي تلػف أو
ادلنفعة اليت فوتت.
ٖ  -استحقاؽ ادلهر وتوابعو بعقد النكاح فألف ادلرأة الك ىذا ادلاؿ
على الوجو ادلفصل يف أحكاـ الزواج .وليس ىذا ادلاؿ بدؿ منفعة فألف ادلنفعة
متبادلة بني الزوجني وإظلا ىو مستحق بنص الشرع .قاؿ تعاىل   :
ٕٓٔ

   أي عن طيب نفس بالفريضة اليت فرض ا تعاىل والنحلة
العطية أي عطية؛ أل ّف كل واحد من الزوجني يستمتع بصاحبو .ورو أيد
عن أنس قاؿ« :جاء عبد الرحمن بن عوؼ وعليو َر ْدعُ زعفراف فقاؿ رسوؿ
يمو فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،تزوجت امرأة ،فقاؿ :ما أصدقتهاو قاؿ:
اهلل َ : م ْه َ
وزف نواة من ذىب .قاؿ :أَ ْولِ ْم ولو بشاة» .

ٗ  -اللُّ َقطَػػة :إذا وجػػد شػػخص لقطػػة يُنظػػر فػػألف كػػاف ؽلكػػن حفظهػػا
وتعريفهػػا كالػػذىب والفضػػة واجل ػواىر والثيػػاب وك ػػاف ذلػػك يف غػػري احل ػػرـ
جػػاز التقاطػػو للتملػػك دلػػا رو أبػػو داود عػػن عبػػد ا بػػن عمػػرو بػػن العػػاص أف
الن ػػيب  س ػ ػ ل ع ػػن اللقط ػػة فق ػػاؿ« :مػ ػػا كػ ػػاف منهػ ػػا فػ ػػي طريػ ػػق ِ
الميت ػ ػاء (أي
فعرفهػا سػنة ،فػإف جػاء طالبهػا فادفعهػا إليػو وإف
المسلوكة) أو القرية الجامعػةّ ،

لم يأت فهي لك وما كاف في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس»  .أما
إف كانػت اللقطػة يف احلػػرـ فػبل تعتػس لقطػػة أل ّف لقطػة احلػرـ حػراـ .كمػا جػػاء يف
احلػػديث ادلػػروي مػػن طريػػق عبػػد الػػرين بػػن عثمػػاف أف رسػػوؿ ا  نهػػى عػػن
لقطة الحاج وال غلوز أف يأخذىا إالّ للحفػ علػى صػاحبها لقولػو « : وال
يلتقط ساقطتها إالّ منشد» رواه البخاري.
أمػػا إف كانػػت شلػػا ال ؽلكػػن حفظهػػا بػػأف كانػػت شلػػا ال يبقػػى كاألكػػل
والبطيخ وما شاكلو فهو سلري بني أف يأكلو ويغػرـ مثنػو لصػاحبو إف وجػد وبػني
أف يبيعػو وػلفػ مثنػػو مػػدة احلػوؿ .وىػػذا كلػػو إذا كانػػت اللقطػة شلػػا يطلػػب عػػادة
بأف كاف ذلػا مثػن ال يمكػو صػاحبو إف ضػاع .أمػا إف كانػت مػن التوافػو كػالتمرة
يعرؼ عليو وإظلا ؽللكو يف احلاؿ.
واللقمة وما شاكل ذلك فألنّو ال ّ
ٕٔٔ

٘  -تعػػويح اخلليفػػة ومػػن يعتػػس عملهػػم حكمػاً فألنػّػو ال يكػػوف مقابػػل
عملهػػم وإظلػػا ىػػو مقابػػل حبسػػهم عػػن القيػػاـ بأعمػػاذلم .وى ػ الء ؽللكػػوف ادلػػاؿ جػػرد
أخذه أل ّف ا أحلو ذلم .فقد أخذ أبو بكر ماال تعويضا عن حبسو عن التجارة
حين طلب منو أف يتفرغ لشؤوف المسلمين وأقره الصحابة على ذلك.
فهػػذه األم ػواؿ اخلمسػػة  -الصػػلة والتعػػويح علػػى الضػػرر وادلهػػر واللقطػػة
وتعويح احلكاـ -ماؿ أخذه الفرد بغري مقابػل مػن مػاؿ أو جهػد وىػذا األخػذ
على ىذا الوجو من أسباب التملك ادلشروعة ؽللك الشخص بو ادلاؿ ادلأخوذ.

ٕٕٔ

كيفية التصرؼ بالماؿ
حق التصرؼ
لقػػد عُِّرفػػت ادللكيػػة بأ ػػا حكػػم شػػرعي مقػػدر بػػالعني أو ادلنفعػػة يقتضػػي
اكػػني مػػن يضػػاؼ إليػػو مػػن انتفاعػػو بالشػػيء وأخػػذ العػػوض عنػػو .وعلػػى ىػػذا
تكػ ػػوف ادللكيػ ػػة ىػ ػػي احلكػ ػػم الشػ ػػرعي ادلقػ ػػدر بػ ػػالعني أو ادلنفعػ ػػة أي ىػ ػػي إذف
الشػػارع فيكػػوف التصػػرؼ ىػػو مػػا ترتػػب علػػى ىػػذا احلكػػم الشػػرعي أي عل ػػى
اإلذف مػػن اكػػني ادلالػػك مػػن االنتفػػاع بالشػػيء وأخػػذ العػػوض عنػػو .فالتصػػرؼ
بادللكيػػة مقيػػد بػػألذف الشػػارع أل ّف ادللكيػػة ىػػي إذف الشػػارع باالنتفػػاع .والتصػػرؼ
ىػو االنتفػاع بػػالعني .ودلػا كػػاف ادلػاؿ وا قػد اسػػتخلف العبػد فيػػو بػألذف منػػو
كانػػت حيػػازة الفػػرد للمػػاؿ أشػػبو بو يفػػة يقػػوـ هبػػا لبلنتفػػاع بادلػاؿ وتنميتػػو منهػػا
بػػاالمتبلؾ .أل ّف الفػػرد حػػني ؽللػػك ادلػػاؿ إظلػػا ؽللكػػو لبلنتفػػاع بػػو وىػػو مقيػػد فيػػو
تػػدود الشػػرع ولػػيس مطلػػق التصػػرؼ فيػػو .كمػػا أنػػو لػػيس مطلػػق التص ػػرؼ يف
نفس العني ولو ملكها ملكية عينية .بدليل أنػو لػو تصػرؼ باالنتفػاع هبػذا ادلػاؿ
تصػػرفاً غػػري شػػرعي بالسػػفو والتبػػذير كػػاف علػػى الدولػػة أف َْحت ُجػػر عليػػو وانعػػو
من ىذا التصػرؼ وأف تسػلبو ىػذه الصػبلحية الػيت منحػو ا إياىػا .وعلػى ذلػك
يكػػوف التصػػرؼ بػػالعني واالنتفػػاع هبػػا ىػػو ادلعػػىن ادل ػراد مػػن ملكيتهػػا أو ىػػو أ ػػر
ىػػذه ادللكيػػة .وحػػق التصػػرؼ يف العػػني ادلملوكػػة يشػػمل حػػق التصػػرؼ يف تنميػػة
ادللك وحق التصرؼ باإلنفاؽ صلةً ونفقةً.
ٖٕٔ

تنمية الملك
تنميػػة ادلػػاؿ مربوطػػة باألسػػاليب والوسػػائل الػػيت تسػػتخدـ إلنتاجػػو .أمػػا
تنمية ملكية ىذا ادلػاؿ فأل ػا تتعلػق بالكيفيػة الػيت ػلصػل فيهػا الفػرد علػى ازديػاد
ى ػػذه ادللكي ػػة .ول ػػذلك ك ػػاف ال دخ ػػل للنظ ػػاـ االقتص ػػادي يف تنمي ػػة ادل ػػاؿ وإظل ػػا
يتدخل يف تنمية ادللك .ومل يتعػرض اإلسػبلـ لتنميػة ادلػاؿ وتركػو لئلنسػاف يػُنَميػو
باألسػػاليب والوسػػائل الػػيت يػػر أ ّ ػػا ت ػ دي إىل تنميتػػو وتعػػرض لتنميػػة ملكيػػة
ىػػذا ادلػػاؿ وبػ ّػني أحكامهػػا .ومػػن ىنػػا كانػػت تنميػػة ادللػػك مقيػػدة باحلػػدود الػػيت
وضػػعها الشػػارع ال غلػػوز تعػػديها .والشػػارع ق ػد بػػني خطوط ػاً عريضػػة للكيفيػػات
الػػيت تػُنَ ّمػػى هبػػا ادللكيػػة وتػػرؾ التفصػػيبلت للمجتهػػدين يسػػتنبطوف أحكامهػػا مػػن
ىذه اخلطوط العريضة تسب فهم الوقائع اّ نص على كيفيات معينػة حرمهػا
ينمػػى فيهػػا ادللػػك ومنػػع الفػػرد مػػن تنميػػة
ومنعهػػا فبػ ّػني ادلعػػامبلت والعقػػود الػػيت ّ
ادللك بطرؽ معينة.
والن ػػا ر يف األمػ ػواؿ ادلوج ػػودة يف احلي ػػاة ال ػػدنيا غل ػػدىا بع ػػد االس ػػتقراء
زلصػػورة يف بل ػػة أشػػياء ىػػي :األرض .ومػػا ينػػتج عػػن تبػػادؿ األشػػياء ومػػا ينػػتج
ع ػػن حتوي ػػل أش ػػكاؿ األش ػػياء م ػػن وض ػػع إىل أوض ػػاع أخ ػػر  .وم ػػن ىن ػػا كان ػػت
األش ػػياء ال ػػيت يش ػػتغل فيه ػػا اإلنس ػػاف للحص ػػوؿ عل ػػى ادل ػػاؿ أو تنميت ػػو ى ػػي
الزراعػػة والتجػػارة والصػػناعة .فكػػاف ال بػػد مػػن أف تكػػوف الكيفيػػات الػػيت تزيػػد
فيهػ ػػا ملكيػ ػػة الفػ ػػرد ذلػ ػػذا ادلػ ػػاؿ ىػ ػػي موضػ ػػع البحػ ػػث يف النظػ ػػاـ االقتصػ ػػادي.
فالزراعػػة والتجػػارة والصػػناعة ىػػي األسػػاليب والوسػػائل الػػيت تسػػتخدـ إلنتػػاج
ادلػػاؿ .واألحكػػاـ ادلتعلقػػة بالزراعػػة والتجػػارة والصػػناعة ىػػي الػػيت تبػػني الكيفيػػة
اليت ينمي هبا الفرد ملكيتو للماؿ.
ٕٗٔ

وقػػد بػػني الشػػرع أحكػػاـ الزراعػػة يف بيػػاف أحكػػاـ األرض ومػػا يتعلػػق هبػػا
وب ػػني أحك ػػاـ التج ػػارة يف بي ػػاف أحك ػػاـ البي ػػع والش ػػركة وم ػػا يتعل ػػق هب ػػا وب ػػني
أحكػاـ الصػػناعة يف بيػػاف أحكػػاـ األجػػري واالستصػػناع .أمػػا إنتػاج الصػػناعة أي
ما تنتجو فهو داخل يف التجارة ولذلك كانػت تنميػة ادللكيػة مقيػدة باألحكػاـ
ال ػػيت ج ػػاء الش ػػرع هب ػػا وى ػػي أحك ػػاـ األراض ػػي وم ػػا يتعل ػػق هب ػػا وأحك ػػاـ البي ػػع
والشركة وما يتعلق هبا وأحكاـ األجري واالستصناع.

ٕ٘ٔ

أحكاـ األراضي
لػػؤلرض رقبػػة ومنفعػػة .فرقبتهػػا ىػػي أصػػلها ومنفعتهػػا ىػػي اسػػتعماذلا يف
الزراعػ ػػة وغريىػ ػػا .وقػ ػػد أبػ ػػاح اإلسػ ػػبلـ ملكيػ ػػة رقبػ ػػة األرض كمػ ػػا أبػ ػػاح ملكيػ ػػة
منفعتها ووضع أحكاماً لكل منهما .أما ملكية رقبػة األرض فينظػر فيهػا فػألف
كانػػت الػػببلد الػػيت منهػػا ىػػذه األرض قػػد فتحػػت بػػاحلرب َعنػػوة كانػػت رقبػػة
األرض ملكاً للدولة واعتست أرضاً خراجية ما عدا جزيرة العرب.
وإف فتحت صلحاً ينظر فألف كاف الصػل علػى أف األرض لنػا وأف نقػر
أىلهػػا عليهػػا مقابػػل خ ػراج يدفعونػػو فػػألف ىػػذا اخل ػراج يبقػػى أبػػدياً علػػى األرض
وتبقػػى أرضػػو خراجيػػة إىل يػػوـ القيامػػة ولػػو انتقلػػت إىل مسػػلمني باإلسػػبلـ أو
بالشراء أو بغريه.
أ ّما إف كاف الصل على أف األرض ذلم وأف تبقى يف أيديهم وأف
يقروا عليها خبراج معلوـ يضرب عليهم فهذا اخلراج يكوف قاـ اجلزية
ّ
ويسقا بألسبلمهم أو ببيعهم األرض إىل مسلم .أما إف باعوا األرض إىل
كافر فألف اخلراج يكوف باقياً وال يسقا أل ّف الكافر من أىل اخلراج واجلزية.
وإف كانت الببلد قد أسلم أىلها عليها مثل إندونيسيا أو كانت من جزيرة
العرب كانت رقبة األرض ملكاً ألىلها واعتست أرضاً عشرية .والسبب يف
ذلك أف األرض نػزلة ادلاؿ تعتس غنيمة من الغنائم اليت تكسب يف احلرب

فهي حبلؿ وىي ملك لبيت ادلاؿ .فقد حدث حفص بن غياث عن أ

ذئب عن الزىري قاؿ« :قبل رسوؿ اهلل  الجزية من مجوس البحرين .قاؿ

ٕٔٙ

الزىري :فمن أسلم منهم قُبِل إسالمو وأحرز لو إسالمو نفسو ومالو إالّ
األرض ،فإنها فيء للمسلمين ،من أجل أنو لم يسلم أوؿ مرة وىو في َمنَػ َعة»

 .والفرؽ بني األرض وبني غريىا من الغنائم من األمواؿ أف األمواؿ تقسم
ويتصرؼ هبا وتعطى للناس وأما األرض فتبقى رقبتها حتت تصرؼ بيت ادلاؿ

حكماً ولكنها تظل حتت يد أىلها ينتفعوف هبا .وكوف األرض باقية لبيت
ادلاؿ ال تقسم رقبتها وإظلا ؽل ّكن النّاس من االنتفاع هبا اىر يف كو ا غنائم
عامة جلميع ادلسلمني سواء من وجدوا حني الفت

أـ من وجد بعدىم .أما

جزيرة العرب فألف أرضها كلها عشرية؛ أل ّف النيب  فت مكة َعنوة وتركها
ألىلها ومل يو ف عليها اخلراج وألف اخلراج على األرض نزلة اجلزية على

الرؤوس فبل يثبت يف أرض العرب كما ال تثبت اجلزية يف رقاهبم وذلك أل ّف
وضع اخلراج على الببلد من شرطو أف يمؾ أىلها وما يعتقدوف وما
يعبدوف كما يف سواد العراؽ .ومشركو العرب ال يقبل منهم إالّ اإلسبلـ أو

السيف .قاؿ تعاىل :

      

         

       وقاؿ:
       وما داـ مل ت خذ جزية منهم فكذلك
   

ال ي خذ خراج على أرضهم.
وعل ػػى ى ػػذا ف ػػألف رقب ػػة األرض يف مجي ػػع ال ػػببلد ال ػػيت افتتحه ػػا اإلس ػػبلـ
َع َنوة أو صلحاً على أف األرض لنا تكوف ملكاً للدولة وتعتس أرضػاً خراجيػة
األمػػة اإلسػػبلمية كمصػػر والع ػراؽ وتركيػػا أـ
س ػواء أكانػػت ال ت ػزاؿ حتػػت يػػد ّ
ٕٔٚ

أص ػ ػػبحت حت ػ ػػت ي ػ ػػد الك ّف ػ ػػار كألس ػ ػػبانيا وأوكراني ػ ػػا والق ػ ػػرـ وألباني ػ ػػا واذلن ػ ػػد
ويوغسػػبلفيا وضلوىػػا .وكػػل أرض أسػػلم عليهػػا أىلهػػا كألندونيسػػيا وكػػل أرض يف
جزيرة العرب ىي ملك ألىلها وتعتس أرضاً عشرية.
أم ػ ػػا منفع ػ ػػة األرض فه ػ ػػي م ػ ػػن األم ػ ػػبلؾ الفردي ػ ػػة س ػ ػواء أكان ػ ػػت أرض ػ ػاً
خراجيػػة أـ أرضػاً عشػرية وسػواء أقطعػػتهم إياىػػا الدولػػة أـ تبادلوىػػا بيػػنهم أـ
أحيوىػػا أـ احتجروىػػا .وىػػذه ادلنفعػػة تعطػػي ادلتصػػرؼ بػػاألرض مػػن احلقػػوؽ مػػا
يعطػػى دلالػػك العػػني ولػػو أف يبيعهػػا ويهبهػػا وتػػورث عنػػو وذلػػك أل ّف للدولػػة أف
تقطع أي تعطي) األراضي لؤلفػراد سػواء أكانػت األرض عشػرية أـ خراجيػة.
إالّ أف اإلقط ػػاع يف األرض اخلراجي ػػة ى ػػو الي ػػك منفع ػػة األرض م ػػع بق ػػاء رقبته ػػا
لبيت ادلاؿ .وأما يف األرض العشرية فهو اليك لرقبة األرض ومنفعتها.
والفرؽ بني العشر واخلراج ىو أف العشر على ناتج األرض وىو أف
تأخذ الدولة من الزارع لؤلرض عشر الناتج الفعلي إف كانت تسقى اء ادلطر
سقياً طبيعياً وتأخذ نصف العشر عن الناتج الفعلي إف كانت األرض تسقى
بالساقية أو غريىا سقياً اصطناعياً .رو مسلم عن جابر قاؿ :قاؿ عليو

العشور وفيما سقى بالسانية
الصبلة والسبلـ« :فيما سقت األنهار والغيم ُ
العشر» .وىذا العشر يعتس زكاة ويوضع يف بيت ادلاؿ وال يصرؼ إالّ
نصف ُ

ألحد األصناؼ الثمانية ادلذكورين يف رية 

   

        

 .             أخرج
احلاكم والبيهقي والطسام من حديث أ موسى ومعاذ حني بعثهما النيب
ٕٔٛ



إىل اليمن يعلماف النّاس أمر دينهم فقاؿ« :ال تأخذا الصدقة إالّ من

ىذه األربعة :الشعير ،والحنطة ،والزبيب ،والتمر» .

وأما اخلراج على األرض فهو أف تأخذ الدولة مػن صػاحب األرض قػدراً
معينػ ػ ػاً تق ػ ػػدره وحت ػ ػػدده تس ػ ػػب إنت ػ ػػاج األرض التق ػ ػػديري ع ػ ػػادة ال اإلنت ػ ػػاج
ػاحب األرض
الفعلػػي .ويقػػدر علػػى األرض بقػػدر احتماذلػػا ح ػ ال يُظلَػػم صػ ُ
وػلَص ػػل اخل ػراج ك ػػل س ػػنة م ػػن ص ػػاحب األرض س ػواء زرع ػػت
ػت ادل ػػاؿُ .
وال بي ػ ُ
األرض أـ مل ت ػػزرع وسػ ػواء أخص ػػبت أـ أج ػػدبت .بع ػػث عم ػػر ب ػػن الخط ػػاب

(رضي اهلل تعالى عنو) عثماف بن حنيف على السواد وأمره أف يمسحو فوضع
علػػى كػػل جريػػب عػػامر ،أو غػػامر ،ممػػا يعمػػل مثلػػو ،درىمػػا وقفي ػزا) أخرجػػو أبػػو

يوسػػف يف اخل ػراج عػػن عمػػرو بػػن ميمػػوف وحار ػػة بػػن مضػػرب وح ػدث احلجػػاج
بػػن أرطػػأة عػػن ابػػن عػػوؼ أف عمػػر بػػن الخطػػاب  مسػػح السػػواد مػػا دوف
جبل حلواف فوضع على كل جريب عامر أو غػامر ينالػو المػاء بػدلو أو بغيػره
ُزرع أو ُعطّػػل درىم ػػا وقفيػ ػزا واح ػػدا) أخرج ػػو أب ػػو يوس ػػف يف اخل ػراج ويوض ػػع

اخلػراج يف بيػت ادلػاؿ يف غػػري بػاب الزكػاة ويصػرؼ علػػى مجيػع الوجػوه الػيت تراىػػا
الدولة كما يصرؼ سائر ادلاؿ.

واألرض الػػيت فتح ػػت َعن ػػوة وض ػػرب عليهػػا اخل ػراج يبق ػػى خراجه ػػا أب ػػد
الػػدىر ف ػألف أسػػلم أىلهػػا أو باعوىػػا إىل مسػػلم مل يسػػقا خراجهػػا أل ّف صػػفتها
مػػن كو ػػا فتحػػت َعنػ َػوًة باقيػػة إىل رخػػر الزمػػاف ووجػػب علػػيهم دفػػع العشػػر مػػع
اخل ػراج؛ أل ّف اخل ػراج؛ حػػق وجػػب علػػى األرض والعشػػر حػػق وجػػب علػػى نػػاتج
أرض ادلسػػلم باآليػػات واألحاديػػث وال تنػػايف بػػني احلقػػني؛ أل مػػا وجبػػا بسػػببني
سلتلفني .وأما ما استدؿ بو األحناؼ على عدـ اجلمع بني العشر واخلػراج مػن
ٕٜٔ

حديث يروونو عن رسػوؿ ا « : ال يجتمع عشر وخػراج فػي أرض مسػلم»
فألنّو ليس تديث ومل يثبتو احلفاظ أنو من كبلـ الرسوؿ . 
ويُب ػدأ بػػأداء اخلػراج فػػألف بقػػي بعػػد أداء اخلػراج شلػػا مػػب فيػػو الزكػػاة مػػن
زروع ومثار مػا يَبلُ ُػش النصػاب ُ ػر ُج منػو الزكػاة وإف مل يبلػش النصػاب فػبل زكػاة
عليو.

إحياء الموات
م ػوات األرض :ىػػي األرض الػػيت مل يظهػػر عليهػػا أنػػو جػػر عليهػػا ملػػك
أحػ ٍػد فػػرداًكػػاف أو دولػػة فلػػم يظهػػر فيهػػا تػػأ ري شػػيء مػػن إحاطػػة أو زرع أو
عم ػػارة أو ضل ػػو ذل ػػك .وإحياؤى ػػا ى ػػو إعمارى ػػا أي جعله ػػا ص ػػاحلة للزراع ػػة يف
احلاؿ .فكػل أرض مػوات إذا أحياىػا إنسػاف أصػبحت ملكػاً لػو .فالشػرع ُؽللِّكهػا
َمػػن ُػلييهػػا دلػػا رو البخػػاري عػػن عائشػػة أف رسػػوؿ ا  قػػاؿ« :مػػن أعمػ َػر
أرضػػا ليسػػت ألحػػد فهػػو أحػػق»  .وقػػد رو أبػػو داود أف النػػيب  قػػاؿ« :مػػن
أحاط حائطا على أرض فهػي لػو» ورو البخػاري عػن عمػر عػن رسػوؿ ا 
أنو قػاؿ« :من أحيا أرضا ميتة فهػي لػو» ويكػوف ادلسػلم والػذمي سػواء إلطػبلؽ
احلديث.
واإلحي ػػاء غ ػػري اإلقط ػػاع .والف ػػرؽ بينهم ػػا ى ػػو أف اإلحي ػػاء يتعل ػػق ػ ػوات
األرض اليت مل يظهر عليها أنو جر عليها ملك ٍ
أحد فرداًكاف أو دولػة فلػم
يظهر فيهػا تػأ ري شػيء مػن إحاطػة أو زرع أو عمػارة أو ضلػو ذلػك .وإحيػاء ىػذه
األرض ىو عمار ا بأي شيء يدؿ على العمارة.
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وأما اإلقطاع فيكوف يف األراضي اليت تضع الدولػة يػدىا عليهػا وىػي الػيت
تسمى أراضي الدولة) وتشمل ما يلي:
ٔ ػ ػ األرض الع ػػامرة الص ػػاحلة لل ػػزرع والش ػػجر مث ػػل األرض ال ػػيت أقطعه ػػا
الرسػػوؿ  لل ػزبري يف خيػػس ويف أرض بػػت النضػػري وكػػاف فيهمػػا شػػجر وطلػػل
ومثل األراضي العامرة اليت ىرب أصحاهبا من الببلد ادلفتوحة.
ٕػ األرض اليت سبق أف زرعت ا خربت مثػل أرض البطػائ والسػباخ يف
الع ػراؽ الواقعػػة بػػني الكوفػػة والبصػػرة فقػػد روي عػػن زلمػػد بػػن عبيػػد الثقفػػي أنػػو
ق ػػاؿ :اس ػػتقطع رج ػػل م ػػن أى ػػل البص ػػرة يق ػػاؿ ل ػػو ن ػػافع أب ػػو عب ػػد ا عم ػػر ب ػػن
اخلطػػاب أرض ػاً بالبصػػرة ليسػػت مػػن أرض اخل ػراج وال تضػػر بأحػػد مػػن ادلسػػلمني
ليتخ ػ ػػذ منه ػ ػػا قض ػ ػػباً خليل ػ ػػو ويف رواي ػ ػػة قصػ ػ ػبلً) فكت ػ ػػب عم ػ ػػر إىل أ موس ػ ػػى
األشعري :إف كانت كمػا يقػوؿ فأقطعػو إياىػا .وأقطػع عثمػاف بػن عفػاف عثمػاف
ب ػ ػػن أ الع ػ ػػاص الثقف ػ ػػي أرضػ ػ ػاً بالبص ػ ػػرة كان ػ ػػت س ػ ػػباخاً ورجامػ ػ ػاً فاس ػ ػػتخرجها
وأحياىا.
ٖػ ػ ػ األرض ادل ػ ػوات ال ػ ػػيت مل يسػ ػػبق أف زرعػ ػػت أو عم ػ ػػرت رب ػ ػػاد ال ػ ػػدىر
ووضػعت الدولػة يػػدىا عليهػا أل ػا مػػن مرافػق ادلػدف والقػػر مثػل شػواط البحػػار
واأل ار القريبة منها.
ٗػ األرض الػيت أعللهػا أصػحاهبا بعػد ػبلث سػنني وأخػذ ا الدولػة مػنهم
مثل األرض اليت أقطعها الرسوؿ  لببلؿ ادلزم ا اسمجع عمر مػا أعللػو منهػا
بعػػد ػػبلث سػػنني وأقطعهػػا لغػػريه مػػن ادلسػػلمني .أخػػرج أبػػو عبيػػد يف األمػواؿ عػػن
ببلؿ بن احلارث ادلزم «أف رسوؿ ا  أقطعو العقيػق أمجػع قػاؿ :فلمػا كػاف
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زمػػن عمػػر قػػاؿ لػػببلؿ :إف رسػػوؿ ا  مل يقطعػػك لتحجػػره علػػى النػػاس إظلػػا
أقطع ػػك لتعم ػ ػل فخ ػػذ منه ػػا م ػػا ق ػػدرت عل ػػى عمارت ػػو ورد الب ػػاقي» .وق ػػد انعق ػػد
إمجاع الصحابة على أف من عطل أرضو بلث سنني ت خذ منو وتعطى لغريه.
أمػا حتجػػري األرض فهػػو كاإلحيػػاء سػواء بسػواء .وذلػػك لقولػو « : مػػن
أحاط حائطا على أرض فهي لو» وقولو« :من أحاط حائطا على شيء فهو لػو»

وقولػػو« :مػػن سػػبق إلػػى مػػا لػػم يسػػبق إليػػو مسػػلم فهػػو أحػػق بػػو» وأل ّف التحجػػري
احملجػػر التصػػرؼ بػػنص احلػػديث .وللمحجػػر منػػع مػػن يػػروـ إحيػػاء مػػا
ؽللػػك بػػو ِّ
حجػػره .فػػألف قهػػره غػػريه فأحيػػا األرض الػػيت حجرىػػا قبػػل انتهػػاء ػػبلث سػػنني مػػن
ح ػػني التحج ػػري مل ؽلل ػػك ذل ػػك وردت إىل احملج ػػر وإف ك ػػاف القه ػػر بع ػػد مض ػػي
ػػبلث س ػػنوات مل ت ػػرد عل ػػى احملج ػػر وتبق ػػى دل ػػن أحياى ػػا ..وأل ّف التحج ػػري مث ػػل
احملجػػر األرض الػػيت
اإلحيػػاء يف التصػػرؼ بػػاألرض ووضػػع اليػػد عليهػػا .فػػألف بػػاع ِّ
حجرىا ملك مثن بيعها؛ ألنّو حق مقابل اؿ فتجػوز ادلعاوضػة عليػو .ولػو مػات
احملجػػر فػػألف ِمل َكهػػا ينتقػػل إىل ور تػػو كسػػائر األمػػبلؾ يتصػػرفوف هبػػا وتقسػػم
ِّ
علػػيهم حسػػب الفريضػػة الشػػرعية كمػػا تقسػػم سػػائر األم ػواؿ .ولػػيس ادل ػراد مػػن
التحجػػري وض ػػع أحج ػػار عليهػػا ب ػػل ادل ػراد وضػػع م ػػا ي ػػدؿ عل ػػى أن ػػو وض ػػع ي ػػده
عليه ػػا أي ملكه ػػا فيك ػػوف التحج ػػري بوض ػػع أحج ػػار عل ػػى ح ػػدودىا ويك ػػوف
التحجػػري بغػػري احلجػػر بػػأف غػػرز حوذلػػا أغصػػاناً يابسػػة أو نقػػى األرض وأحػػرؽ
ما فيها من شوؾ أو خضد ما فيهػا مػن احلشػيش أو الشػوؾ وجعلهػا حوذلػا
ليمنع النّاس من الدخوؿ أو حفر أ ارىا ومل يسقها أو ما شاكل ذلػك يكػوف
كلو حتجرياً.
والظ ػػاىر م ػػن األحادي ػػث أف التحج ػػري كاإلحي ػػاء إظل ػػا يك ػػوف يف األرض
ٕٖٔ

ادليتة وال يكوف يف غريىا .فقػوؿ عمػر :لػيس لمحتجػر حػق بعػد ثػالث سػنين)
أي ليس حملتجر يف األرض ادليتة .أما األرض غري ادليتة فبل الػك بػالتحجري وال
باإلحياء بل الك بألقطاع اإلماـ .أل ّف اإلحياء والتحجري قد وردا بػاألرض ادليتػة
فقػاؿ« :من أحيػا أرضػا ميتػة» وميتػة صػفة يكػوف ذلػا مفهػوـ معمػوؿ بػو فتكػوف
قيداً .وأيضاً رو البيهقي عػن عمػرو بػن شػعيب أف عمػر جعػل التحجيػر ثػالث
سنين ،فإف تركها حتى تمضي ثالث سنين ،فأحياىا غيره ،فهو أحق بها .ومعػىن
ذلك أف غري ادليتة من األراضي ال الك بالتحجري أو اإلحياء.
وىػػذا التفريػػق بػػني األرض ادليتػػة وغػػري ادليتػػة يػػدؿ علػػى أف الرسػػوؿ أبػػاح
للنػػاس أف ؽللك ػوا األرض ادليتػػة باإلحيػػاء والتحجػػري فأصػػبحت مػػن ادلباحػػات
ولػػذلك ال حتتػػاج إىل إذف اإلمػػاـ باإلحيػػاء أو التحجػػري أل ّف ادلباحػػات ال حتتػػاج
إىل إذف اإلمػػاـ .أمػػا األراضػػي غػػري ادليتػػة فػػبل الػػك إالّ إذا أقطعهػػا اإلمػػاـ أل ّ ػػا
ليسػػت مػػن ادلباحػػات وإظلػػا ىػػي شلػػا يضػػع اإلمػػاـ يػػده عليػػو .وى ػػو م ػػا يس ػػمى
بأراضػػي الدولػػة .ويػػدؿ علػػى ذلػػك أف بػػالال المزنػػي اسػػتقطع رسػػوؿ اهلل أرضػػا،
فلم يملكها حتى أقطعو إياىا ،فلو كانت الك باإلحياء أو التحجري ألحاطهػا
بعبلمة تدؿ على الكو إياىا ولكاف ملكها دوف أف يطلب إقطاعو إياىا.
ك رقبتهػا ومنفعتهػا مسػلماً كػاف
ومن أحيا أرضاً ميتة يف أرض العشر َملَ َ
أو كػافراً وغلػػب علػى ادلسػػلم فيهػا العشػػر زكػاة علػػى الػزروع والثمػػار الػيت مػػب
فيهػػا الزكػػاة إذا بلغػػت نصػػاباً وأمػػا الكػػافر فيجػػب عليػػو اخلػراج ولػػيس العشػػر
ألنػػو لػػيس مػػن أىػػل الزكػػاة وألف األرض ال يصػ أف لػػو مػػن و يفػ ٍػة :عشػ ٍر أو
خراج.
ومن أحيا أرضاً ميتػة يف أرض اخلػراج مل يسػبق أف ضػرب اخلػراج عليهػا
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ملػػك رقبتهػػا ومنفعتهػػا إف كػػاف مسػػلماً ومنفعتهػػا فقػػا إف كػػاف كػػافراً وغل ػػب
على ادلسلم فيها العشػر وال خػراج عليػو .وغلػب علػى الكػافر فيهػا اخلػراج كمػا
ُو ِضػ َػع علػػى أىلهػػا الك ّفػػار حػػني أُقِػ ّػروا عليهػػا عنػػد الفػػت مقابػػل خ ػراج ي دونػػو
عنها.
ومػػن أحيػػا أرضػاً ميتػػة يف أرض اخلػراج سػػبق أف وضػػع عليهػػا اخلػراج قبػػل
ػك منفعته ػػا فق ػػا دوف رقبته ػػا مس ػػلماً ك ػػاف أو
أف تتح ػػوؿ إىل أرض ميت ػػة َملَػ َ
ب
كافراً ووجب عليػو فيهػا اخلػراج أل ّ ػا منطبػق عليهػا أ ّ ػا أرض مفتوحػة ُ
ضػ ِر َ
عليهػا اخلػراج لػذلك غلػب أف يبقػى اخلػراج عليهػا ملكهػا مسػلم أو كػافر إىل
أبد الدىر.
ىػػذا إذا كػػاف اإلحيػػاء للػػزرع .وأمػػا إذا كػػاف للسػػكىن أو إلقامػػة مصػػانع
أو سلػازف أو حظػائر فألنّػو ال عشػر فيهػا وال خػراج ال فػرؽ يف ذلػك بػػني أرض
العشػػر وأرض اخل ػراج فػػألف الصػػحابة الػػذين فتح ػوا الع ػراؽ ومصػػر قػػد اختط ػوا
الكوف ػػة والبص ػػرة والفس ػػطاط ونزلوى ػػا أي ػػاـ عم ػػر ب ػػن اخلط ػػاب ون ػػزؿ معه ػػم
غ ػػريىم ومل يض ػػرب عل ػػيهم اخل ػراج ومل ي ػػدفعوا زك ػػاة عنه ػػا أل ّف الزك ػػاة ال م ػػب
على ادلساكن وادلبام.

التصرؼ في األرض
ُغلػػس كػػل مػػن ملػػك أرضػاً علػػى اسػػتغبلذلا ويعطػػى احملتػػاج مػػن بيػػت ادلػػاؿ
م ػػا ؽلكن ػػو م ػػن ى ػػذا االس ػػتغبلؿ .ولك ػػن إذا أعلله ػػا ػػبلث س ػػنني ت خ ػػذ من ػػو
وتعطػػى لغػػريه .قػػاؿ عمػػر بػػن اخلطػػاب :لػػيس لمحتجػػر حػػق بعػػد ثػػالث سػػنين)
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وأخػػرج ػلػ

بػػن ردـ مػػن طريػػق عمػػرو بػػن شػػعيب قػػاؿ« :أقطػػع رسػػوؿ اهلل 

أناسػا مػػن مزينػة أو جهينػػة أرضػا فعطلوىػػا فجػػاء قػوـ فأحيوىػػا فقػاؿ عمػػر :لػػو

كانت قطيعة مني أو مػن أبػي بكػر ،لرددتهػا ،ولكػن مػن رسػوؿ اهلل  .قػاؿ:

وقاؿ عمر :من عطل أرضا ثالث سنين لم يعمرىا فجاء غيره فعمرىا فهي لو»
 .وادلراد أنو قد مضى عليهػا أكثػر مػن ػبلث سػنني أي لػو كانػت مػن أ بكػر
دلػػا مضػػى عليهػػا ػػبلث سػػنني أو مػػت دلػػا مضػػى عليهػػا ػػبلث سػػنني كػػذلك
ولك ػػن م ػػن رس ػػوؿ ا فق ػػد مض ػػت م ػ ػ ّدة تزي ػػد ع ػػن ػػبلث س ػػنني ف ػػبل ؽلك ػػن
إرجاعها .وأخػرج أبػو عبيػد يف األمػواؿ عػن بػبلؿ بػن احلػارث ادلػزم« :أف رسػوؿ

اهلل  أقطعو العقيق أجمع قاؿ :فلمػا كػاف زمػاف عمػر قػاؿ لػبالؿ :إف رسػوؿ
اهلل  لػػم يقطعػػك لتحجػػره علػػى النّػػاس إنمػػا أقطعػػك لتعمػػل فخػػذ منهػػا مػػا
قػػدرت علػػى عمارتػػو ،ورد البػػاقي»  .وقػػد انعقػػد إمجػػاع الصػػحابة علػػى أف مػػن

عطّل أرضو بلث سنني ت خذ منو وتعطى لغريه.

وعلػ ػػى ىػ ػػذا فلمالػ ػػك األرض أف يػ ػػزرع أرضػ ػػو ب لتػ ػػو وبػ ػػذره وحيوانػ ػػو
وعمالو وأف يستخدـ لزراعتها عماالً يستأجرىم للعمل هبػا وإذا مل يقػدر علػى
ذل ػػك تعين ػػو الدول ػػة .وإف مل يزرعه ػػا ادلال ػػك أعطاى ػػا لغ ػػريه ليزرعه ػػا منح ػ ػة دوف
مقابل .فألف مل يفعل وأمسكها ؽلهل م ّدة بلث سنوات فألف أعللها مػ ّدة ػبلث
سػػنوات أخػػذ ا الدولػػة منػػو وأقطعتهػػا لغػػريه .فقػػد حػػدث يػػونس عػػن زلمػػد بػػن
إسػػحق عػػن عبػػد ا بػػن أ بكػػر قػػاؿ« :جػػاء بػػالؿ بػػن الحػػارث المزنػػي إلػػى
رسوؿ اهلل  فاستقطعو أرضا ،فأقطعها لو طويلة عريضة فلمػا ُولّ َػي عمػر قػاؿ

لو :يػا بػالؿ ،إنػك اسػتقطعت رسػوؿ اهلل  أرضػا طويلػة عريضػة فقطعهػا لػك،
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وإف رسػػوؿ اهلل  لػػم يكػػن يمنػػع شػػيئا يُس ػأَلو وأنػػت ال تطيػػق مػػا فػػي يػػديك.
فقاؿ :أجل .فقاؿ :فانظر ما قويت عليهػا منهػا فأمسػكو ومػا لػم تطػق ،ومػا لػم
تق ػ َػو علي ػػو ،فادفع ػػو إلين ػػا نقس ػػمو ب ػػين المس ػػلمين .فق ػػاؿ :ال أفع ػػل ،واهلل ش ػػيئا

أقطعنيػػو رسػػوؿ اهلل  . فقػػاؿ عمػػر :واهلل لػػتفعلن .فأخػػذ منػػو مػػا عجػػز عػػن

عمارت ػػو فقس ػػمو ب ػػين المس ػػلمين» رواه ػلػ ػ ب ػػن ردـ يف كت ػػاب اخلػ ػراج .فه ػػذا
ص ػ ػري يف أف األرض إذا مل يط ػ ػػق ص ػ ػػاحبها زرعه ػ ػػا وأعلله ػ ػػا ػ ػػبلث س ػ ػػنوات
أخذ ا الدولة منو وأعطتهػا لغػريه كمػا فعػل عمػر ابػن اخلطػاب مػع بػبلؿ ادلػزم
يف معادف القبلية.

واحلاص ػػل أف األرض ال ػػك ب ػػالتحجري وال ػػك بألقط ػػاع اخلليف ػػة وال ػػك
باإلحي ػػاء وال ػػك ب ػػادلرياث وال ػػك بالش ػ ػراء .والنص ػػوص ال ػػيت وردت يف أخ ػػذ
األرض شلن عطلها بلث سنني ذكرت احملتجر وذكرت من أقطعها لو اخلليفػة
ومل تذكر غريعلا من مالكي األرض وىم الوارث واحمليػي وادلشػمي فهػل تعطيػل
كػ ػػل أرض ؽللكهػ ػػا مالػ ػػك م ػ ػ ّدة ػ ػػبلث سػ ػػنني غلعػ ػػل اخلليفػ ػػة يأخػ ػػذىا منػ ػػو
ويعطيهػػا لغػػريه أـ أف ذلػػك خػػاص بػػاحملتجر ومػػن أقطعهػػا لػػو اخلليفػػةو واجلػواب
احملج ػػر غل ػػد أف التحج ػػري ل ػػؤلرض مث ػػل شػ ػرائها أو
عل ػػى ذل ػػك أف الن ػػا ر يف ّ
إر ه ػػا أو أي س ػػبب م ػػن أس ػػباب الكه ػػا يف التص ػػرؼ ب ػػاألرض ووض ػػع الي ػػد
عليهػػا .فػػألف بػػاع احملجػػر األرض الػػيت حجرىػػا ملػػك بيعهػػا ألنػّػو حػػق مقابػػل ػػاؿ
فتجػػوز ادلعاوضػػة عليػػو .ولػػو مػػات احملجػػر انتقػػل ملػػك األرض إىل ور تػػو كسػػائر
األمػػبلؾ يتصػػرفوف هبػػا وتقسػػم علػػيهم حسػػب الفريضػػة الشػػرعية .وكػػذلك شػػأف
م ػػن يقطع ػػو اخلليف ػػة أرضػ ػاً فل ػػيس إذف يف احملتج ػػر وادلقطَ ػػع أرضػ ػاً أيّػػة ص ػػفة
خاصػػة عػػن بػػاقي ادلػػالكني معػػل أخػػذ األرض إذا عطلػػت ػػبلث سػػنني خاص ػاً
ّ
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هبم ػػا دوف ب ػػاقي ادل ػػالكني بأس ػػباب أخ ػػر م ػػن أس ػػباب التمل ػػك ل ػػؤلرض .أو
معل احملتجر وادلقطع كبلً منهما قيداً ألخذ األرض إذا عطلػت ػبلث سػنني.
أمػػا كونػػو نػػص عليهمػػا دوف غريعلػػا فػػبل يفهػػم معػػىن القيديػػة ألنػّػو لػػيس وصػػفاً
مفهماً؛ لكوف األخذ دلن عطل إظلا ىػو ألنّػو زلتجػر أو ألنّػو أقطػع بػل ىػو مػن
قبي ػػل ال ػػنص عل ػػى ف ػػرد م ػػن أف ػ ػراد ادلطل ػػق وى ػػو أخ ػػذ األرض م ػػن مالكه ػػا إذا
عطلها فيكوف النص عاماً ويكوف ذكر احملتجر وادلقطع ذكراً لفرد مػن األفػراد
ال قيداً ؽلنع غريعلا .على أنو إذا ورد النص يف حاد ة ينظر فيو فألف وردت فيػو
العلية كاف نصاً عاما فيما علل فيو .والنص ىنا تفهم منو العلية وىػو أف أخػذ
األرض بعػػد ػػبلث سػػنني لتعطيلهػػا عػػن الزراعػػة فيكػػوف تعطيػػل األرض ػػبلث
سػػنني ىػػو علػػة أخػػذىا .وعلػػى ذلػػك تكػػوف ِعلػػة أخػػذ األرض مػػن احملتجػػر ىػػي
كونػػو عطلهػػا ػػبلث سػػنني ولػػيس كونػػو زلتج ػراً وال كونػػو زلتج ػراً عطلهػػا؛ أل ّف
التحجػػري لػػؤلرض ال يفيػػد عليػػة أخػػذىا .ال ُمنفػػرداً وال مقرون ػاً مػػع التعطيػػل بػػل
تعطيلهػػا وحػػده ىػػو الػػذي يفيػػد ِعلِّيػػة أخػػذىا .فيكػػوف تعطيػػل األرض ِعلػػة تػػدور
مػػع ادلعلػػوؿ وجػػوداً وعػػدماً فحيثمػػا حصػػل تعطيػػل األرض مػػن مالكهػػا ػػبلث
سػػنني أخػػذت منػػو سػواء أكػػاف ملكهػػا بػػالتحجري أـ باإلقطػػاع أـ بػػاإلرث أـ
غري ذلك .وإذا مل يعطلها احملتجػر ػبلث سػنني ال ت خػذ منػو .علػى أف احتجػار
األرض يف قػػوؿ عمػػر ولػػيس لمحتجػػر) ىػػو كنايػػة عػػن الكهػػا .إذ جػػرت عػػادة
ػلجػػر األرض أي ػلػػيا حػػدودىا تجػػارة لتعػػرؼ أ ػػا ملكػػو
مالػػك األرض أف ّ
وايػػز عػػن ملػػك غػػريه .وال يشػػمط أف يضػػع حجػػارة ح ػ يقػػاؿ زلتجػػر بػػل لػػو
وضع زرعاً أو شجراً على حدود األرض أو حفر حدودىا أو قاـ بػأي عمػل
يػػدؿ علػػى أنػػو وضػػع يػػده عليهػػا فػػألف ذلػػك كلػػو يقػػاؿ لػػو احتجػػار ويقػػاؿ دلػػن
يفعلو باألرض زلتجر .وذلذا يقوؿ الرسوؿ يف حػديث رخػر« :مػن أحػاط حائطػا
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علػػى أرض» رواه أبػػو داود والػػذي يػػدؿ علػػى أف احتجػػار األرض ىػػو كنايػػة عػػن
الكهػػا مػػا يرشػػد إليػػو معػػىن كلمػػة احتجػػر لغػػة .فػػألف اللغػػة تقػػوؿ احتجػػر الشػػيء
وض ػػعو يف حج ػػره أي حض ػػنو .ف ػػاحتجر األرض يع ػػت حض ػػنها ع ػػىن ملكه ػػا.
وعلػػى ىػػذا يكػػوف معػػىن احلػػديث لػػيس دلػػن حضػػن أرض ػاً أي ملكهػػا حػػق بعػػد
ػػبلث سػػنني س ػواء وضػػع علػػى حػػدودىا حجػػارة أـ أحػػاط عليهػػا حائط ػاً أو
فعل أي شيء يدؿ على ملكيتها.
ىذا بالنسػبة للػنص أمػا بالنسػبة دلػا سػار عليػو عمػر وسػكت عنػو سػائر
الصػػحابة فػػألف عمػػر قػػد حكػػم بػػاألرض -الػػيت أقطعهػػا رسػػوؿ ا  إىل مزينػػة
وعمرىػػا غػػريىم -دلػػن عمرىػػا ومنػػع مزينػػة مػػن أخػػذىا وقػػاؿ :مػػن عطػػل أرضػػا
ثالث سنين لم يعمرىا فجاء غيره فعمرىا فهي لو) فهذا الكبلـ من عمر عاـ
إذ قاؿ :من عطل أرضا)  .وقاؿ لػببلؿ بػن احلػارث ادلػزم« :إف رسػوؿ اهلل 

لم يقطعك لتحجره على النّاس ،إنما أقطعك لتعمل ،فخذ منها مػا قػدرت علػى
عمارتػػو ،ورد البػػاقي»  .رواه أبػػو عبيػػد يف األم ػواؿ وأخػػذ منػػو بالفعػػل مػػا عجػػز

عػػن عمارتػػو .و صػػيص ىػػذا باإلقطػػاع وحػػده دوف سلصػػص صػري ال غلػػوز بػػل
يبقػى عامػػا .وأمػا كػػوف احلاد ػة حصػػلت مػع مػػن أقطعهػا فهػػي تعبػري عػػن واقعػػة
وليست قيداً يف ىذه احلاد ة.

وعلى ىذا فألف كل مالػك لػؤلرض إذا عطلهػا ػبلث سػنني ت خػذ منػو
وتعطػػى لغػػريه مهمػػا كػػاف سػػبب ملكػػو لػػؤلرض إذ العػػسة بتعطيػػل األرض ال
بسػػبب ملكيتهػػا .وال يقػػاؿ إف ىػػذا أخػػذ ألم ػواؿ النّػػاس بغػػري حػػق؛ أل ّف الشػػرع
جعػػل دللكيػػة األرض معػػىن غػػري معػػىن ملكيػػة األمػواؿ ادلنقولػػة وغػػري معػػىن ملكيػػة
العق ػػار فجع ػػل ملكيته ػػا لزراعته ػػا .ف ػػألذا عطل ػػت ادل ػػدة ال ػػيت ن ػػص الش ػػرع عليه ػػا
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ذى ػػب مع ػػىن ملكيته ػػا ع ػػن مالكه ػػا .وق ػػد جع ػػل الش ػػرع الي ػػك األرض للزراع ػػة
باالعتمػػار واليكهػػا باإلقطػػاع وادل ػرياث والش ػراء وغػػري ذلػػك وجعػػل مريػػدىا
من صاحبها باإلعلاؿ .كل ذلك من أجل دواـ زراعة األرض واستغبلذلا.

منع إجارة األرض
ال غلػوز دلالػك األرض أف يػ جر أرضػو للزراعػة مطلقػاً سػواء أكػاف مالكػاً
لرقبتها ومنفعتها معاً أـ مالكاً دلنفعتها فقا أي سواء أكانػت األرض عشػرية
أـ خراجيػػة وس ػواء أكػػاف األجػػر نقػػوداً أـ غريىػػا .كمػػا إنػػو ال غلػػوز أف ي ػ جر
األرض للزراعػػة بشػػيء شلػػا تنبتػػو مػػن الطعػػاـ أو غػػريه وال بشػػيء شلػػا ؼلػػرج منهػػا
مطلقاً ألنّو كلو إجػارة .وإجػارة األرض للزراعػة غػري جػائزة مطلقػاً .فقػد جػاء يف
صػػحي البخػػاري أف رسػػوؿ ا  قػػاؿ« :م ػػن كان ػػت ل ػػو أرض فليزرعه ػػا أو
ليمنحهػػا أخػػاه فػػإف أبػػى فليمسػػك أرضػػو»  .وجػػاء يف صػػحي مسػػلم« :نهػػى
رسوؿ اهلل  أف يؤخػذ لػ رض أجػر أو حػ » وجػاء يف سػنن النسػائي« :نهػى
رسػػوؿ اهلل  عػػن ك ػراء األرض .قلنػػا :يػػا رسػػوؿ اهلل ،إذف نكريهػػا بشػػيء مػػن

الحػػب قػػاؿ :ال .قػػاؿ :وكنػػا نكريهػػا بػػالتّبن فقػػاؿ :ال .وكنػػا نكريهػػا بمػػا علػػى
الربيػػع السػػاقي قػػاؿ :ال ازرعهػػا أو امنحهػػا أخػػاؾ» والربيػػع النهػػر الصػػغري أي

الػوادي أي كنػػا نكريهػػا علػػى زراعػػة القسػم الػػذي علػػى الربيػػع أي علػػى جانػػب
ادلاء .وص عن النيب « : أنو نهى عن أف يؤخػذ لػ رض أجػر أو حػ وعػن
أف تكػػرع بثلػػث أو ربػػع»  .ورو أبػػو داود عػػن رافػػع بػػن خػػديج أف رسػػوؿ ا
 قاؿ« :من كانت لو أرض فليزرعها أو فَليُزِرعهػا أخػاه وال يكاريهػا بثلػث،
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وال بربػػع ،وال بطعػػاـ مسػػمى»  .ورو البخػػاري عػػن نػػافع أف عبػػد ا بػػن عمػػر
ُحدِّث عن رافع بن خديج« :أف النبي  نهى عن كراء المزارع» فػذىب ابػن
عمر إىل رافع فذىبت معو نسألو فقاؿ« :نهى النبي  عن كػراء المػزارع» .
ورو البخاري عن سامل أف عبد اهلل بن عمر ترؾ كراء األرض.
فهذه األحاديث صػرػلة يف ػي الرسػوؿ  عػن تػأجري األرض .والنهػي
وإف كاف يػدؿ علػى رلػرد طلػب الػمؾ غػري أف القرينػة ىنػا تػدؿ علػى أف الطلػب
للجػػزـ فق ػػد قػػالوا للرس ػػوؿ :نكريه ػػا بشػػيء م ػػن احل ػػب قػػاؿ :ال اّ ق ػػالوا ل ػػو:
نكريهػػا بػػالتنب فقػػاؿ :ال اّ قػػالوا :كنػػا نكريهػػا علػػى الربيػػع فقػػاؿ :ال اّ أكػػد
ذلك بقولو« :ازرعها ،أو امنحها أخاؾ»  .وىذا واض فيو اإلصرار على النهػي
وىػػو للتأكيػػد .عػػبلوة علػػى أف التوكيػػد يف العربيػػة إمػػا لفظيػاً بتكػرار اللفػ وإمػػا
معنوي ػاً وىن ػػا ق ػػد تك ػػرر لف ػ النه ػػي ف ػػدؿ عل ػػى التأكي ػػد .وأم ػػا ت ػػأجري الرس ػػوؿ
ألرض خي ػػس عل ػػى النص ػػف فل ػػيس م ػػن ى ػػذا الب ػػاب أل ّف أرض خي ػػس كان ػػت
شجراً وليست أرضاً ملساء بدليل ما رو ابن اسػحق يف السػرية عػن عبػد ا
بن أ بكر« :أف رسوؿ اهلل  كاف يبعث إلػى أىػل خيبػر عبػد اهلل بػن رواحػة
خارصػػا بػػين المسػػلمين ويهػػود فيخػػرص علػػيهم . . .ثػ ّػم أصػػيب عبػػد اهلل بػػن

رواحػػة بمؤتػػة يرحمػػو اهلل فكػػاف جبػػار بػػن صػػخر ابػػن أميػػة بػػن خنسػػاء ،أخػػو بنػػي

سػلمة ،ىػػو الػذي ي ػخرص علػيهم بعػػد عبػد اهلل بػػن رواحػة» واخلػػارص ىػو الػػذي
يقدر الثمر وىو على أصولو قبل أف ُغلَد .فهػذا صػري بػأف أرض خيػس شػجر
وليسػػت أرض ػاً ملسػػاء .وأمػػا مػػا فيهػػا مػػن زرع فهػػو أقػػل مػػن مسػػاحة الشػػجر
فيكوف تابعاً لو .وعليو فليست أرض خيس من باب تأجري األرض بل ىػي مػن
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بػػاب ادلسػػاقاة وادلسػػاقاة جػػائزة .وفػػوؽ ذلػػك فإنّػػو بعػػد نهػػي الرسػػوؿ  امتنػػع

الصػػحابة عػػن تػػأجير األرض ومػػنهم عبػػد اهلل بػػن عمػػر فػػدؿ علػػى أ ػػم فهم ػوا
حت ػػرمي إج ػػارة األرض .غ ػػري أف حت ػػرمي إج ػػارة األرض إظل ػػا ى ػػو إذا كان ػػت إجار ػػا
للزراعػػة .أمػػا إف كانػػت إجار ػػا لغػػري الزراعػػة فيجػػوز إذ غلػػوز أف يسػػتأجر ادلػػرء
األرض لتكوف مراحػاً أو مقػيبلً أو سلزنػاً لبضػاعتو أو لبلنتفػاع هبػا بشػيء معػني
غػػري الزراعػػة .أل ّف النهػػي عػػن تػػأجري األرض منصػػب علػػى تأجريىػػا للزراعػػة كمػػا
ي خذ من األحاديػث الصػحيحة .فهػذه األحكػاـ لؤلراضػي ومػا يتعلػق هبػا تبػني
ادلسلم حني يعمل لتنمية ملكيتو عن طريق الزراعة.
الكيفية اليت قيد هبا الشارعُ
َ
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البيع واالستصناع
البيع
إف ا سبحانو وتعاىل جعل ادلاؿ سبباً إلقامة مصا العباد يف الدنيا
وشرع طريق التجارة الكتساب تلك ادلصا  .أل ّف ما ػلتاج إليو كل أحد ال
يوجد ميسوراً يف كل موضع وألف أخذه عن طريق القوة والتغالب فساد فبل
بد من أف يكوف ىنالك نظاـ ِّ
ؽلكن كل واحد من أخذ ما ػلتاج إليو عن غري

طريق القوة والتغالب فكانت التجارة وكانت أحكاـ البيع .قاؿ ا تعاىل:
           
 .    والتجارة نوعاف :حبلؿ يسمى يف الشرع بيعاً وحراـ
يُسمى ربا كل واحد منهما مارة .فألف ا أخس عن الكفرة إنكارىم الفرؽ
بني البيع والربا عقبلً فقاؿ عز وجل       :
ّ
  اّ فرؽ بينهما يف احلل واحلرمة بقولو تعاىل     :
 . فعرفنا أف كل واحد منهما مارة وأف احلبلؿ اجلائز منهما شرعاً ىو
البيع .وانعقاد ىذا البيع يكوف بلفظني أحدعلا يدؿ على اإلغلاب واآلخر
يت وما يف معناعلا قوالً وعمبلً .وغلوز أف
بعت واشم ُ
يدؿ على القبوؿ وعلا ُ
يتوىل صاحب السلعة البيع وأف ينيب عنو وكيبلً أو رسوالً ليقوـ بالبيع عنو
وغلوز أف يستأجر أجرياً ليقوـ بالبيع عنو على أف يكوف أجره معلوماً فألف
استأجره على جزء من الرب كاف شريكاً مضارباً وانطبق عليو حكم
ادلضارب ال حكم األجري .وكذلك غلوز أف يشمي ادلاؿ بنفسو أو بواسطة
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وكيلو أو رسولو أو أف يستأجر من يشمي لو بنفسو.
واحلاصل أف التجارة جائزة .وىي نوع من أنواع تنمية ادللك وواضحة
يف أحكاـ البيع والشركة .وقد وردت التجارة يف القررف واحلديث قاؿ تعاىل:
           

 . ورو رفاعة« :أنو خرج مع النبي  إلى المصلى ،فرأع النّاس
يتبايعوف فقاؿ :يا معشر التجار ،فرفعوا أعناقهم وأبصارىم إليو إجابة لو فقاؿ:

إف التجار يبعثوف يوـ القيامة فجارا إالّ من اتقى اهلل وبر وصدؽ»  .ورو أبو
سعيد عن النيب  أنو قاؿ« :التاجر الصدوؽ األمين مع النبيين والصديقين
والشهداء» أخرجهما الممذي.
والتج ػ ػػارة نوع ػ ػػاف التج ػ ػػارة الداخلي ػ ػػة والتج ػ ػػارة اخلارجي ػ ػػة .أم ػ ػػا التج ػ ػػارة
الداخلية فهي البيع والشراء اجلاري بػني النّػاس يف السػلع ادلوجػودة لػديهم سػواء
أكان ػػت م ػػن منتوج ػػا م زراعي ػػة كان ػػت أـ ص ػػناعية أـ م ػػن منتوج ػػات غ ػػريىم
ولكنهػػا أصػػبحت يف ببلدىػػم يتبادلو ػػا .والتجػػارة الداخليػػة ال شػػيء فيهػػا وال
قيػػود عليهػػا إالّ مػػا ورد مػػن األحكػػاـ ادلتعلقػػة بػػالبيع .أمػػا السػػلع ونػػوع السػػلع
ونقلها داخل الببلد مػن بلػد إىل بلػد فهػو مػموؾ لكػل إنسػاف أف يتػاجر ضػمن
أحكاـ الشرع وليس للدولػة علػى التجػارة الداخليػة إالّ حػق اإلشػراؼ فقػا .أمػا
التج ػػارة اخلارجي ػػة فه ػػي شػ ػراء الس ػػلع م ػػن خ ػػارج ال ػػببلد وبي ػػع س ػػلع ال ػػببلد إىل
خارجهػػا س ػواء أكانػػت ىػػذه السػػلع زراعيػػة أـ صػػناعية .وىػػذه التجػػارة ضػػع
إلشػراؼ الدولػػة ادلباشػػر فهػػي الػػيت تتػػوىل اإلشػراؼ ادلباشػػر علػػى إدخػػاؿ السػػلع
وإخراجها وعلى التجار احلربيني وادلعاىدين.
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االستصناع
ىػػو أف يستصػػنع الرجػػل عنػػد رخػػر رنيػػة أو سػػيارة أو أي شػػيء يػػدخل
يف الصػػناعة .واالستصػػناع جػػائز و ابػػت بالس ػنّة .فقػػد استصػػنع رسػػوؿ ا 
خاااً عن أنس قاؿ :صػنع النبػي  خاتمػا .وعػن عبػد ا بػن عمػر أف النبػي
 اصطنع خاتما من ذىب .رواعلا البخاري .واستصنع ادلنس عن سهل قػاؿ:
بعث رسوؿ اهلل  إلى امرأة أف ُمري غالمػك النجػار يعمػل لػي أعػوادا أجلػس

علػػيهن .رواه البخػػاري .وقػػد ك ػػاف النّػػاس يستص ػػنعوف فػػي أي ػػاـ رس ػػوؿ اهلل 

وس ػػكت ع ػػنهم فسػػكوتو تقريػػر ذل ػم علػػى االستصػػناع .وتقري ػػر الرسػػوؿ وعملػػو
كقولو دليل شرعي .وادلعقود عليو ىو ادلستصنع فيو أي اخلامت وادلنس واخلزانػة
والسػػيارة وغػػري ذلػػك .وىػػو علػػى ىػػذا الوجػػو مػػن قبيػػل البيػػع ولػػيس مػػن قبيػػل
اإلجػػارة .أمػػا لػػو أحضػػر الشػػخص للصػػانع ادلػػادة اخلػػاـ وطلػػب منػػو أف يصػػنعها
لو شي اً معيناً فألنّو يكوف حين ذ من قبيل اإلجارة.
والصػػناعة مػػن حيػػث ىػػي أسػػاس مهػػم مػػن أسػػس احليػػاة االقتصػػادية أليػػة
أم ػػة وأي ش ػػعب يف أي رلتم ػػع .وق ػػد كان ػػت الص ػػناعة مقتص ػػرة عل ػػى ادلص ػػنع
اليػػدوي وحػػده فلمػػا اىتػػد اإلنسػػاف إىل اسػػتخداـ البخػػار يف تسػػيري اآلالت
أخػػذ ادلصػػنع اآل ػلػػل تػػدرغلياً زلػػل ادلصػػنع اليػػدوي ودلػػا جػػاءت االخماعػػات
احلديث ػػة حص ػػل انق ػػبلب خط ػػري يف الص ػػناعة ف ػزاد اإلنت ػػاج زي ػػادة مل تك ػػن ط ػػر
بباؿ وغدا ادلصنع اآل أساساً من أسس احلياة االقتصادية.
واألحكػػاـ ادلتعلقػػة بادلصػػانع اآلليػػة أو ادلصػػانع اليدويػػة ال لػػو مػػن أف
تكػ ػػوف مػ ػػن أحكػ ػػاـ الشػ ػػركة أو أحكػ ػػاـ اإلجػ ػػارة أو أحكػ ػػاـ البي ػ ػػع والتج ػ ػػارة
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اخلارجيػػة .فمػػن حيػػث إنشػػاء ادلصػػنع قػػد يكػػوف ػػاؿ فػػرد وىػػذا نػػادر .والغالػػب
أف يك ػػوف ػػاؿ ع ػػدة أفػ ػراد يش ػػمكوف يف إنشػائ ػ ػو .وحيػنػ ػ ػذ تطب ػ ػق علي ػػو أحك ػػاـ
الش ػركات اإلسػبلمي ػة .وأمػػا مػػن حيػػث العمػػل فيػػو مػػن إدارة أو عمػػل أو صػن ػع أو
غػري ذلػػك فتطػب ػق علي ػو أحكػاـ إج ػارة األجي ػر .وأمػػا مػن حيػػث تص ػريف إنتاج ػو
فتطػبػ ػ ػق عليػ ػ ػو أحكػ ػػاـ البيػ ػػع والتجػ ػػارة اخلارجيػ ػ ػة وؽلنػ ػػع في ػ ػ ػو التػ ػػدليس والغ ػ ػػنب
واالحتكػػار كمػػا ؽلنػػع التسػػعري إىل غػػري ذلػػك مػػن أحكػػاـ البيػػع .وأمػػا التوصػػية
عل ػػى مػ ػػا ينتجػ ػػو م ػػن إنتػ ػػاج صػ ػػغري أو كب ػػري قبػ ػػل صػ ػػنعو فألنّػػو يطبػ ػػق فيػ ػػو أحكػ ػػاـ
وػلكم الشػرعُ يف إلػزاـ ادلسػتصػنع ا صنع لو أو عدـ إلزامو.
االستصناعُ .
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أحكاـ الشركات
الشركة في اإلسالـ
الشػ ػركة يف اللغػ ػة خلػػا النصيػ ػبني فصػػاعداً تيػػث ال يتميػػز الواحػػد عػػن
اآلخر .والشػركة شػرعاً ىي عقد بني ا نني فػأكثر يتفقػاف فيػو علػى القيػاـ بعمػل
مػػا بقصػػد ال ػرب  .وعقػػد الشػػركة يقتضػػي وجػػود اإلغلػػاب والقبػػوؿ فيػػو مع ػاً
كسػػائر العق ػػود .واإلغلػػاب أف يق ػػوؿ أحػػدعلا لآلخػػر شػػاركتك يف كػػذا ويق ػػوؿ
اآلخػػر قبلػػت .إالّ أنػػو لػػيس اللف ػ ادلػػذكور بػػبلزـ بػػل ادلعػػىن أي ال بػػد مػػن أف
يتحقػػق يف اإلغلػػاب والقبػػوؿ معػػىن يفيػػد أف أحػػدعلا خاطػػب اآلخػػر مشػػافهة أو
كتابػػة بالشػػركة علػػى شػػيء واآلخػػر يقبػػل ذلػػك .فاالتفػػاؽ علػػى رلػػرد االشػماؾ
ال يعتس عقداً واالتفاؽ على دفع ادلػاؿ لبلشػماؾ ال يعتػس عقػداً بػل ال بػد مػن
أف يتض ػػمن العق ػػد مع ػػىن ادلش ػػاركة عل ػػى ش ػػيء .وش ػػرط ص ػػحة عق ػػد الش ػػركة أف
يكوف ادلعقود عليػو تصػرفاً وأف يكػوف ىػذا التصػرؼ ادلعقػود عليػو عقػد الشػركة
قاببلً للوكالة ليكوف ما يستفاد بالتصرؼ مشمكاً بينهما.

والش ػػركة ج ػػائزة ألنّػػو  بُع ػػث والن ػػاس يتع ػػاملوف هب ػػا ف ػػأقرىم الرس ػػوؿ
عليها فكاف إقراره عليو السبلـ لتعامل النّاس هبا دليبلً شرعياً على جوازىا.
ورو البخػػاري مػػن طريػػق سػػليماف بػػن أ مسػػلم أنػػو قػػاؿ :سػػألت أبػػا
ادلنهػػاؿ عػػن الصػػرؼ يػػداً بيػػد فقػػاؿ :اشػػتريت أنػػا وش ػريك لػػي شػػيئا يػػدا بيػػد

ونسػيئة ،فجاءنػػا البػراء بػػن عػػازب ،فسػػألناه ،فقػاؿ :فعلػػت أنػػا وشػريكي زيػػد بػػن
أرقػػم ،وسػألن ػا النبػػي  ع ػن ذلػػك فق ػاؿ« :مػػا ك ػاف ي ػدا بيػػد فخ ػذوه ومػػا كػاف
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نسػػيئة فػػر ّدوه» فهػػو يػػدؿ علػػى أف الشػػركة كػػاف ادلسػػلموف يتعػػاملوف هبػػا وأقػػرىم
الرسػػوؿ  عليهػػا .ورو أبػػوداود عػػن أ ىريػػرة عػػن النػػيب  قػػاؿ« :إف اهلل
يقوؿ أنا ثػالث الش ػريكين مػا لػم يخػن أحػدىما صػاحبو ،فػإذا خانػو خرجػت مػن
بينهما».

وم ػػوز الش ػػركة بػػني ادلس ػػلمني مػػع بعض ػػهم وبػػني ال ػػذميني مػػع بعض ػػهم
وبػػني ادلسػػلمني والػػذميني .فيصػ أف يشػػارؾ ادلسػػلم النص ػرام واجملوسػػي وغػػريىم
مػػن الػػذميني .رو مسػػلم عػػن عبػػد ا بػػن عمػػر قػػاؿ« :عامػػل رسػػوؿ اهلل 
أىل خيبر  -وىم يهود  -بشطر مػا يخػرج منهػا مػن ثمػر أو زرع»  .و «اشػترع
رسوؿ اهلل  من يهودي طعاما ورىنو درعو» رواه البخػاري مػن طريػق عائشػة.
ورو الممػػذي عػػن ابػػن عبػػاس قػػاؿ« :تػػوفى النبػػي  ودرعػػو مرىونػػة بعش ػرين
صاعا من طعاـ أخذه ألىلو»  .ورو الممذي عن عائشة« :أف رسوؿ اهلل 
أرسػػل إلػػى يهػػودي يطلػػب منػػو ثػػوبين إلػػى الميسػػرة»  .وذلػػذا فػػألف شػراكة اليهػػود
والنصػػار وغػػريىم مػػن الػػذميني جػػائزة أل ّف معػػاملتهم جػػائزة .إالّ أف الػػذميني ال
غلػوز ذلػم بيػػع اخلمػر واخلنزيػر وىػػم يف شػركة مػع ادلسػػلم أمػا مػا بػػاعوه مػن اخلمػػر
واخلنزيػػر قبػػل مشػػاركتهم للمسػػلم فثمنػػو حػػبلؿ يف الشػػركة .وال تصػ الشػػركة إالّ
من جائز التصرؼ؛ أل ّ ا عقد على التصرؼ يف ادلاؿ فلم يصػ مػن غػري جػائز
التصػػرؼ يف ادلػػاؿ؛ ولػػذلك ال مػػوز شػػركة احملجػػور عليػػو وال شػػركة كػػل مػػن ال
غلوز تصرفو.
والشػػركة إمػػا شػػركة أمػػبلؾ أو شػػركة عقػػود .فشػػركة األمػػبلؾ ىػػي شػػركة
العني كالشػركة يف عػني ير هػا رجػبلف أو يشػميا ا أو يهبهػا ذلمػا أحػد أو مػا
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شػػاكل ذلػػك .وتعتػػس شػػركة العقػػود ىػػي موضػػع البحػػث يف تنميػػة ادللػػك .ويتبػػني
من استقراء شركات العقود يف اإلسبلـ وتتبعها وتتبع األحكاـ الشرعية ادلتعلقة
هبػػا واألدلػػة الشػػرعية ال ػواردة يف شػػأ ا أف شػػركات العق ػػود مخسػػة أن ػواع ى ػػي:
شركة العناف وشركة األبداف وشركة ادلضاربة وشركة الوجوه وشػركة ادلفاوضػة
وىذه ىي رلمل أحكامها:

شركة العناف
وىػػي أف يشػػمؾ بػػدناف اليهمػػا أي أف يشػػمؾ شخصػػاف اليهمػػا علػػى
أف يعمػػبل فيػػو بأبػػدا ما وال ػرب بينهمػػا .و ّيػػت شػػركة عنػػاف؛ أل مػػا يتسػػاوياف
بالتصػػرؼ كالفارسػػني إذا سػػويا بػػني فرسػػيهما وتسػػاويا يف السػػري فػػألف عنانيهمػػا
يكونػػاف سػواء .وىػػذه الشػػركة جػػائزة بالسػػنة وإمجػػاع الصػػحابة والنػػاس يشػػمكوف
هبا منذ أياـ النيب  وأياـ الصحابة.
وىػػذا النػػوع مػػن الشػػركة غلعػػل فيػػو رأس ادلػػاؿ نقػػوداً؛ أل ّف النقػػود ىػػي قػػيم
األم ػواؿ وأمث ػػاف ادلبيع ػػات .أم ػػا الع ػػروض ف ػػبل م ػػوز الش ػػركة عليه ػػا إالّ إذا ّقوم ػػت
وقػػت العقػػد وجعلػػت قيمتهػػا وقػػت العقػػد رأس ادل ػاؿ .ويشػػمط أف يكػػوف رأس
ادل ػػاؿ معلومػ ػاً ؽلك ػػن التص ػػرؼ ب ػػو يف احل ػػاؿ .ف ػػبل م ػػوز الش ػػركة عل ػػى رأس م ػػاؿ
رلهػػوؿ وال مػػوز ػػاؿ غائػػب أو بػػدين ألنػّػو ال بػػد مػػن الرجػػوع إىل رأس ادلػػاؿ
عند ادلفاصلة .وألف الدين ال ؽلكن التصرؼ بو يف احلاؿ وىو مقصػود الشػركة.
وال يشػػمط تسػػاوي ادلػػالني يف القػػدر وال أف يكػػوف ادلػػاالف مػػن نػػوع واحػػد إال
أنػػو غلػػب أف يُقومػػا بقيمػػة واحػػدة ح ػ يصػػب ادلػػاالف مػػاالً واحػػداً فيص ػ أف
يش ػػمكا بنق ػػود مص ػرية وس ػػورية ولك ػػن غل ػػب أف يقوم ػػا بقيم ػ ػة واح ػ ػدة تقوي ػ ػماً
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يػػذىب انفص ػػاذلما وغلعلهم ػػا شػػي اً واح ػػداً .ألنّػػو يشػتػ ػرط أف يك ػ ػوف رأس م ػاؿ
الشػ ػركة مػػاالً واحػ ػداً شػػائعاً للجميػػع ال يعػػرؼ أحػػد الش ػريكني مالػػو مػػن مػػاؿ
اآلخر .ويشمط أف تكوف أيدي الشريكني على ادلاؿ .وشركة العنػاف مبنيػة علػى
الوكالػة واألمانػػة؛ أل ّف كػػل واحػد منهمػػا يكػػوف بدفعػػو ادلػاؿ إىل صػػاحبو قػػد أمنػػو
وبألذنػػو لػػو يف التصػػرؼ قػػد وكلػػو .ومػ اػػت الشػػركة صػػارت شػػي اً واحػػداً وصػػار
واجب ػ ػاً عل ػػى الشػ ػػركاء أف يباش ػػروا العمػ ػػل بأنفس ػػهم أل ّف الشػ ػػركة وقع ػػت علػ ػػى
أبػػدا م .فػػبل غلػػوز ألحػػدىم أف يوكػػل عنػػو مػػن يقػػوـ ببدنػػو مقامػػو يف الشػػركة يف
التصػػرؼ .بػػل الشػػركة كلهػػا ت ػ جر مػػن تشػ ػاء وتسػ ػتخدـ بػػدف مػػن تشػػاء أج ػرياً
عندىا ال عند أحد الشركاء.
وغلوز لكل واحد من الشريكني أو الشركاء أف يبيػع ويشػمي علػى الوجػو
الػػذي ي ػراه مصػػلحة للشػػركة .ولػػو أف يقػػبح الػػثمن وادلبيػػع وؼلاصػػم يف الػػدين
ويطالب بو وأف ػليل وػلاؿ عليو ويرد بالعيب .ولو أف يستأجر مػن رأس مػاؿ
الشركة وي جر؛ أل ّف ادلنافع أجريت رلر األعياف فصار كالشراء والبيػع .فلػو أف
يبيػػع السػػلعة كالسػػيارة مػػثبلً ولػػو أف ي جرىػػا باعتبارىػػا سػػلعة للبيػػع فصػػارت
منفعته ػ ػػا يف الش ػ ػػركة ك ػ ػػالعني نفس ػ ػػها .فأُج ِريَػ ػػت رلراى ػ ػػا .وال يش ػ ػػمط تس ػ ػػاوي
الشػ ػريكني يف ادل ػػاؿ ب ػػل يش ػػمط تس ػػاويهما يف التص ػػرؼ .أم ػػا ادل ػػاؿ فيصػ ػ أف
يتفاضػبل يف ادلػػاؿ ويصػ أف يتسػاويا والػرب يكػػوف علػى مػػا شػرطا .فيصػ أف
يشػػمطا التس ػػاوي يف ال ػرب ويص ػ أف يش ػػمطا التفاضػػل في ػػو .وقػػد ك ػػاف عل ػػي
رضي ا عنو يقوؿ هبذا« :الربح علػى مػا اصػطلحوا عليػو» رواه عبػد الػرزاؽ يف
اجلامع .أما اخلسارة يف شركة العناف فأل ا تكوف علػى قػدر ادلػاؿ فقػا فػألف كػاف
ماذلمػػا متسػػاوياً يف القػػدر فاخلسػػارة بينهمػػا مناصػػفة وإف كػػاف أ بل ػاً فاخلس ػراف
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أ بل ػ ػاً .وإذا ش ػػرطا غ ػػري ذل ػػك ال قيم ػػة لش ػػرطهما وينف ػػذ حك ػػم اخلس ػػارة دوف
شػػرطهما وىػػو أف تػػوزع اخلسػػارة علػػى نسػػبة ادلػػاؿ؛ أل ّف البػػدف ال ؼلسػػر مػػاالً
وإظلػػا ؼلسػػر مػػا بذلػػو مػػن جهػػد فقػػا فتبقػػى اخلسػػارة علػػى ادلػػاؿ وتػػوزع عليػػو
بنسػػبة حصػػص الشػػركاء .وذلػػك أف الشػراكة وكالػػة وحكػػم الوكالػػة أف الوكيػػل ال
يضػػمن وأف اخلسػػارة تقػػع علػػى مػػاؿ ادلوكػػل .رو عبػػد الػػرزاؽ يف اجلػػامع عػػن
علػ ّػي رض ػػي ا عن ػػو ق ػػاؿ« :الوض ػػيعة عل ػػى الم ػػاؿ والػ ػربح عل ػػى م ػػا اص ػػطلحوا
عليو».

شركة األبداف
وى ػػي أف يش ػػمؾ ا ن ػػاف أو أكث ػػر بأب ػػدا ما فق ػػا دوف ماذلم ػػا أي فيم ػػا
يكتسػ ػػبانو بأيػ ػػديهما أي اهػ ػػدعلا .مػ ػػن عمػ ػػل معػ ػػني س ػ ػواء أكػ ػػاف فكري ػ ػاً أـ
جسػػدياً .وذلػػك كالصػػناع يشػػمكوف علػػى أف يعمل ػوا يف صػػناعا م فمػػا يرتونػػو
فهو بينهم .كادلهندسني واألطباء والصيادين واحلمالني والنجػارين وسػائقي
الس ػػيارات وأمث ػاذلم .وال يش ػػمط اتف ػػاؽ الص ػػنائع ب ػػني الش ػػركاء وال أف يكونػ ػوا
مجيع ػ ػاً صػ ػػناعاً .فلػ ػػو اشػ ػػمؾ صػ ػػناع سلتلفػ ػػو الصػ ػػنائع جػ ػػاز أل ّ ػ ػػم اشػ ػػمكوا يف
مكسػػب مبػػاح فص ػ كمػػا لػػو اتفقػػت الصػػنائع بيػػنهم .ولػػو اشػػمكوا يف عمػػل
معني على أف يدير أحدىم الشركة واآلخر يقبح ادلاؿ والثالث يعمػل بيػده
صػػحت الشػػركة .وعلػػى ذلػػك غلػػوز أف يشػػمؾ عمػػاؿ يف مصػػنع س ػواء أكػػانوا
كلهم يعرفوف الصناعة أـ بعضهم يعرؼ وبعضػهم اآلخػر ال يعػرؼ فيشػمكوف
صناعاً وعماالً وكتابػاً وحراسػاً يكونػوف مجيعػاً شػركاء يف ادلصػنع .إالّ أنػو يشػمط
أف يكوف العمل الذي اشمكوا بالقياـ بو بقصد الرب عمبلً مباحػاً أمػا إذا كػاف
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العمل زلرماً فبل موز الشركة فيو.
وال ػرب يف شػػركة األبػػداف يك ػػوف تسػػب مػػا اتفق ػوا عليػػو مػػن مسػػاواة أو
تفاضل .أل ّف العمل يستحق بػو الػرب وغلػوز تفاضػل الشػركاء يف العمػل فجػاز
تفاضػػلهم يف ال ػرب احلاصػػل بػػو .ولكػػل واحػػد مػػنهم ادلطالبػػة بػػاألجرة كلهػػا شل ػن
اس ػػتأجرىم وبػػثمن البض ػػاعة الػػيت ص ػػنعوىا شلػػن يش ػميها .وللمس ػػتأجر ذل ػػم أو
ادلشمي منهم ما صنعوا مػن بضػاعة دفػع األجػرة مجيعهػا أو دفػع مثػن البضػاعة
مجيعػػو إىل أي واحػػد مػػنهم وإىل أيهػػم دفعهػػا بػػر ء .وإف عمػػل أحػػد الشػػركاء
دوف شػػركائو فالكسػػب بيػػنهم؛ أل ّف العمػػل مضػػموف علػػيهم معػاً وبتضػػامنهم لػػو
وجب ػػت األج ػػرة فيك ػػوف ذل ػػم كم ػػا ك ػػاف الض ػػماف عل ػػيهم .ول ػػيس ألح ػػدىم أف
يوكػػل عنػػو غػػريه ش ػريكاً ببدنػػو كمػػا أنػػو لػػيس ألحػػدىم أف يسػػتأجر أج ػرياً عنػػو
شػريكاً ببدنػو؛ أل ّف العقػد وقػع علػى ذاتػو فيجػب أف يكػوف ىػو ادلباشػر للعمػل
أل ّف الشريك بدنو ىو وىو ادلتعني يف الشركة .ولكػن غلػوز أف يسػتأجر أحػدىم
أج ػراء واالسػػت جار حين ػػذ يكػػوف مػػن الشػػركة وللشػػركة ولػػو باشػػره واحػػد مػػن
الشػػركاء وال يكػػوف نيابػػة عنػػو وال وكالػػة وال أج ػرياً عنػػو .ويكػػوف تصػػرؼ كػػل
شريك تصرفاً عن الشركة ويلزـ كل واحد منهم ما يتقبلو شريكو من أعماؿ.
وىػػذه الشػػركة جػػائزة دل ػا رو أبػػو داود واأل ػػرـ بألسػػنادعلا عػػن أ عبيػػدة
عن أبيو عبد ا بن مسعود قاؿ« :اشتركت أنا وعمار بن ياسر وسعد بػن أبػي
وقاص ،فيما نُصيب يوـ بدر ،فجاء سعد بأسيرين ولػم أجػئ أنػا وعمػار بشػيء»
وقد أقرىم الرسػوؿ  علػى ذلػك .وقػاؿ أيػد بػن حنبػل« :أشػرؾ بيػنهم النبػي
 . » فه ػذا احل ػػديث ص ػري يف اش ػماؾ مجاع ػػة م ػػن الص ػػحابة يف أب ػػدا م يف
عمػػل يقومػػوف بػػو وىػػو قتػػاؿ األعػػداء ويقسػػموف مػػا ينػػالوف مػػن غنػػائم إف رتػوا
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ادلعركػػة .أمػػا مػػا يقػػاؿ مػػن أف حكػػم الغنػػائم ؼلػػالف ىػػذه الشػػركة فألنػّػو غػػري وارد
على ىذا احلديث؛ أل ّف حكم الغنائم نزؿ بعد معركػة بػدر ىػذه فحػني حصػلت
ىػذه الشػركة بأبػدا م مل يكػن حكػم الغنػائم موجػوداً .وحكػم الغنػائم الػذي نػػزؿ
فيمػػا بعػػد ال ينسػػخ الشػػركة الػػيت حصػػلت وإظلػػا يبػػني نصػػيب الغػػاظلني ويبقػػى
حكم شركة األبداف ابتاً هبذا احلديث.

شركة المضاربة
وتسمى قراضاً وىي أف يشمؾ بدف وماؿ .ومعناىا أف يػدفع رجػل مالػو
إىل رخػػر يتجػػر لػػو فيػػو علػػى أف مػػا ػلصػػل مػػن ال ػرب يػػوزع بينهمػػا حسػػب مػػا
يشػػمطانو .إالّ أف اخلسػػارة يف ادلضػػاربة ال ضػػع التفػػاؽ الش ػريكني بػػل دلػػا ورد
يف الش ػػرع .واخلس ػػارة يف ادلض ػػاربة تك ػػوف ش ػػرعاً عل ػػى ادل ػػاؿ خاص ػػة ل ػػيس عل ػػى
ادلضارب منها شيء حػ لػو اتفػق رب ادلػاؿ وادلضػارب علػى أف الػرب بينهمػا
واخلسػػارة عليهمػػا كػػاف ال ػرب بينهمػػا واخلسػػارة علػػى ادلػػاؿ وذلػػك أل ّف الشػػركة
وكالة وحكم الوكيػل أنػو ال يضػمن وأف اخلسػارة تقػع علػى ادلوِّكػل فقػا ورو
عبػػد الػػرزاؽ يف اجلػػامع عػػن علػػي رضػػي ا عنػػو قػػاؿ« :الوضػػيعة علػػى المػػاؿ
والػربح علػػى مػػا اصػػطلحوا عليػػو»  .فالبػػدف ال ؼلسػػر مػػاالً وإظلػػا ؼلسػػر مػػا بذلػػو
من جهد فقا فتبقى اخلسارة على ادلاؿ.
وال تص ػ ادلضػػاربة ح ػ يُسػػلم ادلػػاؿ إىل العامػػل وؼللػػى بينػػو وبينػػو؛ أل ّف
ادلضػػاربة تقتضػػي تسػػليم ادلػػاؿ إىل ادلضػػارب .وغلػػب يف ادلضػػاربة تقػػدير نصػػيب
العامػػل وأف يكػػوف ادلػػاؿ الػػذي مػػري ادلضػػاربة عليػػو قػػدراً معلومػاً .وال يصػ أف
يعمل رب ادلاؿ مع ادلضارب ولػو شػرط عليػو مل يصػ ألنّػو ال ؽللػك التصػرؼ
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بادلػػاؿ الػػذي صػػار للشػػركة وال ؽللػػك رب ادلػػاؿ التصػػرؼ بالشػػركة مطلق ػاً بػػل
ادلضارب ىو الػذي يتصػرؼ وىػو الػذي يعمػل وىػو صػاحب اليػد علػى ادلػاؿ.
وذلػػك أل ّف عقػػد الشػػركة حصػػل علػػى بػػدف ادلضػػارب ومػػاؿ رب ادلػػاؿ ومل يقػػع
العقػػد علػػى بػػدف رب ادلػػاؿ فصػػار كػػاألجنيب عػػن الشػػركة ال ؽللػػك أف يتصػػرؼ
فيهػػا بشػػيء .إالّ أف ادلضػػارب مقيّػػد ػػا أذف لػػو رب ادلػػاؿ مػػن تصػػرؼ وال غلػػوز
لػػو أف ؼلالفػػو ألنػػو متصػػرؼ بػػاإلذف فػػألذا أذف لػػو أف يتػػاجر بالصػػوؼ فقػػا أو
منعػػو مػػن أف يشػػحن البضػػاعة يف البحػػر فػػألف لػػو ذلػػك لكػػن لػػيس معػػىن ىػػذا أف
يتصػػرؼ رب ادلػػاؿ بالشػػركة بػػل معنػػاه أف ادلضػػارب مقيػػد يف حػػدود مػػا أذف لػػو
رب ادلػاؿ ولكػػن مػػع ذلػػك فالتصػػرؼ يف الشػركة زلصػػور بالعامػػل فقػػا ولػػيس
لرب ادلاؿ أية صبلحية يف التصرؼ.
ومن ادلضاربة أف يشمؾ ماالف وبدف أحدعلا .فلو كػاف بػني رجلػني بل ػة
رالؼ ألحدعلا ألػف ولآلخػر ألفػاف .فػأ َِذ َف صػاحب األلفػني لصػاحب األلػف
أف يتصػ ػػرؼ فيهمػ ػػا علػ ػػى أف يكػ ػػوف ال ػ ػرب بينهمػ ػػا نصػ ػػفني صػ ػػحت الشػ ػػركة
ويكػػوف العامػػل ىػػو صػػاحب األلػػف مضػػارباً عنػػد صػػاحب األلفػػني وشػريكاً لػػو.
وكذلك مػن ادلضػاربة أف يشػمؾ مػاالف وبػدف غريعلػا فأل ػا كلهػا تػدخل يف بػاب
ادلضاربة.
وادلضاربة جائزة شرعاً دلا روي« :أف العباس بن عبػد المطلػب كػاف يػدفع
مػػاؿ المضػػاربة ويشػػترط علػػى المضػػارب شػػروطا معينػػة فبلػػذ ذلػػك النبػػي 
فاستحسػػنو» وانعقػػد إمجػػاع الصػػحابة علػػى جػواز ادلضػػاربة .فقػػد رو ابػػن أ
شيبة عن عبد ا بن ييد عن أبيو عن جده« :أف عمر بن الخطاب دفػع إليػو
مػػاؿ يتػػيم مضػػاربة فطلػػب فيػػو فأصػػاب فقاسػػمو الفضػػل» وذكػػر ابػػن قدامػػة يف
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ادلغػػت عػػن مالػػك بػػن العػػبلء بػػن عبػػد الػػرين عػػن أبيػػو عػػن جػػده« :أف عثمػػاف
قارضػػو» وذكػػر أيضػاً عػػن ابػػن مسػػعود وحكػػيم بػػن حػزاـ« :أنهمػػا قارضػػا» وقػػد

ػرو سلػػالف لػػو ومل ينكػػر أحػػد ذلػػك
كػػاف ذلػػك علػػى م ػرأ مػػن الصػػحابة ومل يػُ َ
فكاف ذلك إمجاعاً منهم على ادلضاربة.

شركة الوجوه
وىػػي أف يشػػمؾ بػػدناف ػػاؿ غريعلػػا .أي أف يػػدفع واحػػد مالػػو إىل ا نػػني
فػػأكثر مضػػاربة فيكػػوف ادلضػػارباف ش ػريكني يف ال ػرب ػػاؿ غريعلػػا .فقػػد يتفقػػاف
علػػى قسػػمة الػرب أ بل ػاً لكػػل واحػػد منهمػػا الثلػػث وللمػػاؿ الثلػػث وقػػد يتفقػػاف
علػى قسػػمتو أرباعػاً للمػػاؿ الربػع وألحػػدعلا الربػع ولآلخػػر النصػف وقػػد يتفقػػاف
علػػى غػػري ذلػػك مػػن الشػػروط .وهبػػذه الشػػروط ادلمكنػػة احلصػػوؿ ؽلكػػن أف ػلصػػل
تفاضػػل بػػني العػػاملني يف ال ػرب فصػػار اشػماكهما مػػع تفاضػػل حصصػػهما مبني ػاً
علػػى وجاىػػة أحػػدعلا أو وجاىتهمػػا إمػػا مػػن ناحيػػة ادلهػػارة يف العمػػل وإمػػا مػػن
ناحية حسن التصرؼ يف اإلدارة مع أف التصرؼ الشرعي الذي ؽللكانػو يف ادلػاؿ
واحػػد .ومػػن أجػػل ذلػػك صػػارت ىػػذه الشػػركة قسػػماً مػػن نػػوع رخػػر غػػري شػػركة
ادلضاربة مع أ ا يف حقيقتها ترجع إىل ادلضاربة.
ومػػن ش ػػركة الوج ػػوه أف يش ػػمؾ ا ن ػػاف فػػأكثر فيم ػػا يش ػميانو بثق ػػة التج ػػار
هبم ػػا وجاىهم ػػا ادلب ػػت عل ػػى ى ػػذه الثق ػػة م ػػن غ ػػري أف يك ػػوف ذلم ػػا رأس م ػػاؿ.
ويشػػمطاف علػػى أف يكػػوف ملكهمػػا فيمػػا يشػميانو نصػػفني أو أ بل ػاً أو أرباعػاً
أو ضلػػو ذلػػك ويبيعػػاف ذلػػك فمػػا يكسػػبانو مػػن رب ػ فهػػو بينهمػػا مناصػػفة أو
أ بل اً أو أرباعاً أو ضلو ذلك حسب مػا يتفقػاف عليػو ال حسػب مػا ؽللكػاف يف
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البض ػػاعة .أم ػػا اخلس ػػارة فتك ػػوف عل ػػى ق ػػدر ملكهم ػػا يف ادلشػ ػميات؛ ألنّػػو ق ػػاـ
ماذلما ال على حسب ما يشمطاف من خسػارة وال علػى حسػب الػرب سػواء
أكاف الرب بينهما بقدر مشميا ما أـ سلتلفاً عنها.
وشركة الوجػوه بقسػميها جػائزة .أل مػا إذا اشػمكا ػاؿ غريعلػا كانػت مػن
قبيػل شػركة ادلضاربػة الثابتػة بالسػنة واإلمجاع .وإف اشمكا فيمػا يػأخػذانػو من مػاؿ
غريى ػما أي فيمػػا يشميػان ػو ااىهمػػا و ق ػة التجػػار هبمػػا فهػػي مػػن قبيػػل شػػركة
األبداف الثابتة بالسنة فتكوف شركة الوجوه ابتة بالسنة واإلمجاع.
إالّ أنػ ػػو ينبغػ ػػي أف يعلػ ػػم أف ادل ػ ػراد بالثقػ ػػة ىنػ ػػا الثقػ ػػة ادلاليػ ػػة وىػ ػػي الثقػ ػػة
بالس ػػداد ول ػػيس اجل ػػاه والوجاى ػػة .أل ّف الثق ػػة إذا أُطلق ػػت يف موض ػػوع التج ػػارة
والشػػركة وضلػػو ذلػػك فألظلػػا يقصػػد منهػػا الثقػػة بالسػػداد وىػػي الثقػػة ادلاليػػة .وعلػػى
ذلك قد يكوف الشخص وجيهاً ولكنو غري مو وؽ بالسداد فبل توجد فيو قة
ماليػػة وال يعتػػس أف لديػػو قػػة تعتػػس يف موضػػوع التجػػارة والش ػراكة .فقػػد يكػػوف
وزيػراً أو غنيػاً أو تػػاجراًكبػرياً ولكػػن ال توجػػد بػػو قػػة بالسػػداد فػػبل تكػػوف بػػو
قػػة ماليػػة وال ي ػ من علػػى شػػيء فألنّػػو ال يسػػتطيع أف يشػػمي مػػن السػػوؽ أيػػة
بض ػػاعة دوف أف ي ػػدفع مثنه ػػا .وق ػػد يك ػػوف ش ػػخص فقػ ػرياً ولك ػػن التج ػػار يثق ػػوف
بسداده ما عليو من ادلاؿ فألنّو يستطيع أف يشمي بضػاعة دوف أف يػدفع مثنهػا.
وعلػػى ىػػذا فشػػركة الوجػػوه تمكػػز فيهػػا الثقػػة بالسػػداد ال الوجاىػػة .وعلػػى ذلػػك
فػػألف مػػا ػلصػػل يف بعػػح الشػػركات مػػن إدخػػاؿ وزيػػر عضػواً يف شػػركة وغلعػػل لػػو
نصػػيب معػػني مػػن ال ػرب دوف أف يػػدفع أي مػػاؿ أو يشػػمؾ بػػأي جهػػد وإظلػػا
يسهل للشركة معامبل ا فألف ذلك ليس مػن قبيػل
أشرؾ دلنزلتو يف اجملتمع ح
ّ
شركة الوجوه وال ينطبق عليها تعريػف الشػركة يف اإلسػبلـ .فػبل غلػوز ىػذا النػوع
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مػػن االش ػماؾ وال يكػػوف ىػػذا الشػػخص شػريكاً وال ػلػػل لػػو أف يأخػػذ شػػي اً مػػن
ىذه الشركة.
وم ػ ػ ػػا ػلص ػ ػ ػػل يف بع ػ ػ ػػح البل ػ ػ ػػداف كالس ػ ػ ػػعودية والكوي ػ ػ ػػت م ػ ػ ػػن أف غ ػ ػ ػػري
السػػعودي أو غػػري الكػػوييت ال يسػػم لػػو برخصػػة للتجػػارة أو للعمػػل فيػػدخل
معػػو سػػعودياً يف السػػعودية أو كويتي ػاً يف الكويػػت وغلعػػل لػػو حصػػة مػػن ال ػرب
دوف أف ي ػ ػػدفع ى ػ ػػذا الس ػ ػػعودي أو ى ػ ػػذا الك ػ ػػوييت أي م ػ ػػاؿ ودوف أف تعق ػ ػػد
الش ػػركة عل ػػى بدن ػػو وإظل ػػا اعت ػػس شػ ػريكاً م ػػن أج ػػل أف الرخص ػػة أخ ػػذت با ػػو
وجعلػػت لػػو حصػػة مػػن الػرب مقابػػل ذلػػك فهػػذا أيضػاً لػػيس مػػن شػػركة الوجػػوه
وال ىو من الشركة اجلائزة شرعاً وال يعتس ىذا السػعودي أو الكػوييت شػريكاً
وال ػلػ ّػل لػػو أف يأخػػذ شػػي اً مػػن ىػػذه الشػػركة؛ ألنػّػو ال تنطبػػق عليػػو الشػػروط الػػيت
أوجػػب الشػػرع أف تتػػوفر يف الشػريك حػ يكػػوف شػريكاً شػػرعاً وىػػي االشػماؾ
بادلػػاؿ أو البػػدف أو الثقػػة التجاريػػة بالسػػداد ليباشػػر ىػػو العمػػل ػػا يأخػػذه مػػن
بضاعة هبذه الثقة.

شركة المفاوضة
وىػػي أف يشػػمؾ الش ػريكاف يف مجيػػع أن ػواع الشػػركة ادلػػار ذكرىػػا مثػػل أف
غلمع ػػا ب ػػني ش ػػركة العن ػػاف واألب ػػداف وادلض ػػاربة والوج ػػوه وذل ػػك ك ػػأ ّف ي ػػدفع
شػػخص مػػاالً دلهندسػ ْػني ش ػراكة مػػع ماذلمػػا مضػػاربة ليبنيػػا دوراً لبيعهػػا والتجػػارة
فيهػػا واتفقػػا علػػى أف يشػػتغبل بػػأكثر شلػػا بػػني أيػػديهما مػػن مػاؿ وصػػارا يأخػػذاف
بضاعة من غري دفع مثنها حاالً بناء على قة التجار هبمػا .فاشػماؾ ادلهندسػني
معػاً ببػػد ما شػركة أبػػداف؛ باعتبػػار صػناعتهما ودفعهمػػا مػػاالً منهمػا يشػػتغبلف بػػو
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معػاً شػػركة عنػػاف وأخػػذعلا مػػاالً مػػن غريعلػػا مضػػاربة شػػركة مضػػاربة واشػماكهما
يف البضاعة اليت يشميا ا بنػاء علػى قػة التجػار هبمػا شػركة وجػوه فهػذه الشػركة
مجعت مجيع أنواع الشركات يف اإلسػبلـ فيصػ ذلػك؛ أل ّف كػل نػوع منهػا يصػ
على انفراده فيصػ مػع غػريه .والػرب علػى مػا اصػطلحا عليػو فيجػوز أف غلعػل
الرب على قدر ادلالني وغلػوز أف يتسػاويا مػع تفاضػلهما يف ادلػاؿ وأف يتفاضػبل
مع تساويهما يف ادلاؿ.
ىذا النوع من شركة ادلفاوضة جػائز لػورود الػنص بػو .أمػا مػا يػذكره بعػح
الفقه ػ ػػاء م ػ ػػن أنػ ػ ػواع ش ػ ػػركة ادلفاوض ػ ػػة األخ ػ ػػر وى ػ ػػي أف يش ػ ػػمؾ ال ػ ػػرجبلف
فيتس ػػاوياف يف ماليهمػ ػػا وتصػ ػػرفهما وديْنهمػ ػػا يفػ ػػوض كػ ػػل واحػ ػػد منهمػ ػػا إىل
صاحبو علػى اإلطػبلؽ فػبل مػوز مطلقػاً؛ ألنّػو مل يػرد نػص شػرعي دلػيبلً عليهػا
وأل ّف احلديث الذي يستشهدوف بو وىػو «إذا تفاوضتم فاحسنوا المفاوضة» أو
حديث «فاوضوا فإنّو أعظم للبركة» مل يص شيء من ىذين احلػديثني وال يف
معناعلا على فرض صحة داللتهما؛ وأل ّف ىذه الشركة شركة علػى مػاؿ رلهػوؿ
وعمػػل رلهػػوؿ وىػػذا وحػػده كػػاؼ لعػػدـ صػػحة ىػػذه الشػػركة وأل ّف مػػن ماذلمػػا
اإلرث الػػذي يصػػري إليهمػػا بعػػد وفػػاة ادلػػورث وقػػد يكػػوف أحػػدعلا ذمي ػاً فكيػػف
غلعل لو نصيب يف اإلرث .وأل ّف الشركة تتضمن معىن الوكالػة والوكالػة جهػوؿ
اجلنس ال موز .فكاف كلو داالً على عدـ صحة ىذا النوع من شركة ادلفاوضة.

فسخ الشركة
والش ػػركة م ػػن العق ػػود اجل ػػائزة ش ػػرعاً .وتبط ػػل ػػوت أح ػػد الشػ ػريكني أو
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جنونو أو احلجر عليو لسفو أو بالفسخ من أحدعلا إذا كانت الشركة مكونػة
من ا نني أل ّ ا عقد جائز فبطلت بذلك كالوكالة .فألف مات أحػد الشػريكني
ولو وارث رشيد فلو أف يقيم على الشركة ويأذف لػو الشػريك يف التصػرؼ ولػو
ادلطالبة بالقسمة .وإذا طلب أحد الشريكني الفسخ وجب على الشريك اآلخػر
إجابػػة طلبػػو .وإذا كػػانوا شػػركاء وطلػػب أحػػدىم فسػػخ الش ػراكة ورضػػي البػػاقوف
ببقائها فسخت الشركة الػيت كانػت قائمػة وجػددت بػني البػاقني .إالّ أنػو يُف ّػرؽ
يف الفسػػخ بػػني شػػركة ادلضػػاربة وغريىػػا ففػػي شػػركة ادلضػػاربة إذا طلػػب العامػػل
البيع وطلب صاحب ادلاؿ القسمة أجيب طلب العامػل؛ أل ّف حقػو يف الػرب
وال يظهػ ػػر ال ػ ػرب إالّ يف البيػ ػػع .أمػ ػػا يف بػ ػػاقي أن ػ ػواع الشػ ػػركة إذا طلػ ػػب أحػ ػػدعلا
القسمة واآلخر البيع أجيب طلب القسمة دوف طلب البيع.
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الشركات الرأسمالية
الشركة يف النظاـ الرأ ا عقػد قتضػاه يلتػزـ شخصػاف أو أكثػر بػأف
يسػػاىم كػػل منهمػػا يف مشػػروع مػػا بتقػػدمي حصػػة مػػن مػػاؿ أو عمػػل القتسػػاـ
م ػػا ق ػػد ينش ػػأ ع ػػن ى ػػذا ادلش ػػروع م ػػن ربػ ػ أو خس ػػارة .وى ػػي قس ػػماف :ش ػػركات
األشخاص وشركات األمواؿ.
أمػ ػػا شػ ػػركات األشػ ػػخاص فهػ ػػي الػ ػػيت يػ ػػدخل فيهػ ػػا العنصػ ػػر الشخصػ ػػي
ويك ػػوف ل ػػو أ ػػر يف الش ػػركة ويف تق ػػدير احلص ػػص وذل ػػك كش ػػركات التض ػػامن
وشػ ػػركات التوصػ ػػية البسػ ػػيطة .خبػ ػػبلؼ شػ ػػركات األم ػ ػواؿ فألنػ ػػو ال يكػ ػػوف فيهػ ػػا
للعنصػػر الشخصػػي أي وجػػود وال أي اعتبػػار أو أي أ ػػر بػػل ىػػي قائمػػة علػػى
انتفػػاء وجػػود العنصػػر الشخصػػي وانف ػراد العنصػػر ادلػػا فقػػا يف تكػػوين الشػػركة
ويف سريىا وذلك كشركات ادلساعلة وشركات التوصية باألسهم.

شركة التضامن
ىػػي عقػػد بػػني شخصػػني أو أكثػػر يتفقػػاف فيػػو علػػى االمػػار معػاً بعنػواف
سلصػػوص ويلتػػزـ مجيػػع أعضػػائها بػػديوف الشػػركة علػػى مجيػػع أم ػواذلم بالتضػػامن
من غػري قيػد وحػد .لػذلك ال ؽلكػن أف يتنػازؿ أي شػريك عػن حقوقػو يف الشػركة
لغػػريه إال بػػألذف بػػاقي الشػػركاء وتنحػػل الشػػركة ػػوت أحػػد الشػػركاء أو احلج ػػر
علي ػػو أو إفبلس ػػو م ػػا مل يوج ػػد اتفػ ػػاؽ ؼل ػػالف ذل ػػك .وأعض ػػاء ى ػػذه الشػ ػػركة
متضػامنوف يف تعهػدا ا قِبَ َػل الغػري يف تنفيػػذ مجيػع تعهػدات الشػركة ومسػ وليتهم
ٜٔ٘

يف ذلػػك غػػري زلػػدودة فكػػل ش ػريك مطالػػب بػػأداء مجيػػع ديػػوف الشػػركة ال مػػن
أمواؿ الشركة فحسب بل من أموالو أيضاً فعليػو أف يػويف بأموالػو ىػو مػا نقػص
مػػن ديػػوف الشػػركة بعػػد نفػػاد ماذلػػا وال تسػػم ىػػذه الشػػركة باتسػػاع ادلشػػروع.
ويتم تكوينها من أشخاص قبلئل يثق كل مػنهم بػاآلخر ويعرفػو معرفػة جيػدة
وأىػػم اعتبػػار فيهػػا شخصػػية الش ػريك ال مػػن حيػػث كونػػو بػػدناً فقػػا بػػل مػػن
حيث مركزه وتأ ريه يف اجملتمع.
وى ػػذه الش ػػركة فاس ػػدة؛ ألف الش ػػروط ال ػػيت ت ػػنص عليه ػػا ػػالف ش ػػروط
الشػػركات يف اإلسػػبلـ؛ ألف احلكػػم الشػػرعي أنػػو ال يشػػمط يف الش ػريك إال كونػػو
جػػائز التصػػرؼ فق ػا وأف للشػػركة أف توسػػع أعماذلػػا فػػألذا اتفػػق الشػػركاء علػػى
توسػػيع الشػػركة إمػػا بزيػػادة رأ ػػاذلم أو بألضػػافة شػػركاء فهػػم مطلقػػو التصػػرؼ
يفعلوف ما يشاؤوف وألف الشريك غري مس وؿ يف الشركة شخصياً إال بنسبة مػا
لَوُ من حصة فيها وألف لو احلػق أف يػمؾ الشػركة يف أي وقػت يريػد دوف حاجػة
دلوافقػػة الشػػركاء؛ والشػػركة ال تنح ػػل ػػوت أحػػد الش ػػركاء أو احلجػػر عليػػو ب ػػل
تنفسخ شراكتو ىو وحده وتبقى شراكة باقي الشركاء إذا كانت الشػركة م لفػة
م ػػن أكث ػػر م ػػن ا ن ػػني .ى ػػذه ى ػػي الش ػػروط الش ػػرعية فاشػ ػماط ش ػػركة التض ػػامن
خببلؼ ىذه الشروط بل نقيضها غلعلها شػركة فاسػدة وال غلػوز االشػماؾ هبػا
شرعاً.

شركات المساىمة
شػركة ادلسػػاعلة ىػػي شػػركة م َك ّونػػة مػن شػػركاء غلهلهػػم اجلمهػػور .وادل سػػس
يف شركة ادلساعلة ىو كل من وقع العقد االبتدائي للشػركة؛ أل ّف العقػد االبتػدائي
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ىو الذي يوجد بني موقعيػو التزامػات بالعمػل علػى حتقيػق اذلػدؼ ادلشػمؾ وىػو
الشػػركة .ويكػػوف االكتتػػاب يف الشػػركة بػػالتزاـ الشػػخص بشػراء سػػهم أو أكثػػر يف
مشروع الشركة مقابل قيمتها اال يػة .وىػو ضػرب مػن ضػروب التصػرؼ بػألرادة
منفردة أي يكفي الشخص أف يشمي األسػهم ليصػب شػريكاً رضػي بػو بػاقي
الشػ ػػركاء أـ ال .وػلصػ ػػل االكتتػ ػػاب بوسػ ػػيلتني :األوىل ؼلػ ػػتص فيهػ ػػا ادل سسػ ػػوف
بأسهم الشركة ويوزعو ا فيما بينهم دوف عرضها على اجلمهور وذلك بتحريػر
القانوف النظامي للشػركة ادلتضػمن الشػروط الػيت ستسػري عليهػا الشػركة اّ توقيعػو
من قبلهم فكل من يوقع القانوف يعتس م سساً وشريكاً ومػ مت توقيػع اجلميػع
فقد تأسست الشركة .والوسيلة الثانية اليت ػلصل فيها االكتتػاب وىػي ادلنتشػرة
يف العػامل ىػي أف يقػػوـ بضػعة أشػػخاص بتأسػيس الشػػركة ويضػعوف نظامهػػا اّ
تطػػرح األسػػهم مباشػػرة علػػى اجلمهػػور لبلكتتػػاب العػػاـ فيهػػا وحػػني ينتهػػي أجػػل
االكتت ػػاب يف الش ػػركة ت ػػدعى اجلمعي ػػة التأسيس ػػية للش ػػركة للنظ ػػر يف التص ػػديق
علػػى نظػػاـ الشػػركة وتعيػػني رللػػس اإلدارة ذلػػا .وػلػػق لكػػل مسػػاىم مهمػػا كػػاف
عدد أسهمو احلضور يف اجلمعية التأسيسية ولو كاف مالكاً لسػهم واحػد .وتبػدأ
الشركة أعماذلا عند انتهاء الزمن احملدد إلقفاؿ االكتتاب.
وكلت ػػا الوس ػػيلتني ش ػػكل واح ػػد ى ػػو دف ػػع األمػ ػواؿ وال تعت ػػس الش ػػركة ق ػػد
انعقدت إالّ بانتهاء توقيع ادل سسني يف الوسيلة األوىل وانتهاء أجل االكتتاب
يف الوسػػيلة الثانيػػة .فعقػػد الشػػركة عقػػد بػػني أم ػواؿ فحسػػب وال وجػػود للعنصػػر
الشخصي فيها مطلقاً فاألمواؿ ىي اليت اشمكت ال أصحاهبا .وىػذه األمػواؿ
اشمكت مع بعضها دوف وجػود أي شػخص ولػذلك ال صػبلحية ألي شػريك
مهما بلغػت أسػهمو بػأف يتػوىل أعمػاؿ الشػركة بوصػفو شػريكاً وال حػق لػو بػأف
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يعمػػل هبػػا أو يُ َسػ ِّػري أي شػػيء مػػن أعماذلػػا باعتبػػاره ش ػريكاً وإظلػػا الػػذي يتػػوىل
أعماؿ الشركة ويعمػل هبػا ويس ّػريىا ويشػرؼ علػى كػل أعماذلػا شػخص يطلػق
علي ػػو اس ػػم ادل ػػدير ادلنت ػػدب ين ػػيا ب ػػو ذل ػػك رلل ػػس إدارة .ورلل ػػس اإلدارة ى ػػذا
ينتخػػب مػػن اجلمعيػػة العموميػػة الػػيت يكػػوف فيهػػا لكػػل شػػخص مػػن األص ػوات
قدار ما ؽللك مػن األمػواؿ ال قػدار شخصػيتو أل ّف الشػريك ىػو ادلػاؿ فهػو
الذي ػلػدد عػدد األصػوات فلكػل سػهم صػوت ولػيس لكػل شػخص صػوت
فػػبل يوجػػد يف شػػركة ادلسػػاعلة أي اعتبػػار لشػػخص ادلسػػاىم وإظلػػا االعتبػػار ىػػو
لرؤوس األمواؿ فقا .وشػركة ادلسػاعلة دائميػة وال تتقيػد تيػاة األشػخاص فقػد
ؽلوت الشػريك فػبل تنحػل الشػركة .وقػد ػلجػر عليػو ويبقػى يف الشػركة .وأمػا رأس
مػػاؿ الشػػركة فألنػّػو يقسػػم إىل عػػدد مػػن احلصػػص متسػػاوية القيمػػة يطلػػق عليهػػا
اس ػػم األس ػػهم .وادلس ػػاىم شػ ػريك ال تستقص ػػى ص ػػفاتو الشخص ػػية ومسػ ػ وليتو
زلػػدودة بقػػدر حصػػتو يف رأس ادلػػاؿ فػػبل يلػػزـ الشػػركاء مػػن اخلسػػارة إالّ قػػدار
أسهمهم فيها .وحصتو قابلة للتداوؿ فلو أف يبيعهػا أو يشػرؾ معػو فيهػا غػريه
دوف إجػػازة سػػائر الشػػركاء .واألسػػهم الػػيت ؽللكهػػا كػػل شػػخص أوراؽ ماليػػة اثػػل
رؤوس أم ػواؿ فقػػد تكػػوف ا يػػة وقػػد تكػػوف حلاملهػػا وىػػي تنتقػػل مػػن ملكيػػة
شػػخص إىل رخػػر .وادلمػػوؿ الػػذي يكتتػػب يف األسػػهم ال يلػػزـ إالّ بػػدفع قيمتهػػا
اال ية فالسهم جزء من كياف الشركة غري قابػل للتجزئػة ولػيس ىػو جػزءاً مػن
رأس ماذلػػا .وأوراؽ األسػػهم ىػػي ثابػػة ورقػػة تسػػجيل يف ىػػذه احلصػػة وقيمتهػػا
ليسػػت واحػػدة وإظلػػا تتغػػري حسػػب أربػػاح الشػػركة أو خسػػار ا وىػػذا ال ػرب أو
اخلسارة ليس واحداً يف كل السنني فقػد ؼلتلػف أو يتفػاوت .فاألسػهم إذف ال
اثػػل رأس ادلػػاؿ ادلػػدفوع عنػػد تأسػػيس الشػػركة وإظلػػا اثػػل رأس مػػاؿ الشػػركة حػػني
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البيػػع أي يف وقػػت معػػني فه ػػي كورقػػة النقػػد يه ػػبا سػػعرىا إذا كانػػت س ػػوؽ
األسػػهم منخفضػػة ويرتفػػع حػػني تكػػوف سػػوؽ األسػػهم مرتفعػػة وتػػنخفح قيمػػة
األس ػػهم ح ػػني خس ػػارة الش ػػركة وترتف ػػع ح ػػني رته ػػا .فالس ػػهم بع ػػد ب ػػدء الش ػػركة
بالعمل انسلخ عن كونو رأس ماؿ وصار ورقة مالية ذلا قيمػة معينػة ترتفػع وتنػزؿ
حسب السوؽ تسػب أربػاح الشػركة وخسػار ا أو تسػب إقبػاؿ النّػاس عليهػا
وإدب ػػارىم عنه ػػا .فه ػػو س ػػلعة ض ػػع للع ػػرض والطل ػػب .واألس ػػهم تنتق ػػل م ػػن ي ػػد
ألخػػر كانتقػػاؿ األوراؽ ادلاليػػة بػػني النّػػاس دوف أدىن إج ػراءات كتابيػػة يف دفػػاتر
الش ػػركة إذا كان ػػت األس ػػهم حلامله ػػا وب ػػألجراءات كتابي ػػة يف الش ػػركة إذا كان ػػت
حتمل اسم ادلساىم.
وتعت ػ ػػس الش ػ ػػركة رات ػ ػػة إذا زادت قيم ػ ػػة موج ػ ػػودات الش ػ ػػركة عل ػ ػػى قيم ػ ػػة
مطلوبا ػا عنػد اجلػػرد السػنوي فمػػا زاد فهػو الػرب  .وتػوزع األربػػاح سػنوياً يف اػػاـ
الس ػػنة ادلالي ػػة للش ػػركة ف ػػألذا ارتفع ػػت قيم ػػة موج ػػودات الش ػػركة بس ػػبب ػػروؼ
فجائية دوف أف تكوف ىناؾ أرباح فبل مانع من إجػراء توزيػع ىػذه الزيػادة .أمػا
إذا حػػدث العكػػس فاطلفضػػت قيمػػة موجػػودات الشػػركة ولكػػن الشػػركة رتػػت
إالّ أف أرباحها إذا ضمت إىل قيمة ادلوجودات فلػم يػزد علػى قيمػة مطلوبا ػا
فػ ػػبل زل ػ ػػل لتوزي ػ ػػع األرب ػ ػػاح .وح ػ ػػني توزي ػ ػػع ال ػ ػرب ص ػ ػػص حص ػ ػػة م ػ ػػن األرب ػ ػػاح
لبلحتيػػاطي ويصػػرؼ البػػاقي بعػػد ذلػػك علػػى ادلسػػاعلني .وتعتػػس الشػػركة شخص ػاً
معنوي ػاً ذلػػا أف تقاضػػي ويتقاضػػى با هػػا أمػػاـ احملػػاكم كمػػا أف ذلػػا زلػ ّػل إقامػ ٍػة
خاصة .وال يسػد مسػدىا أي مسػاىم فيهػا وال أي عضػو إدارة
خاصاً وجنسية ّ
بوصفو شريكاً أو بوصفو الشخصي وإظلا ؽللػك ذلػك مػن يفػوض لػو أف ينطػق
باسم الشركة فيكوف ادلتصرؼ ىػو الشػركة أي الشخصػية ادلعنويػة ال الشػخص
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ادلباشر للتصرؼ.
ىػ ػػذه ىػ ػػي شػ ػػركة ادلسػ ػػاعلة وىػ ػػي مػ ػػن الشػ ػػركات الباطلػ ػػة شػ ػػرعاً ومػ ػػن
ادلعامبلت اليت ال غلػوز للمسػلم أف يقػوـ هبػا .أمػا وجػو بطبل ػا وحرمػة االشػماؾ
فيها فيتبني شلا يلي:
ٔ  -إف تعريػػف الشػػركة يف اإلسػػبلـ ىػػو :أ ػػا عقػػد بػػني ا نػػني أو أكثػػر
يتفقاف فيو على القيػاـ بعمػل مػا بقصػد الػرب  .فهػي عقػد بػني ا نػني أو أكثػر
فػػبل تصػ فيهػػا ادلوافقػػة مػػن جانػػب واحػػد بػػل ال بػػد مػػن أف حتصػػل ادلوافقػػة مػػن
جػػانبني أو أكثػػر .والعقػػد فيهػػا غلػػب أف يكػػوف منصػػباً علػػى القيػػاـ بعمػػل مػػا
بقصػػد الػرب  .فػػبل يصػ أف يكػػوف منصػػباً علػػى دفػػع ادلػػاؿ فقػػا وال يكفػػي أف
يكػػوف اذلػػدؼ رلػػرد االش ػماؾ فحسػػب .فالقيػػاـ بالعمػػل ادلػػا ىػػو أسػػاس عقػػد
الشركة والقياـ بالعمل ادلا إما من ادلتعاقػدين وإمػا مػن أحػدعلا ومػاؿ اآلخػر.
وال يتػػأتى أف يكػػوف عقػػد بينهمػػا علػػى قيػػاـ غريعلػػا بعمػػل مػػا ألنػّػو ال يكػػوف
عقػداً وال يلػزـ بػو أحػد .فالعقػد إظلػا يلتػزـ بػو العاقػد وغلػري علػى تصػرفاتو ىػػو
ال علػى غػػريه .فيتحػتم أف يكػػوف القيػػاـ بالعمػل ادلػػا زلصػػوراً بػني العاقػػدين .إمػػا
منهم ػػا أو م ػػن أح ػػدعلا وم ػػاؿ اآلخ ػػر .وك ػػوف القي ػػاـ بالعم ػػل ادل ػػا م ػػن أح ػػد
العاقػػدين أمػراً حتميػاً -حػ يػػتم قيػػاـ الشػػركة ووجودىػػا -ػلػتم أنػػو ال بػػد مػػن أف
يكػػوف يف الشػػركة بػػدف غلػػري العقػػد عليػػو فيشػػمط يف الشػػركة يف اإلسػػبلـ وجػػود
البػػدف فيهػػا فهػػو عنصػػر أساسػػي يف انعقػػاد الشػػركة .فػػألذا وجػػد البػػدف انعقػػدت
الشركة وإذا مل يوجد البدف يف الشركة مل تنعقد شركة ومل توجد من أساسها.
وقد عرؼ الرأ اليوف شركة ادلسػاعلة بأ ػا عقػد قتضػاه يلتػزـ شخصػاف
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أو أكث ػػر ب ػػأف يس ػػاىم ك ػػل منهم ػػا يف مش ػػروع م ػػا بتق ػػدمي حص ػػة م ػػن م ػػاؿ
القتساـ ما قػد ينشػأ مػن ىػذا ادلشػروع مػن ربػ أو خسػارة .ومػن ىػذا التعريػف
ومػػن واقػػع تأسػػيس الشػػركة بوسػػيلتيها السػػابقتني يتبػػني أ ّ ػػا ليسػػت عقػػداً بػػني
شخص ػػني أو أكث ػػر حس ػػب أحك ػػاـ الش ػػرع اإلس ػػبلمي .أل ّف العق ػػد ش ػػرعاً ى ػػو
إغل ػػاب وقب ػػوؿ ب ػػني ط ػػرفني شخص ػػني أو أكث ػػر .أي إن ػػو ال ب ػػد م ػػن أف يك ػػوف
ىنالػػك طرفػػاف يف العقػػد :أحػػدعلا يتػػوىل اإلغلػػاب بػػأف يبػػدأ بعػػرض العقػػد كػػأف
يقػػوؿ :زوجتػػك أو بعتػػك أو أجرتػػك أو شػػاركتك أو وىبتػػك أو مػػا شػػاكل
ذلك .واآلخر يتوىل القبوؿ كأف يقػوؿ :قبلػت أو رضػيت أو مػا شػاكل ذلػك.
ف ػػألف خ ػػبل العق ػػد م ػػن وج ػػود ط ػػرفني أو م ػػن اإلغل ػػاب والقب ػػوؿ مل ينعق ػػد وال
يسػمى عقػػداً شػرعاً .وأمػػا يف شػػركة ادلسػاعلة فػػألف ادل سسػػني يتفقػوف علػػى شػػروط
االشػماؾ وال يباشػروف االشػماؾ بالفعػػل حػني يتفقػوف علػػى شػروط الشػركة بػػل
يتفاوضػوف ويتفقػػوف علػػى الشػػروط فقػػا .اّ يضػعوف صػػكاً ىػػو نظػػاـ الشػػركة اّ
بعػػد ذلػػك غلػػري التوقيػػع علػػى ىػػذا الصػػك مػػن كػػل مػػن يريػػد االش ػماؾ .فيعتػػس
توقيعػػو فقػػا قبػػوالً بػػو .وحين ػػذ يعتػػس م سس ػاً ويعتػػس ش ػريكاً .أي يػػتم اش ػماكو
حني يتم التوقيع أو حني ينتهي أجل االكتتاب .وىػذا واضػ فيػو أنػو مل يوجػد
فيو طرفاف أجريا العقد معاً وال يوجد فيػو إغلػاب وقبػوؿ وإظلػا ىػو طػرؼ واحػد
يوافػػق علػػى الشػػروط فيصػػب وافقتػػو شػريكاً .فشػػركة ادلسػػاعلة ليسػػت اتفاقػاً بػػني
ا ن ػػني وإظل ػػا ى ػػي موافق ػػة م ػػن ش ػػخص واح ػػد عل ػػى ش ػػروط .ول ػػذلك ق ػػاؿ عنه ػػا
علمػاء االقتصػاد الرأ ػا وعلمػاء القػانوف الغػر بػأف االلتػزاـ فيهػا ضػرب مػػن
ضػػروب التصػػرؼ بػػاإلرادة ادلنفػػردة .واإلرادة ادلنفػػردة ىػػي كػػل شػػخص يلتػػزـ أمػراً
مػػن جانبػػو للجمهػػور أو لشػػخص رخػػر بغػػح النظػػر عػػن موافقػػة اجلمهػػور أو
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الشخص اآلخر أو عدـ موافقتو كالوعػد اػائزة .وشػركة ادلسػاعلة عنػدىم ويف
حقيقتهػػا يلتػػزـ ادلسػػاىم أو ادل سػػس أو أي موقػػع علػػى الصػػك بالشػػروط الػػيت
يتضػ ػػمنها بغػ ػػح النظػ ػػر عمػ ػػا إذا وافػ ػػق غػ ػػريه أو ال وقػ ػػد اعتسوىػ ػػا مػ ػػن أن ػ ػواع
التصرؼ باإلرادة ادلنفردة .وعلى ىذا يكوف عقد شركة ادلسػاعلة بػاإلرادة ادلنفػردة
عق ػػداً ب ػػاطبلً ش ػػرعاً؛ أل ّف العق ػػد ش ػػرعاً ى ػػو ارتب ػػاط اإلغل ػػاب الص ػػادر م ػػن أح ػػد
العاق ػػدين بقب ػػوؿ اآلخ ػػر عل ػػى وج ػػو يظه ػػر أ ػػره يف ادلعق ػػود علي ػػو .وعق ػػد ش ػػركة
ادلساعلة مل ػلصل فيو ذلك .فهو مل غل ِر فيو اتفاؽ بني شخصني أو أكثر وإظلػا
التػػزـ وجبػػو شػػخص واحػػد بادلسػػاعلة يف مشػػروع مػػا  .ومهمػػا تعػػدد ادللتزمػػوف
والشػػركاء فيعتػػس ادللتػػزـ شخص ػاً واحػػداً .قػػد يقػػاؿ إف الشػػركاء اتفق ػوا بيػػنهم علػػى
شػػروط الشػػركة فيعتػػس اتفػػاقهم إغلابػاً وقبػوالً وكتابػػة الصػػك أمػػر شػػكلي لتسػػجيل
العقد الذي اتفقوا عليو فلماذا ال يسمى ىذا عقداًو
واجل ػواب علػػى ذلػػك ىػػو أف الشػػركاء اتفق ػوا بيػػنهم علػػى شػػروط الشػػركة
ولكػػنهم حسػػب اتفػػاقهم ال يعتػػسوف أنفسػػهم اشػػمكوا فعػبلً وال يلتزمػػوف هبػػذا
االتف ػػاؽ عل ػػى الش ػػروط .ب ػػل غل ػػوز لك ػػل م ػػنهم أف ي ػػمؾ وأف ال يش ػػمؾ بع ػػد
االتف ػػاؽ عل ػػى الش ػػروط وبع ػػد كتاب ػػة الص ػػك .فه ػػو غ ػػري مل ػػزـ باالتف ػػاؽ عل ػػى
الشروط حسب اصطبلحهم واتفاقهم إالّ بعد توقيعػو للصػك .فػألذا وقػع الصػك
أصب ملتزماً .وأمػا قبػل ذلػك فهػو غػري ملتػزـ وغػري مػرتبا بشػيء .وعلػى ذلػك
فاتفػػاقهم علػػى الشػػروط قبػػل توقيػػع الصػػك ال يعتػػس عقػػداً عنػػدىم .وىػػو أيض ػاً
لػػيس عقػػداً شػػرعاً أل ّف االتفػػاؽ علػػى شػػروط االشػماؾ وعلػػى االشػماؾ ال يعتػػس
عقػد شػركة .أل ّ ػػم حسػب اتفػاقهم غػػري ملػزمني بػػو قبػل التوقيػع والعقػػد مػا التػػزـ
بو العاقداف .وذلػذا ال يعتػس اتفػاقهم علػى شػروط الشػركة وعلػى االشػماؾ إغلابػاً
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وقبوالً فبل يعتس حسب أحكاـ الشرع عقػداً فضػبلً عػن كونػو عنػدىم ال يعتػس
عقداً.
وقػػد يقػػاؿ إف قبػػوؿ الش ػريك بتوقيعػػو علػػى العقػػد يعتػػس إغلاب ػاً منػػو لغػػريه
وتوقيع َم ْن بعػده يعتػس قبػوالً فلِ َػم ال يعتػس عػرض الصػك إغلابػاً وتوقيعػو قبػوالً و
واجلػ ػواب عل ػػى ذل ػػك أف ك ػػل شػ ػريك يوقّػػع يك ػػوف ق ػػد قب ػػل فق ػػا فه ػػو قب ػػوؿ
والعػػرض مل يصػػدر عػػن أحػػد معػػني أي أف اإلغلػػاب مل يصػػدر عػػن أحػػد معػػني
فػػبل يوجػػد عػػارض ال ادل سسػػوف وال ادلوقػػع األوؿ وإظلػػا يوجػػد قب ػػوؿ مػػن كػػل
شريك .فادلوقع يقبل الشروط ويلتزـ هبػا مػن نفسػو دوف عرضػها عػرض تصػرؼ
من أحد أي دوف أف يقوؿ لو أحػد :شػاركتك .أمػا إعطػاؤه الصػك للتوقيػع فػبل
يعتس عرض تصػرؼ .وعلػى ىػذا فواقػع شػركة ادلسػاعلة أف كػل شػريك فيهػا يقبػل
فقػػا والقبػػوؿ مػػع القبػػوؿ ال يعتػػس شػػرعاً عقػػداً .بػػل ال بػػد مػػن اإلغلػػاب بلف ػ
يػػدؿ علػػى اإلغلػػاب ال علػػى القبػػوؿ .اّ يػػأ القبػػوؿ بلف ػ يػػدؿ علػػى القبػػوؿ.
وعليو ال يعتس أي شخص وقع صك الشػركة موجبػاً بػل الكػل يعتػس قػاببلً .فيكػوف
قد صدر يف الشركة قبوؿ دوف إغلاب فلم تنعقد.
والرأ اليوف يطلقوف على صك الشركة أي نظامها عقداً ويقولػوف وقػع
العقد .وأما شرعاً فبل يعتس ىذا الصك عقداً .وإظلا العقد ىو إغلاب وقبػوؿ بػني
طرفني ومن ىنا ال تعتس شركة ادلساعلة عقداً شرعاً.
على أف ىذا العقد مل ػلصػل االتفػاؽ فيػو علػى القيػاـ بعمػل مػا بقصػد
الرب وإظلا وافق فيػو ادل سػس أو ادلكتتػب علػى أف يػدفع مػاالً يف مشػروع مػا .
فهػػو خػػاؿ مػػن عنصػػر االتفػػاؽ علػػى القيػػاـ بعمػػل وإظلػػا فيػػو االلت ػزاـ ادلفػػرد مػػن
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الشػػخص بتقػػدمي ادلػػاؿ فقػػا دوف أي اعتبػػار للعمػػل يف االلت ػزاـ .و ػػا أف القيػػاـ
بالعمػػل ادلػػا ىػػو اذلػػدؼ مػػن الشػػركة ولػػيس رلػػرد االش ػماؾ فخلػػو العقػػد مػػن
االتفاؽ على القياـ بالعمػل مبطػل للعقػد .وبػذلك مل توجػد شػركة جػرد ادلوافقػة
على دفع ادلاؿ لعدـ وجود االتفػاؽ علػى القيػاـ بالعمػل ادلػا  .ومػن ىنػا كانػت
الشركة باطلة أيضاً.
وق ػػد يق ػػاؿ إف ص ػػك الش ػػركة ق ػػد تض ػػمن ن ػػوع العم ػػل ال ػػذي تق ػػوـ ب ػػو
كمعمػل سػػكر أو مػػارة أو مػػا شػػاكل ذلػػك فيكػػوف قػػد حصػػل فيػػو االتفػػاؽ علػػى
القياـ بعمل ما  .واجلواب على ذلػك ىػو أف نػوع العمػل الػذي ذكػر إظلػا ىػو
العمل الذي ستقوـ بو الشركة ولكن مل ػلصل االتفاؽ علػى القيػاـ بػو مػن طػرؼ
الشركاء .وإظلا حصل االتفاؽ علػى االشػماؾ وعلػى شػروط الشػركة فقػا .وتػرؾ
القيػػاـ بالعمػػل للشخصػػية ادلعنويػػة الػػيت سػػتكوف للشػػركة بعػػد تأسيسػػها .وعليػػو مل
ػلصل االتفاؽ بني الشركاء على أف يقوموا ىم بعمل ما .
وعبلوة على ذلك فألف الشركة يف اإلسبلـ يشمط فيها وجود البػدف أي
وج ػػود الشػ ػػخص ادلتص ػػرؼ أل ّف ادل ػ ػراد بالبػ ػػدف يف الش ػػركة والبيػ ػػع واإلجػ ػػارة
وسػػائر العقػػود ىػػو الشػػخص ادلتصػػرؼ ولػػيس اجلسػػم أو اجلهػػد .فوجػػود البػػدف
عنصػػر أساس ػػي يف انعق ػػاد الش ػػركة .فػػألذا وج ػػد الب ػػدف انعق ػػدت الش ػػركة وإذا مل
يوجد البػدف يف الشػركة مل تنعقػد شػركة ومل توجػد مػن أساسػها .وشػركة ادلسػاعلة
ال يوجد فيهػا بػدف مطلقػاً بػل تتعمػد إبعػاد العنصػر الشخصػي مػن الشػركة وال
مع ػػل ل ػػو أي اعتب ػػار .أل ّف عق ػػد ش ػػركة ادلس ػػاعلة عق ػػد ب ػػني أم ػواؿ فحس ػػب وال
وج ػػود للعنص ػػر الشخص ػػي فيه ػػا ف ػػاألمواؿ ى ػػي ال ػػيت اش ػػمكت م ػػع بعض ػػها ال
أصػػحاهبا .وىػػذه األم ػواؿ اشػػمكت مػػع بعضػػها دوف وجػػود بػػدف ش ػريك معهػػا.
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فعػػدـ وجػػود البػػدف غلعػػل الشػػركة مل تنعقػػد فهػػي باطلػػة شػػرعاً أل ّف البػػدف ىػػو
الػػذي يتصػػرؼ بادلػػاؿ وإليػػو وحػػده يسػػتند التصػػرؼ بادلػػاؿ فػػألذا مل يوجػػد البػػدف
مل يوجد التصرؼ.
وأمػػا كػػوف األشػػخاص أصػػحاب ادلػػاؿ ىػػم الػػذين يباشػػروف ادلوافقػػة علػػى
ادلساعلة بادلاؿ وكو م ىم الذين ؼلتاروف رللس اإلدارة الذي يباشػر العمػل يف
الشػػركة فػػبل يػػدؿ علػػى أف ىنػػاؾ بػػدناً يف الشػػركة أل ّف م ػوافقتهم كانػػت علػػى
جعػػل ادلػػاؿ شػريكاً ال علػػى أف يكونػوا ىػػم شػػركاء .فادلػػاؿ ىػػو الشػريك ولػػيس
صػػاحبو .وأمػػا كػػو م ىػػم الػػذين ؼلتػػاروف رللػػس اإلدارة فلػػيس معنػػاه أ ػػم وكل ػوا
عػػنهم بػػل إف أمػواذلم ىػػي الػػيت جػػر التوكيػػل عنهػػا مػػن قػػبلهم ومل غلػػر التوكيػػل
عنهم بدليل أف ادلساىم لو أصوات بقدر ما ؽللك فالذي ؽللػك سػهماً واحػداً
لػػو صػػوت واحػػد أي وكالػػة واحػػدة والػػذي لػػو ألػػف سػػهم لػػو ألػػف صػػوت أي
ألػػف وكالػػة فتكػػوف الوكالػػة عػػن ادلػػاؿ ال عػػن الشػػخص .وىػػذا يػػدؿ علػػى أف
عنصر البدف مفقود منها وىي م لفة من عنصر ادلاؿ فحسب.
وهبذا يكوف تعريف الشركة ادلسػاعلة داالً علػى أنػو مل تتػوفر فيهػا الشػروط
الػػيت ال بػػد منهػػا ح ػ تنعقػػد شػػركة يف اإلسػػبلـ .إذ مل ػلصػػل فيهػػا اتفػػاؽ بػػني
ا نػػني أو أكثػػر وإظلػػا ىػػي الت ػزاـ بػألرادة منفػػردة مػػن جانػػب واحػػد .ومل يتفػػق فيهػػا
على القياـ بعمل وإظلا التػزـ فيهػا شػخص بتقػدمي مػاؿ .ولػيس فيهػا بػدف يباشػر
ىػػو التصػػرفات بوصػػفو الشخصػػي يف الشػػركة وإظلػػا فيهػػا مػػاؿ فقػػا دوف وجػػود
أي بدف .وهبذا يكوف عقد شػركة ادلسػاعلة مػن ىػذه اجلهػة بػاطبلً شػرعاً فتكػوف
شركة ادلسػاعلة باطلػة أل ّ ػا مل تنعقػد شػركة وال ينطبػق عليهػا تعريػف الشػركة يف
اإلسبلـ.
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ٕ  -الش ػػركة عق ػػد عل ػػى التص ػػرؼ ػػاؿ وتنمي ػػة ادل ػػاؿ هب ػػا ى ػػي تنمي ػػة
للملك وتنمية ادللك ىي تصرؼ مػن التصػرفات الشػرعية والتصػرفات الشػرعية
كلهػا إظلػا ىػي تصػرفات قوليػة وىػي إظلػا تصػدر عػن شػخص ال عػن مػاؿ .فػبل
بػػد مػػن أف تكػػوف تنميػػة ادللػػك مػػن مالػػك التصػػرؼ أي مػػن شػػخص ال مػػن
م ػػاؿ .وش ػػركة ادلس ػػاعلة مع ػػل ادل ػػاؿ ينم ػػو م ػػن نفس ػػو دوف ب ػػدف شػ ػريك ودوف
ش ػػخص متص ػػرؼ ؽلل ػػك ح ػػق التص ػػرؼ ومع ػػل التص ػػرؼ لؤلمػ ػواؿ؛ أل ّف ش ػػركة
ادلساعلة إظلا ىي أمواؿ ممعت وصػارت ذلػا قػوة التصػرؼ .ولػذلك تعتػس الشػركة
شخص ػاً معنوي ػاً يك ػػوف ذل ػػا وح ػػدىا ح ػػق التص ػػرفات الش ػػرعية م ػػن بي ػػع وش ػراء
وصػػناعة وشػػكو وغػػري ذلػػك .وال ؽللػػك الشػػركاء أي تصػػرؼ وإظلػػا التصػػرؼ
خػػاص بشخصػػية الشػػركة مػػع أف الشػػركة يف اإلسػػبلـ إظلػا يصػػدر فيهػػا التصػػرؼ
ع ػػن الش ػػركاء فق ػػا ويتص ػػرؼ أح ػػدعلا ب ػػألذف م ػػن اآلخ ػػر وال يك ػػوف ألم ػ ػواؿ
الش ػ ػػركاء يف رلموعه ػ ػػا أي واق ػ ػػع يص ػ ػػدر عن ػ ػػو تص ػ ػػرؼ ب ػ ػػل التص ػ ػػرؼ زلص ػ ػػور
بشػ ػػخص الش ػ ػريك .وعلػ ػػى ذلػ ػػك تكػ ػػوف التصػ ػػرفات الػ ػػيت حتصػ ػػل مػ ػػن الشػ ػػركة
بوص ػػفها شخص ػػية معنوي ػػة باطل ػػة ش ػػرعاً؛ أل ّف التص ػػرفات غل ػػب أف تص ػػدر ع ػػن
شخص معني أي عن إنساف مشخص وأف يكوف ىػذا الشػخص شلػن ؽللكػوف
التصػػرؼ ومل يتحقػػق ذلػػك يف شػػركة ادلسػػاعلة .وال يقػػاؿ ىن ػػا إف الػػذي يباش ػػر
العمل يف الشركة ىم العمػاؿ وىػم أجػراء ألصػحاب األمػواؿ ادلسػاعلني والػذي
يباشر اإلدارة والتصرفات ىػم ادلػدير ورللػس اإلدارة وىػم وكػبلء عػن ادلسػاعلني
ال يق ػػاؿ ذل ػػك أل ّف الشػ ػريك متع ػػني ذاتػ ػاً يف الش ػػركة وعق ػػد الش ػػركة وق ػػع علي ػػو
بذاتػػو .فػػبل غلػػوز لػػو أف يوّكػػل أحػػداً عنػػو ليقػػوـ بأعمػػاؿ الشػػركة وال أف يسػػتأجر
أحػػداً عنػػو ليقػػوـ بأعمػػاؿ الشػػركة بػػل يتعػػني أف يقػػوـ بنفسػػو يف أعمػػاؿ الشػػركة
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ف ػبل غل ػػوز للشػػركاء أف ي ػ جروا عػػنهم أج ػراء للقيػػاـ عػػنهم وال أف يوّكل ػوا رللػػس
إدارة عنهم .على أف رللس اإلدارة ليس وكيبلً عن أشػخاص ادلسػاعلني وإظلػا ىػو
وكي ػ ػ ػػل ع ػ ػ ػػن أم ػ ػ ػواذلم أل ّف ال ػ ػ ػػذي غلعل ػ ػ ػػو يف اإلدارة األص ػ ػ ػوات ال ػ ػ ػػيت يناذل ػ ػ ػػا يف
االنتخ ػػاب وى ػػي تس ػػب األم ػ ػواؿ ادلس ػػاعلة يف الش ػػركة ال تس ػػب أش ػػخاص
الش ػػركاء .وفضػ ػبلً ع ػػن ذل ػػك فػ ػألف ادل ػػدير ورلل ػػس اإلدارة ال ؽللك ػػوف التص ػػرؼ يف
الشركة لثبل ة أسباب:
أوالً :أل ّ م يتصرفوف بوكالتهم عن ادلساعلني أي عػن الشػركاء بانتخػاهبم
ذلػػم وال غلػػوز للش ػريك أف يوّكػػل عنػػو؛ أل ّف الشػػركة وقعػػت علػػى ذاتػػو .فكمػػا ال
غلوز أف يوكل من يتزوج عنو -بل غلوز أف يوكل عنو من يعقػد لػو عقػد الػزواج-
كذلك ال غلوز أف يوكل من يتشػارؾ عنػو بػل غلػوز أف يوكػل مػن يعقػد لػو عقػد
الشركة ال من يكوف شريكاً عنو.
انيػ ػاً :إف ادلس ػػاعلني أي الش ػػركاء ق ػػد وكلػ ػوا ع ػػن أمػ ػواذلم ال ع ػػن أنفس ػػهم
بدليل أف أصوات االنتخاب ىي اليت تعتس يف التوكيل وىي تعتس حسب األمواؿ ال
حسب األشخاص .فيكوف التوكيل عن أمواذلم ال عن أشخاصهم.
الثاً :إف ادلساعلني ىم شركاء أمػواؿ فقػا وليسػوا شػركاء بػدف وشػريك
ادلػاؿ ال ؽللػك التصػرؼ يف الشػركة مطلقػاً فػػبل يصػ أف يوكػل عنػو مػن يتصػػرؼ
يف الشركة نيابة عنو.
وعليو يكوف تصرؼ مدير الشركة ورللس اإلدارة تصرفاً باطبلً شرعاً.
ٖ  -إف كوف الشركة ادلساعلة دائمية ؼلػالف الشػرع فالشػركة مػن العقػود
اجلائزة شرعاً تبطل وت أحد الشػريكني وجنونػو واحلجػر عليػو وبالفسػخ مػن
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أحد الشركاء إذا كانت مكونة من شػريكني وأمػا إذا كانػت مكونػة مػن شػركاء
فأل ا تنفسخ شراكة من مات أو جن أو حجر عليو وإذا مات أحػد الشػركاء
ولو وارث ينظر فألف كاف غػري رشػيد فلػيس لػو أف يسػتمر يف الشػركة وإف كػاف
رشػػيداً لػػو أف يقػػيم علػػى الشػػركة ويػػأذف لػػو الش ػريك يف التصػػرؼ ولػػو ادلطالبػػة
بالقسمة .وإذا حجر على الشريك انفسخت الشركة؛ ألنّػو ال بػد مػن أف يكػوف
الش ػريك ج ػػائز التص ػػرؼ .فك ػػوف ش ػػركة ادلس ػػاعلة دائمي ػػة وتس ػػتمر ب ػػالرغم م ػػن
موت أحد الشركاء أو احلجر عليػو غلعلهػا شػركة فاسػدة أل ّ ػا اشػتملت علػى
ش ػػرط فاس ػػد يتعل ػػق بكي ػػاف الش ػػركة وماىي ػػة العق ػػد .وخبلص ػػة األم ػػر أف ش ػػركة
ادلسػػاعلة مل تنعقػػد شػػركة أص ػبلً؛ أل ّف الػػذين وجػػدوا ىػػم شػػركاء ادلػػاؿ فق ػا .ومل
يوجد شريك البػدف مػع أف شػريك البػدف شػرط أساسػي؛ أل ّف بػو تنعقػد الشػركة
شػ ػػركة وبغػ ػػريه ال تنعقػ ػػد شػ ػػركة وال حتصػ ػػل بتات ػ ػاً .ويف شػ ػػركات ادلسػ ػػاعلة يػ ػػتم
عن ػػدىم االش ػ ػماؾ بوج ػػود ش ػػركاء ادل ػػاؿ ل ػػيس غ ػػري .وتش ػػتغل الش ػػركة وتباش ػػر
أعماذلػػا دوف أف يوجػػد ش ػريك البػػدف ودوف أف يكػػوف لػػو أي اعتبػػار .ومػػن ىنػػا
كانت شركة باطلة أل ّ ا مل تنعقد شػركة شػرعاً .اّ إف الػذين يباشػروف التصػرفات
يف الشػػركة ىػػم رللػػس اإلدارة وىػػم وكػػبلء عػػن ادلسػػاعلني أي عػػن شػػركاء ادلػػاؿ
والش ػريك ال غلػػوز لػػو شػػرعاً أف يوكػػل عنػػو وكػػيبلً يتصػػرؼ يف الشػػركة نيابػػة عنػػو
س ػواء أك ػػاف ش ػريك م ػػاؿ أـ ش ػريك بػػدف ألف عق ػػد الش ػػركة وق ػػع علي ػػو بذات ػػو
فيجب أف يقوـ ىو بالتصرؼ فبل يص أف يوكػل عنػو أو يػ جر عنػو مػن يقػوـ
بالتصػرؼ والعمػػل بالشػركة .علػػى أف شػريك ادلػاؿ فقػػا ال ؽللػك شػػرعاً التصػػرؼ
يف الشػػركة وال العمػػل فيهػػا كش ػريك مطلق ػاً بػػل التصػػرؼ يف الشػػركة والعمػػل
فيه ػػا زلص ػػور بشػ ػريك الب ػػدف ل ػػيس غ ػػري .وأيضػ ػاً ف ػػألف الش ػػركة ادلس ػػاعلة تص ػػب
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شخص ػػية معنوي ػػة يك ػػوف ذل ػػذه الشخص ػػية ح ػػق التص ػػرؼ .والتص ػػرفات ش ػػرعاً ال
تص ػ إالّ مػػن إنسػػاف مشػػخص لػػو أىليػػة التصػػرؼ بػػأف يكػػوف بالغ ػاً عػػاقبلً أو
شليػزاً عػػاقبلً .وكػػل تصػػرؼ مل يصػػدر علػػى ىػػذا الوجػػو فهػػو باطػػل شػػرعاً .فألسػػناد
التصرؼ إىل شخصية معنوية ال غلوز بل ال بػد مػن إسػناده إىل مػن ػلػوز أىليػة
التصرؼ مػن بػت اإلنسػاف .لػذلك كانػت شػركات ادلسػاعلة باطلػة وكانػت مجيػع
تصػػرفا ا باطلػػة ومجيػػع األم ػواؿ الػػيت كسػػبت بواسػػطتها أم ػواؿ باطلػػة كسػػبت
بتصرفات باطلة فبل ػلل ملكها.

أسهم شركة المساىمة
أسػػهم الشػػركة ىػػي أوراؽ ماليػػة اثػػل مثػػن الشػػركة يف وقػػت تقػػديرىا وال
اثػػل رأس مػػاؿ الشػػركة عنػػد إنشػػائها .فالسػػهم جػػزء ال يتجػزأ مػػن كيػػاف الشػػركة
وليس ىو جزءاً من رأس ماذلا فهو ثابة سند لقيمة موجػودات الشػركة .وقيمػة
األسػػهم ليسػػت واحػػدة وإظلػػا تتغػػري تسػػب أربػػاح الشػػركة أو خسػػار ا وىػػي
ليست واحدة يف كػل السػنني بػل تتفػاوت قيمتهػا وتتغػري .وعلػى ذلػك فالسػهم
ال ؽلثػػل رأس ادلػػاؿ ادلػػدفوع عنػػد تأسػػيس الشػػركة وإظلػػا ىػػي -أي األسػػهم -اثػػل
رأس ماؿ الشركة حني البيع أي يف وقت معني فهي كورقة النقد يهػبا سػعرىا
إذا كانػػت سػػوؽ األسػػهم منخفضػػة ويرتفػػع حػػني تكػػوف مرتفعػػة .فالسػػهم بعػػد
بػػدء الشػػركة يف العمػػل انسػػلخ عػػن كونػػو رأس مػػاؿ وصػػار ورقػػة ماليػػة ذلػػا قيمػػة
معينة.
واحلكم الشرعي يف األوراؽ ادلالية ىو أنو ينظر فيها .فألف كانت سػندات
تتضػػمن مبػػالش مػػن ادلػػاؿ احلػػبلؿ كالنقػػد الػػورقي الػػذي لػػو مقابػػل مػػن الػػذىب أو
ٖٔٚ

الفضة يساويو أو ما شاكل ذلك فألف شراءىا وبيعها يكوف حػبلالً أل ّف ادلػاؿ
ال ػػذي تتض ػػمنو ح ػػبلؿ وإف كان ػػت س ػػندات تتض ػػمن مب ػػالش م ػػن ادل ػػاؿ احلػ ػراـ
كسػػندات الػػدين الػػيت يسػػتثمر فيهػػا ادلػػاؿ بالربػػا وكأسػػهم البنػػوؾ أو مػػا شػػاكل
ذلػػك فػػألف ش ػراءىا وبيعهػػا يكػػوف حرام ػاً؛ أل ّف ادلػػاؿ الػػذي تتضػػمنو مػػاؿ ح ػراـ.
وأس ػػهم ش ػػركات ادلس ػػاعلة ى ػػي س ػػندات تتض ػػمن مب ػػالش سللوط ػػة م ػػن رأس م ػػاؿ
حبلؿ ومن رب حراـ يف عقد باطل ومعاملة باطلة دوف أي اييػز بػني ادلػاؿ
األصػػلي وال ػرب وكػػل سػػند منهػػا بقيمػػة حصػػة مػػن موجػػودات الشػػركة الباطلػػة
وقػػد اكتسػػبت ىػػذه ادلوجػػودات عاملػػة باطلػػة ػػى الشػػرع عنهػػا فكانػػت مػػاالً
حرام ػاً فتكػػوف أسػػهم شػػركة ادلسػػاعلة متضػػمنة مبػػالش مػػن ادلػػاؿ احل ػراـ .وبػػذلك
صػػارت ىػػذه األوراؽ ادلاليػػة الػػيت ىػػي األسػػهم مػػاالً حرام ػاً ال غلػػوز بيعهػػا وال
شراؤىا وال التعامل هبا.
بقيػػت مسػػألة مػػا وقػػع فيػػو ادلسػػلموف مػػن ش ػراء أسػػهم شػػركات ادلسػػاعلة
واشػماكهم يف تأسيسػػها ومػػن وجػػود أسػػهم ذلػػم ؽللكو ػػا تكػػم مسػػاعلتهم يف
ىػػذه الشػػركات .ىػػل كػػاف عملهػػم ىػػذا حرام ػاً علػػيهم مػػع أ ػػم كػػانوا غلهلػػوف
احلك ػػم الش ػػرعي ح ػػني مس ػػاعلتهم أو أفت ػػاىم مش ػػايخ مل ي ػػدركوا واق ػػع ش ػػركات
ادلس ػػاعلة م ػػا ى ػػيو وى ػػل ى ػػذه األس ػػهم ال ػػيت حت ػػت تص ػػرفهم مل ػػك ذل ػػم وأمػ ػواؿ
حبلؿ عليهم ولػو كسػبت عاملػة باطلػة شػرعاًو أـ حػراـ علػيهم وال ؽللكو ػاو
وىل غلوز ذلم بيع ىذه األسهم للناس أو ال غلوزو
واجل ػواب علػػى ذل ػػك ىػػو أف اجله ػػل بػػاحلكم الشػػرعي ل ػػيس عػػذراً؛ ألنّػػو
فرض عػني علػى كػل مسػلم أف يػتعلم مػا يلزمػو يف حياتػو مػن األحكػاـ الشػرعية
ح يتأتى لو القياـ بالعمػل حسػب احلكػم الشػرعي .إالّ أنػو إذا كػاف احلكػم شلػا
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غلهل مثلو على مثل الفاعل فبل ي اخذ يف الفعل ويكوف عملو صػحيحاً ولػو
كػػاف حكػػم الشػػرع فيػػو أنػػو باطػػل .أل ّف «الرسػػوؿ  سػػمع معاويػػة بػػن الحكػػم

شمت عاطسا وىو في الصالة فبعد أف فرغوا مػن الصػالة علّمػو الرسػوؿ أف
يُ ّ
الك ػػالـ يبط ػػل الص ػػالة وتش ػػميت الع ػػاطس يبط ػػل الص ػػالة ول ػػم ي ػػأمره بإع ػػادة
الصػػالة»  .رو ىػػذا ادلعػػىن مسػػلم والنسػػائي مػػن طريػػق عطػػاء بػػن يسػػار؛ أل ّف

ىػػذا احلكػػم وىػػو كػػوف الكػػبلـ يبطػػل الصػػبلة كػػاف شلػػا غلهػػل عػػادة دلثػػل ذلػػك
الشخص فعذره الرسوؿ فيو واعتس صػبلتو صػحيحة .وشػركات ادلسػاعلة كو ػا
حرامػاً شػػرعاً مػػن األحكػاـ الػػيت غلهػػل مثلهػػا علػػى كثػػري مػػن ادلسػػلمني ولػػذلك
يعػػذر فيهػػا اجلهػػل .فيكػػوف عمػػل الػػذين اشػػمكوا صػػحيحاً ولػػو كانػػت الشػػركات
باطلػػة .كصػػبلة معاويػػة بػػن احلكػػم فأل ػػا صػػبلة صػػحيحة مػػع أنػػو عمػػل فيهػػا مػػا
يبطل الصبلة ولكنو كاف غلهل أف الكبلـ يبطػل الصػبلة .وإفتػاء ادلشػايخ أيضػاً
غلػػري عليػػو حكػػم اجلهػػل بالنسػػبة للمسػػتفيت أمػػا ادلفػػيت فلػػيس معػػذوراً ألنػّػو مل
يبػػذؿ الوسػػع يف فهػػم واقػػع شػػركات ادلسػػاعلة قبػػل أف يعطػػي احلكػػم فيهػػا .وأمػػا
ملكيػػة ىػ الء ادلسػػاعلني لؤلسػػهم فهػػي ملكيػػة صػػحيحة وىػػي أمػواؿ حػػبلؿ ذلػػم
م ػػا داـ حك ػػم الش ػػرع يف عمله ػػم أن ػػو عم ػػل ص ػػحي ول ػػيس بباط ػػل جلهلهػ ػم
ببطبلنػػو جه ػبلً يعػػذروف فيػػو .وأمػػا بيػػع ىػػذه األسػػهم دلسػػلمني فػػبل غلػػوز؛ أل ػػا
أوراؽ ماليػػة باطلػػة شػػرعاً وحليػػة ملكيتهػػا جػػاءت طارئػػة مػػن كػػوف اجلهػػل يعػػذر
فيه ػػا .أم ػػا إذا ع ػػرؼ احلك ػػم الش ػػرعي فيه ػػا أو أص ػػب شل ػػا ال غله ػػل مثل ػػو عن ػػد
الشخص فألنّو حين ذ يكوف ماالً حراماً ال يباع وال يشػم وال أف غلعػل غػريه
يلي بيعو لو.
وكيفي ػػة ال ػػتخلص م ػػن ى ػػذه األس ػػهم ال ػػيت ملك ػػت بس ػػبب جه ػػل احلك ػػم
الش ػػرعي فيه ػػا تك ػػوف ت ػػل الش ػػركة أو حتويله ػػا إىل ش ػػركة إس ػػبلمية أو لينظ ػػروا
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شخص ػاً غػػري مسػػلم شلػػن يسػػتحل أسػػهم شػػركات ادلسػػاعلة فيولػػوه بيعهػػا عػػنهم
ويأخػػذوا مثنهػػا .فعػػن سػػويد بػػن َغ َفلػػة« :أف ب ػػالال قػػاؿ لعمػػر بػػن الخط ػػاب إف

عمالػػك يأخػػذوف الخمػػر والخنػػازير فػػي الخ ػراج ،فقػػاؿ :ال تأخػػذوا مػػنهم ولكػػن
ولوىم بيعها وخذوا أنتم مػن الػثمن» رواه أبػو عبيػد يف األمػواؿ .ومل ينكػر أحػد

على عمر ذلك مػع أنػو شلػا ينكػر لػو كػاف ؼلػالف الشػرع فكػاف إمجاعػاً .فػاخلمر
الذمػػة وال تكػػوف مػػاالً للمسػػلمني فلمػػا أرادوا
واخلنػػازير مػػاؿ مػػن أم ػواؿ أىػػل ّ
إعطاءىػػا للمسػػلمني بػػدؿ جزيػػة أمػػرىم عمػػر أف ال يقبلوىػػا وأف يولػػوىم بيعهػػا
ويأخذوا مثنها .ودلا كانػت األسػهم مػاالً مػن أمػواؿ الرأ ػاليني الغػربيني وال تكػوف
مػػاالً للمسػػلمني وقػػد رلػػت للمسػػلمني فػػبل يص ػ أف يأخ ػذوىا وليُػ َولّػػوىم بيعهػػا.
فكمػػا أف حػػق ادلسػػلمني يف اجلزيػػة واخلػراج قػػد اسػػتقر يف اخلمػػر واخلنػػازير وأبػػاح
ذلػػم عمػػر أف غلعل ػوا الػػذميني يلػػوف بيعهػػا ذلػػم فكػػذلك حػػق ادلسػػلمني يف ىػػذه
األسهم غلوز ذلم أف غلعلوا الذميني يلوف بيعها ذلم.

الجمعيات التعاونية
التعاونيػػة ىػػي نػػوع مػػن أنػواع الشػػركات الرأ اليػػة فهػػي شػػركة وإف ّيػػت
مجعيػػة تعاونيػػة .فهػػي مسػػاعلة بػػني رلموعػػة أشػػخاص اتفق ػوا فيمػػا بيػػنهم علػػى
القياـ مشمكني قتضى فعاليتهم اخلاصة.
وتنشػ ػ ػػأ التعاونيػ ػ ػػة يف الشػ ػ ػػكل التجػ ػ ػػاري ادلػ ػ ػػألوؼ ىادفػ ػ ػػة إىل مسػ ػ ػػاعدة
أعضػ ػ ػػائها أو ضػ ػ ػػماف مصػ ػ ػػاحلهم االقتصػ ػ ػػادية احملػ ػ ػػددة وتكتسػ ػ ػػب التعاونيػ ػ ػػة
الشخصػػية ادلعنويػػة للشػػركة .وبػػذلك تلػػف عػػن اجلمعيػػات األخػػر بػػأف تلػػك
اجلمعيػػات رلػػردة أصػبلً عػػن األغػراض االقتصػػادية .فالتعاونيػػة تعمػػل علػػى تنميػػة
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رب أعضائها ولػيس مصػا الغػري شلػا يسػتدعي خلػق ربػاط متػني بػني نشػاطها
االقتصادي واقتصاديات األعضاء.
وت لػػف اجلمعيػػة التعاونيػػة مػػن عػػدد مػػن األعضػػاء قػػد يكػػوف سػػبعة وقػػد
يكوف أقل وقد يكوف أكثر ولكنهػا ال ت لػف مػن شخصػني ا نػني فقػا .وىػي
علػػى نػػوعني :أحػػدعلا شػػركة ذات حصػػص تأسيسػػية ؽلكػػن فيهػػا ألي فػػرد ا ػػاذ
صػػفة الشػريك تيػػازة ىػػذه احلصػػص .و انيهمػا شػػركة بػػدوف حصػػص تأسيسػػية
يكػػوف االنتسػػاب إليهػػا بػػدفع بػػدؿ اشػماؾ سػػنوي حتػػدده اجلمعيػػة العامػػة ذلػػا يف
كل دورة سنوية.
وغلب أف تتوفر يف التعاونية مخسة شروط:
حريػػة االش ػماؾ يف التعاونيػػة .فيبقػػى بػػاب االنتسػػاب مفتوح ػاً
أحػػدىا ّ -
أمػػاـ أي شػػخص بػػنفس الش ػروط الس ػارية علػػى األعضػػاء السػػابقني وأف تك ػوف
أنظم ػة التعاوني ػة والقي ػود والتحفظػػات الػػيت فيهػػا منطبقػػة عليػػو س ػواء أكانػػت
ىذه القيػود ذات طػابع زللػي كأىػل القريػة مػثبلً أـ ذات طػابع مهػت كػاحلبلقني
مثبلً.
انيهػػا  -تسػػاوي التعػػاونيني يف احلقػػوؽ :وأىػػم ىػػذه احلقػػوؽ التصػػويت
فيمن كل شريك صوتاً واحداً.
الثهػػا  -حتديػػد فائػػدة معينػػة للحصػػص :تػػدفع بعػػح الشػػركات التعاونيػػة
للمساعلني الدائمني فائدة زلدودة إذا ما حت أرباحها بذلك.
رابعهػ ػػا  -إعػ ػػادة فػ ػػائح أربػ ػػاح االسػ ػػتثمار :تع ػ ػػاد األربػ ػػاح الص ػ ػػافية إىل
األعض ػ ػػاء بنس ػ ػػبة العملي ػ ػػات ال ػ ػػيت أجروى ػ ػػا م ػ ػػع التعاوني ػ ػػة م ػ ػػن مشػ ػ ػميات أو
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استعماؿ خدمات التعاونية وأجهز ا.
خامسها  -وجوب تشكيل روة تعاونية بمحيل االحتياطي.
وال ػػذي يت ػػوىل التص ػػرؼ بالش ػػركة بألدار ػػا ومباش ػػرة أعماذل ػػا ى ػػو رلل ػػس
اإلدارة ادلنتخ ػػب م ػػن اجلمعي ػػة العمومي ػػة ال ػػيت تت ػػألف م ػػن ادلس ػػاعلني عل ػػى أف
يكوف لكل مساىم صػوت بغػح النظػر عػن أسػهمو .فمػن لػو مائػة سػهم ومػن
لو سهم واحد ٍ
لكل صوت واحد يف انتخاب اإلدارة.
واجلمعيػػات التعاونيػػة عػػدة أن ػواع منهػػا تعاونيػػة احلػػرؼ ومنهػػا التعاونيػػة
االسػ ػػتهبلكية ومنهػ ػػا التعاونيػ ػػة الزراعيػ ػػة ومنهػ ػػا التعاونيػ ػػة اإلنتاجيػ ػػة .وىػ ػػي يف
مجلتهػػا إمػػا أف تكػػوف تعاونيػػة اسػػتهبلكية فيقسػػم فيهػػا الػرب تسػػب ادلشػميات
أو تعاونية إنتاجية فيقسم فيها الرب تسب اإلنتاج.
ى ػػذه ى ػػي اجلمعي ػػات التعاوني ػػة وى ػػي مجعي ػػات باطل ػػة تن ػػاقح أحك ػػاـ
اإلسبلـ وذلك دلا يلي:
ٔ  -إف اجلمعي ػػة التعاوني ػػة ش ػػركة فيج ػػب أف تس ػػتكمل ش ػػروط الش ػػركة
اليت نػص عليهػا الشػرع حػ تصػ والشػركة يف اإلسػبلـ ىػي عقػد بػني ا نػني أو
أكثر يتفقاف فيو على القيػاـ بعمػل مػا بقصػد الػرب وعلػى ذلػك فػبل بػد مػن
أف يكوف يف الشركة بػدف حػ يتػأتى القيػاـ بعمػل مػن قبػل الشػركاء أي ال بػد
من أف يكوف يف الشركة بدف تكوف لو حصة حػ تسػمى شػركة شػرعاً فػألف مل
يك ػػن يف الش ػػركة م ػػن ؽلل ػػك ويتص ػػرؼ فيق ػػوـ بالعم ػػل ال ػػذي وج ػػدت الش ػػركة
ألجلػػو مل حتصػػل شػػركة .وإذا طبقنػػا ىػػذا علػػى اجلمعيػػة التعاونيػػة وجػػدنا أنػػو مل
حتصل هبا شركة شرعاً؛ أل ّ ا شركة قائمة على األمواؿ وحدىا ولػيس فيهػا بػدف
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ش ػريك بػػل األم ػواؿ وحػػدىا ىػػي الػػيت وقعػػت الش ػراكة عليهػػا .فلػػم ػلصػػل فيهػػا
االتفػػاؽ علػػى القيػػاـ بعمػػل وإظلػػا حصػػل االتفػػاؽ علػػى وضػػع أم ػواؿ معينػػة مػػن
أجػػل أف يوجػػدوا إدارة تبحػػث عمػػن يقػػوـ بالعمػػل .فاألشػػخاص الػػذين سػػاعلوا
يف الشركة اشمكت أمواذلم فقا فخلػت بػذلك الشػركة مػن بػدف .وعلػى ذلػك
فألف اجلمعية مل توجد بوجودىا شركة شػرعية خللوىػا مػن شػراكة البػدف .فهػي ال
تعتػػس موجػػودة مػػن األسػػاس؛ أل ّف الشػػركة عقػػد علػػى التصػػرؼ ػػاؿ وال يتػػأتى
التص ػػرؼ إالّ م ػػن ب ػػدف ف ػػألذا خل ػػت من ػػو مل تك ػػن ش ػػركة ش ػػرعاً وكان ػػت ش ػػركة
باطلة.
ٕ  -إف قس ػػمة ال ػرب بنس ػػبة ادلشػ ػميات أو تس ػػب اإلنت ػػاج ال بنس ػػبة
رأس ادلػػاؿ أو العمػػل ال مػػوز أل ّف الشػػركة إذا وقعػػت علػػى ادلػػاؿ كػػاف ال ػرب
تابع ػاً ل ػػو وإذا وقع ػػت عل ػػى العم ػػل ك ػػاف تابع ػاً ل ػػو .ف ػػالرب إم ػػا أف يك ػػوف تابع ػاً
للماؿ أو العمل أو ذلما معاً .أما اشماط قسمة الػرب علػى حسػب ادلبيعػات
أو حسػػب اإلنتػػاج فػػبل غلػػوز دلخالفػػة العقػػد شػػرعاً .وكػػل شػػرط ينػػايف مقتضػػى
العقػػد أو لػػيس مػػن مصػػلحة العقػػد وال مقتضػػاه فهػػو شػػرط فاسػػد .وتقسػػيم
الرب حسب ادلشميات وحسب اإلنتاج ينايف مقتضى العقد؛ أل ّف العقػد يقػع
شػػرعاً علػػى ادلػػاؿ أو العمػػل فػػالرب يكػػوف بنسػػبة ادلػػاؿ أو العمػػل فػػألذا شػػرط
الرب بنسبة ادلشميات واإلنتاج كاف الشرط فاسداً.

التأمين
التأمني على احليػاة أو علػى البضػاعة أو علػى ادلمتلكػات أو علػى أي
نوع من أنواعو ادلتعددة ىػو عقػد مػن العقػود .فهػو عقػد بػني شػركة التػأمني وبػني
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الش ػػخص ادل ػ من يطل ػػب في ػػو ادل ػ من م ػػن ش ػػركة الت ػػأمني أف تعطي ػػو تعه ػػداً ب ػػأف
تعوض عليػو إمػا عػني مػا خسػره أو مثنػو بالنسػبة للبضػاعة أو ادلمتلكػات وإمػا
مبلغػاً مػػن ادلػػاؿ بالنسػػبة للحيػػاة ومثلهػػا .وذلػػك حػػني حصػػوؿ حػػادث مػػا يعيّنانػػو
خػػبلؿ م ػ ّدة معينػػة مقابػػل مبلػػش معػػني فتقبػػل الشػػركة ذلػػك .وبنػػاء علػػى ىػػذا
اإلغلاب والقبوؿ تتعهد شػركة التػأمني بػأف تعػوض علػى ادلػ من ضػمن شػروط
معينة يتفق عليها الفريقاف إما عني ما خسػره أو مثنػو حػني حصػوؿ احلػادث
أو مبلغػاً مػػن ادلػػاؿ يتفػػق عليػػو .مثػػل مػػا إذا تلفػػت بضػػاعتو أو تضػػررت سػػيارتو
أو احػمؽ بيتػػو أو سػػرقت شلتلكاتػػو أو مػػات أو مػػا شػػاكل ذلػػك خػػبلؿ مػ ّدة
معينة مقابل أف يدفع ذلا ادل من مبلغاً معيناً مػن ادلػاؿ خػبلؿ مػ ّدة معينػة .ومػن
ىػػذا يتبػػني أف التػػأمني ىػػو اتفػػاؽ بػػني شػػركة التػػأمني وادلػ من علػػى نػػوع التػػأمني
وش ػػروطو فه ػػو عق ػػد غ ػػري أن ػػو بن ػػاء عل ػػى ى ػػذا العق ػػد ال ػػذي مت بينهم ػػا -وى ػػو
االتفػػاؽ -تعطػػي الشػػركة تعهػػداً بػػالتعويح أو دفػػع مبلػػش معػػني ضػػمن الشػػروط
اليت جر االتفاؽ عليها .فألذا حصل للم من حادث ينطبق على بنػود العقػد
صػػارت الشػػركة ملزمػػة بػػأف تعػػوض العػػني ادلتلفػػة أو مثنهػػا حسػػب سػػعر السػػوؽ
حػػني حصػػوؿ احلػػادث .والشػػركة ىػػي ادلخػ ّػرية بػػني دفػػع الػػثمن أو تعػػويح العػػني
إىل ادل ػ من أو للغ ػػري .وص ػػار ى ػػذا التع ػػويح حق ػاً م ػػن حق ػػوؽ ادل ػ من يف ذم ػػة
الشػركة جػرد حصػوؿ مػا ذكػر يف العقػد إذا اقتنعػت الشػركة باالسػتحقاؽ أو
حكمت احملكمة بذلك.
وقد اصطل على ىذا اسم التأمني .وقد يكػوف التػأمني دلصػلحة ادلػ من
وقػػد يكػػوف دلصػػلحة غػػريه كػػأوالده وزوجتػػو وسػػائر ور تػػو أو أي شػػخص أو
مجاعػػة يعيػػنهم ادلػ من .وإطػػبلؽ اسػػم التػػأمني علػػى احليػػاة أو علػػى البضػػاعة أو
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علػ ػػى الصػ ػػوت أو غػ ػػري ذلػ ػػك إظلػ ػػا ىػ ػػو لتحبيػ ػػب ىػ ػػذه ادلعاملػ ػػة للنػ ػػاس .وإال
فاحلقيقػػة أنػػو ال ي ػ من علػػى احليػػاة وإظلػػا ي ػ من علػػى احلصػػوؿ علػػى مبلػػش معػػني
ألوالده أو لزوجتو أو لسائر ور تػو أو ألي شػخص أو مجاعػة يعيػنهم ادلػ من
إذا حصػػل لػػو ادلػػوت .وىػػو ال ي ػ من علػػى البضػػاعة وال علػػى السػػيارة وال علػػى
ادلمتلكػػات أو غػػري ذلػػك وإظلػػا يػ من علػػى تعػػويح العػػني أو مثنهػػا مػػن ادلػػاؿ
إذا حصػل لبضػاعتو أو لسػػيارتو أو دلمتلكاتػو أو ألي شػػيء ؽللكػو ضػػرر أو
تلػػف .فهػػو يف احلقيقػػة ضػػمانة للحصػػوؿ علػػى مبلػػش مػػن ادلػػاؿ لػػو أو لغػػريه أو
على تعويح إذا حصل لو شيء شلا يفقده نفسو أو يتلف مالػو ولػيس ضػماناً
حلياتػػو أو شلتلكاتػػو .ىػػذا ىػػو واقػػع التػػأمني وبالتػػدقيق فيػػو يتبػػني أنػػو باطػػل مػػن
وجهني:
أح ػػدعلا :إنػ ػػو عقػ ػػد ألنّػ ػو اتفػ ػػاؽ بػ ػػني طػ ػػرفني ويشػ ػػتمل علػ ػػى اإلغلػ ػػاب
والقب ػػوؿ اإلغل ػػاب م ػػن ادل ػ من والقب ػػوؿ م ػػن الش ػػركة .فح ػ يص ػ ى ػػذا العق ػػد
شػػرعاً غلػػب أف يتضػػمن شػػروط العقػػد الشػػرعية فػػألف تضػػمنها ص ػ وإال فػػبل.
والعقػد شػػرعاً غلػػب أف يقػػع علػػى عػني أو منفعػػة فػػألف مل يقػػع علػػى عػػني أو مل
يقػػع علػػى منفعػػة كػػاف بػػاطبلً؛ ألنػّػو مل يقػػع علػػى شػػيء غلعلػػو عقػػداً شػػرعاً؛ أل ّف
الس ػلَم والشػػركة ومػػا شػػاكل
العقػػد شػػرعاً يقػػع إمػػا علػػى عػػني بعػػوض كػػالبيع و َ
ذلػػك وإمػػا علػػى عػػني بغػػري عػػوض كاذلبػػة وإمػػا علػػى منفعػػة بعػػوض كاإلجػػارة
وإمػػا علػػى منفعػػة بغػػري عػػوض كالعاريػػة .فػػبل بػػد مػػن أف يقػػع العقػػد شػػرعاً علػػى
شيء .وعقد التأمني ليس عقداً وقع على عني وال علػى منفعػة وإظلػا ىػو عقػد
وقػػع علػػى تعهػػد أي علػػى ضػػمانة .والتعهػػد أو الضػػمانة ال يعتػػس عينػاً ألنػػو ال
يسػػتهلك وال ت خػػذ منفعتػػو وال يعتػػس منفعػػة؛ ألنػػو ال ينتفػػع بػػذات التعهػػد ال
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باألجرة وال باإلعارة .وأما حصوؿ ادلاؿ بناء على ىػذا التعهػد فػبل يعتػس منفعػة
لػػو وإظلػػا ىػػو أ ػػر مػػن ر ػػار معاملػػة مػػن ادلعػػامبلت .ومػػن ىنػػا ال يعتػػس أف عقػػد
التػأمني وقػع علػى عػني وال علػى منفعػػة فهػو عقػد باطػل ألنّػو عقػد مل يسػػتوؼ
الشروط الواجب توفرىا يف العقد شرعاً ح يتم اعتباره عقداً.
انيهما :إف الشركة أعطت تعهداً للمػ ّمن ضػمن شػروط سلصوصػة فهػو
مػػن قبيػػل الضػػماف فػػبل بػػد مػػن أف تطبػػق عليػػو الشػػروط الػػيت يطلبهػػا الشػػرع يف
الضماف ح يكوف ضماناً شػرعياً .فػألف تضػمنها صػ وإال فػبل .وبػالرجوع إىل
الضماف شرعاً يتبني ما يلي:
إف الضماف ىو ضم ذمػة الضػامن إىل ذمػة ادلضػموف عنػو يف التػزاـ احلػق.
فػػبل ب ػػد في ػػو م ػػن ض ػػم ذم ػػة إىل ذمػػة وال ب ػػد في ػػو م ػػن ض ػػامن ومض ػػموف عن ػػو
الذمػ ػػة م ػػن غ ػػري معاوضػ ػػة.
ومض ػػموف ل ػػو .وى ػػو أي الضػ ػػماف الت ػ ػزاـ ح ػػق يف ّ
ويشػػمط يف صػػحة الضػػماف أف يكػػوف يف حػػق مػػن احلقػػوؽ ادلاليػػة الواجبػػة أو
اليت ت وؿ إىل الوجوب .فألذا مل يكن يف حق واجػب أو يػ وؿ إىل الوجػوب ال
يصػ الضػػماف .وذلػػك أل ّف الضػػماف ضػػم ذمػػة إىل ذمػػة يف التػزاـ احلػػق فػػألذا مل
يكن على ادلضموف عنو شيء فػبل ضػم فيػو .وىػذا ػاىر يف احلػق الواجػب .أمػا
يف احلػػق الػػذي ي ػ وؿ إىل الوجػػوب مثػػل قػػوؿ رجػػل الم ػرأة :تزوجػػي فبلن ػاً وأنػػا
ضامن لك مهرؾ فألف الضامن فيو قد ضم ذمتو إىل ذمة ادلضػموف عنػو يف أنػو
يلزمػػو مػػا يلزمػػو وإف مػػا يثبػػت يف ذمػػة مضػػمونو يثبػػت يف ذمتػػو .أمػػا إذا مل يكػػن
ىناؾ حق واجب على أحد أو حػق يػ وؿ إىل الوجػوب فػبل يتحقػق فيػو معػىن
الضػػماف إذ ال يوجػػد فيػػو ضػػم ذمػػة إىل ذمػػة فػػبل يصػ الضػػماف .وعلػػى ىػػذا
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إذا مل يك ػػن احل ػػق واجب ػ ػاً للمض ػػموف ل ػػو علػ ػػى ادلض ػػموف عن ػػو أو ال ي ػ ػ وؿ إىل
الوج ػػوب علػ ػػى ادلضػ ػػموف عن ػػو ال يص ػ ػ الضػ ػػماف .إذ يش ػػمط أف يكػ ػػوف مػ ػػن
يضػػمن عنػػو ضػػامناً للعػػني إذا تلفػػت أو ىلكػػت أو ضػػامناً للػػدين س ػواء أكػػاف
الذمػػة أـ ضػامناً بػػالقوة إذا كػػاف
ضػػامناً بالفعػػل إذا كػػاف احلػػق واجبػاً و ابتػاً يف ّ
الذمػة .فػألف مل يكػن مػن يضػمن عنػو ضػامناً
احلق ي وؿ إىل الوجوب والثبوت يف ّ
ال بالفعػػل وال بػػالقوة ال يص ػ الضػػماف ألنػّػو م ػ مػػا مل غلػػب علػػى ادلضػػموف
عنػػو مل غلػػب علػػى الضػػامن .فمػػثبلً رجػػل يتقبػػل مػػن النّػػاس الثيػػاب فقػػاؿ رجػػل
آلخر ادفع إليو يابك وأنػا ضػامن .فتلفػت الثيػاب ىػل يضػمن الضػامن عمػن
يتقبل الثيػاب مثنهػاو واجلػواب علػى ذلػك إنػو إف تلفػت الثيػاب بغػري فعلػو وال
تفريا منو مل يلزـ الضامن شيء؛ ألنّػو مػن األصػل مل يلػزـ ادلضػموف عنػو شػيء
فألذا مل يلزـ األصيل فالضامن أوىل أف ال يلزمو .وعليو ال بد مػن أف يكػوف احلػق
واجبػاً للمضػػموف لػػو علػػى رخػرين أو يػ وؿ إىل الوجػػوب حػ يصػ الضػػماف.
الذمػ ػػة حػ ػػاالً أو م ػ ػ الً شػ ػػرط يف صػ ػػحة الضػ ػػماف .إالّ أنػ ػػو ال
فثبػ ػػوت احلػ ػػق يف ّ
يش ػػمط أف يك ػػوف ادلض ػػموف عن ػػو معلومػ ػاً وال يش ػػمط أف يك ػػوف ادلض ػػموف ل ػػو
معلومػاً .فيص ػ الضػػماف لػػو كػػاف رلهػػوالً .فلػػو قػػاؿ شػػخص آلخػػر أعػػا يابػػك
لغساؿ فقاؿ أخاؼ أف يتلفها فقاؿ لو أعا يابك لغساؿ وأنا ضػامنها لػك
إف تلفػػت ومل يعػػني غسػػاالً ص ػ  .فلػػو أعطاىػػا لغسػػاؿ اّ تلفػػت يضػػمن ولػػو
كػػاف ادلضػػموف عنػػو رلهػػوالً .وكػػذلك لػػو قػػاؿ إف فبلن ػاً غسػػاؿ مػػاىر وكػػل مػػن
يضع عنده ياباً فأنا ضامن الغساؿ من كل تلف ص ولو كاف ادلضػموف لػو
رلهوالً.
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ودليل الضماف واض فيو أنو ضم ذمػة إىل ذمػة وأنػو ضػماف حلػق ابػت
الذمػػة .وواضػ فيػػو أف فيػػو ضػػامناً ومضػػموناً عنػػو ومضػػموناً لػػو وواضػ فيػػو
يف ّ
أنػػو بػػدوف معاوض ػػة .وفيػػو ادلضػػموف عن ػػو رله ػػوؿ وادلضػػموف ل ػػو رله ػػوؿ وى ػػذا
الػػدليل ىػػو مػػا رواه أبػػو داود عػػن جػػابر قػػاؿ« :كػػاف رسػػوؿ اهلل  ال يصػػلي
على رجل مات وعليو دين فأتي بميت فقاؿ :أعليػو ديػنو قػالوا :نعػم دينػاراف.

قاؿ :صلوا على صاحبكم .فقاؿ أبو قتادة األنصاري :ىمػا عل ّػي يػا رسػوؿ اهلل

قػاؿ :فصػلى عليػو رسػػوؿ اهلل 

فلمػا فػتح اهلل علػػى رسػوؿ اهلل  قػاؿ :أنػػا

فعلي قضاؤه ومن ترؾ ماال فلورثتو»
أولى بكل مؤمن من نفسو .فمن ترؾ دينا ّ
 .فهػػذا احلػػديث واضػ فيػػو أف أبػػا قتػػادة قػػد ضػػم ذمتػػو إىل ذمػػة ادليػػت يف الت ػزاـ
حػػق مػػا قػػد وجػػب للػػدائن .وواضػ فيػػو أف يف الضػػماف ضػػامناً ومضػػموناً عنػػو
ذمػػة
ومضػػموناً لػػو وأنػػو أي الضػػماف الػػذي ضػػمنو كػػل منهمػػا التػزاـ حػػق يف ال ّ
مػػن غػػري معاوضػػة .وواضػ فيػػو أف ادلضػػموف عنػػو وىػػو ادليػػت وادلضػػموف لػػو وىػػو
صػػاحب الػػدين كػػاف رلهػػوالً عنػػد الضػػماف .فاحلػػديث قػػد تضػ ّػمن شػػروط صػػحة
الضماف وشروط انعقاده.
ىذا ىو الضماف شػرعاً وبتطبيػق تعهػد التػأمني عليػو وىػو ضػماف قطعػاً
صلد أف التأمني خػاؿ مػن مجيػع الشػروط الػيت نػص عليهػا الشػرع لصػحة الضػماف
وانعقػػاده .فػػألف التػػأمني لػػيس فيػػو ضػػم ذمػػة إىل ذمػػة مطلق ػاً .فشػػركة التػػأمني مل
تضػػم ذمتهػػا إىل ذم ػػة أحػػد يف الت ػزاـ م ػػاؿ للم ػ من فلػػم يوج ػػد ضػػماف فك ػػاف
التػػأمني بػػاطبلً .والتػػأمني ال يوجػػد فيػػو حػػق مػػا للم ػ من عنػػد أحػػد قػػد التزمتػػو
ش ػػركة الت ػػأمني .إذ ل ػػيس للم ػ ػ من أي ح ػػق م ػػا عن ػػد أح ػػد وج ػػاءت الش ػػركة
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وضػػمنتو فه ػػو خػػاؿ مػػن وج ػػود احلػػق ادلػػا فتكػػوف الش ػػركة مل تلت ػػزـ أي حػػق
مػػا حػ يصػ أف يقػػاؿ إنػػو ضػػماف شػػرعاً .وأيضػاً فػػألف مػػا التزمتػػو الشػػركة مػػن
التعػػويح أو الػػثمن أو دفػػع ادلػػاؿ مل غلػػب للمضػػموف لػػو عنػػد عقػػد التػػأمني مػػاه
رخػ ػرين ال ح ػػاالً وال م ػ ػ الً حػ ػ يص ػ ػ ض ػػمانو .فتك ػػوف ش ػػركة الت ػػأمني ق ػػد
ضمنت ما ال غلب يف احلاؿ وال غلب يف ادل ؿ فيكوف الضماف غػري صػحي
وبالتػػا يكػػوف التػػأمني بػػاطبلً .عػػبلوة علػػى أف التػػأمني ال يوجػػد فيػػو مضػػموف
عنػػو؛ أل ّف شػػركة التػػأمني مل تضػػمن عػػن أحػػد اسػػتحق عليػػو حػػق ح ػ يسػػمى
ضػػماناً .فيكػػوف عقػػد التػػأمني قػػد خػػبل مػػن عنصػػر أساسػػي مػػن عناصػػر الضػػماف
البلزم ػػة ش ػػرعاً وى ػػو وج ػػود مض ػػموف عن ػػو .ألنّػػو ال ب ػػد يف الض ػػماف م ػػن وج ػػود
ضػامن ومضػموف عنػو ومضػموف لػو .و ػػا أف عقػد التػأمني مل يوجػد فيػو مضػػموف
عنػػو فهػػو باطػػل شػػرعاً .وأيضػاً فػػألف شػػركة التػػأمني حػػني تعهػػدت بتعػػويح العػػني
أو دفػع مثنهػػا إذا تضػررت أو دفػػع مػاؿ عنػػد حصػوؿ احلػػادث قػد التزمػػت ىػػذا
ال ػػدفع مقاب ػػل مبل ػػش م ػػن ادل ػػاؿ فه ػػو الت ػزاـ عاوض ػػة وى ػػو ال يص ػ أل ّف ش ػػرط
صػػحة الضػػماف أف يكػػوف بػػدوف معاوضػػة فكػػاف التػػأمني بوجػػود ادلعاوضػػة فيػػو
ضماناً باطبلً.
وهبػػذا يظهػػر مقػػدار خلػػو تعهػػد التػػأمني مػػن شػػروط الضػػماف الػػيت نػػص
عليها الشرع وعدـ استيفائو لشروط انعقاد الضػماف وشػروط صػحتو .وبػذلك
يك ػػوف س ػػند التعه ػػد ال ػػذي أعطت ػػو الش ػػركة وض ػػمنت ب ػػو التع ػػويح وال ػػثمن أو
ضمنت ادلاؿ باطبلً من أساسو فيكوف التأمني كلو باطبلً شرعاً.
وعلى ىذا فػألف التػأمني كلػو حػراـ شػرعاً سػواء أكػاف التػأمني علػى احليػاة
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أـ عل ػػى البض ػػاعة أـ عل ػػى ادلمتلك ػػات أـ عل ػػى غ ػػري ذل ػػك .ووج ػػو حرمت ػػو أف
عقده عقد باطل شرعاً .واف التعهد الذي تعطيػو شػركة التػأمني وجػب العقػد
تعهػػد باطػػل شػػرعاً .فكػػاف أخػػذ ادلػػاؿ تسػػب ىػػذا العقػػد وىػػذا التعهػػد حرامػاً
وىو أكل ماؿ بالباطل ويدخل يف ماؿ السحت.
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الطرؽ الممنوع تنمية الملك بها
جعػػل الشػػرع اإلسػػبلمي تنميػػة ادللػػك مقيػػدة يف حػػدود ال غلػػوز تعػػدِّيها.
فمنع الفرد من تنمية ادللك بطرؽ معينة منها:

القمار
منع الشرع القمار منعاً باتاً واعتس ادلاؿ الذي ي خذ بسببو غري شللوؾ
قاؿ ا تعاىل         :
           
           

 .      أكد حترمي اخلمر وادليسر بوجوه من التأكيد
منها تصدير اجلملة بألظلا ومنها أنو قر ما بعبادة األصناـ ومنها أنو جعلهما
رجساً كما قاؿ تعاىل       :ومنها أنو جعلهما

من عمل الشيطاف والشيطاف ال يأ منو إالّ الشر البحت ومنها أنو أمر
باالجتناب ومنها أنو جعل االجتناب من الفبلح .وإذا كاف االجتناب فبلحاً

كاف االرتكاب خيبة وخسراناً .ومنها أنو ذكر ما ينتج منهما من الوباؿ وىو
وقوع التعادي والتباغح من أصحاب اخلمر والقمار وما ي دياف إليو من الصد
عن ذكر ا

وعن مراعاة أوقات الصبلة وقولو    :من أبلش

لي عليكم ما فيها من أنواع الصوارؼ وادلوانع فهل
ما ينهى بو كأنو قيل :قد تُ َ
ٔٛٚ

أنتم مع ىذه الصوارؼ وادلوانع منتهوفو ومن القمار أوراؽ اليانصيب مهما
كاف نوعها ومهما كاف السبب الذي وضعت لو .ومن القمار الرىاف يف سباؽ
اخليل .وماؿ القمار حراـ ال غلوز الكو.

الربا
منع الشرع الربا منعاً باتاً مهما كانت نسبتو سواء أكانت كثرية أـ
ويرد ألىلو إف كانوا
قليلة .وماؿ الربا حراـ قطعاً وال حق ألحد يف ملكيتو ّ

معػروفيػن .قػاؿ ا تعػاىل:

        

             
              

              
وقاؿ             :
ج

             

.      
والوص ػػف الواق ػػع للرب ػػا ى ػػو أف ى ػػذه الفائ ػػدة ال ػػيت يأخ ػػذىا ادلػ ػرا ى ػػي
اسػتغبلؿ جلهػد النّػاس وىػي جػزاء مػػن غػري بػذؿ جهػد .وأل ّف ادلػاؿ الػذي ي خػػذ
عليو ربا ىو مضػموف الفائػدة غػري معػرض للخسػارة وىػذا ؼلػالف قاعػدة الغػرـ
بػػالغنم)  .ولػػذلك كػػاف اسػػتغبلؿ ادلػػاؿ بالشػػركة وادلضػػاربة وادلسػػاقاة بشػػروطها
جائزاً ألنّو تنتفع بو اجلماعة وال يستغل جهد رخرين بل يكوف وسيلة اكػنهم
من االنتفاع اهد أنفسهم وىو معرض للخسارة كمػا ىػو معػرض للػرب وىػذا
ٔٛٛ

خبػػبلؼ الربػػا .علػػى أف حتػػرمي الربػػا إظلػػا كػػاف بػػالنص ومل يعلػػل ىػػذا الػػنص بعلػػة
وقد جاءت السػنّة مبينػة األمػواؿ الربويػة .غػري أنػو قػد يتبػادر للػذىن أف صػاحب
ادلاؿ زلتف الػو وقػد ال يسػخو بػألقراض احملتػاج لقضػاء حاجتػو .وىػذه احلاجػة
تل على صاحبها فبل بد من وسيلة لسػد ىػذه احلاجػة .علػى أف احلاجػة اليػوـ
تع ػػددت وتنوع ػػت وص ػػار الرب ػػا قػ ػواـ التج ػػارة والزراع ػػة والص ػػناعة .ول ػػذلك
وجػػدت ادلصػػارؼ البنػػوؾ) للتعامػػل بالربػػا وال وسػػيلة غريىػػا كمػػا ال وسػػيلة بغػػري
ادلرابني لسد احلاجات.
واجلػواب علػػى ذلػك أننػػا نتحػدث عػػن اجملتمػع الػػذي يطبػق فيػػو اإلسػػبلـ
مجيع ػػو ومن ػػو الناحي ػػة االقتص ػػادية ال ع ػػن اجملتم ػػع بوض ػػعو احلاض ػػر .أل ّف ى ػػذا
اجملتم ػػع بوض ػػعو احلاض ػػر يع ػػيش عل ػػى النظ ػػاـ الرأ ػػا ول ػػذلك ب ػػرز في ػػو ك ػػوف
ادلصرؼ البنك) من ضروريات احلياة .فصاحب ادلاؿ الػذي يػر نفسػو حػراً يف
ملكو والذي ير أف لو حرية االستغبلؿ بالغش واالحتكػار والقمػار والربػا
وغري ذلك دوف رقابة من دولة أو تقيد بقانوف ال شػك يف أف مثػل ىػذا يػر
أف الربا وادلصرؼ ضرورة من ضرورات احلياة.
ولػ ػػذلك وجػ ػػب أف يغػ ػػري النظػ ػػاـ االقتصػ ػػادي احلػ ػػا برمتػ ػػو وأف يوضػ ػػع
مكانػػو -وضػػعاً انقبلبي ػاً شػػامبلً -النظػػاـ اإلسػػبلمي لبلقتصػػاد .فػػألذا أُزيػػل ىػػذا
النظاـ وطبػق النظػاـ اإلسػبلمي بػرز للنػاس أف اجملتمػع الػذي يطبػق اإلسػبلـ ال
تظهػػر فيػػو الضػػرورة إىل الربػػا؛ أل ّف احملتػػاج إىل االسػػتقراض إمػػا أف ػلتاجػػو ألجػػل
الع ػػيش أو ػلتاج ػػو ألج ػػل الزراع ػػة .أم ػػا احلاج ػػة األوىل فق ػػد س ػػدىا اإلس ػػبلـ
بض ػػماف الع ػػيش لك ػػل ف ػػرد م ػػن أفػ ػراد الرعي ػػة .وأم ػػا احلاج ػػة الثاني ػػة فق ػػد سػ ػ ّدىا
اإلس ػػبلـ ب ػػألقراض احملت ػػاج دوف رب ػػا فق ػػد رو اب ػػن ِحبّػػاف واب ػػن ماج ػػو ع ػػن اب ػػن
ٜٔٛ

مسػعود أف رسػوؿ ا  قػػاؿ« :مػا مػػن مسػلم يقػػرض مسػلما قرضػػا مػرتين إالّ
ك ػػاف كص ػػدقتها م ػػرة»  .وإقػ ػراض احملت ػػاج من ػػدوب وال يك ػػره االس ػػتقراض ب ػػل

ينػػدب أيض ػاً أل ّف الرسػػوؿ  كػػاف يسػػتقرض .ومػػا داـ االسػػتقراض موجػػوداً
وى ػػو من ػػدوب للمق ػػرض وادلس ػػتقرض فق ػػد ب ػػرز للن ػػاس أف الرب ػػا ض ػػرر م ػػن أش ػػد
األض ػرار علػػى احليػػاة االقتصػػادية بػػل بػػرز للعيػػاف أف الضػػرورة تقضػػي باسػػتبعاد
الربػػا وإغلػػاد احلوائػػل الكثيفػػة بينػػو وبػػني اجملتمػػع بالتشػريع والتوجيػػو َوفػػق نظػػاـ
اإلسبلـ.

وإذا عػػدـ الربػػا مل تبػػق حاجػػة للمصػػارؼ البنػػوؾ) ادلوجػػودة اآلف .ويبقػػى
بي ػػت ادل ػػاؿ وح ػػده يق ػػوـ ب ػػألقراض ادل ػػاؿ ب ػػبل فائ ػػدة بع ػػد التحق ػػق م ػػن إمكاني ػػة
االنتف ػػاع بادل ػػاؿ .وق ػػد أعط ػػى عم ػػر ب ػػن اخلط ػػاب م ػػن بي ػػت ادل ػػاؿ للفبلح ػػني يف
العراؽ أمواالً الستغبلؿ أرضهم .واحلكم الشرعي أف يعطى الفبلحػوف مػن بيػت
ادلػػاؿ مػػا يتمكنػػوف بػػو مػػن اسػػتغبلؿ أراضػػيهم إىل أف ػػرج الغػػبلؿ وعػػن اإلمػػاـ
أ يوسػػف ويعط ػػى للع ػػاجز كفايت ػػو م ػػن بي ػػت الم ػػاؿ قرض ػػا ليعم ػػل فيه ػػا أي
األرض .وكمػػا يقػػرض بيػػت ادلػػاؿ الفبلحػػني للزراعػػة يقػػرض مػػن ىػػم مػػثلهم شلػػن
يقومػػوف باألعمػػاؿ الفرديػػة الػػيت ػلتػػاجوف إليهػػا لكفايػػة أنفسػػهم .وإظلػػا أعط ػػى
عمػ ػػر الفبلحػ ػػني أل ّ ػ ػػم يف حاجػ ػػة لكفايػ ػػة أنفسػ ػػهم يف العػ ػػيش فػ ػػأعطوا ذلػ ػػذه
الكفايػ ػػة ولػ ػػذلك ال يعطػ ػػى الفبلحػ ػػوف األغنيػ ػػاء مػ ػػن بيػ ػػت ادلػ ػػاؿ شػ ػػي اً لزيػ ػػادة
إنت ػػاجهم .ويق ػػاس عل ػػى الفبلح ػػني م ػػن ى ػػم م ػػثلهم فيم ػػا ى ػػم يف حاج ػػة إلي ػػو
لكفايػػة أنفسػػهم يف العػػيش فقػػد «أعطػػى الرسػػوؿ رجػػال حػػبال وفأسػػا ليحتطػػب
من أجل أف يأكل» .
علػػى أف تػػرؾ الربػػا ال يتوقػػف علػػى وجػػود اجملتمػػع اإلسػػبلمي أو وجػػود
ٜٓٔ

الدولػػة اإلسػػبلمية أو وجػػود مػػن يقػػرض ادلػػاؿ بػػل الربػػا ح ػراـ وغلػػب تركػػو س ػواء
أوجػػدت دولػػة إسػػبلمية أـ مل توجػػد ووجػػد رلتمػػع إسػػبلمي أـ مل يوجػػد ووجػػد
من يقرض ادلاؿ أـ مل يوجد.

الغبن الفاحش
الغػػنب يف اللغػػة اخلػػداع يقػػاؿ غبنػػو غبنػاً يف البيػػع والشػراء خدعػػو وغلبػػو
وغػػنب فبلن ػاً نقصػػو يف الػػثمن وغػػريه فهػػو غػػابن وذاؾ مغبػػوف .والغػػنب ىػػو بيػػع
الشػػيء بػػأكثر شلػػا يسػػاوي أو بأقػػل شلػػا يسػػاوي .والغػػنب الفػػاحش ح ػراـ شػػرعاً
ألنػّ ػػو بػ ػػت يف احلػ ػػديث الصػ ػػحي طلػ ػػب تػ ػػرؾ الغػ ػػنب طلب ػ ػاً جازم ػ ػاً فقػ ػػد رو
البخػػاري عػػن عبػػد ا بػػن عمػػر رضػػي ا عنهمػػا أف رج ػبلً ذكػػر للنػػيب  أنػػو
ؼلػػدع يف البيػػوع فقػػاؿ« :إذا بايعػػت فقػػل ال ِخالبػػة» ورو أيػػد عػػن أنػػس «أف
رجال على عهد رسوؿ اهلل  كاف يبتاع ،وكاف في عقدتو ،يعني عقلو ضػعف،

فػػأتى أىلػػو النبػػي 

فقػػالوا :يػػا نبػػي اهلل ،أحجػػر علػػى فػػالف فإنّػػو يبتػػاع ،وفػػي

عقدتػو ضػػعف ،فػػدعاه نبػػي اهلل  فنهػػاه عػن البيػػع فقػػاؿ :يػػا نبػػي اهلل ،إنػػي ال
أصبر عن البيع ،فقاؿ  : إف كنت غير تارؾ للبيع فقل ىا وىا وال ِخالبة» .

ورو البػزار عػػن أنػػس عػػن النػػيب  أنػػو نهػػى عػػن بيػػع المح ّفػػالت .واخلبلبػػة -
بكسػ ػػر اخلػ ػػاء -اخلديعػ ػػة .فهػ ػػذه األحاديػ ػػث قػ ػػد طلػ ػػب فيهػ ػػا تػ ػػرؾ اخلبلبػ ػػة أي
اخلديعػػة واخلديعػػة ح ػراـ .ومػػن ىنػػا كػػاف الغػػنب حرام ػاً .إالّ أف الغػػنب احل ػراـ ىػػو
الغػػنب الفػػاحش؛ أل ّف علػػة حتػػرمي الغػػنب ىػػو كونػػو خديعػػة يف الػػثمن وال يسػػمى
خديعة إذا كاف يسرياً ألنّو يكوف مهػارة يف ادلسػاومة وإظلػا يكػوف الغػنب خديعػة
ٜٔٔ

إذا كػػاف فاحش ػاً فػػألذا بػػت الغػػنب فػػألف للمغبػػوف اخليػػار إف شػػاء فسػػخ البيػػع
وإف شاء أمضاه أي إذا هرت خديعة يف البيع جاز للمخػدوع أف يػرد الػثمن
ويأخ ػػذ الس ػػلعة إذا ك ػػاف بائع ػاً وأف ي ػػرد ادلبي ػػع ويأخ ػػذ ال ػػثمن إذا ك ػػاف مشػ ػمياً
ولػػيس لػػو أخػػذ األرش أي لػػيس لػػو أف يأخػػذ الفػػرؽ بػػني مثػػن السػػلعة احلقيقػػي
وبني الثمن الذي بيعت بو أل ّف الرسوؿ جعل لو اخليػار بػني أف يفسػخ البيػع أو
ؽلضػػيو فقػػا ومل غلعػػل لػػو غػػري ذلػػك رو الػػدارقطت عػػن زلمػػد بػػن ػل ػ بػػن
حباف قاؿ :قػاؿ عليػو الصػبلة والسػبلـ« :إذا بعػت فقػل ال ِخالبػة ،ث ّػم أنػت فػي

كػػل سػػلعة تبتاعهػػا بالخيػػار ثػػالث ليػػاؿ ،فػػإف رضػػيت فأمسػػك وإف سػػخطت

فارددىػػا علػػى صػػاحبها»  .وىػػذا يػػدؿ علػػى أف ادلغبػػوف يثبػػت لػػو اخليػػار .إالّ أف
ىذا اخليار .يثبت بشرطني أحدعلا عدـ العلم وقت العقد والثام الزيػادة أو
النقصػاف الفػػاحش الػذي ال يتغػػابن النّػاس ثلهمػػا وقػت العقػػد .والغػنب الفػػاحش
ىػو مػا اصػػطل التجػار علػػى كونػو غبنػاً فاحشػاً .وال يقػدر ذلػػك بثلػث وال ربػػع
ب ػػل ي ػػمؾ الص ػػطبلح التج ػػار يف البل ػػد وق ػػت أجػ ػراء العق ػػد؛ أل ّف ذل ػػك ؼلتل ػػف
باختبلؼ السلع واألسواؽ.

التدليس في البيع
األصل يف عقد البيع اللزوـ فمػ مت العقػد باإلغلػاب والقبػوؿ بػني البػائع
وادلشمي وانتهى رللس البيع فقد لزـ عقد البيع ووجب نفاذه علػى ادلتبػايعني.
إالّ أنو دلا كاف عقد ادلعاملة غلب أف يتم على وجػو يرفػع ادلنازعػات بػني النّػاس
فقد حرـ الشرع على النّاس التدليس يف البيع وجعلو إمثاً سػواء حصػل التػدليس
ٕٜٔ

م ػػن الب ػػائع أو ادلش ػػمي يف الس ػػلعة أو العمل ػػة فكل ػػو حػ ػراـ أل ّف الت ػػدليس ق ػػد
ػلصل من البائع وقد ػلصل من ادلشػمي .ومعػىن تػدليس البػائع السػلعة ىػو أف
يكتم العيب عن ادلشػمي مػع علمػو بػو أو يغطػي العيػب عنػو ػا يػوىم ادلشػمي
عدمو أو يغطي السلعة ا يظهرىػا كلهػا حسػنة .ومعػىن تػدليس ادلشػمي الػثمن
ىػػو أف يزيػػف العملػػة أو يكػػتم مػػا فيهػػا مػػن زيػػف مػػع علمػػو بػػو .وقػػد ؼلتلػػف
الػػثمن بػػاختبلؼ ادلبيػػع ألجػػل التػػدليس وقػػد يرغػػب ادلشػػمي بالسػػلعة بس ػبب
التػػدليس .فهػػذا التػػدليس اميػػع أنواعػػو ح ػراـ دلػػا رو البخػػاري عػػن أ ىريػػرة
ص ّػروا اإلبػل والغػنم ،فمػن ابتاعهػا بعػ ُد ،فإنّػو بخيػر
عن النػيب  أنػو قػاؿ« :ال تُ َ
النظرين ،بعد أف يحتلبها ،إف شاء أمسك ،وإف شاء ردىا وصاع تمر» ودلا رو
ابن ماجو عن أ ىريرة عن النيب  أنو قػاؿ« :مػن ابتػاع مص ّػراة فهػو بالخيػار
رد مثػػن لبنهػػا
ثالثػػة أيػػاـ ،فػػإف ردىػػا ،ر ّد معهػػا صػػاعا مػػن تمػػر ال سػػمراء» وادلػراد ّ
ال ػػذي حلب ػػو ودل ػػا رو البػ ػزار ع ػػن أن ػػس ع ػػن الن ػػيب « : أن ػػو نه ػػى ع ػػن بي ػػع
المحفالت»  .فهذه األحاديػث صػرػلة يف النهػي عػن تَصػ ِريَة اإلبػل والغػنم ويف
النهي عن بيع احملفبلت وىي اليت مل حتلب ح يظهر ضرعها كبرياً أو يتػوىم
أ ػػا حلػػوب أل ّف ذلػػك خديعػػة وأف ذلػػك حػراـ .ومثػػل ذلػػك كػػل عمػػل يغطػػي
العيب أو يكتم العيب فألف ذلك كلو تدليس ػلػرـ فعلػو سػواء أكػاف ذلػك يف
السػػلعة أـ العملػػة؛ ألنػّػو غػػنب .وال غلػػوز للمسػػلم أف يغػػش يف السػػلعة أو العملػػة
بػل غلػب عليػو أف يبػػني مػا يف السػلعة مػن عيػػب وعليػو أف يوضػ مػا يف العملػػة
م ػػن زي ػػف .وأف ال يغ ػػش الس ػػلعة م ػػن أج ػػل أف ت ػػروج أو تب ػػاع ب ػػثمن أغل ػػى وال
يغػػش العملػػة مػػن أجػػل أف تُقبػػل مثن ػاً للسػػلعة؛ أل ّف الرسػػوؿ  ػػى عػػن ذلػػك
ي ػاً جازم ػاً .فقػػد رو ابػػن ماج ػو عػػن عقبػػة بػػن عػػامر عػػن النػػيب  أنػػو قػػاؿ:
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«المسػلم أخػو المسػلم ،وال يحػل لمسػلم بػاع مػن أخيػو بيعػا فيػو عيػب إالّ بيّنػػو
لػو» ورو البخػاري عػن حكػيم بػن حػزاـ عػن النػيب  قػاؿ« :البيّعػاف بالخيػػار

مػا لػم يتفرقػا ،فػإف صػدقا وبينػا بػورؾ لهمػا فػي بيعهمػا ،وإف كتمػا وكػذبا محقػت

بركػػة بيعهمػػا»  .وقػػاؿ عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ« :لػػيس منػػا مػػن غػػش» رواه ابػػن
ماجػ ػو وأب ػػو داود م ػػن طري ػػق أ ىري ػػرة .وم ػػن ح ػػاز ش ػػي اً بالت ػػدليس والغ ػػش ال
ؽللكو؛ ألنّػو لػيس مػن وسػائل التملػك بػل مػن الوسػائل ادلنهػي عنهػا وىػو مػاؿ
حػراـ ومػػاؿ سػػحت .قػػاؿ عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ« :ال يػػدخل الجنػػة لحػػم نبػػت
من سحت النػار أولػى بػو» رواه أيػد مػن طريػق جػابر بػن عبػد ا  .وإذا حصػل
الت ػػدليس سػ ػواء أك ػػاف بالس ػػلعة أـ بالعمل ػػة ص ػػار للم ػػدلس علي ػػو اخلي ػػار إم ػػا أف
يفسخ العقد أو ؽلضيو ولػيس لػو غػري ذلػك .فػألذا أراد ادلشػمي إمسػاؾ السػلعة
ادلعيبػػة أو ادلدلسػػة وأخػػذ األرش أي الفػػرؽ بػػني مثنهػػا مػػن غػػري عيػػب ومثنه ػا
بالعيػػب فلػػيس لػػو ذلػػك؛ أل ّف النػػيب  مل غلعػػل لػػو أرشػاً وإظلػػا خػػريه يف شػػي ني
«إف شاء أمسك وإف شاء ردىا» رواه البخاري عن أ ىريرة.
وال يشػ ػػمط أف يكػ ػػوف البػ ػػائع عادل ػ ػاً بالتػ ػػدليس أو العيػ ػػب ح ػ ػ يثبػ ػػت
اخليػػار بػػل يثبػػت اخليػػار للمػػدلس عليػػو جػػرد حصػػوؿ التػػدليس س ػواء أك ػاف
الب ػػائع عادلػ ػاً أـ غ ػػري ع ػػامل؛ أل ّف األحادي ػػث عام ػػة وأل ّف واق ػػع البي ػػع يك ػػوف ق ػػد
حصػػل علػػى مػػا ػػي عنػػو وىػػذا خبػػبلؼ الغػػنب فألنػّػو يشػػمط فيػػو العلػػم بػػالغنب؛
ألنّو إف مل يكن عادلاً مل يكن الواقع أنو غابن ح يكػوف ىنػاؾ حػق للمغبػوف.
كأ ْف ينػزؿ سػعر السػوؽ ويكػوف البػائع غػري عػامل بػذلك فيبيػع اّ يتبػني أنػو بػاع
بأكثر شلا يساوي فألنّو ال يعتس غبناً وال ؼلري فيو ادلشمي؛ أل ّف البائع وىػو غػري
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عامل بنزوؿ السعر ال يصدؽ عليو أنو غابن.

االحتكار
وؽلنػػع االحتكػػار مطلق ػاً وىػػو ح ػراـ شػػرعاً لػػورود النهػػي اجلػػازـ عنػػو يف
صػري احلػديث .فقػد روي يف صػػحي مسػلم عػن سػعيد بػػن ادلسػيب عػن معمػػر
ابػػن عبػػد ا العػػدوي أف النػػيب  قػػاؿ« :ال يحتكػػر إالّ خػػاطئ» ورو األ ػػرـ
عػػن أ أمامػػة قػػاؿ« :نهػػى رسػػوؿ اهلل  أف يُحتكػػر الطعػػاـ»  .ورو مسػػلم
عمػ ػراً ق ػػاؿ :ق ػػاؿ رس ػػوؿ ا « : م ػػن
بألس ػػناده ع ػػن س ػػعيد ب ػػن ادلس ػػيب أف ُم ّ
احتكر فهو خاطئ» فالنهي يف احلديث يفيد طلب المؾ وذـ احملتكػر بوصػفو
أنػػو خػػاط -واخلػػاط ادلػػذنب العاصػػي -وىػػذا قرينػػة تػػدؿ علػػى أف ىػػذا الطلػػب
للمؾ يفيد اجلزـ ومن ىنا دلّت األحاديث على حرمػة االحتكػار .واحملتكػر ىػو
من غلمع السلع انتظػاراً لغبلئهػا حػ يبيعهػا بأسػعار غاليػة تيػث يضػيق علػى
أىػػل البلػػد شػراؤىا .أمػػا كػػوف احملتكػػر ىػػو مػػن غلمػػع السػػلع انتظػػاراً للغػػبلء فػػؤلف
معػػىن كلم ػػة َح َك ػ َػر يف اللغ ػػة اس ػػتبد ومن ػػو االس ػػتبداد ت ػػبس البض ػػاعة ك ػػي تب ػػاع
بالكثري واحتكر الشيء يف اللغة مجعو واحتبسو انتظػاراً لغبلئػو فيبيعػو بػالكثري.
وأما كوف شرط انطباؽ االحتكار كونػو يبلػش حػداً يضػيق علػى أىػل البلػد شػراء
السلعة احملتكرة؛ فؤلف واقع االحتكار ال ػلصل إالّ يف ىذه احلاؿ فلػو مل يضػق
علػػى النّػػاس ش ػراء السػػلعة ال ػلصػػل مجػػع البضػػاعة وال االسػػتبداد هبػػا كػػي تبػػاع
بػػالكثري .وعلػػى ىػػذا فلػػيس شػػرط االحتكػػار أف يشػػمي السػػلعة بػػل رلػػرد مجعهػػا
انتظ ػػاراً للغ ػػبلء حػ ػ بيعه ػػا ب ػػالكثري يعت ػػس احتك ػػاراً سػ ػواء مجعه ػػا بالشػ ػراء أـ
مجعها من غلة أراضػيو الواسػعة النفػراده هبػذا النػوع مػن الغلػة أو لنػدرة زراعتهػا
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أو مجعها من مصانعو النفراده هبذه الصناعة أو لنػدرة ىػذه الصػناعة كمػا ىػي
حاؿ االحتكارات الرأ الية .فػأل م ػلتكػروف صػناعة شػيء بقتػل مجيػع ادلصػانع
إالّ صػػناعتهم اّ يتحكمػػوف يف السػػوؽ فػػألف ذلػػك كلػػو احتكػػار ألنّػػو يصػػدؽ
عليو منطوؽ كلمة احتكر وػلتكػر لغػة فػاحلُكَْرةُ واالحتكػار ىػو حصػر السػلعة
أو السلع عن البيع انتظاراً لغبلئها فيبيعها بالكثري.
واالحتكػػار ح ػراـ يف مجيػػع األشػػياء مػػن غػػري فػػرؽ بػػني ق ػوت اآلدمػػي أو
قوت الدواب وغريه ومن غري فرؽ بني الطعاـ وغريه ومن غري فرؽ بني مػا ىػو
من ضػروريات النّػاس أو مػن كماليػا م وذلػك أل ّف معػىن احتكػر يف اللغػة مجػع
الشيء مطلقاً ومل تأت عىن مجع الطعاـ أو القوت أو ضػروريات النّػاس بػل
مجػ ػ ػػع الشػ ػ ػػيء فػ ػ ػػبل يص ػ ػ ػ أف صػ ػ ػػص بغػ ػ ػػري معناىػ ػ ػػا اللغػ ػ ػػوي وأل ّف ػ ػ ػػاىر
األحاديث اليت وردت يف االحتكار يػدؿ علػى حتػرمي االحتكػار يف كػل شػيء
وذلػػك أل ّف األحاديػػث جػػاءت مطلقػػة مػػن غػػري قيػػد وعامػػة مػػن غػػري صػػيص
فتبقػ ػػى علػ ػػى إطبلقهػ ػػا وعمومهػ ػػا .وأمػ ػػا مػ ػػا ورد يف بعػ ػػح الروايػ ػػات ألحاديػ ػػث
االحتكػػار مػػن تسػػليا االحتكػػار علػػى الطع ػاـ كحػػديث «نهػػى رسػػوؿ اهلل أف
يحتكر الطعاـ» وغري ذلك من الروايات فألف ذكػر الطعػاـ يف احلػديث ال غلعػل
االحتكػػار خاص ػاً بالطعػػاـ وال يقػػاؿ يف ذلػػك إف النهػػي عػػن االحتكػػار ورد يف
بعػػح الروايػػات مطلق ػاً وبعػػح الروايػػات مقيػػداً بالطعػػاـ فيحمػػل ادلطلػػق علػػى
ادلقي ػػد ال يق ػػاؿ ذل ػػك أل ّف كلم ػػة الطع ػػاـ يف الرواي ػػات ال ػػيت ذكر ػػا ال تص ػػل
لتقييػد الروايػػات ادلطلقػػة بػػل ىػػو مػػن التنصػيص علػػى فػػرد مػػن األفػراد الػػيت يطلػػق
عليها ادلطلػق وذلػك أل ّف نفػي احلكػم عػن غػري الطعػاـ إظلػا ىػو دلفهػوـ اللقػب
وىػػو غػػري معمػػوؿ بػػو ومػػا كػػاف كػػذلك ال يصػػل للتقييػػد وال للتخصػػيص .أي
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أف ذكػػر الطعػػاـ يف بعػػح روايػػات أحاديػػث االحتكػػار تنصػػيص علػػى نػػوع مػػن
أنػ ػواع االحتك ػػار كمث ػػاؿ عليه ػػا وليس ػػت ى ػػي قي ػػداً لبلحتك ػػار وال وص ػػفاً ل ػػو
مفهوـ يعمل بو بػل ىػو اسػم جامػد دلسػمى معػني أي ىػو لقػب ولػيس نعتػاً
فػػبل يعمػػل فهومػػو .والػػذي يصػػل قيػػداً أو سلصصػاً ىػػو مالػػو مفهػػوـ يعمػػل بػػو
وىن ػػا ل ػػيس ك ػػذلك .ف ػػدؿ عل ػػى أف الرواي ػػات ال ػػيت ػػت ع ػػن االحتك ػػار حػ ػ
الروايػػات الػػيت ذكػػرت الطعػػاـ ىػػي أحاديػػث مطلقػػة وعامػػة فيشػػمل النهػػي عػػن
احتكػػار كػػل شػػيء مطلق ػاً .وواقػػع احملتكػػر أنػػو يػػتحكم يف السػػوؽ ويفػػرض علػػى
النّاس ما يشاء من أسعار باحتكػاره السػلعة عنػده فيضػطر النّػاس لشػرائها منػو
بالثمن الغا لعدـ وجودىا عند غريه .فاحملتكر يف حقيقتو يريد أف يغلي السػعر
علػػى ادلسػػلمني وىػػذا حػراـ دلػػا روي عػػن معقػػل بػػن يسػػار قػػاؿ :قػػاؿ رسػػوؿ ا
« : من دخل في شيء من أسعار المسلمين ،ليغليػو علػيهم ،كػاف حقػا علػى
اهلل أف يقعده ُبعظْم من النار يوـ القيامة» .

التسعير
جعػػل ا لكػػل شػػخص أف يبيػػع سػػلعتو بالسػػعر الػػذي يرضػػاه رو ابػػن
ماجو عن أ سعيد قاؿ :قاؿ « :إنما البيع عػن تػراض»  .ولكػن دلػا كانػت
الدولػػة َم ِظنػػة التسػػعري علػػى النّػػاس فقػػد حػػرـ ا عليهػػا أف تضػػع أسػػعاراً معينػػة
للسلع مس النّاس على البيع والشراء تسبها؛ ولذلك جاء النهي عن التسعري.
والتس ػػعري ى ػػو أف ي ػػأمر الس ػػلطاف أو نواب ػػو أو ك ػػل م ػػن و م ػػن أم ػػور
ادلس ػػلمني أمػ ػراً أى ػػل الس ػػوؽ أف ال يبيعػ ػوا الس ػػلع إالّ بس ػػعر ك ػػذا فيمنعػ ػوا م ػػن
الزيػػادة عليػػو ح ػ ال يغل ػوا األسػػعار أو النقصػػاف عنػػو ح ػ ال يضػػاربوا غػػريىم
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أي ؽلنعػػوف مػػن الزيػػادة أو الػػنقص عػػن السػػعر ادلقػػرر دلصػػلحة النّػػاس وذلػػك بػػأف
تتػػدخل الدولػػة يف األسػػعار وتضػػع للسػػلع أو لبعضػػها أسػػعاراً معينػػة وانػػع كػػل
واحد من أف يبيع بأكثر من السعر الذي عينتػو أو بأقػل منػو دلػا تػر يف ذلػك
مػػن مصػػلحة اجملمػػوع .وقػػد حػ ّػرـ اإلسػػبلـ التسػػعري مطلقػاً دلػػا رو اإلمػػاـ أي ػد
عن أنس قاؿ« :غػال السػعر علػى عهػد رسػوؿ اهلل  فقػالوا :يػا رسػوؿ اهلل لػو
سػػعَّرت .فقػػاؿ :إف اهلل ىػػو الخػػالق ،القػػابر ،الباسػػط ،ال ػرازؽ ،المسػػعر ،وإنػػي
ألرجو أف ألقى اهلل ،وال يطلبني أحد بمظلِمة ظلمتها إيػاه ،فػي دـ ،وال مػاؿ» .
ودلػػا رو أبػػو داود عػػن أ ىريػػرة قػػاؿ« :إف رجػ ػال ج ػػاء فق ػػاؿ :ي ػػا رس ػػوؿ اهلل،

سعر .فقاؿ :بػل اهلل
ثم جاءه رجل فقاؿ :يا رسوؿ اهللّ ،
ّ
سعر .فقاؿ :بل ادعواّ .

يخفػػر ويرفػػع»  .وىػػذه األحاديػػث تػػدؿ علػػى حتػػرمي التسػػعري وأنػػو َمظْلِ َمػػة مػػن
ادلظامل اليت ترفع الشكو على احلاكم إلزالتها وإذا فعلهػا احلػاكم أا عنػد ا
ألنػّػو فعػػل حرام ػاً .وكػػاف لكػػل شػػخص مػػن رعيتػػو أف يرفػػع الشػػكو إىل زلكمػػة
ادلظػػامل علػػى ىػػذا احلػػاكم الػػذي سػ ّػعر س ػواء أكػػاف والي ػاً أـ خليفػػة يشػػكو ذلػػا
ىذه ادلظلِمة لتحكم عليو وتقوـ بألزالة ىذه ادلظلِمة.
وحترمي التسعري عاـ جلميع السلع ال فرؽ يف ذلك بني ما كػاف قوتػاً ومػا
مل يكػ ػن ك ػػذلك؛ أل ّف األحادي ػػث تنه ػػى ع ػػن التس ػػعري مطلقػ ػاً فه ػػي عام ػػة وال
يوجد ما ؼلصصو بالقوت أو بغريه فكانت حرمة التسعري عامػة تشػمل تسػعري
كل شيء.
األمػة يف مجيػع الظػروؼ
وواقع التسعري أنو ضػرر مػن أشػد األضػرار علػى ّ
سػواء أكػػاف ذلػػك يف حالػػة احلػػرب أـ يف حالػػة السػػلم ألنػّػو يفػػت سػػوقاً خفيػػة
ٜٔٛ

يبيػػع النّػػاس فيهػػا بيعػاً مسػػتوراً عػػن الدولػػة بعيػػداً عػػن مراقبتهػػا وىػػي مػػا يسػػمو ا
الس ػػوؽ الس ػػوداء .فمتف ػػع األس ػػعار وػل ػػوز الس ػػلعة األغني ػػاء دوف الفق ػراء وأل ّف
حتديػػد الػػثمن يػ ر يف االسػػتهبلؾ فيػ ر يف اإلنتػػاج ور ػػا سػػبب أزمػػة اقتصػػادية.
وفوؽ ذلك فألف النّاس مسلطوف على أمواذلم أل ّف معػىن ملكيػتهم ذلػا أف يكػوف
ذلػػم سػػلطاف عليهػػا والتسػػعري حجػػر علػػيهم وىػػو ال غلػػوز إالّ بػػنص شػػرعي ومل
يرد نص بذلك فبل غلوز احلجر على النّاس بوضع مثن معني لسػلعهم ومػنعهم
م ػػن الزي ػػادة علي ػػو أو ال ػػنقص عن ػػو .أم ػػا م ػػا ػلص ػػل م ػػن غ ػػبلء األس ػػعار يف أي ػػاـ
احلروب أو األزمات السياسية فألنّو ناتج إما من عدـ توفرىػا يف السػوؽ بسػبب
احتكارىا أو بسبب ندر ا .فػألف كػاف عػدـ وجودىػا نامػاً عػن االحتكػار فقػد
حرمو ا وإف كػاف نامػاً عػن نػدر ا فػألف اخلليفػة مػأمور برعايػة مصػا النّػاس
ّ
فعليو أف يسعى لتوفريىا يف السوؽ يف جلبها من أمكنتهػا .وهبػذا يكػوف قػد منػع
الغػػبلء .وعمػػر بػػن الخطػػاب فػػي عػػاـ المجػاعػ ػة ،الػػذي سػػمي عػػاـ الرمػػادة ،لمػػا

حصلت المجاعة في الحجاز فقط لندرة الطعاـ فػي تلػك السػنة وقػد غػال مػن

جراء ندرتو ،فلم يضع أسعارا معينة للطعاـ بل أرسل وجلب الطعػاـ مػن مصػر،

وبالد الشاـ ،إلى الحجاز فرخص دوف حاجة إلى التسعير.

ٜٜٔ

حق التصرؼ باإلنفاؽ صلة ونفقة
ومن حق التصرؼ اإلنفاؽ .وإنفاؽ ادلاؿ ىو بذلو ببل عوض .أما بذلو
بعوض فبل يسمى إنفاقاً .قاؿ تعاىل       :وقػاؿ:

 

   وقاؿ .       :وقد جر اإلسبلـ
على طريقتو فحدد طرؽ اإلنفاؽ ووضع ذلا ضوابا ومل يمؾ صاحب ادلاؿ
مطلق التصرؼ ينفق ادلاؿ كما يشاء بل حدد كيفية التصرؼ الو يف حياتو
وتصرؼ الفرد الو بنقل ملكيتو لغريه ببل عوض إما أف يكوف
وبعد شلاتوّ .
بألعطائو للناس وإما بألنفاقو على نفسو وعلى من مب عليو نفقتو .ونفاذ
ىذا اإلنفاؽ إما أف يكوف حاؿ حياتو كاذلبة واذلدية والصدقة والنفقة.
وإما أف يكوف بعد وفاتو كالوصية .وقد تدخل اإلسبلـ يف ىذا التصرؼ فمنع
الفرد من أف يهب أو يهدي للعدو يف حالة احلرب ما يتقو بو على
ادلسلمني ومنعو من أف يتصدؽ عليو يف ىذه احلالة .ومنع الفرد من أف يهب
أو يهدي أو يتصدؽ إالّ فيما يُبقي لو ولعيالو غىن .فألف أعطى ما ال يبقي
لنفسو وعيالو بعده غىن فُ ِسخ كلُّو؛ قاؿ رسوؿ ا « : خير الصدقة ما

كاف عن ظهر غنى ،وابدأ بمن تعوؿ» رواه البخاري عن أ ىريرة .ورو
الدارمي عن جابر بن عبد ا

قاؿ« :بينما نحن عند رسوؿ اهلل 

إذ جاءه

رجل بمثل البيضة من ذىب ،أصابها في بعر المغازي قاؿ أيد :يف بعح
ادلعادف وىو الصواب) فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،خذىا مني صدقة ،فواهلل مالي ماؿ

ٕٓٓ

ثم جاءه من
ثم جاءه عن ركنو األيسر فقاؿ مثل ذلكّ ،
غيرىا ،فأعرض عنوّ ،
ثم قاؿ :ىاتها ،مغضبا ،فحذفو بها حذفة لو أصابو
بين يديو فقاؿ مثل ذلكّ ،

ثم قاؿ :يَػ ْع َمد أحدكم إلى مالو ،ال يملك غيره ،فيتصدؽ
ألوجعو ،أو عقرهّ ،
ثم يقعد يتكفف النّاس .إنما الصدقة عن ظهر غنى .خذ الذي لك ال
بوّ ،

حاجة لنا بو فأخذ الرجل مالو»  .والغىن الذي يبقيو اإلنساف لو ولعيالو ىو
إبقاء ما يكفيو من احلاجات الضرورية وىي ادلأكل وادللبس وادلسكن
واحلاجات الكمالية اليت تعتس من لوازـ مثلو حسب معيشتو العادية أي ما
يكفيو بادلعروؼ بني النّاس .ويقدر ذلك تسب حاجتو ادلعتادة مع احملافظة
على مستو معيشتو اليت يعيش عليها ىو وعيالو ويعيػش عليها أمثالو من
النّاس .وأما قػولو تعػاىل         :
فليس معناه ولو كاف هبم فقر كما يتوىم بل معناه ولو كاف هبم حاجة أكثر
شلا يسد حاجا م األساسية بدليل أف الذين فيهم فقر أعطاىم الرسوؿ ومل
ؽلنع إالّ الذين ليس هبم فقر إىل ادلاؿ .وخصاصة ىنا معناىا َخلّة وأصلها
خصاص البيت وىي فروجو .فاآلية كلها      :

          أي أف األنصار مل
تتبع نفوسهم ما أعطي ادلهاجروف ومل تطم إىل شيء ػلتاج إليو ولو كانت
لديهم حاجة إىل ادلاؿ إلنفاقو يف ش و م ال لسد فقرىم وعوزىم .وادلراد من
النهي عن الصدقة يف قولو عليو السبلـ« :إنما الصدقة عن ظهر غنى» وقولو:
ثم يقعد يتكفف النّاس»
«يع َمد أحدكم إلى مالو ،ال يملك غيره ،فيتصدؽ بوّ ،

من حديث واحد رواه الدارمي ىو أف الفقري الذي مل يشبع حاجاتو
ٕٔٓ

األساسية ال غلوز لو أف يتصدؽ ا ىو ضروري لو لسػد حاجاتػو األسػاسيػة
أل ّف الصدقة إظلا تكوف عن هػر غىن أي عن هػر اسػتػغنػاء عن النػّاس يف
إشػباع احلاجػات األساسية .أما الذي لديو ماؿ يزيػد عن حاجتو األساسية
وبعد أف أشبع حاجاتو األساسية ىذه ير أف بو حاجة إىل قضاء مصا
تزيد على حاجاتو األساسية أي إىل حاجات كمالية فيندب ذلذا أف يفضل
الفقراء على نفسو :أي ي ر الفقراء على نفسو ولو كاف يف حاجة إىل مالو
ليشبع حاجاتو الكمالية.
وكذلك منع اإلسبلـ الفرد من أف يهػب أو يهػدي أو يوصػي وىػو يف
مرض ادلوت وإذا وىب أو أىد أو أوصػى وىػو يف مػرض ادلػوت ال تنفػذ
إالّ يف لػػث مالػػو .رو الػػدارقطت عػػن أ الػػدرداء قػػاؿ :قػػاؿ رسػػوؿ ا : 
«إف اهلل تص ػػدؽ عل ػػيكم بثل ػػث أم ػػوالكم عن ػػد وف ػػاتكم ،زي ػػادة ف ػػي حس ػػناتكم،
ليجعلهػػا لكػػم زيػػادة فػػي أعمػػالكم»  .ورو عمػراف بػػن حصػػني« :أف رجػػال مػػن

األنصار أعتق ستة أعبد لو في مرضو ،ال ماؿ لو غيرىم ،فاستدعاىم رسػوؿ اهلل

 فج ػ َّزأىم ثالثػػة أج ػزاء ،وأقػػرع بيػػنهم ،ف ػأعتق اثنػػين وأرؽ أربعػػة»  .وإذا مل
ينفػػذ تصػػرؼ اإلنسػػاف بػػالعتق مػػع حػػث الشػػارع عليػػو فغػػريه مػػن التصػػرفات ال
ينفذ من باب أوىل.

ىذا كلو يف تصرؼ الفرد بألعطائو للناس .أما تصرفو بألنفاقػو علػى نفسػو
وعلى من مب عليو نفقتو فقد تدخل اإلسبلـ يف ىذه النفقة ورسم ذلػا سػبيبلً
سوياً فمنع الفرد من أمور منها:
أ  -منع الفرد من اإلسراؼ يف اإلنفاؽ واعتسه سفهاً يوجب منع
ٕٕٓ

السفيو وادلبذر من التصرؼ بأموالو باحلجر عليو وإقامة غريه وصياً عليو
ليتوىل عنو التصرؼ بأموالو دلصلحتو .قاؿ تعاىل     :
جج

 .        فنهى عز وجل عن إيتاء
السفهاء ادلاؿ ومل غلعل ذلم إالّ أف يرزقوىم فيها من األكل والكسوة .وقاؿ

تعاىل:

              
ج

    فأوجب الوالية على السفيو .وعن ادلغرية بن شعبة أف
رسوؿ ا « نهى عن إضاعة الماؿ» .من حديث رواه الدارمي والشيخاف.
واإلسراؼ والتبذير كلمتاف ذلما معىن لغوي ومعىن شرعي وقد غلب
على النّاس ادلعىن اللغوي وبعدوا عن ادلعىن الشرعي فصاروا يفسرو ما بغري
ما أراد الشرع منهما .أما معناعلا اللغوي فألف السرؼ واإلسراؼ معناه ماوز

احلد واالعتداؿ ضد القصد .والتبذير يقاؿ بذ ّّ َّر ادلاؿ تبذيراً فرقو إسرافاً
وبدده .ىذا ىو معناعلا اللغوي .أما معناعلا الشرعي فألف اإلسراؼ والتبذير

ىو إنفاؽ ادلاؿ فيما ى ا عنو .فكل نفقة أباحها ا تعاىل أو أمر هبا
كثرت أو قلت فليست إسرافاً وال تبذيراً .وكل نفقة ى ا عنها قلّت أو
كثرت فهي اإلسراؼ والتبذير .وقد روي عن الزىري أنو كاف يقوؿ يف قولو
تعاىل             :قاؿ ال
انعو من حق وال تنفقو يف باطل .وقد وردت كلمة اإلسراؼ يف القررف الكرمي
يف عدة ريات

          

  فاإلسراؼ ىنا إظلا ىو اإلنفاؽ يف ادلعاصي أما ال ُقَرب فبل إسراؼ

فيها .ومعىن اآلية ال تنفقوا أموالكم يف ادلعاصي وال تبخلوا هبا ح عن
ٖٕٓ

ادلباحات بل أنفقوىا فيما ىو أكثر من ادلباحات أي يف الطاعات .فاإلنفاؽ
يف غري ادلباحات مذموـ والبخل عن ادلباحات مذموـ وادلمدوح ىو اإلنفاؽ
يف ادلباحات والطاعات .وقاؿ تعاىل       :
وىذا ذـ من ا لئلسراؼ وىو اإلنفاؽ يف ادلعاصي وقد وردت كلمة ادلسرفني
قاؿ تعاىل:

عىن ادلعرضني عن ذكر ا

       

            أي زين
الشيطاف بوسوستو ما كاف يعملو ادلسرفوف من اإلعراض عن الذكر واتباع
الشهوات .فسمى ادلعرضني عن ذكر ا ادلسرفني .ووردت كلمة ادلسرفني عىن
الذين غلب شػرىم على خيػرىم قػاؿ تعػاىل:

     

             

    عن قتادة :أف المراد بالمسرفين ىنا ىم المشركوف .وعن
رلاىد :المسرفين السفاكي الدماء بغير حلها .وقيل الذين غلب شرىم خيرىم

ىم المسرفوف .وقد وردت كلمة ادلسرفني عىن ادلفسدين .قاؿ تعاىل:

 
جج

            

 .  فهذه اآليات كلها ليس ادلراد من اإلسراؼ فيها ادلعىن
اللغوي مطلقاً بل ادلراد ٍ
معاف شرعية .وىي حني تذكر اانب اإلنفاؽ يراد
منها إنفاؽ ادلاؿ يف ادلعاصي فتفسريىا بادلعىن اللغوي ال غلوز؛ أل ّف ا أراد
هبا معىن شرعياً معيناً .وأما التبذير فمعناه الشرعي أيضاً ىو إنفاؽ ادلاؿ يف
احملرمات قاؿ تعاىل:

        
ج

أشر من
  أي أمثاذلم يف الشر وىي غاية ادلذمة ألنّو ال يوجد ّ
ٕٗٓ

الشيطاف .والتبذير ىنا تفريق ادلاؿ فيما ال ينبغي .عن عبد ا بن مسعود :أف
التبذير ىو إنفاؽ الماؿ في غير حقو .وعن رلاىد :لو أنفق مدا في باطل كاف

تبذيرا .وروي عن ابن عباس أنو قاؿ يف ادلبذر :المنفق في غير حقو .وعن
قتادة قاؿ :التبذير :النفقة في معصية اهلل وفي غير الحق وفي الفساد .ذكر
ىذه األقواؿ الطسي يف تفسريه .فهذا كلو يدؿ على أف ادلراد باإلسراؼ
والتبذير ىو اإلنفاؽ يف ما حرـ ا  .فكل ما حرمو الشرع يعتس اإلنفاؽ فيو
إنفاقاً بغري حق غلب احلجر على فاعلو .ومن ػلجر عليو ال ينفذ لو صدقة

وال بيع وال ىبة وال نكاح .وكل ما أخذه قرضاً مل يلزمو أداؤه وال يقضى

عليو ب و .أما ما فعلو قبل أف ػلجر عليو ففعلو نافذ غري زلدود إىل أف ػلجر
عليو القاضي .وأما قولو تعاىل:

        

       فألف النهي منصب على كل البسا ال
ادلنهي
على البسا فبسا اليد مل ينو عنو ا وىو اإلنفاؽ الكثري يف احلبلؿ وأما ُّ
عنو فهو كل البسا .وىو اإلنفاؽ يف احلراـ .فعدـ النهي عن البسا -ومعروؼ
أنو إنفاؽ ادلاؿ بكثرة ألنّو بسا لليد -دليل على أنو اإلنفاؽ يف احلبلؿ
وانصباب النهي على كل البسا دليل على أف النهي منصب على ما زاد
على البسا الذي أباحو فيكوف منصباً على اإلنفاؽ يف احلراـ.
ىػذا مػن ناحيػة الػدليل .أمػا مػن ناحيػة واقػع اإلنفػاؽ فألنّػو ؼلتلػف تقػػدير
أف ادلنف ػػق ق ػػد أكث ػػر اإلنف ػػاؽ أو مل يكث ػػر بالنس ػػبة دلس ػػتو ادلعيش ػػة يف بل ػػده.
فهنػػاؾ بػػبلد ال يشػػبع فيهػػا الفػػرد حاجاتػػو األساسػػية إشػػباعاً كلي ػاً فيعتػػس إنفاقػػو
على إشباع احلاجات الكمالية إنفاقػاً كثػرياً كمػا ىػي احلػاؿ يف كثػري مػن البلػداف
ٕ٘ٓ

اإلسػػبلمية .وىنػػاؾ بػػبلد يشػػبع الفػػرد حاجاتػػو األساسػػية إشػػباعاً كلي ػاً ويشػػبع
أيضػ ػاً حاجات ػػو الكمالي ػػة ال ػػيت أص ػػبحت م ػػع تق ػػدـ ادلدني ػػة حاج ػػات ض ػػرورية
بالنسبة لو كالساد والغسالة والسيارة وضلو ذلك فػبل يعتػس إنفاقػو علػى ىػذه
احلاجػات الكماليػػة إنفاقػاً كثػرياً فػألذا اعتػػس اإلسػراؼ والتبػػذير كمػا يػػدؿ عليهمػػا
معناعلػػا اللغػػوي فػػألف ذلػػك يعػػت أف احلكػػم الشػػرعي ىػػو أف كػػل إنفػػاؽ علػػى مػػا
يزي ػػد عل ػػى إش ػػباع احلاج ػػات األساس ػػية حػ ػراـ فيك ػػوف شػ ػراء الػ ػساد والغس ػػالة
والسػػيارة حرامػاً أل ّ ػػا تزيػػد علػػى احلاجػػات األساسػػية أو يعتػػس احلكػػم الشػػرعي
أف اإلنفػػاؽ علػػى ىػػذه احلاجػػات ح ػراـ يف بلػػداف أو علػػى أنػػاس وحػػبلؿ يف
بلداف أخر أو علػى أنػاس رخػرين وبػذلك يكػوف احلكػم الشػرعي اختلػف يف
الشيء الواحد دوف علة وىذا ال غلوز .أل ّف احلكم الشرعي يف ادلسألة الواحػدة
ىو ىو ال يتغري .وفوؽ ذلك فػألف إباحػة ا األشػياء يف اسػتعماذلا واسػتهبلكها
كػػاف مطلقػاً ومل يقيػػد باإلنفػػاؽ الكثػػري أو القليػػل فكيػػف يعتػػس اإلنفػػاؽ الكثػػري
حرام ػ ػاًو ول ػ ػػو أف ا ح ػ ػ ّػرـ اإلنف ػ ػػاؽ الكث ػ ػػري يف األش ػ ػػياء احل ػ ػػبلؿ وأح ػ ػػل ى ػ ػػذه
األشػ ػػياء لكػ ػػاف معنػ ػػاه أحػ ػػل الشػ ػػيء وحرمػ ػػو يف رف واح ػ ػػد .فيكػ ػػوف ا ػل ػ ػػل
اسػػتعماؿ الطػػائرة اخلصوصػػية وػلرمهػػا إذا كػػاف ش ػراؤىا للشػػخص يعتػػس إنفاق ػاً
كثرياً وىو تناقح ال غلوز .وعليو فألف تفسري اإلسراؼ والتبذير عناعلا اللغػوي
ال غلوز بل غلب أف يفسرا عناعلا الشرعي الوارد يف نصوص اآليػات والػوارد
يف أقواؿ بعح الصحابة وبعح العلماء ادلو وؽ بأقواذلم.
ب  -منع اإلسبلـ الفرد من المؼ واعتسه إمثاً وأوعد ادلمفني بالعذاب.
قاؿ تعاىل           :
               أي
ٕٓٙ

كانوا بطرين يفعلوف ما يشاؤوف .وقاؿ تعاىل:
      وممفيهم ىنا جبابر م البطرين .وقاؿ تعاىل:
    

               

          أي إال قاؿ ادلتكسوف
على ادل منػني بكػثػرة األمواؿ واألوالد وقػاؿ تعػاىل     :
   وادلراد ىنا من قولو ما أترفوا فيو ىو االنصراؼ إىل شهوا م أي
اتبعوا شهوا م .وقاؿ تعاىل         :
  وممفيها ىنا جبابر ا ادلتنعمني .وقاؿ تعاىل    :
 أي جعلناىم يصروف على البغي من بطرىم أي جعلناىم بطرين.
والمؼ يف اللغة البطر والغطرسة من التنعم يقاؿ تَػَرفَوُ وأَتْػَرفَوُ ادلاؿ أي
أبطره أفسده .أترؼ الرجل أصر على البغي استمؼ :بغى تغطرس .وعلى
ذلك يتبني أف المؼ الذي ذمو القررف وحرمو ا وجعلو إمثاً ىو المؼ
الذي ورد معناه يف اللغة وىو البطر من التنعم .والغطرسة من التنعم وليس ىو
التنعم فقا .ولذلك كاف من اخلطأ أف يفسر المؼ بأنو ىو التمتع بادلاؿ
والتنعم ا رزؽ ا ؛ ألف ىذا التنعم والتمتع ا رزؽ ا مل يذمو الشرع قاؿ
تعاىل .           :ورو
الممذي عن عبد ا بن عمرو قاؿ :قاؿ « : إف اهلل يحب أف يرع أثر
نعمتو على عبده» أي ػلب من عبده أف يتنعم بنعمة ا ويتمتع بالطيبات
اليت رزقو إياىا رب العادلني .ولكن ا يكره البطر من التنعم والغطرسة من
التنعم والبغي من التنعم أي يكره التنعم إذا نتج عنو بطر وبغي وغطرسة
ومس .ودلا كاف التنعم بادلاؿ قد ينتج عند بعح الناس تكساً ومساً وبطراً
ٕٓٚ

وحرمو أي منع الفساد إذا
أي قد ػلدث عنده ترفاً منع اإلسبلـ ىذا المؼ ّ
صلم عن كثرة األمواؿ واألوالد فجعل الشخص بطراً متغطرساً متجساً
وحرـ ذلك أشد التحرمي .فحني يقاؿ إف المؼ حراـ ال يعت أف التنعم حراـ
ّ
وإظلا يعت أف الب طر الذي ينجم عن التنعم بادلاؿ حراـ كما ىو معىن المؼ
لغة وكما ىو معىن المؼ كما يفهم من ريات القررف.
جػ – منع الفرد من التقتيػر على نفسو ومن حرما ا ادلتاع ادلشروع
أحل التمتع بالطيبات من الرزؽ وأخذ الزينة البلئقة قاؿ ا تعاىل:
و ّ

 

           


  وقاؿ ا تعاىل:

       

      وقاؿ:

       

     وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ« :إف اهلل يحب أف
يرع أثر نعمتو على عبده» رواه الممذي .وقاؿ« :إذا آتاؾ اهلل ماال ،فلير أثر

نعمة اهلل عليك وكرامتو» رواه احلاكم عن والد أ األحوص .فألذا كاف للفرد
ماؿ وخبل بو على نفسػو فألنػو يكػوف رمثاً عند ا تعاىل .أما إذا خبل بو على

من مب عليو نفقتهم فألنو فوؽ إ ػمو على ذلك عنػد ا تعاىل ال بد من
إجباره من قبل الدولة على اإلنفاؽ على أىػلو شلن مب عليو نفقتهم وأف
يضمن أف يكوف ىذا اإلنفاؽ عن سػعػة ح يتوفر ذلم ادلستو الطيب من

العيش قاؿ ا تعاىل        :وقاؿ:
 .        وإذا خبل على من
ج

  

مب عليو نفقتهم كاف دلن ذلم النفقة أف يأخذوا من ادلاؿ قدر كفايتهم
ٕٓٛ

بادلعروؼ .رو البخاري وأيد عن عائشة أف ىند بنت عتبة قالت« :يا
رسوؿ اهلل ،إف أبا سفياف رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما

أخذت منو وىو ال يعلم فقاؿ :خذي ما يكفيك وولدؾ بالمعروؼ» فجعل
ذلا احلق يف أف تأخذ ذلك ب نفسها من غري علمو إف مل يعطها أل ا فرض
عليو .وعلى القاضي أف يفرض ذلا ىذه النفقة .وكما غلب على من مب عليو
النفقة أداؤىا كذلك غلب على من يأخذ النفقة إنفاقها فيما فرضت لو .فألذا
فرضت نفقة إىل األوالد وأمر بدفعها إىل من ػلضنهم من أُـ أو جدة أو
غريعلا فألنو غلب عليها إنفاقها .فلو مل تنفقها غلسىا القاضي على إنفاقها.

الفقر
الفقر يف اللغة االحتياج .يقاؿ فقر وافتقر ضد استغىن وافتقر إليو
احتاج .فهو فقري مجعو فقراء .أفقره ضد أغناه .والفقر مصدر ضد الغىن.
وذلك أف يصب اإلنساف زلتاجاً وليس لو ما يكفيو .والفقري يف الشرع ىو
احملتاج الضعيف احلاؿ الذي ال يسأؿ .عن رلاىد قاؿ :الفقير الذي ال يسأؿ.
وعن جابر بن زيد مثل ذلك قاؿ« :الفقير الذي ال يسأؿ» وعن عكرمة:
«الفقير الضعيف» وقاؿ تعاىل         :أي إم
ألي شيء أنزلت إ ّ قليل أو كثري من خري فقري أي زلتاج .وقاؿ تعاىل:
     البائس الذي أصابو ب س أي شدة والفقري
الذي أضعفو اإلعسار .فمجموع اآليات واآل ار تدؿ على أف الفقر ىو
االحتياج .والذي ػلتاج إىل تفصيلو ىو معىن االحتياج.
ٕٜٓ

ويف النظػػاـ االقتصػػادي الرأ ػػا غلعلػػوف الفقػػر شػػي اً نسػػبياً ولػػيس ىػػو
مسػػمى لشػػيء معػػني ابػػت ال يتغػػري فيقولػػوف إف الفقػػر ىػػو عػػدـ القػػدرة علػػى
إشػػباع احلاج ػػات م ػػن سػػلع وخ ػػدمات .و ػػا أف احلاجػػات تنم ػػو وتتج ػػدد كلم ػػا
تق ػػدمت ادلدني ػػة ل ػػذلك ك ػػاف إش ػػباع احلاج ػػات ؼلتل ػػف ب ػػاختبلؼ األش ػػخاص
واألم ػػم .ف ػػاألمم ادلنحط ػػة تك ػػوف حاج ػػات أفرادى ػػا زل ػػدودة ف ػػيمكن إش ػػباعها
بالس ػػلع واخل ػػدمات الض ػػرورية ولك ػػن األم ػػم الراقي ػػة ادلتمدن ػػة ادلتقدم ػػة ماديػ ػاً
تكوف حاجا ا كثرية ولذلك ػلتػاج إشػباعها إىل سػلع وخػدمات أكثػر فيكػوف
اعتب ػػار الفق ػػر فيه ػػا غ ػػري اعتب ػػاره يف البل ػػداف ادلت ػػأخرة .فم ػػثبلً يعت ػػس ع ػػدـ إش ػػباع
احلاجػػة مػػن الكماليػػات يف أوروبػػا وأمريكػػا فق ػراً ولكػػن عػػدـ إشػػباع احلاجػػات
الكماليػػة يف مصػػر أو الع ػراؽ مػػثبلً مػػع إشػػباع احلاجػػات األساسػػية ال يعتػػس
فقػ ػراً .وى ػػذا االعتب ػػار يف النظ ػػاـ االقتص ػػادي الرأ ػػا خط ػػأ؛ ألن ػػو غلع ػػل مع ػػىن
األشياء اعتبارياً وليس حقيقيػاً .وىػذا خطػأ ألف الشػيء لػو واقػع حقيقػي فيعػرؼ
بواقعو وليس ىو شي اً اعتباريػاً وال واقػع لػو وألف التشػريع ادلوضػوع لئلنسػاف ال
غلعل النظػاـ سلتلفػاً بػاختبلؼ األفػراد مػا داـ قػد جػاء لئلنسػاف بوصػفة إنسػاناً
ال بوصفو فرداً .فلو كانت الدولة حتكػم أفػراداً يف أسػبانيا وأفػراداً يف الػيمن فألنػو
ال يصػ أف تلػػف نظر ػػا للفقػػر يف بلػػد عػػن بلػ ٍػد رخػػر؛ ألف كػبلً مػػنهم إنسػػاف
قد وضع العبلج دلشاكلو.
وقد اعتس اإلسبلـ الفقر اعتباراً واحداً لئلنساف يف أي بلد ويف أي
جيل .فالفقر يف نظر اإلسبلـ ىو عدـ إشباع احلاجات األساسية إشباعاً
كامبلً .وقد حدد الشرع ىذه احلاجات األساسية بثبل ة أشياء ىي :ادلأكل
وادللبس وادلسكن .قاؿ تعاىل:

       

ٕٓٔ

              

    وقاؿ         :رو
ابن ماجو عن أ األحوص قاؿ :قاؿ عليو الصبلة والسبلـ« :أال وحقهن

عليكم أف تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» شلا يدؿ على أف احلاجات
األساسية اليت يعتس عدـ إشباعها فقراً ىي :الطعاـ والكسوة وادلسكن .أما
ما عدا ذلك فيعتس من احلاجات الكمالية .فبل يكوف من مل يشبع احلاجات
الكمالية مع إشباعو احلاجات األساسية فقرياً .والفقػر بادلعػىن اإلسػبلمي وىو

فقػداف ما يشػبع احلاجػات األساسػيػة من األمور اليت تكوف سػبػباً الضلطاط

األمة وىبلكها .وقد جعلو اإلسبلـ من وعد الشيطاف قاؿ ا تعاىل:
 .    واعتس اإلسبلـ الفقر ضعفاً وأمر بالعطف على
الفقراء قاؿ تعاىل:

         

     وقػاؿ .     :وقد جعل
اإلسبلـ إشباع ىذه احلاجات األساسية وتوفريىا دلن مل غلدىا فرضاً .فألذا
وفرىا الفرد لنفسو كاف هبا وإذا مل يوفرىا لنفسو لعدـ وجود ماؿ كاؼ بني

يديو أو لعدـ إمكانو حتصيل ادلاؿ الكايف جعل الشرع إعانتو على غريه ح
يتوفر لو ما يشبع ىذه احلاجات األساسية .وقد فصل الشرع كيفية إعانة الفرد
يف ىذه األشياء .فأوجبها على األقارب الور ة قاؿ تعاىل:

   

             

          أي على الوارث مثل ادلولود
لو من حيث الرزؽ والكسوة .وليس ادلراد بالوارث أف يكوف وار اً بالفعل بل
ٕٔٔ

أف يكوف شلن يستحق ادلرياث .فألف مل يكن لو أقارب شلن أوجب ا عليهم
نفقة قريبهم انتقلت نفقتو على بيت ادلاؿ يف باب الزكاة .عن أ ىريرة قاؿ:

قاؿ رسوؿ ا « : من ترؾ ماال فلورثتو ،ومن ترؾ كال فإلينا» رواه مسلم
وال َك ّل الضعيف الذي ال ولد لو وال والد .وقاؿ تعاىل:
   اآلية .فألف مل ي ِ
ف قسم الزكاة من بيت ادلاؿ يف حاجات
َ
الفقراء وادلساكني كاف واجباً على الدولة أف تنفق عليهم من أبواب أخر من
   

بيت ادلاؿ .فألف مل يوجد يف بيت ادلاؿ ماؿ غلب على الدولة أف تفرض ضريبة

على أمواؿ األغنياء وحتصلها لتنفق على الفقراء وادلساكني منها؛ ألف النفقة
فرض على األقارب فألف مل يوجدوا فعلى واردات الزكاة فألف مل يوجد منها
واردات ففرض على بيت ادلاؿ فألف مل يوجد فيو ماؿ كانت فرضاً على مجيع

ادلسلمني .قاؿ عليو الصبلة والسبلـ« :أيّما أىل عرصة ،أصبح فيهم أمرؤ
جائع ،فقد برئت منهم ذمة اهلل تبارؾ وتعالى»  .رواه أيد .وقاؿ  فيما
يرويو عن ربو« :ما آمن بي من بات شبعا َف ،وجاره جائع إلى جنبو ،وىو يعلم

بو» رواه البزار عن أنس :وقاؿ تعاىل:

 .  وإف الرسوؿ 

   



ألزـ األنصار بألعالة ادلهاجرين الفقراء شلا

يدؿ على أنو فرض على مجيع ادلسلمني ح يكفوىم .وما كاف فرضاً على

مجيع ادلسلمني كاف على اخلليفة ا عليو من واجب رعاية ش وف األمة أف

ػلصل ادلاؿ من ادلسلمني ليقوـ ا ىو فرض عليهم .فينتقل حين ذ الفرض من
على ادلسلمني إىل أف يصب فرضاً على بيت ادلاؿ فيقوـ بأدائو بألطعاـ
الفقري وادلسكني.
ٕٕٔ

ىػػذا مػػن ناحيػػة مػػن مػػب لػػو النفقػػة مػػن الفقػراء وادلسػػاكني غلػػس ىػػو علػػى
حتصػػيلها فػػألف مل يسػػتطع فيجػػس قريبػػو علػػى اإلنفػػاؽ عليػػو إذا كػػاف وار ػاً أي يف
درجة من القرابة الػيت ذكرىػا القػررف لوجػوب النفقػة .فػألف مل يسػتطع القريػب أو
مل توجػػد القرابػػة فعلػػى بػػاب الزكػػاة مػػن بيػػت ادلػػاؿ ا علػػى بيػػت ادلػػاؿ ا علػػى
مجيع ادلسلمني ح حتصل الكفاية للفقراء وادلساكني.
أما بالنسبة دلن مب عليو النفقة للفقري وادلسكني من األقارب فأل ا ال
مب إال على من كاف يف غناء أي من استغىن عن غريه .ويعتس الشخص يف
غناء إذا كاف شلن تطلب منو الصدقة أما من ي عن الصدقة فبل .رو
البخاري عن سعيد بن ادلسيب أنو ع أبا ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ ا : 
«خير الصدقة ما كاف عن ظهر غنى» والغىن ىنا ما يستغت بو اإلنساف شلا ىو
قدر كفايتو إلشباع حاجاتو .ويقوؿ الفقهاء :والغنى ىو ما يقوـ بقوت المرء
وأىلو على الشبع من قوت مثلو ،وبكسوتهم كذلك ،وسكناىم ،وبمثل حالو
من مركب وزي .فهذا يقع عليو يف اللغة اسم غىن الستغنائو عن الناس.

ويقاؿ يف اللغة أغىن غناء الرجل :أجزأه وكفاه .وعلى ىذا ال مب النفقة
للفقري وادلسكني إال على من كاف مستغنياً عن غريه أي من كاف يف سعة.
قاؿ تعاىل              :
 . ورو مسلم عن جابر أف رسوؿ ا  قاؿ« :ابدأ بنفسك فتص ّدؽ
عليها ،فإف فضل شيء ف ىلك ،فإف فضل عن أىلك شيء فلذي قرابتك،
فإف فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وىكذا ،يقوؿ فبين يديك ،وعن
يمينك ،وعن شمالك»  .ونفقة اإلنساف على نفسو ىي سده لكفاية حاجاتو

اليت تتطلب إشباعاً وليست كفاية حاجاتو األساسية فحسب .وذلك ألف
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الشرع أوجب عليو نفقة زوجتو بادلعروؼ وقد فسر بأ ا حسب حاذلا
وأمثاذلا .قاؿ تعاىل      :فتكوف نفقتو على نفسو
أيضاً بادلعروؼ وليس الكفاية .وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ ذلند امرأة أ
سفياف« :خذي ما يكفيك وولدؾ بالمعروؼ» رواه البخاري وأيد فلم يقل
«ما يكفيك» فقا بل زاد كلمة «بالمعروؼ» شلا يدؿ على أف ادلراد ما
يكفيها حسب ادلتعارؼ عليو من كفايتها وكفاية ولدىا بالنسبة حلاذلما
وأمثاذلما .فبل يق ّدر إذف غناؤه الذي ال بد من توفره ح مب عليو النفقة ا
يكفي حاجاتو األساسية فحسب بل ا يكفي حاجاتو األساسية و ا يكفي
حاجاتو األخر اليت يعرؼ بني النّاس أ ا من حاجاتو وذلك ال يقدر
قدار وإظلا يمؾ للشخص ومستو ادلعيشة الذي يعيش عليو .وقد قدر
بعح الفقهاء احلاجات اليت يعتس ما زاد عليها غىن مخسة أشياء ىي :ادلأكل
وادللبس وادلسكن والزواج وما يركبو لقضاء حاجاتو البعيدة .غري أف ذلك مل
يرد بو نص صري وإظلا حسب ما كاف يعتس أنو بادلعروؼ .ولذلك يقدر الغىن
ا يفضل عن إشباع حاجاتو بادلعروؼ فألف زاد وجبت النفقة عليو للفقري
وادلسكني وإف مل تزد ال مب عليو .واحلاصل أف الفقري الذي مب لو النفقة
ىو من عدـ إشباع حاجاتو األساسية أي من احتاج إىل الطعاـ والكسوة
والسكىن وأما الغت الذي مب عليو النفقة وغلب عليو ما غلب على مجيع
ادلسلمني من التكاليف ادلالية فهو من ملك ما يفضل عن إشباع حاجاتو
بادلعروؼ ال حاجاتو األساسية فقا .ويقدر ذلك تسب حالو وأمثالو من
النّاس.

ٕٗٔ

الملكية العامة
ادللكيػػة العامػػة ىػػي إذف الشػػارع للجماعػػة باالش ػماؾ يف االنتفػػاع بػػالعني.
واألعياف اليت تتحقق فيها ادللكية العامة ىي األعياف اليت نػص الشػارع علػى أ ػا
للجماعػػة مشػػمكة بيػػنهم ومنػػع مػػن أف ػلوزىػػا الفػػرد وحػػده وىػػذه تتحقػػق يف
بل ة أنواع ىي:
ٔ  -ما ىو من مرافق اجلماعة تيث إذا مل تتوفر لبلدة أو مجاعة تفرقػوا يف
طلبها.
ٕ  -ادلعادف اليت ال تنقطع.
ٖ  -األشياء اليت طبيعة تكوينها انع اختصاص الفرد تياز ا.
أمػػا مػػا ىػػو مػػن مرافػػق اجلماعػػة فهػػو كػػل شػػيء يعتػػس مػػن مرافػػق النّػػاس
عمومػاً .وقػػد بيّنهػػا الرسػػوؿ  يف احلػػديث مػػن حيػػث صػػفتها ال مػػن حيػػث
عػػددىا .فعػػن ابػػن عبػػاس أف النػػيب  قػػاؿ« :المسػػلموف شػػركاء فػػي ثػػالث فػػي
المػػاء والكػ والنػػار» رواه أبػػو داود ورواه أنػػس مػػن حػػديث ابػػن عبػػاس وزاد فيػػو
«وثمنػػو حػراـ»  .ورو ابػػن ماجػو عػػن أ ىريػػرة أف النػػيب  قػػاؿ« :ثػػالث ال
يم ػػنعن :الم ػػاء والكػ ػ والن ػػار» .ويف ىػػذا دليػػل علػػى أف النّػػاس شػػركة يف ادلػػاء
والكؤل والنار وأف الفرد ؽلنػع مػن ملكيتهػا .إالّ أف ادلبلحػ أف احلػديث ذكرىػا
بل ػاً وىػػي أ ػػاء جامػػدة ومل تػػرد علػػة للحػػديث .فاحلػػديث مل يتضػػمن علّػػة
وىذا يوىم أف ىذه األشياء الثبل ة ىي الػيت تكػوف ملكيػة عامػة ال وصػفها مػن
حي ػػث االحتي ػػاج إليه ػػا .ولك ػػن ادل ػػدقق غل ػػد أف الرسػ ػػوؿ  أبػ ػػاح المػ ػػاء فػ ػػي
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الطػ ػػائف ،وخيبػ ػػر ،ل ف ػ ػراد أف يمتلك ػ ػػوه وامتلكػ ػػوه بالفعػ ػػل لسػ ػػقي زروعه ػ ػػم

وبس ػػاتينهم فل ػػو كان ػػت الش ػػركة للم ػػاء م ػػن حي ػػث ى ػػو ال م ػػن حي ػػث ص ػػفة
االحتيػػاج إليػػو دل ػػا ػ لؤلف ػراد أف ؽلتلكػػوه .فمػػن ق ػػوؿ الرسػػوؿ« :المس ػػلموف
شركاء في ثالث في الماء»  ..اخل .ومن إباحتو عليو السبلـ لؤلفػراد أف ؽلتلكػوا
ادل ػػاء تس ػػتنبا علّ ػػة الشػ ػراكة يف ادل ػػاء والك ػػؤل والن ػػار وى ػػي كون ػػو م ػػن مراف ػػق
اجلماعػػة الػػيت ال تسػػتغت عنهػػا اجلماعػػة .فيكػػوف احلػػديث ذكػػر الثبل ػػة ولكنهػػا
معللة؛ لكو ا من مرافق اجلماعة .وعلى ذلك فألف ىذه العلة تػدور مػع ادلعلػوؿ
وجػػوداً وعػػدماً فكػػل شػػيء يتحقػػق فيػػو كونػػو مػػن مرافػػق اجلماعػػة يعتػػس ملك ػاً
عامػاً سػواء أكػػاف ادلػػاء والكػػؤل والنػػار أـ ال أي مػػا ذكػػر يف احلػػديث ومػػا مل
يذكر .وإذا فقد كونو مػن مرافػق اجلماعػة ولػو كػاف قػد ذكػر يف احلػديث كادلػاء
فألنّو ال يكوف ملكاً عاماً بل يكوف من األعياف اليت الك ملكاً فرديػاً .وضػابا
ما ىو من مرافػق اجلماعػة ىػو أف كػل شػيء إذا مل يتػوفر للجماعػة أيػاً كانػت
اجلماعة كمجموعة بيػوت َش َػعر أو قريػة أو مدينػة أو دولػة تفرقػت يف طلبػو
يعتػػس مػػن مرافػػق اجلماعػػة كمنػػابع ادليػػاه وأحػراش االحتطػػاب ومراعػػي ادلاشػػية
وما شابو ذلك.
أمػػا ادلعػػادف فهػػي قسػػماف :قسػػم زلػػدود ادلقػػدار بكميػػة ال تعتػػس كميػػة
كبرية بالنسبة للفرد وقسم غري زلػدود ادلقػدار .أمػا القسػم احملػدود ادلقػدار فألنّػو
مػػن ادللكيػػة الفرديػػة وؽللػػك ملك ػاً فردي ػاً ويعامػػل معاملػػة الركػػاز وفيػػو اخلمػػس.
فعػػن عمػػرو بػػن شػػعيب عػػن أبيػػو عػػن جػػده أف رسػػوؿ ا  س ػ ل عػػن اللقطػػة
فقاؿ« :ما كاف منها في طريق الميثاء (أي الطريق ادلسلوكة) أو القرية الجامعػة،
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فعرفها سنة فإف جاء طالبها ،فادفعها إليو وإف لم يأت فهي لك وما كاف في

الخراب ،يعني ففيها وفي الركاز الخمس»  .رواه أبو داود.

وأمػػا القسػػم غػػري احملػػدود ادلقػػدار الػػذي ال ؽلكػػن أف يػَْنػ َفػػد فألنػّػو ملكيػػة
عامة وال غلوز أف ؽللك فردياً دلا رو الممذي عػن أبػيح بػن يػاؿ« :أنػو وفػد

إلػػى رسػػوؿ اهلل  ، فاسػػتقطعو الملػػح فقطػػع لػػو ،فلمػػا أف ولّػػى ،قػػاؿ رجػػل مػػن
المجلس :أتدري ما قطعت لو؟ إنما قطعػت لػو المػاء ِ
العػ ّد قػاؿ :فانتزعػو منػو»

وادلاء العِ ُّد الذي ال ينقطع .شػبو ادللػ بادلػاء العػ ّد لعػدـ انقطاعػو فهػذا احلػديث
يدؿ على أف الرسوؿ  أقطع مل اجلبل ألبيح بػن يػاؿ شلػا يػدؿ علػى أنػو
غلوز إقطاع معدف ادلل  .فلما علم أنو مػن ادلعػدف الػدائم الػذي ال ينقطػع رجػع
عػػن إقطاعػػو وأرجعػػو ومنػػع ملكيػػة الفػػرد لػػو ألنػّػو ملكيػػة اجلماعػػة .ولػػيس ادلػراد
ىنػػا ادللػ وإظلػػا ادلػراد ادلعػػدف بػػدليل دلػػا علمػػو أنػػو ال ينقطػػع منعػػو مػػع أنػػو يعلػػم
أنو مل وأقطعو من أوؿ األمر فادلنع لكونو معدناً ال ينقطػع .قػاؿ أبػو عبيػدة:
وأمػػا إقطاعػػو  أبػػير بػػن حمػػاؿ المػػأربي الملػػح الػػذي بمػػأرب ،ثػ ّػم ارتجاعػػو

منػػو فإنمػػا أقطعػو ،وىػػو عنػػده أرض مػػوات يحييهػػا أبػػير ،ويعمرىػػا ،فلمػػا تبػػين

للنبي  أنو ماء عد  -وىو الذي لو مادة ال تنقطع مثل مػاء العيػوف واآلبػار-

ارتجعو منو أل ّف ُسػنّة رسوؿ اهلل  في الك  ،والنار ،والماء ،أف النّػاس جميعػا

في ػػو ش ػػركاء ،فك ػػره أف يجعل ػػو لرج ػػل يح ػػوزه دوف النّػػاس  .ودل ػػا ك ػػاف ادلل ػ م ػػن
ادلعػػادف فػػألف رجػػوع الرسػػوؿ عػػن إقطاعػػو ألبػػيح يعتػػس علػػة لعػػدـ ملكيػػة الفػػرد
وىػػو كونػػو معػػدناً ال ينقطػػع ولػػيس كونػػو ملح ػاً ال ينقطػػع .ومػػن ىػػذا احلػػديث
يتبني أف علة ادلنع يف عدـ إقطػاع معػدف ادللػ كونػو عػداً أي ال ينقطػع .ويتبػني
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من رواية عمرو بن قيس أف ادلل ىنا معدف حيث قػاؿ معػدف الملػح ويتبػني
من استقراء كبلـ الفقهاء أ م جعلوا ادلل من ادلعادف فيكوف احلػديث متعلقػاً
خاصة.
بادلعادف ال بادلل
ّ

وأمػا مػا رو أبػو داود مػن أف الرسػػوؿ  أقطػع بػبلؿ بػن احلػارث ادلػػزم
معػادف القبليػة ومػا رو أبػو عبيػد يف األمػواؿ عػن أ عكرمػة أنػو قػاؿ« :أقطػػع
رسوؿ اهلل  بالال أرض كذا ،من مكاف كذا إلى كذا ،ومػا كػاف فيهػا مػن جبػل
أو معدف» فألنّو ال يعارض حديث أبيح بل ػلمػل علػى أف ىػذه ادلعػادف الػيت

أقطعها الرسوؿ لببلؿ كانت زلدودة فجاز إقطاعهػا كمػا أقطػع الرسػوؿ أبػيح
معػػدف ادلل ػ أوالً وال يص ػ أف ػلمػػل علػػى إقطػػاع ادلعػػادف مطلق ػاً ألنػّػو حين ػػذ
يتع ػػارض م ػػع إرج ػػاع الرس ػػوؿ ادلع ػػدف ال ػػذي أقطع ػػو ح ػػني تب ػػني ل ػػو أن ػػو ع ػػد ال
ينقط ػػع .فتع ػػني ي ػػل ادلع ػػادف ال ػػيت أقطعه ػػا الرس ػػوؿ عل ػػى كو ػػا زل ػػدودة تنقط ػػع
وتنفد.
وى ػػذا احلك ػػم وى ػػو ك ػػوف ادلع ػػدف ال ػػذي ال ينقط ػػع ملكػ ػاً عامػ ػاً يش ػػمل
ادلعػػادف كلهػػا س ػواء ادلعػػادف الظػػاىرة ال ػػيت يوصػػل إليه ػػا مػػن غػػري م ونػػة ينتاهب ػػا
النّ ػػاس ينتفع ػػوف هب ػػا ك ػػادلل والكح ػػل والي ػػاقوت وم ػػا ش ػػاهبها أـ ك ػػاف م ػػن
ادلع ػػادف الباطن ػػة ال ػػيت ال يوص ػػل إليه ػػا إالّ بالعم ػػل وادل ون ػػة كمع ػػادف ال ػػذىب
والفضػػة واحلديػػد والنحػػاس والرصػػاص ومػػا شػػاكلها .وسػواء أكانػػت جامػػدة
كالبلور أـ سائلة كالنفا فأل ا كلها معادف تدخل حتت احلديث.
أم ػػا األش ػػياء ال ػػيت طبيع ػػة تكوينه ػػا ان ػػع اختص ػػاص الف ػػرد تياز ػػا فه ػػي
األعيػػاف الػػيت تشػػتمل علػػى ادلنػػافع العامػػة .وىػػي وإف كانػػت تػػدخل يف القسػػم
األوؿ؛ أل ػػا مػػن مرافػػق اجلماعػػة ولكنهػػا تلػػف عػػن القسػػم األوؿ مػػن حيػػث
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أف طبيعتها أنو ال يتأتى فيها أف ؽللكها الفرد خببلؼ القسم األوؿ فألنّػو يتػأتى
أف ؽللكػػو الفػػرد .فعػػني ادلػػاء ؽلكػػن أف ؽللكهػػا الفػػرد ولكنػػو ؽلنػػع مػػن ملكيتهػػا إذا
كان ػػت اجلماع ػػة ال تس ػػتغت عنه ػػا خب ػػبلؼ الطري ػػق فألنّػػو ال ؽلك ػػن أف ؽللكه ػػا
الفػػرد .وذلػػذا فػػألف ىػػذا القسػػم وإف كػػاف دليلػػو انطبػػاؽ العلػػة الشػػرعية عليػػو وىػػي
كونػػو مػػن مرافػػق اجلماعػػة فػػألف حقيقػػة واقعػػو تػػدؿ علػػى أنػػو ملكيػػة عامػػة .وىػػذا
يش ػػمل الطػ ػػرؽ واأل ػ ػػار والبحػ ػػار والبح ػ ػريات واألقنيػ ػػة العامػ ػػة واخللجػ ػػاف
وادلض ػ ػػايق وضلوى ػ ػػا ويلح ػ ػػق هب ػ ػػا ادلس ػ ػػاجد وم ػ ػػدارس الدول ػ ػػة ومستش ػ ػػفيا ا
وادلبلعب وادلبلج وضلوىا.

ٕٜٔ

ملكية الدولة
ىن ػػاؾ أم ػ ػواؿ ال ت ػػدخل يف ادللكي ػػة العام ػػة ب ػػل ى ػػي داخل ػػة يف ادللكي ػػة
الفردية أل ّ ا أعياف تقبل ادللك الفردي كاألرض واألشػياء ادلنقولػة ولكنػو قػد
تعلػػق فيهػػا حػػق لعامػػة ادلسػػلمني فصػػارت بػػذلك ليسػػت مػػن ادللكيػػة الفردي ػة
وىي ال تدخل يف ادللكية العامة فتكوف حين ذ ملكاً للدولػة .وملػك الدولػة ىػو
مػػا كػػاف احلػػق فيػػو لعامػػة ادلسػػلمني والتػػدبري فيػػو للخليفػػة ؼلػػص بعضػػهم بشػػيء
مػػن ذلػػك حسػػب مػػا يػػر  .ومعػػىن تػػدبريه ىػػذا ىػػو أف يكػػوف لػػو سػػلطاف عليػػو
يتصرؼ فيو وىذه ىي ادللكية؛ أل ّف معػىن ادللكيػة أف يكػوف للفػرد سػلطاف علػى
ما ؽللػك .وعلػى ذلػك فكػل ملػك مصػرفو موقػوؼ علػى رأي اخلليفػة واجتهػاده
يعتػػس ملك ػاً للدولػػة .وقػػد جعػػل الشػػارع أم ػواالً معينػػة ملك ػاً للدولػػة للخليفػػة أف
يصػػرفها حسػػب رأيػػو واجتهػػاده مثػػل الفػػيء واخل ػراج واجلزيػػة ومػػا شػػاهبها؛ أل ّف
الشػػرع مل يعػػني اجلهػػة الػػيت تصػػرؼ فيهػػا .أمػػا إذا عػػني الشػػرع اجلهػػة الػػيت تصػػرؼ
فيها ومل يمكها لرأيو واجتهاده ال تكوف ملكػاً للدولػة وإظلػا تكػوف ملكػاً للجهػة
اليت عينها الشرع ولذلك ال تعتس الزكاة ملكاً للدولػة بػل ىػي ملػك لؤلصػناؼ
الثمانية الذين عينهم الشرع وبيػت ادلػاؿ إظلػا ىػو زلػل إحرازىػا مػن أجػل صػرفها
على جها ا.
وإن ػػو وإف كان ػػت الدول ػػة ى ػػي ال ػػيت تق ػػوـ بت ػػدبري ادللكي ػػة العام ػػة وتق ػػوـ
بتػػدبري ملكيػػة الدول ػػة إالّ أف ىنالػػك فرق ػاً بينهمػػا .وىػػو أف م ػػا كػػاف داخ ػبلً يف
ادللكيػػة العامػػة ال غل ػػوز للدولػػة أف تعطػػي أصػػلو ألحػػد وإف ك ػػاف ذل ػػا أف تب ػػي
للنػػاس أف يأخػػذوا منػػو بنػػاء علػػى تػػدبري ؽلكػػنهم مجيعػاً مػػن االنتفػػاع بػػو خبػػبلؼ
ٕٕٓ

ملكيػة الدولػػة فػألف للدولػػة أف تعطيهػػا كلهػا ألفػراد معينػني وال تعطػػي اآلخػرين
وذلػػا أف انعه ػا عػػن األف ػراد إذا رأت يف ذلػػك رعايػػة لش ػ و م مػػن ناحيػػة أخػػر
غػػري إعطػػائهم .فادلػػاء وادلل ػ وادلراعػػي وسػػاحات البلػػدة ال غلػػوز أف تعطيه ػا
ألفراد مطلقاً وإف كاف غلوز للجميع االنتفاع هبا تيث يكػوف النفػع ذلػم مجيعػاً
دوف صػػيص أحػػد دوف اآلخػػر .واخل ػراج غلػػوز أف تنفقػػو علػػى الػػزراع فقػػا دوف
غػػريىم دلعاجلػػة ش ػ وف الزراعػػة وغل ػػوز أف تنفقػػو علػػى ش ػراء السػػبلح فقػػا وال
تعطي أحداً منو شي اً فهي تتصرؼ بو كما تر مصلحة للرعية.

ٕٕٔ

التأميم ليس من الملكية العامة
وال من ملكية الدولة
التأميم ىو مػن ترقيعػات النظػاـ الرأ ػا وىػو حتويػل ادللكيػة الفرديػة إىل
ملكيػ ػػة الدولػ ػػة إذا رأت أف ىنػ ػػاؾ مصػ ػػلحة عامػ ػػة تقتضػ ػػي ملكيػ ػػة ىػ ػػذا ادلػ ػػاؿ
ادلملػػوؾ فردي ػاً وليسػػت الدولػػة رلػػسة علػػى التػػأميم بػػل ىػػي سلػػرية إف شػػاءت
أشلػ ػػت وإف شػ ػػاءت تركػ ػػت ادلػ ػػاؿ دوف تػ ػػأميم .وىػ ػػذا خبػ ػػبلؼ ادللكيػ ػػة العامػ ػػة
وملكي ػػة الدول ػػة فأل ػػا حس ػػب أحك ػػاـ اإلس ػػبلـ ابت ػػة يف طبيع ػػة ادل ػػاؿ وص ػػفتو
بغح النظر عن رأي الدولة .فينظر إىل واقع ادلاؿ فألف كاف يف ادلػاؿ حػق لعامػة
ادلس ػػلمني ك ػػاف ملكػ ػاً للدول ػػة غل ػػب أف الكػ ػو وإف مل يك ػػن في ػػو ح ػػق لعام ػػة
ادلسػػلمني كػػاف ملك ػاً لؤلف ػراد فػػبل يص ػ أف الكػػو .وإف كػػاف ادلػػاؿ مػػن مرافػػق
اجلماع ػػة أو م ػػن ادلع ػػادف أو م ػػن طبيعت ػػو أف ال ؽلل ػػك فردي ػاً ك ػػاف ملك ػاً عام ػاً
طبيعيػاً وال تسػػتطيع الدولػة إبقػػاءه ملكػاً فرديػاً .وإف مل يكػن ىػػذا ادلػاؿ مػػن نػػوع
ادللكية العامة يبقى ملكاً فردياً وال تستطيع الدولة أف ت شلػو وال أف الكػو جػساً
عػػن صػػاحبو مطلق ػاً إالّ إذا رضػػي صػػاحبو أف يبيعػػو ذلػػا كمػػا يبيعػػو ألي فػػرد
فتشػ ػميو كم ػػا يشػ ػميو س ػػائر األفػ ػراد .وذل ػػذا ال تس ػػتطيع الدول ػػة أف اتل ػػك مل ػػك
األفراد جساً تجة ادلصػلحة العامػة كلّمػا بػدا ذلػا ذلػك ولػو دفعػت مثنهػا أل ّف
أمبلؾ األفراد زلممة ومصونة ال غلوز أف يتعػد أحػد عليهػا حػ وال الدولػة
ويعتس التعدي عليهػا مظلِمػة يشػكو صػاحبها إىل زلكمػة ادلظػامل علػى احلػاكم
إذا فعلهػػا لمفػػع مظلمتػػو .إذ لػػيس للخليفػػة أف ؼلػػرج شػػي اً مػػن يػػد أحػػد إالّ تػػق
ٕٕٕ

اب ػػت مع ػػروؼ .وك ػػذلك ال تس ػػتطيع الدول ػػة أف تبق ػػي م ػػاالً شل ػػا ى ػػو داخ ػػل يف
ادللكيػػة العامػػة أو ملكيػػة الدولػػة يف يػػد فػػرد تجػػة ادلصػػلحة أل ّف ادلصػػلحة يف
ىػذه األمػواؿ قػد قػػدرىا الشػرع يف بيانػػو مػا ىػػي ادللكيػة العامػػة ومػا ىػػي ملكيػػة
الدولة وما ىي ادللكية الفردية.
وبذلك يظهر أف التأميم ليس من ادللكيػة العامػة وال مػن ملكيػة الدولػة
وال ىو من األحكاـ الشرعية بل ىو من ترقيعات النظاـ الرأ ا .

ٖٕٕ

الحمى من المنافع العامة
جلميع النّػاس حػق االنتفػاع بادلنػافع العامػة علػى الوجػو الػذي وجػدت مػن

أجلػو وال غلػػوز اسػػتعماذلا إالّ ػػا وجػػدت مػن أجلػػو .فػػبل غلػػوز االنتفػػاع بػػالطريق
للوقػػوؼ لبلسػماحة أو الوقػػوؼ إلجػراء معػػامبلت البيػػع والشػراء أو لغػػري ذلػػك

شل ػػا مل توج ػػد الطري ػػق ألجل ػػو؛ أل ّف الطري ػػق وج ػػدت لبلس ػػتطراؽ إالّ أف يك ػػوف
اس ػػتعماذلا يس ػرياً تي ػػث ال ي ػ ر يف االس ػػتطراؽ .ويق ػػدر ذل ػػك بالق ػػدر ال ػػذي ال

ػلصػػل فيػػو اإلضػرار والتضػػييق علػػى ادلػػارة .وكػذلك ال غلػػوز اسػػتعماؿ األ ػػار إالّ
ػػا وج ػػدت م ػػن أجل ػػو ف ػػألف وج ػػد النه ػػر للس ػػقي ك ػػالنهر الص ػػغري ال يس ػػتعمل
للمبلحة وإف وجد لبل نني كالنيل ودجلة والفرات يستعمل ذلما.
وكػػذلك لػػيس ألحػػد أف ؼلػػتص تمػػى شػ ٍ
ػيء شلػػا ىػػو مػػن ادلنػػافع العامػػة

ك ػػادلراعي وادلس ػػاجد والبح ػػار ق ػػاؿ علي ػػو الص ػػبلة والس ػػبلـ« :ال حمػ ػػى إالّ هلل

ولرس ػػولو» رواه أب ػػو داود م ػػن طري ػػق الص ػػعب ب ػػن جثام ػػة .وأص ػػل احلم ػػى عن ػػد

العػػرب أف ال ػرئيس مػػنهم كػػاف إذا نػػزؿ من ػزالً سلصػػباً اسػػتعو كلب ػاً علػػى مكػػاف
عاؿ فألىل حيث انتهى صوتو ياه من كل جانب فبل يرعػى فيػو غػريه ويرعػى
ىو مع غريه فيمػا سػواه .واحلمػى ىػو ادلكػاف احملمػي وىػو خػبلؼ ادلبػاح .فجػاء
اإلسػػبلـ فمنػػع النّػػاس أف ػلمػوا أي شػػيء مػػن األشػػياء العامػػة ذلػػم وحػػدىم دوف

غػػريىم .ومعػػىن احلػػديث لػػيس ألحػػد أف ػلمػػي مػػا ىػػو لعمػػوـ ادلسػػلمني إالّ ا

ورس ػولو فػػألف ذلػػم أف ػلم ػوا أي شػػيء يرونػػو .وقػػد فعػػل رسػػوؿ ا  ذلػػك
ٕٕٗ

فحم ػػى بع ػػح األمكن ػة .فع ػػن اب ػػن عم ػػر« :أف النب ػػي  حم ػػى النقي ػػع لخي ػػل

المسلمين» رواه أبو عبيد يف األمواؿ أي أف الرسػوؿ  يػى مكانػاً يقػاؿ لػو
النقيع وىو موضع ينتقع فيو ادلاء فيكثر فيو اخلصب وكػاف علػى بعػد عشػرين

فرسػػخاً مػػن ادلدينػػة فقػػد منػػع النّػػاس مػػن اإلحيػػاء يف ذلػػك ادل ػوات ليتػػوفر فيػػو

الكؤل وترعاه مواش سلصوصة وؽلنع غريىا .وادلراد ىنا أنو ياىػا للخيػل الغازيػة
يف سبيل ا  .وقد كاف خلفاء النػيب مػن بعػده ػلمػوف بعػح األمكنػة فػألف عمػر
وعثم ػػاف يي ػػا بع ػػح األمػ ػواؿ العام ػػة واش ػػتهر ذل ػػك يف الص ػػحابة فل ػػم ينك ػػر
عليهمػػا منكػػر فكػػاف إمجاع ػاً .وروي عػػن عػػامر بػػن عبيػػد ا بػػن ال ػزبري عػػن أبيػػو

ق ػػاؿ« :أت ػػى أعراب ػػي عم ػػر فق ػػاؿ :ي ػػا أمي ػػر الم ػػؤمنين بالدن ػػا قاتلن ػػا عليه ػػا ف ػػي

الجاىلية ،وأسلمنا عليها في اإلسالـ ،عالـ تحميها؟ قاؿ :فأطرؽ عمر وجعل
ينفخ ،ويفتل شاربو  -وكاف إذا كربو أمر فتل شاربو ونفػخ  -فلما رأع األعرابػي
ما بو جعل يردد ذلك عليو ،فقاؿ عمر :الماؿ ماؿ اهلل والعبػاد عبػاد اهلل واهلل

لػوال مػا أحمػػل عليػو فػػي سػبيل اهلل ،مػا حميػػت مػن األرض شػػبرا فػي شػػبر» رواه
أبو عبيد يف األمواؿ.
واحلمػػى ادلنهػػي عنػػو يف احلػػديث يشػػتمل أم ػرين :األوؿ األرض ادليتػػة الػػيت

لكػػل واحػػد مػػن النّػػاس أف ػلييهػػا ويأخػػذ منهػػا والثػػام أف ُحتمػػى األشػػياء الػػيت

جعػػل رسػػوؿ ا  النّػػاس فيهػػا شػػركاء وىػػي مثػػل ادلػػاء والكػػؤل والنػػار كػػأ ّف
ؼلػػتص بقنػػاة ادلػػاء فيسػػقي زرعػػو اّ ؽلنعهػػا عػػن غػػريه حػ ال يسػػقي زرعػػو .رو

أيػػد أف إيػػاس بػػن عبػػد قػػاؿ« :ال تبيعػػوا فضػػل المػػاء ،فػػإف النبػػي  نهػػى عػػن
بيػػع المػػاء»  .وعػػن ىشػػاـ عػػن احلسػػن :قػػاال :قػػاؿ رسػػوؿ ا « : مػػن منػػع

ٕٕ٘

فضل الماء ليمنع بو فضل الك  ،منعو اهلل فضلو يوـ القيامة» رواه أبو عبيد يف
األم ػواؿ وبػػذلك يتبػػني أنػػو غلػػوز للدولػػة أف حتمػػي مػػن األرض ادل ػوات وشلػػا ىػػو
داخػػل يف ادللكيػػة العامػػة أليػػة مصػػلحة تراىػػا مػػن مصػػا ادلسػػلمني علػػى شػػرط
أف يكوف ذلك على وجو ال يلحق الضرر بأحد.

ٕٕٙ

المصانع
ادلصنع من حيث ىػو مػن األمػبلؾ الفرديػة .فهػو مػن األعيػاف الػيت تقبػل
ادللك الفردي .وقػد بػت أف األفػراد كػانوا ؽللكػوف مصػانع يف أيػاـ الرسػوؿ 
كصػػناعة األحذيػػة وص ػػناعة الثيػػاب وص ػػناعة السػػيوؼ وغريى ػػا وقػػد أق ػػرىم
الرس ػػوؿ عليه ػػا واستص ػػنع عن ػػدىم ادلن ػػس شل ػػا ي ػػدؿ عل ػػى جػ ػواز ملكي ػػة األفػ ػراد
للمص ػػانع .غ ػػري أف ادلػ ػواد ال ػػيت تص ػػنعها ادلص ػػانع حت ػػوؿ ادلص ػػنع إىل أف يأخ ػػذ
حك ػػم ى ػػذه ادلػ ػواد ب ػػدليل أف مص ػػنع اخلم ػػر ػل ػػرـ عل ػػى ادلس ػػلم اقتن ػػاؤه ب ػػنص
احلػػديث الػػذي ذكػػر أف ا لعػػن عاصػػر اخلمػػر ومعتص ػػرىا .فػػالنهي عػػن عص ػػر
اخلمػػر لػػيس ي ػاً عػػن العصػػر وإظلػػا ىػػو ػػي عػػن عصػػر اخلمػػر فالعصػػر لػػيس
حرامػاً ولكػػن عصػػر اخلمػػر ىػػو احلػراـ فجػػاءت حرمػػة مصػػنع اخلمػػر مػػن حرمػػة
ادلواد اليت يصنعها .وبذلك يتبني أف ادلصػنع قػد أخػذ حكػم ادلػادة الػيت يصػنعها.
وعلػػى ذلػػك ينظػػر يف ادلصػػانع فػػألف كانػػت ادل ػواد الػػيت تصػػنع فيهػػا ليسػػت مػػن
ادل ػواد الداخلػػة يف ادللكيػػة العامػػة كانػػت ىػػذه ادلصػػانع أمبلك ػاً فرديػػة كمصػػانع
احللويػػات ومصػػانع النسػػيج ومصػػانع النجػػارة ومػػا شػػاكل ذلػػك وإف كانػػت
ادلصػػانع لصػػنع ادلػواد الداخلػػة يف ادللكيػػة العامػػة كمصػػانع ادلعػػادف الػػيت تسػػتخرج
ادلع ػػادف ال ػػيت ال تنقطػ ػػع فأل ػػا تكػ ػػوف شللوك ػػة ملكيػ ػػة عام ػػة تبع ػ ػاً للم ػػادة الػ ػػيت
تسػػتخرجها مػػن ذىػػب أو فضػػة أو حديػػد أو ضلػػاس أو نفػػا كتبعيػػة حكػػم
مص ػػنع اخلم ػػر للخم ػػر يف احلرم ػػة وغل ػػوز أف تك ػػوف شللوك ػػة للدول ػػة باعتب ػػار أف
الدولػ ػػة ىػ ػػي الػ ػػيت غلػ ػػب عليهػ ػػا أف تقػ ػػوـ باسػ ػػتخراج ىػ ػػذه ادلعػ ػػادف نيابػ ػػة عػ ػػن
ادلسلمني وحلساهبم .أما مصانع قطع احلديد وطرقو ومصػانع السػيارات ومػا
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شػػاكل ذلػػك شلػػا تكػػوف م ػواده داخلػػة يف ادللكيػػة الفرديػػة فألنػّػو غلػػوز لؤلف ػراد أف
ؽللكوىػػا؛ أل ّف ادلػػادة الػػيت تصػػنعها ليسػػت مػػن ادل ػواد الداخلػػة يف ادللكيػػة العامػػة.
وعلػػى ذلػػك فكػػل مصػػنع تكػػوف مػػادة صػػنعو شلػػا ىػػو داخػػل يف ادللكيػػة العامػػة
غلوز أف يكوف شللوكاً ملكيػة عامػة أو شللوكػاً للدولػة كمػا غلػوز أف يكػوف شللوكػاً
ملكية فردية ألفػراد تسػتأجرىا الدولػة مػنهم .وكػل مصػنع تكػوف مػادة صػنعو شلػا
ىو داخل يف ادللكية الفردية فألنّػو غلػوز لؤلفػراد أف ؽلتلكػوه ألنّػو مػن نػوع ادللكيػة
الفردية.

ٕٕٛ

بيت الماؿ
بي ػت ادل ػػاؿ ى ػػو اجله ػػة ال ػػيت ػػتص بك ػػل دخ ػػل أو خ ػػرج دل ػػا يس ػػتحقو
ادلسلموف من ماؿ .وعلى ذلك فكل ماؿ استحقو ادلسلموف ومل يتعػني مالكػو
مػػنهم فهػػو مػػن حقػػوؽ بيػػت ادلػػاؿ ح ػ ولػػو تعػػني مالكػػو جهػػة .فػػألذا قػػبح
ص ػػار ب ػػالقبح مض ػػافاً إىل حق ػػوؽ بي ػػت ادل ػػاؿ س ػ ػواء أدخ ػػل إىل ح ػػرزه أـ مل
يدخل .أل ّف بيت ادلاؿ عبارة عن اجلهة ال عػن ادلكػاف .وكػل حػق وجػب صػرفو
يف مصػػا ادلسػػلمني فهػػو حػػق علػػى بيػػت ادلػػاؿ .فػػألذا صػػرؼ يف جهتػػو صػػار
مضػػافاً إىل اخلػػرج مػػن بيػػت ادلػػاؿ س ػواء خػػرج مػػن حػػرزه أـ مل ؼلػػرج .أل ّف مػػا
صار إىل والة ادلسلمني وعماذلم أو خرج من أيديهم فحكم بيت ادلػاؿ جػار
عليو يف دخلو إليو وخرجو.

واردات بيت الماؿ
واردات بيػػت ادلػػاؿ الدائمػػة ى ػػي :الف ػػيء والغن ػػائم واألنف ػػاؿ واخل ػراج
واجلزي ػػة وواردات ادللكي ػػة العام ػػة بأنواعه ػػا وواردات أم ػػبلؾ الدول ػػة والعش ػػور
ومخس الركاز وادلعدف وأمواؿ الزكاة .إالّ أف أمواؿ الزكاة توضع يف حػرز خػاص
هبػػا مػػن بيػػت ادلػػاؿ وال تصػػرؼ إالّ لؤلصػػناؼ الثمانيػػة الػػذين ذكػػروا يف القػػررف
وال غلوز أف يصرؼ منها شيء لغػري األصػناؼ الثمانيػة سػواء أكػاف مػن شػ وف
األمة .إالّ أنو غلوز لئلماـ صرفها على رأيػو واجتهػاده دلػن
الدولة أـ من ش وف ّ
يشػػاء مػػن األصػػناؼ الثمانيػػة .فلػػو أف يعطيهػػا لصػػنف مػػنهم أو أكثػػر ولػػو أف
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يعطيه ػػا ذل ػػم مجيعػ ػاً .وك ػػذلك واردات أمػ ػواؿ ادللكي ػػات العام ػػة فأل ػػا توض ػػع يف
مكػػاف خػػاص يف بيػػت ادلػػاؿ وال لػػا بغريىػػا أل ّ ػػا شللوكػػة جلميػػع ادلسػػلمني
يصػػرفها اخلليفػػة وفػػق مػػا يػراه مصػػلحة للمسػػلمني حسػػب رأيػػو واجتهػػاده ضػػمن
أحكاـ الشرع.
أمػػا األم ػواؿ األخػػر الػػيت مػػن حقػػوؽ بيػػت ادلػػاؿ فتوضػػع يف بيػػت ادلػػاؿ
مػػع بعضػػها وينفػػق منهػػا علػػى شػ وف الدولػػة واألمػػة وعلػػى األصػػناؼ الثمانيػػة
وعلػى كػػل شػػيء تػراه الدولػة .فػػألف وفػػت ىػػذه األمػواؿ تاجػػات الرعيػػة كػػاف هبػػا
وإال فػػألف الدولػػة تفػػرض ض ػرائب علػػى ادلسػػلمني لتقػػوـ بقضػػاء مػػا يطلػػب منهػػا
من رعاية الشػ وف .أمػا كيفيػة فػرض ىػذه الضػرائب فألنّػو يسػري علػى حسػب مػا
فرضػػو الشػػرع علػػى ادلسػػلمني .فػػألف مػػا كػػاف فرض ػاً علػػى ادلسػػلمني القيػػاـ بػػو مػػن
األعماؿ واحتاج إىل نفقػات حػ تقػوـ بػو الدولػة فػألف للدولػة أف تفػرض علػى
ادلسلمني ضرائب لتقوـ بأعبائو وما مل يكن واجباً على ادلسلمني كسداد ديػن
ادليػػت فألنّػػو ال غلػػوز للدولػػة أف تفػػرض ض ػرائب للقيػػاـ بػػو فػػألف كػػاف لػػديها يف
بيت ادلػاؿ مػاؿ قامػت بػو وإال سػقا القيػاـ بػو عػن الدولػة .وعلػى ىػذا فللدولػة
حتصل الضرائب يف ىذه احلاؿ وعليها أف تسري على الوجو التا :
أف ّ
ٔ  -لسػػد النفقػػات الواجبػػة علػػى بيػػت ادلػػاؿ للفق ػراء وادلسػػاكني وابػػن
السبيل وللقياـ بفرض اجلهاد.

ٕ  -لسد النفقات الواجبة على بيػت ادلػاؿ علػى سػبيل البػدؿ كنفقػات
ادلو فني وأرزاؽ اجلند وما شاكل ذلك.
ٖ  -لسػ ػػد النفقػ ػػات الواجبػ ػػة علػ ػػى بيػ ػػت ادلػ ػػاؿ عل ػ ػػى وجػ ػػو ادلص ػ ػػلحة
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واإلرف ػ ػػاؽ دوف ب ػ ػػدؿ كألنش ػ ػػاء الطرق ػ ػػات واس ػ ػػتخراج ادلي ػ ػػاه وبن ػ ػػاء ادلس ػ ػػاجد
وادل ػ ػػدارس وادلستش ػ ػػفيات وغ ػ ػػري ذل ػ ػػك م ػ ػػن األم ػ ػػور ال ػ ػػيت يعت ػ ػػس إغلادى ػ ػػا م ػ ػػن
الضروريات ويناؿ األمة ضرر من عدـ وجودىا.
ٗ  -لس ػ ػػد النفق ػ ػػات الواجب ػ ػػة عل ػ ػػى بي ػ ػػت ادل ػ ػػاؿ عل ػ ػػى وج ػ ػػو الض ػ ػػرورة
كحادث طرأ علػى ادلسػلمني مػن رلاعػة أو طوفػاف أو زلػزاؿ أو ىجػوـ عػدو
أو ما شاكل ذلك.
٘  -أف تفػػرض ض ػرائب لتسػػديد ديػػوف اقمضػػتها للقيػػاـ ػػا ىػػو واجػػب
على مجيع ادلسلمني من كل ما ىو داخل يف أية حالػة مػن احلػاالت األربػع أو
ما تفرع عنها أو أية حالة أوجبها الشرع على ادلسلمني.
ومػن الػواردات الػيت توضػػع يف بيػت ادلػاؿ وتنفػق علػػى مصػا الرعيػة مػػا
يأخػػذه العاشػػر م ػن احل ػربيني وادلعاىػػدين واألم ػواؿ النامػػة شلػػا ىػػو مػػن ادللكيػػة
العامػػة أو مػػن ملكيػػة الدولػػة واألمػواؿ ادلورو ػػة عمػػن ال وارث لػػو .وإذا فضػػلت
حقػػوؽ بيػػت ادلػػاؿ علػػى مصػػرفها بػػأف زادت األم ػواؿ الػػيت يف بي ػػت ادلػػاؿ عػػن
النفقػػات ادلطلوبػػة منػػو ينظػػر فػػألف كػػاف الزائػػد رتيػاً مػػن الفػػيء صػرؼ للنػػاس يف
أعطي ػػات وإف ك ػػاف الزائ ػػد م ػػن اجلزي ػػة واخلػ ػراج أبق ػػاه دل ػػا ين ػػوب ادلس ػػلمني م ػػن
حػادث وال ينػزؿ عمػن غلػب عليػو أل ّف احلكػم الشػرعي أف تفػرض اجلزيػة عػن
يػد وأف يفػرض اخلػراج علػى األرض بقػدر احتماذلػا .وإف كػاف الزائػد مػن الزكػاة
حف يف بيت ادلاؿ ح يوجد من األصناؼ الثمانية من تصرؼ لو فتصػرؼ
ل ػػو حين ػػذ .وإف ك ػػاف الزائ ػػد شل ػػا ى ػػو مف ػػروض عل ػػى ادلس ػػلمني حط ػػو ع ػػنهم
وأعفاىم من دفعو.
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نفقات بيت الماؿ
وضعت نفقات بيت ادلاؿ على ست قواعد:
ٔ  -مػا كػاف بيػت ادلػػاؿ لػو حػرزاً وىػو أمػواؿ الزكػاة فػألف اسػتحقاقو دلػػن
يصػػرؼ ذلػػم معتػػس بػػالوجود .فػػألف كػػاف ادلػػاؿ موجػػوداً فيػػو مػػن ناحيػػة الزكػػاة كػػاف
صرفو يف جهاتو -وىي األصناؼ الثمانية ادلذكورة يف القػررف -مسػتحقاً وغلػب
أف يصػرؼ ذلػم وعػدـ وجػود ادلػاؿ مسػقا السػتحقاقو دلػن يصػرؼ ذلػم أي إف
مل يكػػن ادلػػاؿ موجػػوداً يف بيػػت ادلػػاؿ مػػن ناحيػػة الزكػػاة فػػبل يصػػرؼ ألي واحػػد
مػػن األشػػخاص الثمانيػػة شػػيء مػػن سلصصػػات الزكػػاة وال يسػػتداف علػػى الزكػػاة
ريثما حتصل جبايتها.
ٕ  -أف يكػػوف بيػػت ادلػػاؿ مسػػتحقاً لػػو علػػى وجػػو اإلعالػػة وعلػػى وجػػو
القيػػاـ بفػػرض اجلهػػاد :وذلػػك كاإلنفػػاؽ علػػى الفقػراء وادلسػػاكني وابػػن السػػبيل
وكاألنفػػاؽ علػػى اجلهػػاد فاسػػتحقاؽ الصػػرؼ ذلػػذه األمػػور غ ػري معتػػس بػػالوجود
وىػػو مػػن احلقػػوؽ البلزمػػة مػػع الوجػػود والعػػدـ أي سػواء أكػػاف ادلػػاؿ موجػػوداً يف
بيػػت ادلػػاؿ أـ مل يكػػن .فػػألف كػػاف ادلػػاؿ موجػػوداً وجػػب صػػرفو يف احلػػاؿ وإف مل
يكػػن موجػػوداً فػػألف خيػػف مفسػػدة مػػن تػػأخري الصػػرؼ اقمضػػت الدولػػة ادلػػاؿ
لصػػرفو يف احلػػاؿ ريثمػػا ممعػػو مػػن ادلس ػلمني اّ تسػػده وإف مل ػػف مفسػػدة
طبقػػت فيػػو قاعػػدة «فَػنَػ ػ ِظرة إلػػى َمػ ػ ْيسرة» في ػ خر ح ػ غلمػػع ادلػػاؿ اّ يعطػػى
دلستحقيو.
ٖ  -أف يكػػوف بيػػت ادلػػاؿ مسػػتحقاً لػػو علػػى وجػػو البػػدؿ أي أف يكػػوف
ادلػػاؿ مسػػتحقاً ألشػػخاص أدوا خدمػػة فأخػػذوا بػػدؿ ىػػذه اخلدمػػة مػػاالً وذلػػك
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ك ػػأرزاؽ اجلنػ ػػد وروات ػػب ادلػ ػػو فني والقض ػػاة وادلعلمػ ػػني وم ػػا شػ ػػاكل ذلػ ػػك
فاسػػتحقاؽ الصػػرؼ ذلػػذه األمػػور غػػري معتػػس بػػالوجود .وىػػو مػػن احلقػػوؽ البلزمػػة
مػػع الوجػػود والعػػدـ أي س ػواء أكػػاف ادلػػاؿ موجػػوداً يف بيػػت ادلػػاؿ أـ مل يكػػن.
فألف كاف ادلاؿ موجوداً وجب صرفو يف احلػاؿ .وإف مل يكػن موجػوداً وجػب علػى
الدولػػة تػػوفريه بأخػػذ مػػا يلػػزـ لػػو مػػن ادلسػػلمني فػػألف خيػػف مفسػػدة مػػن تػػأخري
الصػػرؼ اقمضػػت الدولػػة ادلػػاؿ لصػػرفو يف احلػػاؿ ريثمػػا ممعػػو مػػن ادلسػػلمني اّ
تسده وإف مل ف مفسدة طبقت فيو قاعدة «فنظرة إلى ميسرة» في خر حػ
غلمع ادلاؿ اّ يعطى دلستحقيو.
ٗ  -أف يكوف بيت ادلاؿ مستحقاً لو وأف يكػوف مصػرفو مسػتحقاً علػى
وجو ادلصػلحة واإلرفػاؽ دوف البػدؿ أي أف يكػوف مصػرفو علػى أشػياء دوف أف
يكوف مقابلها أمواؿ حتصل على أف يناؿ األمة ضرر مػن عػدـ وجودىػا وذلػك
كالطرقات وادلياه وبناء ادلسػاجد وادلػدارس وادلستشػفيات ومػا شػاكل ذلػك مػن
األمػػة ضػػرر مػػن عػػدـ
األمػػور ال ػيت يعتػػس إغلادىػػا ضػػرورة مػػن الضػػرورات وينػػاؿ ّ
وجودىا .فاستحقاؽ الصرؼ ذلذه األمور غري معتػس بػالوجود وىػو مػن احلقػوؽ
البلزمة مع الوجود والعدـ فألف وجد يف بيت ادلاؿ مػاؿ وجػب صػرفو علػى ىػذه
األمة فيجمع منهػا قػدر
األشياء وإف مل يوجد يف بيت ادلاؿ انتقل وجوبو على ّ
الكفايػػة لسػػد صػػرؼ النفقػػات البلزمػػة اّ غلػػري الصػػرؼ عليهػػا مػػن بيػػت ادلػػاؿ.
أل ّف م ػػا ك ػػاف مص ػػرفو مس ػػتحقاً عل ػػى وج ػػو ادلص ػػلحة دوف الب ػػدؿ وع ػػدـ ص ػػرفو
يوجػػد الضػػرر يكػػوف اسػػتحقاقو معت ػساً بػػالوجود والعػػدـ .فػػألف كػػاف موجػػوداً يف
بيػػت ادل ػػاؿ وج ػػب في ػػو وس ػػقا فرضػػو ع ػػن ادلس ػػلمني .وإف ك ػػاف مع ػػدوماً ص ػػار
فرضػػو علػػى ادلسػػلمني حػ حتصػػل الكفايػػة بتػػوفريه يف بيػػت ادلػػاؿ فيصػػري واجبػاً
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على بيت ادلاؿ.
٘  -أف يكوف بيت ادلاؿ مستحقاً لو وأف يكػوف مصػرفو مسػتحقاً علػى
األمػ ػػة ضػ ػػرر مػ ػػن عػ ػػدـ
وجػ ػػو ادلصػ ػػلحة واإلرفػ ػػاؽ دوف البػ ػػدؿ إالّ أنػ ػػو ال ينػ ػػاؿ ّ
وجػػوده وذلػػك كفػػت طريػػق انيػػة مػػع وجػػود غريىػػا أو فػػت مستشػػفى ػػاف مػػع
وجود غريه ؽلكن االكتفاء بو أو تعمري طريق غلد النّاس غريىا طريقػاً بعيػدة أو
مػػا شػػاكل ذلػػك .فاسػػتحقاؽ الصػػرؼ ذلػػذه األمػػور معتػػس بػػالوجود دوف العػػدـ.
فػألف وجػد يف بيػػت ادلػاؿ مػاؿ وجػػب صػرفو ذلػذه األشػػياء وإف مل يوجػد يف بيػػت
ادل ػػاؿ م ػػاؿ س ػػقا وجوب ػػو ع ػػن بي ػػت ادل ػػاؿ وال غل ػػب عل ػػى ادلس ػػلمني دف ػػع م ػػاؿ
ألجلو ألنّو من األساس ال غلب على ادلسلمني.
 - ٙأف يكػػوف مصػػرفو مسػػتحقاً علػػى وجػػو الضػػرورة كحػػادث ط ػرأ علػػى
ادلس ػػلمني يف رلاع ػػة أو طوف ػػاف أو زلػ ػزاؿ أو ىج ػػوـ ع ػػدو فاس ػػتحقاقو غ ػػري
معتػس بػػالوجود .وىػػو مػػن احلقػػوؽ البلزمػػة مػػع الوجػػود والعػػدـ .فػػألف كػػاف موجػػوداً
وجب صرفو يف احلاؿ .وإف كاف معدوماً صار فرضو علػى ادلسػلمني فيجػب أف
غلمػػع مػػن ادلسػػلمني يف احلػػاؿ ويوضػػع يف بيػػت ادلػػاؿ ليصػػرفو عليػػو وإف خيػػف
الضرر من تأخري الصرؼ إىل االنتهاء مػن اجلمػع وجػب علػى الدولػة أف تقػمض
ادلػػاؿ الػػبلزـ وتضػعو يف بيػػت ادلػػاؿ وتصػػرفو يف احلػػاؿ علػػى وجػػو اسػػتحقاقو اّ
تسد ىذا الدين شلا ممعو من ادلسلمني.

ميزانية الدولة
ال ػػدوؿ الدؽلقراطي ػػة تض ػػع ميزاني ػػة عام ػػة للدول ػػة ك ػػل س ػػنة .وواق ػػع ادليزاني ػػة
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للدولػػة الدؽلقراطيػػة ىػػو أف ادليزانيػػة تصػػدر يف قػػانوف ا ػػو قػػانوف ادليزانيػػة لسػػنة
كذا .يصدقو السدلاف ويسنو قانوناً بعد مناقشتو ومناقشة فصوؿ ادليزانية فصػبلً
فصػبلً وادلبػػالش الػػيت يتضػمنها كػػل فصػػل .ويعتػس كػػل فصػػل كػبلً ال يتجػزأ غلػػري
التصػػويت عليػػو ككػػل ال علػػى كػػل جػػزء منػػو فيقبلػػو أو يرفضػػو مجلػػة .وإف كػػاف
عنػػد ادلناقشػػة لػػو أف ينػػاقش كػػل جػػزء مػػن أجزائػػو وكػػل مبلػػش مػػن ادلبػػالش الػػيت
يشػػتمل عليهػػا .وقػػانوف ادليزانيػػة يكػػوف م لفػاً مػػن بضػػع مػواد .منهػػا مػػادة توضػػع
لتبػػني ادلبلػػش الػػذي يرصػػد لنفقػػات الدولػػة خػػبلؿ السػػنة ادلاليػػة الػػيت وضػػعت ذلػػا
ادليزانيػػة .وتوضػػع مػػادة لتبػػني ادلبلػػش الػػذي مػػن إيػرادات الدولػػة بػػو خػػبلؿ السػػنة
ادلالي ػ ػػة ال ػ ػػيت وض ػ ػػعت ذل ػ ػػا ادليزاني ػ ػػة .وتوض ػ ػػع مػ ػ ػواد لرص ػ ػػد مص ػ ػػروفات ل ػ ػػبعح
ادل سسػػات كمػػا توضػػع مػواد لتخمػػني واردات بعػػح ادل سسػػات .وتوضػػع مػواد
إلعطػػاء وزيػػر ادلاليػػة بعػػح الصػػبلحيات .وتوضػػع يف كػػل مػػادة إشػػارة إىل جػػدوؿ
يتض ػ ػ ػػمن أبػ ػ ػ ػواب ادليزاني ػ ػ ػػة دل ػ ػ ػػا تتض ػ ػ ػػمنو ادل ػ ػ ػػادة سػ ػ ػ ػواء أكان ػ ػ ػػت للػ ػ ػ ػواردات أـ
للمص ػػروفات اّ توضػ ػع يف ك ػػل ج ػػدوؿ مفردات ػػو أي الفص ػػوؿ ال ػػيت يتض ػػمنها
البػػاب اّ يوضػػع يف كػػل فصػػل ادلبػػالش اإلمجاليػػة دلفػػردات الفصػػل مجيعهػػا .وعلػػى
ىػػذا األسػػاس توضػػع ادليزانيػػة كػػل سػػنة مػػع بعػػح اختبلفػػات فرعيػػة يف بعػػح
السػػنني حسػػب الوقػػائع ادلختلفػػة أو مػػع بعػػح اختبلفػػات فرعيػػة بػػني الػػدوؿ
حسب الوقائع ادلختلفة.
أمػػا الدولػػة اإلسػػبلمية فػػبل توضػػع ذلػػا ميزانيػػة سػػنوية ح ػ ػلتػػاج األم ػػر
األمػػة وال ي خػػذ فيهػػا رأي
سػػنوياً إىل سػػن قػػانوف هبػػا .وال تعػػرض علػػى رللػػس ّ
منو .وذلك أل ّف ادليزانية يف النظػاـ الػدؽلقراطي قػانوف يف أبواهبػا وفصػوذلا وادلبػالش
الػػيت تتضػػمنها وىػػو قػػانوف لسػػنة واحػػدة .والقػػانوف عنػػدىم إظلػػا يسػػنو السدلػػاف.
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ولػػذلك ػلتػػاج األمػػر إىل عرضػػها علػػى رللػػس السدلػػاف .وىػػذا كلػػو ال حتتػػاج إليػػو
حتص ػػل تس ػػب األحك ػػاـ الش ػػرعية
الدول ػػة اإلس ػػبلمية؛ أل ّف واردات بي ػػت ادل ػػاؿ ّ
ادلنصػػوص عليهػػا وتصػػرؼ تسػػب أحكػػاـ شػػرعية منصػػوص عليهػػا .وىػػي كلهػػا
أحك ػػاـ ش ػػرعية دائمي ػ ػة .ف ػػبل رل ػػاؿ لل ػ ػرأي يف أب ػ ػواب ال ػ ػواردات وال يف أب ػ ػواب
النفقات مطلقاً وإظلػا ىػي أبػواب دائميػة قرر ػا أحكػاـ شػرعية دائميػة .ىػذا مػن
ناحيػػة أبػواب ادليزانيػػة .أمػػا مػػن ناحيػػة فصػػوؿ ادليزانيػػة وادلبػػالش الػػيت يتضػػمنها كػػل
فصل واألمور اليت صص ذلا ىذه ادلبالش يف كل فصل .فػألف ذلػك كلػو موكػوؿ
لرأي اخلليفػة واجتهػاده؛ ألنّػو مػن رعايػة الشػ وف الػيت تركهػا الشػرع للخليفػة يقػرر
اجب التنفيذ.
أمرهُ و ُ
فيها كل ما يراه و ُ
وعلػػى ىػػذا ال يوجػػد أي رلػػاؿ يف اإلسػػبلـ لوضػػع ميزانيػػة سػػنوية للدولػػة
كم ػػا ى ػػي احل ػػاؿ يف النظ ػػاـ ال ػػدؽلقراطي ال بالنس ػػبة ألبواهب ػػا وال لفص ػػوذلا وال
دلفػردات الفصػوؿ أو ادلبػالش الػيت حتتاجهػا تلػك ادلفػردات أو الفصػوؿ .ومػن ىنػػا
ال توضع ميزانية سنوية للدولة اإلسبلمية وإف كانت ذلا ميزانية دائمية قد حػدد
الش ػرع أبواهبػػا بالنس ػبة لل ػواردات والنفقػػات وجع ػل للخليف ػة أمػػر تقريػػر الفصػػوؿ
ومفردا ا وادلبالش البلزمة ذلا حينما تدعو ادلصلحة دوف نظر إىل م ّدة معينة.

الزكاة
يعتػػس مػػاؿ الزكػػاة أحػػد أن ػواع األم ػواؿ الػػيت توضػػع يف بيػػت ادلػػاؿ ولكنهػػا
تلػػف عػػن سػػائر األنػواع مػػن األمػواؿ مػػن ناحيػػة جبايتهػػا ومػػن ناحيػػة ادلقػػدار
الذي غلخ ومن ناحيػة إنفاقهػا .فهػي مػن حيػث اجلبايػة ال مػخ إالّ مػن أمػواؿ
ادلسػلمني وال مػخ مػن غػػريىم .وىػي ليسػت ضػريبة عامػػة وإظلػا ىػي عبػادة مػػن
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العبادات وتعتس ركناً من أركاف اإلسبلـ .وىػي مػع كو ػا مػاالً فػألف دفعهػا ػلقػق
قيمػػة روحيػػة كالصػػبلة والصػػياـ واحلػػج .وأداؤىػػا فػػرض عػػني علػػى ادلسػػلم .وال
تعتػػس جبايتهػػا مسػػايرة الحتياجػػات الدولػػة وحسػػب مصػػلحة اجلماعػػة كسػػائر
األمػة بػل ىػي نػوع خػاص مػن ادلػاؿ غلػب أف يػدفع لبيػت
األمواؿ اليت مخ من ّ
ادل ػػاؿ سػ ػواء أكان ػػت ىن ػػاؾ حاج ػػة أـ مل تك ػػن وال تس ػػقا ع ػػن ادلس ػػلم مػ ػ
وجبت يف مالو .ومب على ادلسلم ادلالك للنصػاب فاضػبلً عػن ديونػو وحاجتػو.
وال مػػب علػػى غػػري ادلسػػلم ومػػب علػػى الصػػيب واجملنػػوف دلػػا رو الممػػذي عػػن
عبد ا بن عمػرو عػن النػيب  أنػو قػاؿ« :أال مػن ولػي يتيمػا لػو مػاؿ ،فليتجػر
فيػػو ،وال يتركػػو حتػػى تأكلػػو الصػػدقة» أي ال يمكػػو حػ ال يػػذىب مالػػو كلػػو مػػن
ػب علػػى ادلػػاؿ ادلملػػوؾ للشػػخص فهػػي عبػػادة ماليػػة
دفػػع الزكػػاة عليػػو وأل ػػا مػ ُ
ال عبادة جسدية.
وأم ػػا م ػػن حي ػػث ادلق ػػدار الػ ػػذي غل ػػخ فألنّػػو مق ػػدار مع ػػني ال يزيػ ػػد وال
يػػنقص وقػػدر بربػػع العشػػر يف الػػذىب والفضػػة وعػػروض التجػػارة .وي خػػذ مػػن
مقدار معني من ادلاؿ ىو النصاب فما فوقو .وقدر النصاب مائتػا درىػم فضػة
وعشػروف مثقػاالً مػن الػػذىب .وادلثقػاؿ مػن الػذىب يسػػاوي دينػاراً شػرعياً ووزنػػو
عش ػػروف قرياطػ ػاً وتس ػػاوي ٕ٘ ٗ.غرامػ ػاً وب ػػذلك يك ػػوف نص ػػاب ال ػػذىب ٘ٛ
غرامػاً ذىبػاً وأمػػا درىػػم الفضػػة فيسػاوي ٘ ٕ.ٜٚغرامػاً وبػػذلك يكػػوف نصػػاب
الفضة يساوي ٘ ٜ٘غراماً فضة .فألذا نقص ادلقدار عن النصاب فبل ي خذ منػو
شػػيء .وأمػػا احلبػػوب كػػالقم وضلػػوه وادلواش ػي كاإلبػػل والبقػػر والغػػنم فقػػد بػػني
الفقهاء مقدار نصاهبا وما ي خذ منها مفصبلً.
وأما مصارؼ الزكاة ووجوه إنفاقها فهي زلددة كذلك تد معروؼ
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فبل تصرؼ إالّ لؤلصناؼ الثمانية الذين ذكرىم ا يف القررف الكرمي يف سورة

التوبة

         

 .        أما الفقراء فهم الذين
ؽللكوف أمواالً ولكن نفقا م أكثر شلا ؽللكوف .وادلساكني ىم الذين ال ؽللكوف
أمواال وليسػت ذلم واردات .قػاؿ تعاىل.       :

والعاملوف عليها ىم الذين يعملوف ابايتها وتوزيعها .وادل لفة قلوهبم ىم الذين
تر الدولة أف يف إعطائهم من الزكاة مصلحة يف تثبيتهم على اإلسبلـ .ويف

الرقاب وىم األرقاء يعطوف من ماؿ الزكاة ليعتقوا وىذا الصنف غري موجود
اآلف .والغارموف ىم ادلدينوف العاجػزوف عػن س ػداد ديػو م .ويف سػبيػل ا أي
اجلهػاد .وما ذكرت      مع اإلنفاؽ يف القررف إالّ وكاف معناىا

اجلهاد .وابن السبيل ىو ادلسافر ادلنقطع .وما عدا ى الء الثمانية ال غلوز أف

تصرؼ ذلم الزكاة .وكذلك ال غلوز أف تصرؼ يف ش وف الدولة االقتصادية.
وإذا مل يوجد صنف من األصناؼ الثمانية ال تصرؼ الزكاة يف باب رخر
وحتف يف بيت ادلاؿ لتصرؼ -عند احلاجة إىل صرفها -يف وجوىها الثمانية.
وتدفع لئلماـ أو نائبو لقوؿ ا تعاىل:

     

   وألف أبا بكر طالبهم بالزكاة ووافقو الصحابة على ىذا ومل
يسأذلم ىل تدفعوف للفقراء أـ ال وحني منعوا دفع الزكاة إليو قاتلهم عليها.
واإلماـ ىو الذي يعطيها دلستحقيها .ح ولو كاف الوالة لمة تدفع ذلم.

روي عن سهيل بن أ صا قاؿ« :أتيت سعد بن أبي وقاص ،فقلت عندي

ماؿ أريد أف أخرج زكاتو وىؤالء القوـ على ما ترع ،فما تأمرني؟ قاؿ ادفعها

ٕٖٛ

إليهم .فأتيت ابن عمر فقاؿ مثل ذلك فأتيت أبا ىريرة فقاؿ مثل ذلك

فأتيت أبا سعيد فقاؿ مثل ذلك» ذكره صاحب ادلغت .وال تعطى الزكاة لكافر

مطلقاً سواء أكاف ذمياً أـ غري ذمي أل ّف النيب  قاؿ دلعاذ ابن جبل حني
بعثو إىل اليمن« :فأعلمهم أف اهلل افترض عليهم صدقة في أموالهم ،تؤخذ من
أغنيائهم وترد على فقرائهم» رواه البخاري عن ابن عباس .فخصهم بصرفها
على فقرائهم كما خصهم بوجوهبا على أغنيػائهم .لكػن غلػوز إعطاء الكافػر

صػدقػة التطػوع مطلقاً قػاؿ تعػاىل:
   ومل يكن األسػري يوم ذ إالّ كافراً.

     

الجزية
اجلزية حق أوصل ا سبحانو وتعاىل ادلسلمني إليها من الكفار
خضوعاً منهم حلكم اإلسبلـ .وىي ماؿ عاـ يصرؼ على مصا الرعية كلها
وتستحق تلوؿ احلوؿ وال تستحق قبلو وىي ابتة بنص القررف الكرمي .قاؿ
تعاىل .         :رو أبو عبيد يف
األمواؿ عن احلسن بن زلمد قاؿ :كتب رسوؿ ا  إىل رلوس ىجر
يدعوىم إىل اإلسبلـ «فمن أسلم قبل منو ومن ال ضربت عليو الجزية .في أف
ال تؤكل لو ذبيحة وال تُن َكح لو امرأة»  .وت خذ من الك ّفار ما داموا باقني
على الكفر فألذا أسلموا سقطت عنهم .وتوضع اجلزية على الرؤوس ال على
األمواؿ فت خذ عن كل شخص من الك ّفار ال على مالو .واجلزية مشتقة من
اجلزاء فهي ت خذ جزاء على كفرىم ولذلك ال تسقا إالّ إذا أسلموا .وال
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تسقا عنهم إذا اشمكوا يف القتاؿ؛ أل ّ ا ليست جزاء يايتهم .وال ت خذ إالّ
من القادر على دفعها؛ لقولو تعاىل     :أي عن مقدرة فبل ت خذ من
العاجز وال ت خذ إالّ من الرجاؿ فبل مب على امرأة وال على صيب وال
على رلنوف ح لو جاءت امرأة لتعيش يف دار اإلسبلـ على أف تدفع اجلزية
مقابل إقامتها تقبل يف دار اإلسبلـ ويسم ذلا باإلقامة وال ت خذ منها
جزية .وال يقدر مقدار سلصوص للجزية بل ىي مموكة لرأي اإلماـ واجتهاده
على شرط أالّ تكوف أكثر شلا يطيق الذي تستحق عليو اجلزية .عن ابن أ
صلي قاؿ( :قلت لمجاىد ما شأف أىل الشاـ عليهم أربعة دنانير وأىل اليمن
عليهم دينار؟ قاؿ :جعل ذلك من قبل اليسار) أخرجو البخاري وإذا استحقت
اجلزية على قادر وأعسر قبل دفعها تبقى ديناً عليو ويعامل معاملة ادلدين
ادلعسر فينظر إىل ميسرة.
جج

الخراج
اخلػراج ىػػو حػػق أوصػػل ا ادلسػػلمني إليػػو مػػن الك ّفػػار .وىػػو حػػق يوضػػع
على رقبة األرض اليت غنمت من الك ّفار حربػاً أو صػلحاً إذا كػاف الصػل علػى
قروف عليها مقابل خراج ي دونو .واخلراج يف لغة العػرب الكػراء
أف األرض لنا ويُ ّ
والغلػػة .وكػػل أرض أخػػذت مػػن الك ّفػػار َعنػػوة بعػػد إعػػبلف احلػػرب علػػيهم تعتػػس
أرض ػاً خراجيػػة .وإذا أسػػلموا بعػػد الفػػت تبقػػى أرضػػهم خراجيػػة .فقػػد رو أبػػو
عبيػػد يف األم ػواؿ عػػن الزىػػري قػػاؿ« :قبػػل رسػػوؿ اهلل  الجزيػػة مػػن مجػػوس
البحرين» قاؿ الزىػري :فمن أسلم منهم قبل إسػالمو ،وأحػرز لػو إسػالمو نفسػو

ومالػػو إالّ األرض ،فإنهػػا فػػيء للمسػػلمين ،مػػن أجػػل أنػػو لػػم يسػػلم أوؿ مػػرة وىػػو
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فػػي منعػػة أي وىػػم يف منعػػة مػػن ادلسػػلمني .أمػػا قػػدر اخلػراج الػػذي يضػػرب علػػى
األرض فيعتس ا حتتملو األرض فػألف عمػر حػني وضػع اخلػراج راعػى مػا حتتملػو
األرض مػ ػػن غػ ػػري حيػ ػػف الػ ػػك وال إجحػ ػػاؼ ب ػ ػزارع فق ػ ػػد ضػ ػػرب يف بعػ ػػح
النواحي على كػل جريػب قفيػزاً ودرعلػاً وضػرب علػى ناحيػة أخػر غريىػا غػري
ىػػذا القػػدر وعمػػل يف نػواحي الشػػاـ غػػري ىػػذا فعلػػم أنػػو راعػػى يف كػػل أرض مػػا
حتتملػػو .فػػألذا تقػػرر اخل ػراج ػػا احتملتػػو األرض فألنّػػو ػلصػػلو علػػى الوجػػو الػػذي
وضعها عليػو فػألف وضػع اخلػراج علػى مسػاحة األرض سػنوياً حصػل اخلػراج عنػد
ايػػة السػػنة اذلبلليػػة؛ أل ّ ػػا السػػنة ادلعتػػسة شػػرعاً .وإف جعػػل اخلػراج علػػى مسػػاحة
الزرع حصل اخلراج كل سنة عنػد ايػة السػنة الشمسػية أل ّ ػا السػنة الػيت تكػوف
عليه ػػا األمط ػػار وي ػػزرع ال ػػزرع .وإف وض ػػعها مقا ػػة أي ق ػػدر نس ػػبة معين ػػة شل ػػا
تنتجو عادة حصل اخلراج عنػد كمػاؿ الػزرع وتصػفيتو .ولئلمػاـ أف يقػدر اخلػراج
مراعيػ ػاً أص ػػل األم ػػور يف ى ػػذه األوج ػػو الثبل ػػة إم ػػا عل ػػى مس ػػاحة األرض أو
مس ػػاحة ال ػػزرع أو تق ػػدير مق ػػدار الن ػػاتج .وإذا حص ػػلت حتس ػػينات يف األرض
فنػ ػػتج عػ ػػن ىػ ػػذه التحسػ ػػينات زيػ ػػادة يف اإلنتػ ػػاج أو ط ػ ػرأ علػ ػػى األرض عوامػ ػػل
أنقصت اإلنتاج ينظر فألف كانت ىذه الزيادة من فعػل الػزراع كػأ ّف حفػروا ب ػراً
أو أوصػػلوا قنػػاة مػػاء ال يػزاد علػػيهم شػػيء وإف كػػاف الػػنقص بفعلهػػم كهػػدمهم
القنػػاة أو إعلػػاذلم الب ػػر ال يػػنقص عػػنهم شػػيء وي ػ مروف بألصػػبلح مػػا خربػػوه.
وإف كانػػت الزيػػادة أو الػػنقص مػػن الدولػػة كػػأف حفػػرت ذلػػم ىػػي ب ػراً أو أعللػػت
إصبلح اآلبار والقنوات فألف ذلا أف تزيػد اخلػراج يف حالػة زيػادة اإلنتػاج وعليهػا
أف تنقصػػو يف حالػػة نقص ػػاف اإلنتػػاج .أمػػا إف حص ػػلت الزيػػادة وال ػػنقص بعوام ػػل
طبيعيػػة كػػأ ّف اقتلعػػت الزوابػػع األشػػجار أو جػػرؼ السػػيل األقنيػػة فألنػّػو يوضػػع
علػػى األرض قػػدر مػػا حتتمػػل حػ ال يظلػػم أىلهػػا .واخلػراج يقػػدر دلػػدة معلومػػة
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وال يقػػدر دائميػاً ويتغػػري ىػػذا التقػػدير عنػػد انتهػػاء ادلػػدة ػػا حتتملػػو األرض عنػػد
التقدير للمدة اجلديدة.

الضرائب
إف ادلػ ػوارد ال ػػيت ح ػػددىا الش ػػرع لبي ػػت ادل ػػاؿ كافي ػػة إلدارة ش ػ ػ وف الرعي ػػة
ورعايػػة مصػػاحلهم وال ػلتػػاج األمػػر إىل فػػرض ضػرائب مباشػػرة أو غػػري مباشػػرة.
األم ػػة قس ػػمني ا ن ػػني :منه ػػا
ولك ػػن الش ػػرع م ػػع ذل ػػك احت ػػاط فجع ػػل حاج ػػات ّ
حاجػػات فرضػػها علػػى بيػػت ادلػػاؿ أي علػػى ادل ػوارد الدائمػػة لبيػػت ادلػػاؿ ومنهػػا
حتصػػل ادلػػاؿ
حاجػػات فرضػػها علػػى ادلسػػلمني كافػػة وجعػػل للدولػػة احلػػق يف أف ّ
مػػنهم لقضػاء تلػػك احلاجػػات .وعلػػى ذلػػك فالض ػرائب ىػػي شلػػا فرضػػو ا علػػى
ػلص ػػل ى ػػذا ادل ػػاؿ
ادلس ػػلمني لقض ػػاء مص ػػاحلهم وجع ػػل اإلم ػػاـ واليػ ػاً عل ػػيهم ّ
وينفقػػو ىػػو علػػى الوجػػو الػػذي يػراه .ويصػ أف يسػػمى ىػػذا الػػذي غلمػػع ضػريبة
كمػػا يص ػ أف يسػػمى مػػاالً مفروض ػاً وغػػري ذلػػك .ومػػا عػػدا مػػا فرضػػو ا مػػن
ادل ػوارد الػػيت نػػص الشػػرع عليهػػا كاجلزيػػة واخل ػراج وم ػػا عػػدا م ػػا فرضػػو ا عل ػػى
ادلس ػػلمني للقي ػػاـ باإلنف ػػاؽ عل ػػى احلاج ػػة ادلفروض ػػة عل ػػيهم كاف ػػة كالطرق ػػات
وادلػػدارس ال ت خػػذ ضػرائب .فػػبل ت خػػذ رسػػوـ للمحػػاكم وال للػػدوائر وال أليػة
مصػػلحة .أمػػا ض ػريبة اجلمػػارؾ فليسػػت مػػن قبيػػل الض ػرائب ادل ػأخوذة .وإظلػػا ىػػي
معاملػػة للػػدوؿ ثػػل مػػا تعاملنػػا بػػو وليسػػت ضػريبة لسػػد كفايػػة بيػػت ادلػػاؿ وقػػد
اىػا الشػرع مكوسػاً ومنػػع أخػذىا مػن ادلسػػلمني والػذميني .وال غلػوز أف ي خػػذ
غػري مػا فرضػػو الشػرع ضػريبة مطلقػاً إذ ال غلػوز أف ي خػذ مػػن مػاؿ ادلسػلم شػػيء
إالّ تػػق شػػرعي دلػػت عليػػو األدلػػة الشػػرعية التفصػػيلية .ومل يػػرد أي دليػػل يػػدؿ
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على جواز أخذ ضريبة من أحد من ادلسلمني سو ما تقدـ .أما غػري ادلسػلمني
فبل ت خذ منهم ضريبة؛ أل ّف قضاء احلاجات الذي فرضو الشػرع إّظلػا فرضػو علػى
ادلسػ ػػلمني فقػ ػػا فػ ػػبل ت خػ ػػذ الض ػ ػريبة إالّ مػ ػػن ادلسػ ػػلمني وال ت خػ ػػذ مػ ػػن غػ ػػري
ادلسلمني ضريبة سو اجلزية فقا .واخلراج ي خذ من ادلسلم وغػري ادلسػلم علػى
األرض اخلراجية .أمػا كيػف ت خػذ الضػريبة مػن ادلسػلمني فأل ػا ت خػذ شلػا زاد عػن
نفقتهم وعما يعتس عن هر غىن شرعاً.
ومػػا يعتػػس عػػن هػػر غػػىن ىػػو مػػا يفضػػل عػػن إشػػباعو حاجاتػػو األساسػػية
وحاجاتو الكمالية بادلعروؼ .أل ّف نفقة الفرد على نفسو ىي سػده لكفايػة مجيػع
حاجاتػػو الػػيت تتطلػػب إشػػباعاً بػػادلعروؼ حسػػب حياتػػو الػػيت يعػػيش عليهػػا بػػني
النّاس .وىذا ال يق ّدر قػدار معػني عػاـ جلميػع النّػاس .وإظلػا يقػدر لكػل شػخص
تسػػب مسػػتو معيشػػتو .فػػألذا كػػاف شلػػن ػلتػػاج مثلػػو إىل سػػيارة وخػػادـ يقػ ّدر ػػا
زاد عنهمػػا وإف كػػاف ػلتػػاج إىل زوجػػة يقػ ّدر ػػا يزيػػد عػػن زواجػػو وىكػػذا .فػػألف
كاف ما ؽللكو يزيد عن ىذه احلاجات حتصل منو ضػريبة وإف كػاف ال يزيػد عػن
ذلك ال حتصل؛ ألنّو ال يكوف مستغنياً فبل مب عليو ضريبة.
وال يراعى يف فرض الضرائب منع تزايد الثروة وعدـ الغىن أل ّف اإلسػبلـ
ال ؽلن ػػع الغ ػػىن .وال يراع ػػى أي اعتب ػػار اقتص ػػادي جلم ػػع الضػ ػرائب وإظل ػػا ت خ ػػذ
ض ػريبة ادلػػاؿ علػػى أسػػاس عػػدـ كفايػػة ادلػػاؿ ادلوج ػػود يف بي ػػت ادلػػاؿ لسػػد مجي ػػع
احلاجات ادلطلوبة منو فت خذ قدار حاجات الدولة للنفقػات وال يراعػى فيهػا
إالّ حاجػات الرعيػػة ومقػػدرة ادلسػلمني علػػى دفعهػػا وال تقػدر بنسػػبة تصػػاعدية
أو تنازلية مطلقاً وإظلا تقدر بنسبة واحدة على ادلسػلمني بغػح النظػر عػن مبلػش
ادلػػاؿ الػػذي ت خػػذ منػػو .ويراعػػى يف تقػػدير النسػػبة العػػدؿ بػػني ادلسػػلمني إذ ال
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ت خػػذ إالّ عػػن هػػر غػػىن وت خػػذ عػػن مجيػػع ادلػػاؿ الزائػػد عػػن احلاجػػة ال علػػى
الدخل فقا ال فرؽ بني رأس ادلػاؿ أو الػرب أو الػدخل .بػل ت خػذ عػن ادلػاؿ
كلػػو .وال تعتػػس رالت اإلنتػػاج البلزمػػة للعمػػل يف الصػػناعة والزراعػػة وال األرض
وال العقار من رأس ادلاؿ.
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توزيع الثروة بين النّاس
لق ػػد أب ػػاح اإلس ػػبلـ ادللكي ػػة الفردي ػػة ولكن ػػو ح ػػدد كيفي ػػة التمل ػػك .وأذف
للف ػػرد ب ػػأف يتص ػػرؼ ػػا ؽلل ػك ولكن ػػو ح ػػدد كيفي ػػة التص ػػرؼ .والح ػ تف ػػاوت
القػػو العقليػػة واجلسػػمية لػػد أفػراد بػػت اإلنسػػاف فاحتػػاط ذلػػذا التفػػاوت يف إعانتػػو
العاجز وكفايتو احملتاج وفرضو يف أمػواؿ األغنيػاء حقػاً للفقػراء وادلسػاكني .وقػد
جعل ما ال تستغت عنو اجلماعة ملكاً عاماً جلميػع ادلسػلمني ال غلػوز ألحػد أف
ؽلتلكػػو أو ػلميػػو لنفسػػو أو لغػػريه .كمػػا جعػػل الدولػػة مس ػ ولة عػػن تػػوفري الثػػروة
خاصة هبا.
أمواالً وخدمات للرعية وأباح ذلا أف تتملك ملكية ّ

وهبذا كلو ضمن العيش لكل فرد من أفراد الرعية وضمن للجماعة أف تبقػى
رلتمع ػػة متماس ػػكة وض ػػمن مص ػػا ى ػ الء األفػ ػراد ورعاي ػػة شػ ػ وف ى ػػذه اجلماع ػػة
وحف كياف الدولة يف قدرة كافية لبلضطبلع س وليا ا االقتصػادية .غػري أف ذلػك
كلػو ػلصػل إذا بقػي اجملتمػع علػى وضػع يتحقػق فيػو تػوفري الثػروة جلميػع أفػراد الرعيػة
فػػرداً فػػرداً وكػػاف أفػراد الرعيػػة يف مجلػػتهم قػػائمني بتنفيػػذ مجيػػع أحكػػاـ الشػػرع .أمػػا إذا
قػػاـ اجملتمػػع علػػى تفػػاوت فػػاحش بػػني أفػراده يف تػػوفري احلاجػػات كمػػا ىػػي احلػػاؿ
اآلف يف الع ػػامل اإلس ػػبلمي ك ػػاف ال ب ػػد م ػػن إغل ػػاد تػ ػوازف ب ػػني أفػ ػراده يف عملي ػػة
توزيع جديدة توجد التقارب يف توفري احلاجات.

وك ػػذلك أيض ػاً إذا حص ػػل اضل ػراؼ يف أذى ػػاف النّػػاس يف تطبي ػػق األحك ػػاـ
الشرعية لفهم سقيم أو لفساد طارئ أو حصل تقصػري مػن الدولػة يف تطبيػق
النظاـ فأل م حين ذ ينحرفوف عن النظاـ وينحػرؼ اجملتمػع عػن وضػعو ادلرسػوـ
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في دي ذلك إىل األ ػرة واألنانيػة وسػوء التصػرؼ يف ادللكيػة الفرديػة فيحصػل
حين ػػذ سػػوء توزيػػع الثػػروة بػػني النّػػاس فيصػػب ال بػػد مػػن حفػ التػوازف بػػني أفػراد
اجملتمع أو إغلاد ىذا التوازف.
ويف كلتػػا احلػػالتني ػلصػػل سػػوء التوزيػػع للثػػروة بػػني النّػػاس مػػن أحػػد أمػرين.
إما من تداوؿ الثروة بني ف ة األغنياء وحدىم .وإما من منعهػا عػن النّػاس ومنػع
أداة التػػداوؿ بيػػنهم تجزىػػا عػػن اجملتمػػع .وقػػد عػػا اإلسػػبلـ ىػػاتني النػػاحيتني
فوضػػع أحكام ػاً شػػرعية تضػػمن تػػداوؿ الثػػروة بػػني النّػػاس مجيع ػاً وتعيػػد توزيعهػػا
كلّمػػا حصػػل اخػػتبلؿ يف ت ػوازف اجملتمػػع .كمػػا وضػػع أحكام ػاً شػػرعية انػػع كنػػز
الػػذىب والفضػػة بوصػػفهما أداة التبػػادؿ ومػػس علػػى وضػػعهما يف اجملتمػػع بػػني
النّػػاس موضػػع التبػػادؿ .وبػػذلك يعػػا اجملتمػػع الفاسػػد ويعػػا اجملتمػػع ادلنحػػرؼ
أو ادلائل لبلضلراؼ ويعمل لتوفري الثروة جلميع أفراد الرعية فػرداً فػرداً حػ يشػبع
كل فرد منهم حاجاتػو األساسػية إشػباعاً تامػاً ويفػت أمامػو السػبيل ليعمػل علػى
إشباع حاجاتو غري األساسية قدر ما يستطيع.

التوازف االقتصادي في المجتمع
أوجب اإلسبلـ تداوؿ ادلاؿ بني مجيع أفراد الرعية ومنع حصر تداولو

بني ف ة من النّاس .قاؿ تعاىل          :فألذا
كاف اجملتمع على حاؿ من التفاوت الفاحش بني أفراده يف توفري احلاجات

وأريد بناؤه من جديد أو حصل فيو ىذا التفاوت من إعلاؿ أحكاـ اإلسبلـ
والتساىل يف تطبيقها كاف على الدولة أف تعا إغلاد التوازف يف اجملتمع
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بألعطائها من أمواذلا اليت الكها دلن قصرت بو حاجتو ح تكفيو إياىا
وح ػلصل هبذه الكفاية التوازف يف توفري احلاجات .وعليها أف تعطي ادلاؿ
منقوالً وغري منقوؿ .ألنّو ليس ادلقصود من إعطاء ادلاؿ قضاء احلاجة م قتاً
بل ادلقصود توفري وسائل قضائها بتوفري ملكية الثروة اليت تسد ىذه احلاجات
وإذا كانت الدولة ال الك ماالً أو مل تف أمواذلا بألغلاد ىذا التوازف ال يص
أف الك من أمواؿ النّاس فبل تفرض ضرائب من أجل ىذا التوازف؛ ألنّو ليس

من األمور اليت فرضت على مجيع ادلسلمني وىكذا كلّما رأت الدولة اختبلالً
بالتوازف االقتصادي يف اجملتمع عاجلت ىذا اخللل بألعطاء من قصرت هبم

احلاجة من أمواؿ الدولة .فألف النيب 

حني رأ التفاوت يف ملكية األمواؿ

بني ادلهاجرين واألنصار خص ادلهاجرين بأمواؿ الفيء الذي غنمو من بت

النضري من أجل إغلاد التوازف االقتصادي .فقد روي أنو لما فتح النبي 
بني النضير صلحا وأجلى اليهود عنها ،سأؿ المسلموف النبي  أف يقسم
لهم ،فنزلت            :اآليات

خاصة يضعها حيث شاء ،فقسمها
فجعل اهلل أمواؿ بني النضير للنبي ّ 
النبي بين المهاجرين ولم يعط األنصار منها شيئا سوع رجلين اثنين ىما أبو

دجانة سماؾ بن خرشة وسهل بن حنيف فقد كانت حالهما كحاؿ المهاجرين
من حيث الفقر .وعن ابن عباس أف النيب  قاؿ ل نصار إف شئتم قسمت
للمهاجرين من دياركم وأموالكم وشاركتموىم في ىذه الغنيمة ،وإف شئتم كانت
لكم دياركم وأموالكم ولم نقسم لكم من الغنيمة شيئا ،فقالت األنصار بل نقسم

إلخواننا من ديارنا وأموالنا ونؤثرىم بالغنيمة .فأنزؿ ا 
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 .     فقولو تعاىل:

     

الدولة يف اللغة اسم للشيء
  أي كيبل يتداوؿ بني األغنياء فقا و ُ
الذي يتداولو القوـ وىي أيضاً اسم دلا يتداوؿ من ادلاؿ أي كيبل يكوف الفيء
الذي حقو أف يُعطى للفقراء ليكوف بػُْلغةً ذلم يعيشوف هبا واقعاً يف يد األغنياء

ودولة بينهم.
ُ

وما فُعل بفيء بت النضري وىو من أمػواؿ الدولػة قػد خػص بػو الفقػراء
وحػػرـ منػػو األغنيػػاء لتػوازف تػػوفري احلاجػػات بيػػنهم .ويُفعػػل ذلػػك يف أمػواؿ بيػػت
ادلػػاؿ إذا كانػػت ىػػذه األمػواؿ مل تػػأت شلػػا غلمػػع مػػن ادلسػػلمني بػػل مثػػل أم ػواؿ
الغنائم .أما إذا كػاف ادلػاؿ مجػع مػن ادلسػلمني فػبل يصػرؼ علػى التػوازف .ويفعػل
ذلػػك يف كػػل وقػػت أل ّف العػػسة بعمػػوـ اللف ػ ال خبصػػوص السػػبب .وعليػػو فػػألف
علػػى اخلليفػػة أف يوجػػد التػوازف االقتصػػادي بألعطائػػو الفقػراء مػػن الرعيػػة وحػػدىم
م ػػن أم ػ ػواؿ الدول ػػة ال ػػيت يف بي ػػت ادل ػ ػاؿ حػ ػ يوج ػػد الت ػ ػوازف االقتص ػػادي هب ػػذا
العطاء .إالّ أف ىذا ال يعتس من نفقات بيػت ادلػاؿ الثابتػة بػل ىػو معاجلػة حلالػة
معينة من أمواؿ معينة.

منع كنز الذىب والفضة
إف ػػاىرة س ػػوء توزي ػػع الث ػػروة ب ػػني األفػ ػراد يف سلتل ػػف دوؿ الع ػػامل م ػػن
احلقائق الثابتػة الػيت تنطػق هبػا مجيػع مظػاىر احليػاة اليوميػة يف صػراحة وفصػاحة
ال تػػدعاف كب ػػري رل ػػاؿ للت ػػدليل عليه ػػا وإ ّف م ػػا يعاني ػػو البش ػػر م ػػن ى ػػذا التف ػػاوت
الفاحش يف قضاء احلاجات ال ػلتاج إىل إ هار حػدة ىػذا التفػاوت وبشػاعتو.
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وقػػد حاولػػت الرأ اليػػة معاجلػػة ذلػػك فلػػم تفلػ  .واالقتصػػاديوف الرأ ػػاليوف حػػني
يبحث ػ ػػوف نظريػ ػ ػة توزي ػ ػػع ال ػ ػػدخل يهمل ػ ػػوف ك ػ ػػل اإلعل ػ ػػاؿ س ػ ػػوء توزي ػ ػػع ال ػ ػػدخل
الشخصػ ػ ػػي ويكتفػ ػ ػػوف بعػ ػ ػػرض اإلحصػ ػ ػػاءات مػ ػ ػػن غػ ػ ػػري معاجل ػ ػ ػػة وال تعلي ػ ػ ػػق.
واالشػماكيوف مل غلػػدوا وسػػيلة دلعاجلػػة سػػوء التوزيػػع سػػو حتديػػد ادللكيػػة بػػالكم.
والشػيوعيوف جعلػوا ادلعاجلػػة منػػع ادللكيػػة .أمػػا اإلسػػبلـ فقػػد ضػػمن حسػػن التوزيػػع
يف حتديػد كيفيػة ادللكيػة وكيفيػة التصػرؼ ويف إعطػػاء مػن قصػرت بػو مواىبػو مػػا
يضػػمن ل ػػو تقارب ػاً م ػػع غ ػػريه شلػػن يعيش ػػوف يف اجملتم ػػع إلغلػػاد التق ػػارب يف ت ػػوفري
احلاجػات بػػني النّػػاس .وبػػذلك عػػا سػوء التوزيػػع .إالّ أنػػو مػػع وجػػود التقػػارب يف
قض ػػاء احلاج ػػات بػ ػػني األف ػ ػراد قػ ػػد توج ػػد ػ ػػروات كب ػػرية لػ ػػد بع ػػح األف ػ ػراد.
واإلسبلـ مل يفػرض التقػارب بػني النّػاس يف ادللكيػة وإظلػا فػرض اسػتغناء كػل فػرد
عػػن غػػريه يف حاجاتػػو ادلعروفػػة بالنسػػبة لػػو« .خيػػر الصػػدقة مػػا كػػاف عػػن ظهػػر
االدخػػار
غنػػى» رواه البخػػاري .وىػػذه الثػػروات الكبػػرية ي ػ ألصػػحاهبا فػػرص ّ
وتسػػاعد علػػى اكتسػػاب الػػدخوؿ الكبػػرية فتظػػل الثػػروة الكبػػرية موجػػودة حيػػث
يكػػوف ادلػػاؿ الكبػػري أل ّف ادلػػاؿ غللػػب ادلػػاؿ وإف كػػاف للجهػػد أ ػػر يف اكتسػػاب
الثػ ػػروة و ي ػ ػػة الفػ ػػرص السػ ػػتغبلؿ األم ػ ػواؿ فػ ػػبل يوجػ ػػد منهػ ػػا أي خطػ ػػر علػ ػػى
االقتصػاد بػػل علػػى العكػػس تنمػػي الثػروة االقتصػػادية للجماعػػة كمػػا تنمػػي ػػروة
الفػػرد ولكػػن اخلطػػر إظلػػا يػأ مػػن النقػػود ادلكنػػوزة عنػػد بعػػح األف ػراد مػػن ذوي
الثػػروات الكبػػرية .فيهػػبا بكنػػز النقػػود مسػػتو الػػدخل وتنتشػػر البطالػػة ويصػػل
النّػػاس إىل حالػػة مػػن الفقػػر ولػػذلك ال بػػد مػػن معاجلػػة كنػػز النقػػود .فػػالنقود ىػػي
أداة التب ػػادؿ ب ػػني م ػػاؿ وم ػػاؿ وب ػػني م ػػاؿ وجه ػػد وب ػػني جه ػػد وجه ػػد فه ػػي
ادلقيػػاس ذلػػذا التبػػادؿ فػػألذا اختفػػت مػػن السػػوؽ ومل تصػػل إليهػػا أيػػدي النّػػاس
عُػػدـ ىػػذا التبػػادؿ ووقػػف دوالب االقتصػػاد .وبقػػدر وجػػود ىػػذه األداة متػػوفرة
ٕٜٗ

بني أيدي النّاس بقدر ما يدفع سري العمل إىل األماـ.
وذلػك أنػػو مػػا مػػن دخػػل لشػخص أو ىي ػػة إالّ ومصػػدره شػػخص رخػػر
أو ىي ػػة أخػػر  .فػػاألمواؿ الػػيت مبيهػػا الدولػػة مػػن الض ػرائب ىػػي دخػػل للدولػػة
ولكنه ػ ػػا إنف ػ ػػاؽ م ػ ػػن النّػ ػػاس .والنفق ػ ػػات ال ػ ػػيت تنفقه ػ ػػا الدول ػ ػػة عل ػ ػػى ادل ػ ػػو فني
وادلشػ ػػاريع وأرزاؽ اجلن ػ ػػد وغريىػ ػػا ى ػ ػػي دخػ ػػل ذل ػ ػ الء وإنفػ ػػاؽ م ػ ػػن الدول ػ ػػة.
والنفقات اليت ينفقها ادلو ف واجلندي وغريعلا ىي دخػل دلػن تشػم السػلع
م ػػنهم كص ػػاحب ادلنػ ػػزؿ واللح ػػاـ واخلض ػػري والتػ ػػاجر وغ ػػريىم وىكػ ػػذا...
فتك ػػوف دخ ػػوؿ النّ ػػاس يف اجملتم ػػع ونفق ػػا م اإلمجالي ػػة تس ػػري يف ش ػػكل دائ ػػرة
مستمرة فألذا كنز شخص النقد فألنّو يكػوف قػد سػحب مػن السػوؽ نقػداً وىػذا
بػ ػػالطبع ال ينػ ػػتج إالّ مػ ػػن تقليػ ػػل إنفاقػ ػػو في ػ ػ دي حتم ػ ػاً إىل تقليػ ػػل مػ ػػا ي ػ ػػدخل
لآلخ ػرين الػػذين يعطػػيهم أو يتبػػادؿ معهػػم مػػا كنػػزه مػػن النقػػد .وىػػذا ي ػ دي إىل
تقليل إنتاجهم أل ّف الطلب علػى السػلع قػد ق ّػل وىػذا يػ دي إىل البطالػة وإىل
ىب ػػوط االقتص ػػاد يف مجلت ػػو .وم ػػن ىن ػػا ك ػػاف كن ػػز النق ػػد م ديػ ػاً حتمػ ػاً إىل وج ػػود
البطالة وىبوط االقتصاد من قلة ما يدخل للناس.
إالّ أف الػػذي غلػػب أف يعلػػم أف ىػػذا الضػػرر إظلػػا يػػأ مػػن كنػػز النقػػد ال
مػػن ادخػػاره فاالدخػػار ال يوقػػف دوالب العمػػل وإظلػػا الػػذي يوقفػػو ىػػو الكنػػز.
والفػرؽ بػػني الكنػػز واالدخػػار ىػػو أف الكنػػز عبػػارة عػػن مجػػع النقػػد بعضػػو فػػوؽ بعػػح
لغري حاجة فهو حبس النقد عن السوؽ .وأما االدخار فهو خزف النقد حلاجػة مػن
احلاجات كأف غلمع النقد ليبػت بيتػاً أو ليتػزوج أو ليشػمي مصػنعاً أو ليفػت
م ػػارة أو غ ػػري ذل ػػك .فه ػػذا الن ػػوع م ػػن مج ػػع النق ػػد ال يػ ػ ر يف الس ػػوؽ وال يف
دوالب العمل؛ ألنّو ليس حبساً للماؿ وإظلا ىو مميع لو إلنفاقو فهو سػيدور
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حػػني يوضػػع موضػػع اإلنفػػاؽ .ولػػذلك ال يوجػػد خطػػر مػػن االدخػػار واخلطػػر إظلػػا
ىو من كنز النقد أي من مجع بعضو فوؽ بعح لغري حاجة.
وقد أباح اإلسبلـ ادخار الذىب والفضة ألنّو مجع للنقد حلاجػة فأبػاح
للمكاتػػب أف يشػػتغل وغلمػػع النقػػد بعضػػو فػػوؽ بعػػح لي ػ دي مػػا وجػػب عليػػو
لسػػيده ليعتػػق وأبػػاح للرجػػل مجػػع النقػػد بعضػػو فػػوؽ بعػػح ليجمػػع مهػػر ام ػرأة
ليتزوجها وأباح مجع النقد بعضو فوؽ بعح ح يقوـ بػأداء فريضػة احلػج ومل
غلع ػػل يف ى ػػذا النق ػػد اجملم ػػوع م ػػن ال ػػذىب والفض ػػة س ػػو الزك ػػاة علي ػػو إذا بل ػػش
مقداره النصاب وحاؿ عليو احلوؿ.
والػػذىب والفضػػة حػػني نزلػػت اآليػػة يف منػػع كنزعلػػا كانػػت ذا مػػا أداة
للتبادؿ ومقياسػاً للجهػد يف العمػل وادلنفعػة يف ادلػاؿ سػواء أكانػت مسػكوكة
كالػػدراىم والػػدنانري أـ مل تكػػن مسػػكوكة كالسػػبائك .وعليػػو فػػالنهي منصػػب
على الذىب والفضة بوصفهما أداة للتبادؿ.
حرمو اإلسبلـ بصري القررف .قاؿ تعاىل:
أما كنز الذىب والفضة فقد ّ

          

   فهذا الوعيد بالعذاب األليم دلن يكنزوف الذىب والفضة دليل
اىر على أف الشارع طلب ترؾ الكنز طلباً جازماً فكاف كنز الذىب والفضة
حراماً.
والدليل على أف اآلية قد حرمت كنز الذىب والفضة حترؽلاً قاطعاً ىو:
أوالً :عموـ ىذه اآلية .فػنص اآليػة منطوقػاً ومفهومػاً دليػل علػى منػع كنػز
ادلػػاؿ م ػػن الػػذىب والفض ػػة منع ػاً بات ػاً فادلصػػري إىل أف الكن ػػز مبػػاح بع ػػد إخ ػراج
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الزكػػاة تػػرؾ حلكػػم اآليػػة الػػذي دلػػت عليػػو داللػػة قطعيػػة وىػػذا ال يصػػار إليػػو إالّ
بػ ػػدليل منفصػ ػػل عنهػ ػػا يصػ ػػرفها عػ ػػن معناىػ ػػا أو ينسػ ػػخها .ومل يػ ػػرد أي نػ ػػص
ص ػػحي يص ػػرفها ع ػػن معناى ػػا وال ػلتم ػػل أف يك ػػوف ىن ػػاؾ دلي ػػل يص ػػرفها ع ػػن
معناىػػا أل ّ ػػا قطعي ػػة الدالل ػػة .فل ػػم يبػػق إالّ ال ػػدليل ال ػػذي ينس ػػخها وال يوج ػػد
دليػ ػػل ينسػ ػػخها .أمػ ػػا ريػ ػػة      فأل ػ ػػا نزلػ ػػت يف
الس ػػنة الثاني ػػة للهج ػػرة ح ػػني فرض ػػت الزك ػػاة وري ػػة الكن ػػز ق ػػد نزل ػػت يف الس ػػنة
ادلتأخر يف النزوؿ .وأما األحاديػث الػواردة يف
ادلتقدـ
التاسعة للهجرة وال ينسخ
ُ
َ
أنو ما أديت زكاتو فليس بكنز فألنو مل يص منهػا شػيء .أمػا حػديث أـ سػلمة
الذي ػلتج بو بعح الفقهاء فألنو روي من طريق عتاب وىو رلهوؿ .ومػع ذلػك
فألف حديث أـ سلمة ال يصل لنسػخ حكػم اآليػة حػ لػو صػ احلػديث وحػ
ل ػػو ك ػػاف مت ػ ػواتراً أل ّف األحادي ػػث النبوي ػػة ال تنس ػػخ الق ػػررف الك ػػرمي ول ػػو كان ػػت
متواترة أل ّف القررف قطعي الثبػوت لفظػاً وضلػن متعبػدوف بلفظػو ومعنػاه خبػبلؼ
احلػػديث ادلتػواتر فهػػو قطعػػي الثبػػوت معػػىن ال لفظػاً ولسػػنا متعبػػدين بلفظػػو فػػبل
ينسػػخ القػػررف باألحاديػػث ولػػو كانػػت متػواترة .فكيػػف غلعػػل حػػديث رحػػاد فيػػو
مقاؿ كحديث أـ سلمة ناسخاً آلية قطعية الثبوت قطعية الداللة و
انيػاً :أسػػند الطػػسي يف تفسػػريه إىل أ أمامػػة البػاىلي قػػاؿ« :تػػوفي رجػػل
فوجػػد فػػي مئػػزره دينػػار ،فقػػاؿ رسػػوؿ اهللَ « :كيّػػة» .ثػ ّػم تػػوفي
مػػن أىػػل ُ
الصػ ػ َّفةُ ،

آخػػر ،فوجػػد فػػي مئػػزره دينػػاراف ،فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل« :كيتػػاف» وكػػذلك رواه أيػػد
عػػن علػػي بػػن أ طالػػب وعبػػد ا بػػن مسػػعود؛ وىػػذا أل مػػا كانػػا يعيشػػاف مػػن
الصػػدقة وعنػػدعلا التػػس .والػػدينار والػػديناراف ال يبلغػػاف نصػػاباً ح ػ ػػرج منهمػػا
الزكػػاة فقػػوؿ الرسػػوؿ عنهمػػا «كيػػة وكيتػػاف» دليػػل علػػى اعتبػػاره ذلمػػا أ مػػا كنػػز
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ولػػو مل مػػب فيهمػػا الزكػػاة .وىػػو يشػػري إىل مػػا جػػاء يف ريػػة الكنػػز
.       

  

الثاً :إف نص اآلية ىو صب الوعيد على أمرين ا نني :أحدعلا كنز
ادلاؿ والثام عدـ اإلنفاؽ يف سبيل ا أي الذين يكنزوف الذىب والفضة
والذين ال ينفقو ا يف سبيل ا فبشرىم بالعذاب .ومن ذلك تبني أف من مل
يكنز ومل ينفق يف سبيل ا يشملو الوعيد ومن كنز وانفق يف سبيل ا
يشملو الوعيد قاؿ القرطيب :فإف من لم يكنز ومنع اإلنفاؽ في سبيل اهلل
فال بد وأف يكوف كذلك وادلراد باآلية من قولو      أي يف
اجلهاد أل ّ ا مقمنة باإلنفاؽ .وكلمة      إذا قرنت باإلنفاؽ كاف
معنػ اىا اجلهاد .وقد وردت يف القررف يف ىذا ادلعىن وحده ومل ترد كلمػة  
  يف القررف ومعها اإلنفاؽ إالّ كاف معناىا اجلهاد.
رابعاً :رو البخاري عن زيد بن وىب قاؿ« :مررت على أبي ذر
بالربذة فقلت ما أنزلك بهذه األرض؟ قاؿ :كنا بالشاـ فقرأت  :

.           

قاؿ معاوية :ما ىذه فينا ما ىذه إالّ في أىل الكتاب قاؿ :قلت إنها لفينا

وفيهم»  .ورواه ابن جرير من حديث عبيد ا بن القاسم عن حصني عن زيد
بن وىب عن أ ذر «فذكره وزاد ،فارتفع في ذلك بيني وبينو القوؿ فكتب
إلي عثماف أف أقبل إليو قاؿ :فأقبلت إليو فلما
إلى عثماف يشكوني ،فكتب ّ

قدمت المدينة ركبني النّاس ،كأنهم لم يروني قبل يومئذ فشكوت ذلك إلى

عثماف فقاؿ لي :تنح قريبا قلت :واهلل لن أدع ما كنت أقوؿ»  .فخبلؼ أ
ٖٕ٘

ذر ومعاوية إظلا كاف يف حق من نزلت اآلية ال يف معناىا ولو كاف ىناؾ
حديث مروي يف ذلك الوقت بأف ما أديت زكاتو فليس بكنز الحتج بو
ذر بو .والظاىر أف ىذه األحاديث وضعت بعد حاد ة
معاوية وألسكت أبا ّ
أ ذر ىذه وقد بت أ ّ ا كلها أحاديث غري صحيحة.
خامس ػاً :الكن ػػز يف اللغ ػػة مج ػػع ادل ػػاؿ بعض ػػو عل ػػى بع ػػح وحفظ ػػو وم ػػاؿ
مكنوز أي رلموع .والكنز كل شيء رلمػوع بعضػو إىل بعػح يف بطػن األرض
كػػاف أو علػػى هرىػػا والقػػررف تفسػػر كلماتػػو عناىػػا اللغػػوي وحػػده إالّ أف يػػرد
من الشرع معىن شرعي ذلا فتفسر حين ػذ بػادلعىن الشػرعي .وكلمػة الكنػز مل يصػ
أنو ورد أي معىن شرعي وضع ذلػا فيجػب أف تفسػر عناىػا اللغػوي فقػا وىػو
أنو رلرد مجع ادلاؿ بعضو إىل بعح لغري حاجة ُمجع من أجلهػا يعتػس مػن الكنػز
ادلذموـ الذي أوعد ا فاعلو بالعذاب األليم.

ٕٗ٘

الربا والصرؼ
الربا ىو أخذ ماؿ اؿ من جنس واحد متفاضلني .والصرؼ ىو أخذ
ماؿ اؿ من الذىب والفضة من جنس واحد متما لني أو من جنسني
سلتلفني متما لني أو متفاضلني .والصرؼ ال يكوف إالّ يف البيع أما الربا فألنّو
ال يكوف إالّ يف بيع أو قرض أو َسلَم .فأما البيع فهو مبادلة ادلاؿ بادلاؿ
  ولقولو : 

اليكاً والكاً وىو جائز لقولو تعاىل:
«البيعاف بالخيار ما لم يتفرقا» رواه البخاري من طريق حكيم بن حزاـ .وأما
السلَم فهو أف يسلِم عرضاً ِ
حاضراً بِ َعَر ٍ
الذمة إىل أجل.
ُ ْ ََ َ
ض موصوؼ يف ّ
َ
  

وسلَفاً .وىو نوع من البيع ينعقد ا ينعقد بو البيع وبلف
ويسمى َسلَماً َ
السلم وىو جائز لقولو تعاىل        :

ف المضموف إلى
السلَ َ
    قاؿ ابن عباس« :أشهد أف َ
أجل مسمى ،أف اهلل عز وجل قد أحلو وأذف فيو ويتلو ىذه اآلية   

 . »     وألنو رو الشيخاف عن ابن عباس قاؿ :قدـ
أسلَف في
النيب  ادلدينة وىم يسلفوف بالتمر السنتني والثبلث فقاؿ« :من ْ
شيء ففي كيل معلوـ ووزف معلوـ إلى أجل معلوـ»  .وأما القرض فهو نوع من

السلَف وىو أف يعطي ماالً آلخر ليسمده منو وىو جائز .فقد رو مسلم
َ
عن أ رافع« :أف رسوؿ اهلل  استسلف من رجل بَكرا فقدمت عليو إبل
من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أف يقضي الرجل بَكره فرجع إليو أبو رافع
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فقاؿ :لم أجد فيها إالّ خيَارا رباعيا ،فقاؿ :أعطو إياه إف خيار النّاس أحسنهم

قضاء»  .ورو

ابن حبػاف عن ابن مسػعود أف النيب 

يُقرض مسلما قَرضا مرتين إال كاف كصدقة مرة»
يستقرض.

قاؿ« :ما من مسلم

وأل ّف النيب  كاف

الربا
والقمػ

الس ػ ػػلم إالّ يف س ػ ػػتة أش ػ ػػياء فق ػ ػػا :يف التم ػ ػػر
والرب ػ ػػا ال يق ػ ػػع يف البي ػ ػػع و َ
والشػػعري وادللػ

والػػذىب والفضػػة .والقػػرض يقػػع يف كػػل شػػيء فػػبل

ػلل إقراض شيء لػريد إليػك أقػل وال أكثػر وال مػن نػوع رخػر أصػبلً .لكػن مثػل
السلَم وبني القػرض أف البيػع
ما أقرضت يف نوعو ومقداره .والفرؽ بني البيع و َ
والسػػلم يكونػػاف يف نػػوع بنػػوع رخػػر ويف نػػوع بنوعػػو وال يكػػوف القػػرض إالّ يف
نػػوع بنوعػػو وال بػػد .وأمػػا كػػوف الربػػا يف ىػػذه األن ػواع السػػتة فقػػا فػػؤلف إمج ػػاع

الصحابة انعقد عليها وأل ّف الرسػوؿ ا  يقػوؿ« :الػذىب بالػذىب والفضػة
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بػالملح ،مػثال بمثػل،

سواء بسواء ،يدا بيد ،فإذا اختلفػت ىػذه األصػناؼ فبيعػوا كيػف شػئتم إذا كػاف

يػػدا بيػػد»  .رواه مسػػلم عػػن عبػػادة بػػن الصػػامت .فاإلمجػػاع واحلػػديث نػػص علػػى
أشػػياء معينػػة فيهػػا الربػػا فػػبل يثبػػت إالّ فيهػػا .ومل يػػرد يف غػػري ىػػذه األنػواع السػػتة
دليػػل علػػى التحػػرمي فػػبل يكػػوف الربػػا يف غريىػػا ويػػدخل فيهػػا كػػل مػػا ىػػو مػػن

جنسها وما ينطبق عليو وصفها .وأما ما عداىا فػبل يػدخل .أمػا تعليػل التحػرمي
يف ىذه األشياء فلم يرد يف النص فػبل يعلػل؛ أل ّف العلػة علػة شػرعية ال عقليػة
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فمػػا مل تفهػػم العلػػة مػػن نػػص فػػبل تعتػػس .وأمػػا قيػػاس العلػػة فػػبل يػػأ ىنػػا؛ ألنّػػو

يشػػمط يف قيػػاس العلػػة أف يكػػوف الشػػيء الػػذي اعتػػس علػػة وصػػفاً مفهم ػاً ح ػ
يصػ القيػاس عليػو فػألذا مل يكػن وصػفاً مفهمػاً بػأف كػاف ا ػاً جامػداً أو كػػاف

وصفاً غري مفهم فبل يصل أف يكػوف علػة وال يقػاس عليػو غػريه فػألف الرسػوؿ

 حػػني قػػاؿ كمػػا رو ابػػن ماجػػو مػػن طريػػق أ بكػػرة «ال يقضػػي القاضػػي

بػين اثنػين وىػو غضػباف» اعتػس الغضػب علػة دلنػع القضػاء أل ّف الغضػب وصػػف

مفهػػم للمنػػع فكػاف علػػة واسػػتنبطت عليّتػػو شلػػا فيػػو مػػن معػػىن فهػػم منػػو أف ادلنػػع
كاف ألجلو .وىػذا ادلعػىن ىػو حت ّػري العقػل فيقػاس علػى الغضػب كػل مػا فيػو شلػا

جعػػل الغضػػب علّػػة وى ػػو حتػ ّػري العقػػل كػػاجلوع الش ػػديد مػػثبلً .فهنػػا يص ػ أف
يق ػػاس غ ػػري الغض ػػب عل ػػى الغض ػػب أل ّف لفػ ػ

الغض ػػب) وص ػػف مفه ػػم دلن ػػع

القضاء خببلؼ قولو تعاىل    :فػألف ادليتػة ليسػت وصػفاً
مفهمػ ػاً للتح ػػرمي ف ػػبل يق ػػاس عليه ػػا فينحص ػػر التح ػػرمي بادليت ػػة؛ وك ػػذلك إذا ورد
الػػنص علػػى حتػػرمي الربػػا يف القمػ

فألنػّػو ال يقػػاس عليػػو أل ّف القمػ اسػػم جامػػد

ولػػيس وصػػفاً مفهمػاً فػػبل يقػػاؿ حػػرـ الربػػا يف القمػ ألنػّػو مطعػػوـ إذ ىػػو لػػيس
وصػػفاً مفهم ػاً فػػبل يعتػػس علّػػة للتحػػرمي وال يقػػاس عليػػو غػػريه .وأمػػا قولػػو : 

«الطعاـ بالطعاـ مثال بمثل» رواه مسلم عن معمػر بػن عبػد ا

ومػا رو أيػد

عػػن أ سػػعيد اخلػػدري« :أف رسػػوؿ اهلل  قسػػم بيػػنهم طعامػػا مختلفػػا ،بعػػر

أفضل من بعر قاؿ :فذىبنا نتزايد بيننػا ،فمنعنػا رسػوؿ اهلل  أف نتبايعػو ،إالّ
كػػيال بكيػػل ال زيػػادة فيػػو» ومػػا رو النسػػائي مػػن طري ػق جػػابر أف رسػػوؿ ا
 قػػاؿ« :ال تبػػاع الص ػػبرة م ػػن الطع ػػاـ بالص ػػبرة م ػػن الطع ػػاـ ،وال الص ػػبرة م ػػن
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الطعػػاـ بالكيػػل المسػػمى مػػن الطعػػاـ»  .فػػألف ذلػػك كلػػو ال يػػدؿ علػػى أف علّػػة
التح ػػرمي الطع ػػاـ وإظل ػػا ي ػػدؿ عل ػػى أف الرب ػػا ػلص ػػل يف الطع ػػاـ فيش ػػمل ج ػػنس

الطعػ ػػاـ كلػ ػػو فهػ ػػو عػ ػػاـ فجػ ػػاء حػ ػػديث الرسػ ػػوؿ  ال ػ ػػذي رواه عب ػ ػػادة ب ػ ػػن
الصػػامت فحصػػر أصػػناؼ الطعػػاـ الربويػػة يف :البُػ ّػر والشػػعري والتمػػر وادلل ػ
وعليػػو فػػألف لف ػ الطعػػاـ العػػاـ ال ػوارد يف النصػػوص السػػابقة ىػػو مػػن بػػاب العػػاـ
ادلراد بو اخلصوص أي أصػناؼ الطعػاـ األربع ػة ادلذك ػورة وى ػذا مثػل ق ػولو تعػاىل
          اآلي ػ ػػة .فلفػ ػ ػ
الناس ىنػا ىػو عػاـ مػراد بػو اخلصػوص ألف الػذين قػالوا ىػم بعػح النػاس ولػيس
عموـ الناس وىكذا لف الطعاـ السابق فهو عاـ مراد بػو اخلصػوص أي بعػح
الطعػػاـ ولػػيس عمػػوـ الطعػػاـ .بػػدليل أف ىنػػاؾ أطعمػػة كثػػرية ال ػلػػرـ فيهػػا الربػػا
وىػ ػػي مػ ػػن الطعػ ػػاـ .فالباذصلػ ػػاف والقػ ػػرع واجلػ ػػزر واحلػ ػػبلوة والفلفػ ػػل والثػ ػػوـ
والعن ػػاب تعت ػػس م ػػن ادلطعوم ػػات وال ي ػػدخلها الرب ػػا باإلمج ػػاع م ػػع أن ػػو يص ػػدؽ

عليهػ ػػا لف ػ ػ الطعػ ػػاـ؛ أل ّ ػ ػػا مػ ػػن ادلطعػ ػػوـ وأل ّف الرسػ ػػوؿ  قػ ػػاؿ« :ال صػ ػػالة

أي طعػاـ معػد لؤلكػل .فلػو
بحضرة الطعػاـ» رواه مسػلم مػن طريػق عائشػة ْ
أيّ :

كػػاف الربػػا يف كػػل مطعػػوـ لػػدخلها الربػػا .وعلػػى ذلػػك فػػألف لف ػ الطعػػاـ العػػاـ
الػوارد يف النصػػوص السػػابقة ىػػو مػػن بػػاب العػػاـ ادلػراد بػػو اخلصػػوص أي أصػػناؼ

الطعاـ الربوية الػيت ذكرىػا الرسػوؿ  يف قولػو« :البػر بػالبر ،والشػعير بالشػعير،

والتم ػػر ب ػػالتمر ،والمل ػػح ب ػػالملح»  .احل ػػديث .وك ػػذلك ال يق ػػاؿ ح ػػرـ الرب ػػا يف

الذىب والفضة ألنّو موزوف فتجعل علّة حترمي الربا فيػو كونػو مػوزوف جػنس .وال

يقػػاؿ حػػرـ الربػػا يف احلنطػػة والشػػعري والتمػػر وادلل ػ
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ألنػّػو مكيػػل فتجعػػل علّػػة

حتػػرمي الربػػا فيهػػا كو ػػا مكيػػل جػػنس أل ّف الػػوزف والكيػػل جػػاء يف احلػػديث وصػػفاً
ذل ػػا ال علّ ػػة .رو النس ػػائي ع ػػن عب ػػادة ب ػػن الص ػػامت أف رس ػػوؿ ا  ق ػػاؿ:

«الذىب بالذىب تبره وعينو وزنا بػوزف ،والفضػة بالفضػة تبػره وعينػو وزنػا بػوزف،
والملػػح بػػالملح ،والتمػػر بػػالتمر ،والبػػر بػػالبر ،والشػػعير بالشػػعير ،سػػواء بسػػواء،

بني احلالة اليت عليها التحرمي
مثال بمثل ،فمن زاد أو ازداد فقد أربى» فاحلديث ّ
والش ػػعري وادللػ ػ

وى ػػي ال ػػوزف بال ػػذىب والفض ػػة تفاضػ ػبلً والكي ػػل يف القمػ ػ
والتمػر تفاضػبلً فهػػو بيػاف مػا غلػػري فيػػو التبػػادؿ ال علّػة لػػو .وعليػػو فػػبل غلػػري

الربا يف كل مكيل أو موزوف وإظلا غلري الربا يف ىػذه األشػياء السػتة فقػا وزنػاً
كيبلً فيما عػداعلا أي أف الربػا ال يقػع يف البيػع والسػلم إال
يف الذىب والفضة و ْ
يف ستة أشياء فقا :يف التمر القم

الشعري ادلل

والذىب والفضة.

وأمػػا القػػرض فجػػائز يف ىػػذه األص ػػناؼ الس ػػتة ويف غريى ػػا ويف كػػل م ػػا
يتملػػك وػلػػل إخراجػػو عػػن ادللػػك وال يػػدخل الربػػا فيػػو إال إذا جػػر نفعػاً دلػػا رواه
احلارث بن أ أسامة من حديث علي رضي ا عنػو بلفػ «أف النػيب  ػى
عن قرض جر منفعػة» ويف روايػة «كػل قػرض جػر منفعػة فهػو ربػاً» ويسػتثىن مػن
ذلػػك مػػا ىػػو مػػن قبيػػل حسػػن القضػػاء دوف زيػػادة دلػػا رواه أبػػو داود عػػن أ رافػػع
ق ػػاؿ «استس ػػلف رس ػػوؿ ا  بكػ ػراً فجاءت ػػو إب ػػل الص ػػدقة ف ػػأمرم أف أقض ػػي
الرجل بكره فقلت مل أجد يف اإلبل إال مجبلً خياراً رباعياً فقػاؿ :أعطػو إيػاه فػألف
خيار الناس أحسنهم قضاءً» .

ٕٜ٘

الصرؼ
يتبػػني مػػن تتبػػع مجيػػع مػػا مػػري عليػػو عقػػود البيػػع مػػن ادلعػػامبلت ادلاليػػة
اجلاري ػػة يف األسػ ػواؽ العادلي ػػة أف عملي ػػات الشػ ػراء والبي ػػع م ػػري يف س ػػتة أنػ ػواع:
أحػػدىا ش ػراء عملػػة بػػنفس العملػػة كاسػػتبداؿ أوراؽ النقػػد اجلديػػدة مػػن الػػدينار
العراق ػػي ب ػػأوراؽ قدؽل ػػة .والث ػػام ى ػػو اس ػػتبداؿ عمل ػػة بعمل ػػة أخ ػػر كاس ػػتبداؿ
دوالرات انيه ػػات مصػ ػرية .والثال ػػث شػ ػراء بض ػػاعة بعمل ػػة معني ػػة وشػ ػراء ى ػػذه
العمل ػػة بعمل ػػة أخ ػػر كشػ ػراء ط ػػائرات ب ػػدوالرات واس ػػتبداؿ دوالرات ب ػػدنانري
عراقي ػ ػػة يف ص ػ ػػفقة واح ػ ػػدة .والراب ػ ػػع بي ػ ػػع بض ػ ػػاعة بعمل ػ ػػة انيه ػ ػػات إس ػ ػملينية
واسػػتبداؿ دوالرات باجلنيهػػات اإلس ػملينية .واخلػػامس بيػػع سػػندات معينػػة بعملػػة
معين ػػة .والس ػػادس بي ػػع أس ػػهم يف ش ػػركة معين ػػة بعمل ػػة معين ػػة .فه ػػذه ادلع ػػامبلت
الست مري فيها عقود البيع يف ادلعامبلت ادلاليػة .أمػا شػراء السػندات واألسػهم
وبيعهػػا فػػبل غلػػوز شػػرعاً مطلق ػاً أل ّف السػػندات ذلػػا فائػػدة مقػػررة فيػػدخل فيهػػا
الربا بل ىي نفسها معاملة ربا .وأما األسهم فأل ػا حصػة يف شػركة باطلػة شػرعاً
غػ ػػري ج ػ ػػائزة .فش ػ ػراؤىا وبيعه ػ ػػا باطػ ػػل ول ػ ػػذلك ال غلػ ػػوز التعام ػ ػػل باألس ػ ػػهم يف
الش ػػركات ادلس ػػاعلة كله ػػا سػ ػواء أكان ػػت يف ش ػػركة عمله ػػا ح ػػبلؿ كالش ػػركات
التجاريػػة والص ػػناعية أـ كان ػػت يف ش ػػركات عملهػػا ح ػراـ كأس ػػهم البن ػػوؾ .وأم ػػا
ش ػراء البضػػاعة بعملػػة واالسػػتبداؿ بتلػػك العملػػة لعملػػة أخػػر وبيعهػػا بعملػػة
واالستبداؿ بتلػك العمػل لعملػة أخػر فكػل واحػدة منهػا عمليتػاف :عمليػة بيػع
وش ػراء وعمليػػة صػػرؼ .فيجػػري عليهمػػا أحكػػاـ البيػػع والصػػرؼ وغلػػري فيهمػػا
حكم تفريػق الصػفقة .وأمػا بيػع عملػة بػنفس العملػة أو بيػع عملػة بعملػة أخػر
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فهػػو عمليػػة الصػػرؼ وىػػي جػػائزة أل ّف الصػػرؼ مبادلػػة مػػاؿ ػػاؿ مػػن الػػذىب
والفضػػة إمػػا انسػػو شلا لػػة وإمػػا بغػػري جنسػػو شلا لػػة ومفاضػػلة .وغلػػري الصػػرؼ يف
النقػػد كمػػا غلػػري يف الػػذىب والفضػػة ألنػّػو ينطبػػق عليػػو وصػػف الػػذىب والفضػػة
باعتب ػػاره عمل ػػة ول ػػيس ى ػػو قياسػ ػاً عل ػػى ال ػػذىب والفض ػػة وإظل ػػا ى ػػو ن ػػوع م ػػن
أنواعهمػػا السػػتناده إليهمػػا يف االعتبػػار النقػػدي .فػػألذا اشػػم ذىب ػاً بفضػػة عين ػاً
بعني بأف يقوؿ بعتك ىذا الدينار الػذىب هبػذه الػدراىم الفضػة ويشػري إليهمػا
وعلا حاضراف أو اشم ذىباً بفضة بغري عينو بأف يوقػع العقػد علػى موصػوؼ
غػػري مشػػار إليػػو فيقػػوؿ بعتػػك دينػػاراً مص ػرياً بعشػػرة دراىػػم حجازيػػة فهػػذا كلػػو
جػػائز أل ّف النقػػود تتعػػني بػػالتعيني يف العقػػود فيثبػػت ادللػػك يف أعيا ػػا فػػألف بيػػع
الذىب بالفضة جائز سػواء يف ذلػك الػدنانري بالػدراىم أو بػاحللي مػن الفضػة
أو بالنِّقار والنِّقار ىو ما يقابل التس يف الذىب من الفضة وكذلك بيػع الفضػة
بالذىب وتلي الذىب وسبائكو وتسه .غري أف ذلك كلػو يكػوف يػداً بيػد وال
بػػد وعينػاً بعػػني وال بػػد متفاضػػلني ومتمػػا لني وزنػاً بػػوزف وجزافػاً اػزاؼ ووزنػاً
اػزاؼ يف كػػل ذلػػك ىػػذا إذا كػػاف الصػػرؼ بػػني نقػػدين متخػػالفني .أمػػا إف كػػاف
الصػػرؼ يف نقػػد مػػن جػػنس واحػد فػػبل يصػ إالّ متمػػا بلً وال يصػ متفاضػبلً
فيبػػاع الػػذىب بالػػذىب س ػواء أكػػاف دنػػانري أـ حلي ػاً أـ سػػبائك أـ ت ػساً وزن ػاً
بػػوزف عينػاً بعػػني يػػداً بيػػد ال ػلػػل التفاضػػل بػػذلك أصػبلً .وكػػذلك تبػػاع الفضػػة
بالفض ػػة دراى ػػم أو حليػ ػاً أو نِق ػػاراً وزنػ ػاً ب ػػوزف عينػ ػاً بع ػػني ي ػػداً بيػ ػد وال غل ػػوز
التفاضػػل يف ذلػػك أصػبلً .فالصػػرؼ يف النقػػد الواحػػد جػػائز ويشػػمط فيػػو أف يكػػوف
م ػػثبلً ث ػػل ي ػػداً بي ػػد عينػ ػاً بع ػػني .والص ػػرؼ ب ػػني نق ػػدين ج ػػائز وال يش ػػمط في ػػو
التما ػػل أو التفاضػػل وإظلػػا يشػػمط أف يكػػوف يػػداً بيػػد وعين ػاً بعػػني .ودليػػل ج ػواز
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الصػػرؼ قولػػو عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ« :بيعػػوا الػػذىب بالفضػػة ،كيػػف شػػئتم ،يػػدا
بي ػػد» رواه المم ػػذي ع ػػن عب ػػادة ب ػػن الص ػػامت وع ػػن عب ػػادة ب ػػن الص ػػامت ق ػػاؿ:
«سػمعت رسػوؿ اهلل  ينهػى عػن بيػع الػذىب بالػذىب ،والفضػة بالفضػة ،والب ُػر
بػػالبر ،والشػػعير بالشػػعير ،والتمػػر بػػالتمر ،والملػػح بػػالملح ،إالّ س ػواء بس ػواء ،عين ػا

بعين ،فمن زاد أو ازداد فقد أربػى» رواه مسػلم .ورو مسػلم عػن أ بكػرة قػاؿ:
«أ ََم َرنػػا ،أي رسػػوؿ اهلل  ،أف نشػػتري الفض ػػة بالػػذىب ،كيػػف شػػئنا ،ونش ػػتري
الػػذىب بالفضػػة ،كيػػف شػػئنا قػػاؿ :فسػػألو رجػػل فقػػاؿ :يػػدا بيػػد ،فقػػاؿ :ىكػػذا

سػػمعت»  .وعػػن مالػػك بػػن أوس احلػػد اف أنػػو قػػاؿ :أقبلػػت أقػػوؿ مػػن يصػػطرؼ
الدراىمو فقاؿ طلحػة بػن عبيػد ا وىػو عنػد عمػر بػن اخلطػاب :أرنػا ذىبػك اّ
ائتن ػػا إذا ج ػػاء خادمن ػػا نعط ػػك وِرقَػػك .فق ػػاؿ عم ػػر :ك ػػبل وا لتعطين ػػو وِرقَػػو أو
ػاء وىػػاء
لػػمدف إليػػو ذىبػػو ف ػألف رسػػوؿ ا  قػػاؿ« :الػ َػوِرؽ بالػػذىب ربػػا .إالّ ىػ َ
ػاء والتمػر بػالتمر ربػا
والبر بالبر ربا إالّ ىاء وىاء والشعير بالشعير ربا إالّ ىاء وى َ
ػاء» رواه الممػػذي .فػػبل غلػػوز بيػػع الػػذىب بالفضػػة إالّ يػػداً بيػػد ف ػألذا
ػاء وى ػ َ
إالّ ىػ َ
افػػمؽ ادلتبايعػػاف قبػػل أف يتقابضػػا فالصػػرؼ باطػػل .قػػاؿ عليػػو السػػبلـ« :ال ػػذىب
ػاء»  .رواه البخػػاري وأبػػو داود عػػن عمػػر .وأخػػرج البخػػاري
بػ َ
ػاء وىػ َ
ػالوِرؽ ربػػا إالّ ىػ َ

مػػن طريػػق سػػليماف بػػن أ مسػػلم قػػاؿ :سػػألت أبػػا ادلنهػػاؿ عػػن الصػػرؼ يػػداً بيػػد
فقػػاؿ :اش ػميت أنػػا وش ػريك شػػي اً يػػداً بيػػد ونسػػي ة فجاءنػػا ال ػساء بػػن عػػازب
فقاؿ :فعلػت أنػا وشػريكي زيػد بػن أرقػم وسػألنا النػيب  عػن ذلػك فقػاؿ« :مػا
كاف يدا بيد فخػذوه ومػا كػاف نسػيئة فػذروه» وىػو يػدؿ علػى أف الصػرؼ ال بػد
أف يكوف يداً بيد.
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ويشػمط أف يقػػبح ادلتصػػارفاف يف اجمللػػس ومػ انصػػرؼ ادلتصػػارفاف قبػػل
التقػػابح فػػبل بيػػع بينهمػػا؛ أل ّف الصػػرؼ بيػػع األمثػػاف بعضػػها بػػبعح والقػػبح يف
اجملل ػػس ش ػػرط لص ػػحتو .رو البخ ػػاري ع ػػن مال ػػك ب ػػن أوس ق ػػاؿ :ق ػػاؿ : 
«الذىب بالورؽ ربا إالّ ىػاء وىػاء» وقػاؿ عليػو السػبلـ« :بيعػوا الػذىب بالفضػة
كيف شئتم يػدا بيػد» رواه الممػذي .ونهػى النبػي عػن بيػع الػذىب بػالورؽ دينػا
ونه ػػى ع ػػن أف يب ػػاع غائ ػػب منه ػػا بن ػػاجز .ول ػػذلك ك ػػاف ال ب ػػد م ػػن التق ػػابح يف
اجمللػس فػألف تفرقػػا قبػل التقػابح بطػػل الصػرؼ لفػوات شػػرطو .وإف قػبح بعضػػو
اّ افمقا بطل فيما مل يقبح وفيما يقابلو من العوض وصػ فيمػا قػبح وفيمػا
يقابلػػو مػػن العػػوض جلػواز تفريػػق الصػػفقة .فلػػو صػػارؼ رجػػل رخػ َػر دينػػاراً بعشػػرة
دراىػػم ولػػيس معػػو إالّ مخسػػة دراىػػم مل غلػػز أف يتفرقػػا قبػػل قػػبح العشػػرة كلهػػا.
فػػألف قػػبح اخلمسػػة وافمقػػا بطػػل الصػػرؼ يف نصػػف الػػدينار وص ػ فيمػػا يقابػػل
اخلمسة ادلقبوضة جلواز تفريق الصفقة يف البيع.

معامالت الصرؼ
مهمػػا تعػػددت وتنوعػػت معػػامبلت الصػػرؼ فأل ػػا ال ػػرج عػػن بيػػع نقػػد
بنقػػد مػػن جػػنس واحػػد وبيػػع نقػػد بنقػػد مػػن جنسػػني سلتلفػػني .وىػػي إمػػا حاضػػر
تاضر أو ذمة بذمة وال تكوف بني حاضر وبني ذمة غري حاضػرة مطلقػاً وإذا
ا ػػت عملي ػػة الص ػػرؼ وأراد أح ػػدعلا الرج ػػوع هب ػػا فألنّػػو ال يصػ ػ مػ ػ مت العق ػػد
والقػػبح إالّ أف يكػػوف ىنالػػك غػػنب فػػاحش أو عيػػب فألنػّػو غلػػوز .فػػألذا وجػػد
أح ػػد ادلتب ػػايعني فيم ػػا اشػ ػماه عيبػ ػاً ب ػػأف وج ػػده مغشوشػ ػاً ك ػػأ ّف غل ػػد يف الفض ػػة
ضلاساً أو غلد الفضة سوداء فلو اخليار بني أف يػرد أو يقبػل إذا كػاف بصػرؼ
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وقتػو أي بػنفس السػعر الػػذي صػرؼ بػو يعػت أف الػػرد جػائز مػا مل يػنقص قيمػػة
مػػا أخػػذه مػػن النقػػد عػػن قيمتػػو وقػػت اصػػطرفا فػػألف قبلػػو جػػاز البيػػع وإف رده
فس ػػخ البي ػػع .ف ػػألذا اش ػػم ذىبػ ػاً م ػػن عي ػػار ٕٗ ب ػػذىب م ػػن عي ػػار ٕٗ ووج ػػد
أحػػدعلا الػػذىب الػػذي أخػػذه بعيػػار  ٔٛفألنّػػو يعتػػس غش ػاً ولػػو اخليػػار بػػني أف
يرد أو يقبػل بصػرؼ يومػو .ولػو أراد مػن اسػتبداؿ الػذىب بالػذىب قبػوؿ النقػد
بعيبػػو علػػى أف يأخػػذ منػػو مػػا نقػػص مػػن مثنػػو بالنسػػبة لعيبػػو فػػبل غلػػوز حلصػػوؿ
الزيػػادة يف أحػػد العوضػػني وفػوات ادلما لػػة ادلشػػمطة يف اجلػػنس الواحػػد فعػػن أ
سعيد اخلػدري قػاؿ :قػاؿ رسػوؿ ا « : الػذىب بالػذىب ،والفضػة بالفضػة،
والػبُر بالبر ،والشعير بالشعير ،والتمػر بػالتمر ،والملػح بػالملحِ ،مث ػْال بمثػل ،يػدا
بيد ،فمن زاد أو استزاد فقد أربى ،اآلخذ والمعطي فيو سواء»  .رواه مسلم.

وإذا كػ ػػاف لرجػ ػػل يف ذمػ ػػة رجػ ػػل ذىػ ػػب ولآلخػ ػػر يف ذمػ ػػة األوؿ فضػ ػػة
فاصطرفا ا يف ذمتهما بأف قضػاه مػا يف ذمتػو مػن الػذىب الػو عنػده دينػاً مػن
الذمػػة احلاضػػرة كػػالعني احلاضػػرة .وإذا اشػػم
الفضػػة جػػاز ىػػذا الصػػرؼ أل ّف ّ
رجػػل بضػػاعة بػػذىب وقػػبح البػػائع مثنهػػا فضػػة جػػاز ألنػّػو غلػػوز اقتضػػاء أحػػد
النقػػدين مػػن اآلخػػر ويكػػوف صػػرفاً بعػػني وذمػػة وذلػػك دلػػا رو أبػػو داود واأل ػػرـ
يف سػننهما عػػن ابػػن عمػػر قػاؿ :كنػػت أبيػػع اإلبػػل بػالبقيع فػػأبيع بالػػدنانري ورخػػذ
الدراىم وأبيع بالػدراىم ورخػذ الػدنانري رخػذ ىػذه مػن ىػذه وأعطػي ىػذه مػن
ى ػػذه فأتي ػػت رس ػػوؿ ا  وى ػػو يف بي ػػت حفص ػػة فقل ػػت ي ػػا رس ػػوؿ ا :
رويػػدؾ أسػػألك إم أبيػػع اإلبػػل بػػالبقيع فػػأبيع بالػػدنانري ورخػػذ الػػدراىم وأبيػػع
بالػػدراىم ورخػػذ الػػدنانري رخػػذ ىػػذه مػػن ىػػذه وأعطػػي ىػػذه مػػن ىػػذه فقػػاؿ
رسوؿ ا « : ال بأس أف تأخذىا بسعر يومها ،ما لم تفترقػا وبينكمػا شػيء»
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 .وإذا اش ػػم رج ػػل م ػػن رج ػػل دين ػػاراً ص ػػحيحاً ب ػػدينارين مغشوش ػػني ال غل ػػوز.
ولك ػػن ل ػػو اش ػػم دين ػػاراً ص ػػحيحاً ب ػػدراىم فض ػػة اّ اش ػػم بال ػػدراىم دين ػػارين
مغشوشني جاز سواء اشماعلا من نفػس الػذي باعػو أـ مػن غػريه .دلػا رو أبػو
سػػعيد قػػاؿ« :جػػاء بػػالؿ إلػػى النبػػي  بتمػػر برنػػي ،فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل  : مػػن
أين ىذا؟ فقاؿ بالؿ :تمر كاف عندنا رديء ،فبعػت منػو صػاعين بصػاع ،لمطعػم
النبػػي  ، فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل  عنػػد ذلػػك« :أوه عػػين الربػػا ال تفعػػل ولكػػن

إذا أردت أف تشػػتري التمػػر ،فبعػػو ببيػػع آخػػر ،ثػ ّػم اشػػتر بػػو» رواه مسػػلم .ورو
أيض ػاً أبػػو سػػعيد وأبػػو ىري ػػرة« :أف رس ػػوؿ اهلل  اس ػػتعمل رج ػػال عل ػػى خيب ػػر،
ِ
ػل تمػػر َخػ ػ ْيبر ىكػػذا؟ قػػاؿ :ال،
فجػػاءه بتمػػر َجػ ػنيب ،فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل  : أكػ ّ

واهلل يػػا رسػػوؿ اهلل ،إنػػا لنأخػػذ الصػػاع مػػن ىػػذا بالصػػاعين .والصػػاعين بالثالثػػة.
فقاؿ رسوؿ اهلل  : ال تفعل بػع الج ػَ ْم َع بالػدراىم ،ث ّػم ابتػع بالػدراىم َجنِيبػا»

متفق عليو .ومل يأمره أف يبيعو لغري الذي يشمي منو ولو كػاف البيػع دلػن اشػم
منػػو زلرمػاً لبينػػو وعرفػػو إيػػاه .وألنػػو بػػاع اجلػػنس بغػػريه مػػن غػػري شػػرط وال مواطػػأة
فجػػاز كمػػا لػػو باعػػو مػػن غػػريه .وبيػػع الػػذىب بالفضػػة اّ شػراء الفضػػة كػػذلك.
أمػػا إف واطػػأ علػػى ذلػػك مل غلػػز وكػػاف حيلػػة زلرمػػة أل ّف احليػػل كلهػػا زلرمػػة غػػري
جائزة يف شػيء مػن الػدين .وىػي أف يظهػر عقػداً مباحػاً يريػد بػو زلرمػاً سلادعػة
حرم ػػو ا أو إس ػػقاط م ػػا أوجب ػػو أو دف ػػع ح ػػق أو ضل ػػو
وتوسػ ػبلً إىل فع ػػل م ػػا ّ
ػتحلن طائفػػة مػػن
زلرمػػة وأل ّف الرسػػوؿ قػػاؿ« :ليسػ ّ
ذلػػك أل ّف الوسػػيلة إىل احلػراـ ّ
أمتػػي الخمػػر باسػػم يسػػمونها إيػػاه» رواه أيػػد عػػن عبػػادة بػػن الصػػامت ورو
بن ناس من أمتػي
أيد عن أ مالك األشجعي أنو ع النيب  يقوؿ« :ليشر ّ
الخمر يسمونها بغير اسمها» .
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وعل ػػى ى ػػذا فالص ػػرؼ م ػػن ادلع ػػامبلت اجل ػػائزة يف اإلس ػػبلـ َوفْػ َػق أحك ػػاـ
سلصوصػ ػػة بيّنهػ ػػا الشػ ػػرع وىػ ػػو غلػ ػػري يف ادلعػ ػػامبلت الداخليػ ػػة كمػ ػػا غلػ ػػري يف
ادلعامبلت اخلارجية فكما يستبدؿ الذىب بالفضة والفضة بالذىب من نقػد
البلد فكذلك يسػتبدؿ النقػد األجنػيب بنقػد البلػد سػواء أكػاف يف داخػل الػببلد
أـ خارجها وسواء أكاف معامبلت مالية نقداً بنقد أـ معامبلت ماريػة غلػري
فيه ػػا ص ػػرؼ النق ػػد بالنق ػػد .ولبي ػػاف الص ػػرؼ يف ادلع ػػامبلت اخلارجي ػػة ب ػػني نق ػػود
سلتلفة ال بد من تث النقود.
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النقود
النقػػود ىػػي مقيػػاس ادلنفعػػة الػػيت يف السػػلعة واجلهػػد ولػػذلك تُعػػرؼ النقػػود
بأ ػػا الش ػػيء ال ػػذي تق ػػاس ب ػػو ك ػػل الس ػػلع واجله ػػود .ف ػػالثمن للش ػػيء واألج ػػر
للشخص مثبلً كل منهمػا ىػو تقػدير اجملتمػع لقيمػة ذلػك الشػيء وجهػد ذلػك
الشخص .وال تعتس السندات وال األسهم وال ما شاكلها من النقود.
وىػػذا التقػػدير لقػػيم األشػػياء واجلهػػود يعػػس عنػػو بوحػػدات يف ش ػ البلػػداف
فتص ػػب ى ػػذه الوح ػػدات ى ػػي ادلقي ػػاس ال ػػذي تق ػػاس ب ػػو منفع ػػة الش ػػيء ومنفع ػػة
اجلهد .وتكوف ىذه الوحدات واسطة للمبادلة .وىذه الوحدات ىي النقود.
واإلسػػبلـ حػػني قػػرر أحكػػاـ البيػػع واإلجػػارة مل يعػػني دلبادلػػة السػػلع أو
دلبادلة اجلهػود وادلنػافع شػي اً معينػاً مػري ادلبادلػة علػى أساسػو فرضػاً وإظلػا أطلػق
لئلنساف أف غلري ادلبادلػة بػأي شػيء مػا داـ الماضػي موجػوداً يف ىػذه ادلبادلػة.
فيجػػوز أف يتػػزوج ام ػرأة بتعليمهػػا القػػررف وغلػػوز أف يشػػمي سػػلعة بالعمػػل عنػػد
صػػاحبها يوم ػاً وغلػػوز أف يشػػتغل عنػػد شػػخص يوم ػاً قػػدار معػػني مػػن التمػػر.
وىكذا أطلق ادلبادلة لبت اإلنساف ا يريدوف من األشياء .إالّ أف مبادلػة السػلعة
بوحػػدة معينػػة مػػن النقػػد قػػد أرشػػد اإلسػػبلـ إىل ىػػذه الوحػػدة النقديػػة وعينهػػا
للمسػ ػػلمني يف ج ػ ػػنس معػ ػػني م ػ ػػن النقػ ػػد ى ػ ػػو الػ ػػذىب والفض ػ ػػة .فهػ ػػو مل ي ػ ػػمؾ
للمجتم ػػع أف يع ػػس ع ػػن تقػ ػديره دلقي ػػاس ادلنفع ػػة لؤلش ػػياء أو اجله ػػود بوح ػػدات
نقدي ػػة ابت ػػة أو متغ ػػرية يتص ػػرؼ هب ػػا كم ػػا يش ػػاء وإظل ػػا ع ػػني ى ػػذه الوح ػػدات
النقديػػة الػػيت يعػػس هبػػا اجملتمػػع عػػن تقػػدير القػػيم لؤلشػػياء وللجهػػود تعيين ػاً ابت ػاً
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بوحدات نقدية معينة .ويفهم ىذا التعيني من عدة أمور:
أحدىا :أف اإلسبلـ حني ى عن كنز ادلاؿ خص الذىب والفضة
بالنهي مع أف ادلاؿ ىو كل ما يتموؿ .فالقم ماؿ والتمر ماؿ والنقد ماؿ.
والكنز إظلا يظهر يف النقد ال يف السلع واجلهود .وادلراد من اآلية النهي عن
كنز النقد ألنّو ىو أداة التبادؿ العامة وأل ّف كنزه ىو الذي يظهر فيو أ ر
النهي .أما غري النقد فألف مجعو ال يسمى كنزاً وإظلا يسمى احتكاراً .وذلذا
كانت اآلية اليت ت عن كنز الذىب والفضة إظلا ت عن كنز النقد .وقد
عينت اآلية النقد الذي ى ا عن كنزه وىو الذىب والفضة .قاؿ تعاىل:
          
   فالنهي منصب على أداة التبادؿ النقدية .وعلى ىذا فألف كنز
الذىب والفضة عيناً حراـ سواء أكاف مضروباً أـ غري مضروب.
انيه ػػا :رب ػػا اإلس ػػبلـ ال ػػذىب والفض ػػة بأحك ػػاـ ابت ػػة ال تتغ ػػري فح ػػني
فرض الدِّيَة عػني ذلػا مقػداراً معينػاً مػن الػذىب وحػني أوجػب القطػع يف السػرقة
عني ادلقدار الػذي يقطػع بسػرقتو مػن الػذىب .قػاؿ  يف كتابػو الػذي كتبػو إىل
أىل اليمن« :وأف فػي الػنفس ِ
الديَػة مائػة مػن اإلبػل ...وعلػى أىػل الػذىب ألػف
دينػػار» رواه النسػػائي عػػن عمػػرو بػػن حػػزـ .وقػػاؿ« :تقطػػع الي ػد فػػي ربػػع دينػػار
فصػ ػػاعدا» رواه البخػ ػػاري مػ ػػن طريػ ػػق عائشػ ػػة .فهػ ػػذا التحديػ ػػد ألحكػ ػػاـ معنيػ ػػة
بالدينار والػدرىم وادلثقػاؿ غلعػل الػدينار بوزنػو مػن الػذىب والػدرىم بوزنػو مػن
الفض ػػة وح ػػدة نقدي ػػة تق ػػاس هب ػػا ق ػػيم األش ػػياء واجله ػػود .فتك ػػوف ى ػػذه الوح ػػدة
النقديػػة ىػػي النقػػد وىػػي أسػػاس النقػػد .فكػػوف اإلسػػبلـ ربػػا األحكػػاـ الشػػرعية
بالذىب والفضة نصاً حني تكوف ىذه األحكػاـ متعلقػة بالنقػد دليػل علػى أف
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النقد إظلا ىو الذىب والفضة فحسب.
الثهػػا :لقػػد عػػني الرسػػوؿ  الػػذىب والفضػػة نقػػداً وجعلهمػػا وحػػدعلا
ادلقياس النقدي الذي يرجع إليو مقياس السلع واجلهود وعلى أساسػهما كانػت
مػػري مجيػػع ادلعػػامبلت وجعػػل ادلقيػػاس ذلػػذا النقػػد األوقيػػة والػػدرىم والػػدانق
والق ػرياط وادلثقػػاؿ والػػدينار .وكانػػت ىػػذه كلهػػا معروفػػة مشػػهورة يف زمػػن النػػيب
أقرىػػا .وكانػػت تقػػع بالػػذىب
 يتعامػػل هبػػا النّػػاس والثابػػت أنػػو عليػػو السػػبلـ ّ
والفضػ ػػة بوصػ ػػفهما نقػ ػػداً مجيػ ػ ُػع البيػ ػػوع واألنكحػ ػػة كمػ ػػا بػ ػػت يف األحاديػ ػػث
الصػػحيحة .وقػػد حػػدد الرسػػوؿ مي ػزاف الػػذىب والفضػػة ي ػزاف معػػني ىػػو مي ػزاف
أىل مكة .رو أبو داود والنسػائي عػن ابػن عمػر أف الرسػوؿ  قػاؿ« :الػوزف
وزف أى ػػل مك ػػة» .وم ػػن مراجع ػػة ادل ػوازين النقدي ػػة يف اإلس ػػبلـ يتب ػػني أف األوقي ػػة
الشػػرعية أربعػػوف درعل ػاً والػػدرىم سػػتة دوانػػق والػػدينار عشػػروف قرياط ػاً .وكػػل عشػػرة
دراىم سبعة مثاقيل .وقد أقرت موازين ادلدينة على ىذا.
رابعه ػػا :أف ا س ػػبحانو ح ػػني أوج ػػب زك ػػاة النق ػػد أوجبه ػػا يف ال ػػذىب
والفض ػػة وع ػػني ذل ػػا نص ػػاباً م ػػن ال ػػذىب والفض ػػة .فاعتب ػػار زك ػػاة النق ػػد بال ػػذىب
والفضة يعني أف النقد ىو الذىب والفضة.
خامسها :إف أحكاـ الصرؼ الػيت جػاءت يف معػامبلت النقػد فقػا إظلػا
ج ػ ػػاءت بال ػ ػػذىب والفض ػ ػػة وح ػ ػػدعلا .ومجي ػ ػػع ادلع ػ ػػامبلت ادلالي ػ ػػة ال ػ ػػيت وردت يف
اإلسبلـ إظلا جاءت نصاً على الذىب والفضػة .والصػرؼ ىػو بيػع عملػة بعملػة
إما بيع عملة بنفس العملػة أو بيػع عملػة بعملػة أخػر  .وبعبػارة أخػر الصػرؼ
مبادلة نقد بنقد فتعيني الشرع للصرؼ -وىػو معاملػة نقديػة تتػة وال تتعلػق إالّ
بالنقػػد -بالػػذىب والفضػػة دليػػل صػري علػػى أف النقػػد غلػػب أف يكػػوف الػػذىب
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والفضة ال غري .قاؿ عليػو الصػبلة والسػبلـ« :بيعػوا الػذىب بالفضػة كيػف شػئتم
ػاء»
يدا بيد» رواه الممذي وقاؿ عليو السبلـ« :الذىب َ
ػاء وى َ
بالوِرؽ ربػا إالّ ى َ

رواه البخاري.

وعلػ ػػى ذلػ ػػك تعتػ ػػس النقػ ػػود مػ ػػن األشػ ػػياء الػ ػػيت جػ ػػاء اإلسػ ػػبلـ تكمهػ ػػا
وليسػػت ىػػي مػػن األشػػياء الػػيت تػػدخل يف ال ػرأي وادلشػػورة وال ػػا تتطلبػػو احليػػاة
االقتصادية أو احلياة ادلالية بل ىي من حيث كو ػا وحػدة نقديػة ومػن حيػث
جنسها ابتة تكػم شػرعي .والنػا ر يف األمػور اخلمسػة السػابقة غلػد أف النقػد
يف اإلسبلـ تعلقت بو أحكاـ شػرعية وربطػت بػو أحكػاـ شػرعية .فتحػرمي كنػزه
ووجوب الزكاة فيو وجعل أحكاـ الصرؼ لو وإقرار الرسوؿ للتعامػل بػو وربػا
الديػػة والقطػػع يف السػػرقة بػػو كػػل ذلػػك غلعلػػو أمػراً يتوقػػف ال ػرأي فيػػو علػػى نػػص
الشػػرع فكػػوف الشػػرع نػػص علػػى ىػػذا النقػػد هبػػذه األحكػػاـ ادلتعلقػػة بػػو وحػػده
وادلرتبطػػة بػػو أنػػو الػػذىب والفضػػة دليػػل واضػ علػػى النقػػد غلػػب أف يكػػوف مػػن
الػػذىب والفضػػة أو أساسػػو الػػذىب والفضػػة .فكػػاف ال بػػد مػػن الت ػزاـ مػػا عينتػػو
األحك ػػاـ الش ػػرعية م ػػن ن ػػوع النق ػػد؛ فيجػ ػب أف يك ػػوف النق ػػد يف اإلس ػػبلـ ى ػػو
الذىب والفضة.
إالّ أن ػػو ل ػػيس مع ػػىن تعي ػػني ال ػػذىب والفض ػػة وح ػػدعلا نق ػػداً أن ػػو ال غل ػػوز
التبادؿ بغريعلا .فموضوع النقد ىنا ليس موضوع التبادؿ بل ىػو موضػوع ا ػاذ
نقد .فألنّػو مػع جػواز التبػادؿ بػني النّػاس بكػل شػيء إالّ أف ا ػاذ مقيػاس نقػدي
للتبػػادؿ ولغػػريه ال بػػد مػػن أف يكػػوف الػػذىب والفضػػة؛ أل ّف النقػػد يف اإلسػػبلـ ىػػو
الذىب والفضة.
غػري أف الرسػوؿ جعػل جػػنس الػذىب والفضػة نقػػداً سػواء أكػاف مضػػروباً
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أـ غري مضروب ومل يضػرب نقػداً معينػاً علػى صػفة معينػة ال تلػف بػل كانػت
وحػػدات الػػذىب والفضػػة رلموعػػات مػػن ضػػرب فػػارس وال ػػروـ ص ػغاراً وكبػػاراً
وقطع فضة غري مضروبة وال منقوشة وؽلنية يتعامل هبا مجيعها .ولكػن اعتبارىػا
كاف بالوزف ال بالعدد وال بالنقش أو عدـ النقش .فقد تكوف الذىبػة قػدار
البيضة وتجمها ويتعامل هبا .فالتحديػد كػاف بتعيػني الػذىب والفضػة وبتعيػني
الوزف لكل منها .وكانت حقوؽ ا كالزكاة وحقوؽ العباد كالػدين ومثػن ادلبيػع
تتعل ػػق بال ػػدراىم وال ػػدنانري أي بال ػػذىب والفض ػػة ادلق ػػدرة ب ػػالوزف .و ػػل احل ػػاؿ
كذلك طواؿ أياـ النيب  وطواؿ أياـ اخللفاء الراشػدين األربعػة وصػدر أيػاـ
بػت أميػػة حػ جػاء عبػػد ادللػػك بػػن مػرواف فػرأ صػػرؼ مجيػػع مػا يتعامػػل بػػو مػػن
الذىب والفضة منقوشاً وغػري منقػوش إىل ضػرب اإلسػبلـ ونقشػو وتصػيريىا
وزن ػ ػاً واحػ ػػداً ال ؼلتلػ ػػف وأعيان ػ ػاً يُس ػ ػػتغىن فيهػ ػػا عػ ػػن ادل ػ ػوازين فجمػ ػػع أكسى ػ ػػا
وأص ػػغرىا وضػ ػرهبا عل ػػى وزف مك ػػة فض ػػرب عب ػػد ادلل ػػك ال ػػدراىم م ػػن الفض ػػة
وال ػػدنانري م ػػن ال ػػذىب وك ػػاف ذل ػػك س ػػنة مخ ػػس وس ػػبعني ىجري ػػة .ومن ػػذ ذل ػػك
الت ػػاريخ وج ػػدت دراى ػػم إس ػػبلمية ودن ػػانري إس ػػبلمية مض ػػروبة .أي من ػػذ ذل ػػك
التاريخ صار نقد الدولة اإلسبلمية متميزاً على صفة واحدة ال تلػف وعلػى
ىػػذا فنظػػاـ النقػػد يف اإلسػػبلـ مػػن حيػػث أساسػػو ىػػو الػػذىب والفضػػة بػػالوزف.
أمػػا حجمػػو وضػربو وشػػكلو ونػػوع نقشػػو فكػػل ذلػػك مػػن األسػػلوب .وعليػػو
تك ػػوف كلمػػة ال ػػذىب والفضػػة أينمػػا وردت يف ألف ػػاظ الش ػػرع وتقديراتػػو تنطب ػػق
علػػى أم ػرين :علػػى النقػػد الػػذي يتعامػػل بػػو ولػػو كػػاف ضلاس ػاً أو برن ػزاً أو َوَرق ػاً
نقػػدياً إذا كػػاف لػػو مقابػػل باعتبػػار مػػا يقابلػػو مػػن الػػذىب والفضػػة وعلػػى معػػدم
الػذىب والفضػػة .فمػا كػػاف مػػن النقػد ذىبػاً وفضػة اعتػػس ومػػا كػاف أوراقػاً نقديػػة
أو ضلاساً أو غري ذلك شلا ؽلكن حتويلو إىل ذىب أو فضة اعتس.
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نظاـ الذىب
تسػػري الدولػػة علػػى نظػػاـ الػػذىب إذا كانػػت ىػػذه الدولػػة تسػػتعمل عملػػة
ذىبية يف معامبل ا الداخلية واخلارجية أو إذا كانت تستعمل يف الػداخل عملػة
ورقيػػة قابلػة للتحويػػل إىل ذىػػب إمػػا لبلسػػتعماؿ يف الػػداخل والػػدفع إىل اخلػػارج
أو للػػدفع إىل اخلػػارج فقػػا علػػى أف يكػػوف ىػػذا التحويػػل بسػػعر ابػػت أي أف
تكػػوف الوحػػدة الورقيػػة قابلػػة للتحويػػل إىل كميػػة معين ػة مػػن الػػذىب وبػػالعكس
بسعر زلدود .وطبيعي يف مثل ىذه احلالػة أف تظػل قيمػة العملػة يف البلػد مرتبطػة
ارتباطا و يقاً بقيمة الذىب .فألف ارتفعت قيمة الذىب بالنسػبة للسػلع األخػر
ارتفع ػػت قيم ػػة العمل ػػة بالنس ػػبة للس ػػلع األخ ػػر  .وإف اطلفض ػػت قيم ػػة ال ػػذىب
بالنسبة للسلع اطلفضت قيمة العملة.
خاص ػػة وى ػػي أف الوح ػػدة
والنق ػػد يف األس ػػاس ال ػػذىيب يس ػػتجمع ص ػػفة ّ
النقدية مرتبطة بالذىب بتعػادؿ معػني أي أ ػا تتػألف قانونػاً مػن وزف معػني مػن
الذىب .واسترياد الذىب وتصديره غلرياف ترية تيث غلوز للناس حػوز النقػد
أو السبائك الذىبية أو التس وتصديرىا ترية.
و ػا أف الػػذىب يتجػػوؿ تريػة بػػني الػػببلد ادلختلفػة فلكػػل شػػخص اخليػػار
بػػني شػراء النقػػد األجنػػيب وبػػني إرسػػاؿ الػػذىب وإظلػػا ؼلتػػار الوسػػيلة األقػػل كلفػػة
فم ػػا داـ س ػػعر ال ػػذىب مض ػػافاً إلي ػػو تك ػػاليف إرس ػػالو أعل ػػى م ػػن س ػػعر النق ػػود
األجنبية يف السوؽ فألرساؿ النقػد األجنػيب (القطػع) أفضػل .أمػا إذا مػاوز سػعر
الصرؼ ىذا الرقم فاألفضل أخذ الذىب من التداوؿ وإرسالو.
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فوائد نظاـ الذىب
إف فوائ ػػد نظ ػػاـ ال ػػذىب إذا قيس ػػت بنظ ػػاـ ال ػػورؽ وغ ػػريه م ػػن األنظم ػػة
معػػل مػػن احملػػتم أف يكػػوف نظػػاـ الػػذىب للنقػػد عادليػاً وال ميػػز ىػػذه الفوائػػد أف
يكػػوف غػػريه مػػن األنظمػػة نظام ػاً للنقػػد .وقػػد سػػار العػػامل كلػػو منػػذ عػػرؼ النقػػد
ح احلرب العادلية األوىل على نظاـ الػذىب ونظػاـ الفضػة ومل يعػرؼ غريعلػا
نظاماً .ولكن دلا اف ادلستعمروف بأساليب االستعمار االقتصادي واالسػتعمار
ادلا وا ذوا النقد وسيلة من وسػائل االسػتعمار حولػوا النقػد ألنظمػة أخػر
واعتسوا الودائع ادلصرفية والنقود الورقيػة اإللزاميػة الػيت ال تسػتند إىل الػذىب أو
الفضػػة مػػن كميػػة النقػػود كمػػا اعتػػسوا الػػذىب والفضػػة مػػن كميػػة النقػػود .ومػػن
ىنا صار ال بد من بياف فوائد نظاـ الذىب ومن أىم ىذه الفوائد ما يلي:
ٔ  -إف األس ػ ػػاس ال ػ ػػذىيب يف ػ ػػمض حري ػ ػػة ت ػ ػػداوؿ ال ػ ػػذىب واس ػ ػػترياده
وتصػػديره األمػػر الػػذي يفػػمض دور اسػػتقرار نقػػدي مػػا واقتصػػادي .ويف ىػػذه
احلاؿ ال تعدو عمليات الصرؼ أف تكوف ناش ة عػن مػدفوعات خارجيػة تسػدد
أمثاف البضائع وأجور ادلستخدمني.
ٕ  -إف نظػاـ الػذىب معنػاه بػػات سػعر الصػرؼ بػػني الػدوؿ ويػنجم عػػن
بػػات سػػعر الصػػرؼ تقػػدـ يف التجػػارة الدوليػػة؛ أل ّف التجػػار ال ؼلشػػوف التوسػػع يف
التجارة اخلارجية أل ّف سعر الصرؼ ابت فبل خوؼ من توسع مار م.
ٖ  -يف النظاـ الػذىيب ال ؽلكػن للبنػوؾ ادلركزيػة أو للحكومػات التوسػع
يف إص ػػدار ورؽ النق ػػد إذ طادل ػػا أف ورؽ النق ػػد قاب ػػل للتحوي ػػل إىل ذى ػػب بس ػػعر
زل ػػدود ف ػػألف الس ػػلطات ادلختص ػػة ش ػػى إف توس ػػعت يف اإلص ػػدار أف ي ػػزداد
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الطلب على الذىب وأف تعجز عن مواجهة ىذا الطلب لذا فهػي حتػتف بنسػبة
معقولة بني ما تصدره من ورؽ النقد وبني احتياطيا ا من الذىب.
ٗ  -تتحػػدد كػػل عملػػة مػػن العمػػبلت ادلسػػتعملة يف العػػامل قػػدار معػػني
مػػن الػػذىب ويسػػهل حين ػػذ انتقػػاؿ البضػػائع واألمػواؿ واألشػػخاص مػػن بلػػد إىل
بلد وتذىب صعوبات القطع والعملة النادرة.
٘  -ػلف لكل دولة رو ا الذىبية فبل ػلصل ريػب الػذىب مػن بلػد
إىل رخر وال حتتاج الػدوؿ إىل أيػة مراقبػة للمحافظػة علػى رو ػا أل ّ ػا ال تنتقػل
منها إالّ بسبب مشروع إما أمثاف سلع أو أجور مستخدمني.
ىػػذه بعػػح فوائػػد نظػػاـ الػػذىب وىػػي كلهػػا حتػػتم أف يسػػري العػػامل علػػى
نظػػاـ الػػذىب؛ ولػػذلك ال عجػػب إف رأينػػا العػػامل كلػػو يسػػري عليػػو ح ػ احلػػرب
العادلية األوىل .وعندما نشبت احلرب العادلية األوىل كاف النظاـ النقػدي السػائد
يف العػػامل يقػػوـ علػػى قاعػػدة الػػذىب وكانػػت النقػػود ادلتداولػػة إذ ذاؾ عبػػارة عػػن
قطػػع ذىبيػػة وأوراؽ نقديػػة تقب ػل التحويػػل إىل قيمتهػػا مػػن الػػذىب وكػػاف معػػو
نظ ػػاـ الفض ػػة أيضػ ػاً .وق ػػد ك ػػاف لتطبي ػػق ى ػػذا النظ ػػاـ أطي ػػب األ ػػر يف العبلق ػػات
االقتصػػادية ولكػػن حػػني أعلنػػت احلػػرب العادليػػة األوىل سػػنة ٗٔ ٜٔعم ػػدت
الػػدوؿ ادلتحاربػػة إىل ا ػػاذ إجػراءات جعلػػت نظػػاـ الػػذىب يضػػطرب .فمنهػػا مػػن
أوقػػف قابليػػة حتويػػل عمبل ػػا إىل ذىػػب ومنهػػا مػػن فػػرض القيػػود الشػػديدة علػػى
تصػػدير ال ػػذىب ومنه ػػا مػػن ص ػػار يعرق ػػل اس ػػترياده ح ػ ج ػػاء ع ػػاـ ٜٔٔٚـ
فأعلنػ ػػت أمريكػ ػػا وقػ ػػف العمػ ػػل بنظػ ػػاـ الػ ػػذىب وفػ ػػك االرتبػ ػػاط بػ ػػني الػ ػػذىب
والدوالر فصار الذىب منػذ ذلػك الوقػت ال عبلقػة لػو بالنقػد وإظلػا ىػو رلػرد
سػػلعة مػػن السػػلع وقػػد أرادت أمريكػػا مػػن وراء ذلػػك جعػػل الػػدوالر األسػػاس
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النقػ ػػدي يف العػ ػػامل ح ػ ػ تػ ػػتحكم يف السػ ػػوؽ ادلاليػ ػػة الدوليػ ػػة و ػ ػػيمن عليهػ ػػا
وب ػػذلك مل يع ػػد نظ ػػاـ ال ػػذىب معم ػػوالً ب ػػو يف الع ػػامل فاخت ػػل النظ ػػاـ النق ػػدي
وتقلبت أسعار الصرؼ ومن ىنا بدأت العراقيل وبدأت الصػعوبات يف انتقػاؿ
النقود والسلع واألشخاص.

مشاكل نظاـ الذىب
حني كاف نظاـ الذىب عادليػاً مل تكػن أيػة مشػكلة لنظػاـ الػذىب .وإظلػا
ط ػرأت ادلشػػاكل مػػن يػػوـ أف أخػػذت الػػدوؿ الكػػس حتػػاوؿ ضػػرب أعػػدائها عػػن
طريق النقد وحني جعلت مع نظاـ الذىب نظاـ النقػد الػورقي اإللزامػي وحػني
أوجدت الدوؿ االستعمارية الغربية صندوؽ النقد الػدو وحػني جعلػت أمريكػا
الػػدوالر أسػػاس النظػػاـ النقػػدي؛ ولػػذلك توجػػد أمػػاـ الدولػػة الػػيت تسػػتعمل نظػػاـ
الػ ػػذىب مشػ ػػاكل ال بػ ػػد مػ ػػن معرفتهػ ػػا دلعرفػ ػػة حلهػ ػػا والتغلػ ػػب عليهػ ػػا .وىػ ػػذه
ادلشاكل ىي:
ٔ  -ترك ػػز ال ػػذىب يف ال ػػدوؿ ال ػػيت زادت قو ػػا عل ػػى اإلنت ػػاج ومق ػػدر ا
عل ػى ادلنافسػػة يف التجػػارة الدوليػػة أو نبوغهػػا يف اخل ػساء والعلمػػاء والصػػناعيني.
وىذا غلعل الذىب يصب فيها إمػا مثنػاً للسػلع وإمػا أجػوراً للمسػتخدمني مػن
اخلساء والعلماء والصناعيني فتصب كمية الذىب ادلوجودة يف العامل مكدسػة
أكثرىػػا يف ىػػذه البلػػداف فيختػػل حين ػػذ توزيػػع الػػذىب بػػني الػػدوؿ وينػػتج عػػن
ىذا أف شى الدوؿ من تسرب الكمية اليت لػديها مػن الػذىب فتمنػع خروجػو
منها فتقف حركة مار ا اخلارجية.
ٕ  -إف بعح الدوؿ يتسرب إليها الذىب نتيجػة المػاه ادليػزاف احلسػا
ٕ٘ٚ

يف مصلحتها ولكنها انع ىذا الذىب الػذي دخػل إليهػا مػن التػأ ري يف السػوؽ
الداخلية ومن رفع مستو األسعار فيهػا وذلػك إذ تضػع يف السػوؽ كميػة مػن
الس ػػندات تكف ػػي لس ػػحب مبل ػػش م ػػن النق ػػود مع ػػادؿ دلق ػػدار م ػػا ورد إليه ػػا م ػػن
الػػذىب فيبقػػى الػػذىب عنػػدىا وال ؼلػػرج منهػػا فػػبل يرجػػع للػػببلد الػػيت أصػػدرتو
فتتضرر من نظاـ الذىب.
ٖ  -إف انتشار نظاـ الذىب كاف مقروناً بفكرة التخصيص بني الػدوؿ يف
نواحي اإلنتاج ادلختلفة وعدـ إقامة العراقيل يف سبيل التجارة بينها .إالّ أنػو قػد
هػػرت يف ال ػػدوؿ اماى ػػات قوي ػػة ضل ػػو ياي ػػة الص ػػناعة والزراع ػػة فيه ػػا وفرض ػػت
ح ػواجز مجركيػػة فصػػار يتعسػػر إدخػػاؿ سػػلع ذلػػذه الػػدوؿ ليخػػرج الػػذىب منهػػا
ولػػذلك تتضػػرر الدولػػة الػػيت تسػػري علػػى نظػػاـ الػػذىب؛ أل ّف ىػػذه الدولػػة إف مل
تػػتمكن مػػن إدخػػاؿ بضػػائعها لغريىػػا بالسػػعر العػػادي فأل ػػا إمػػا أف تضػػطر إىل
ف ػ ػػيح مس ػ ػػتو أس ػ ػػعار بض ػ ػػاعتها فيضػ ػ ػاً إض ػ ػػافياً لتتغل ػ ػػب عل ػ ػػى احلػ ػ ػواجز
اجلمركية أو ال تدخل بضاعتها إليها .ويف ىذا خسارة عليها.
ى ػػذه ى ػػي أى ػػم ادلش ػػاكل ال ػػيت يتع ػػرض ذل ػػا نظ ػػاـ ال ػػذىب إذا اس ػػتعملتو
الدولػػة الواحػػدة أو اسػػتعملتو دوؿ متعػػددة .وطريػػق التغلػػب علػػى ىػػذه ادلشػػاكل
ىػػو أف تك ػػوف السياسػػة التجاريػػة تق ػػوـ علػػى االكتفػػاء ال ػػذا وأف يك ػػوف أج ػػر
األج ػ ػراء مقػ ػػدراً نفعػ ػػة جه ػػدىم ال بػ ػػثمن السػ ػػلع ال ػػيت ينتجو ػ ػػا وال تسػ ػػب
مسػػتو ادلعيشػػة ذلػػم وأف ال تعتػػس السػػندات ادلاليػػة وال األسػػهم مػػاالً شللوك ػاً
لؤلفراد يف ببلدىا .وأف تقلل الدولة من االعتماد على التصدير يف إنتػاج رو ػا
بل تعمل جلعل إنتػاج الثػروة يػأ داخليػاً دوف حاجػة إىل سػلع أو مسػتخدمني
تػػذىب إىل اخلػػارج .وهبػػذا ال تػ ر عليهػػا احلػواجز اجلمركيػػة .ومػ سػػارت الدولػػة
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علػػى ىػػذه السياسػػة فأل ػػا تسػػري علػػى نظػػاـ الػػذىب وتكسػػب مجيػػع فوائػػده
وتتجنػػب مشػػاكلو وال يص ػػيبها منػػو أي ضػػرر بػػل عل ػػى العك ػػس يص ػػب مػػن
مصلحتها ومن احملتم عليها اتباع نظاـ الذىب والفضة ليس غري.

نظاـ الفضة
يقصد بنظاـ الفضة أو األساس الفضػي أف الفضػة ىػي أسػاس الوحػدة
النقديػػة وأف معػػد ا يتمتػػع تريػػة الضػػرب وبقػػوة إبرائيػػة غػػري زلػػدودة وقػػد كػػاف
ى ػػذا النظ ػػاـ معروفػ ػاً من ػػذ الق ػػدمي فك ػػاف يف الدول ػػة اإلس ػػبلمية س ػػائراً م ػػع نظ ػػاـ
الػػذىب وكػػاف عنػػد بعػػح الػػدوؿ نظػػاـ نقػػدىا األساسػػي وحػػده .و ػػل نظػػاـ
الفض ػػة معم ػػوالً ب ػػو يف اذلن ػػد الص ػػينية حػ ػ ٖٓ ٜٔحي ػػث اس ػػتبدلت يف تل ػػك
الس ػػنة الق ػػرش ال ػػذىيب بقرش ػػها الفض ػػي .ونظ ػػاـ الفض ػػة كنظ ػػاـ ال ػػذىب يف ك ػػل
تفاصيلو ولذلك كاف من السهل اجلمع بني النظػاـ الػذىيب والنظػاـ الفضػي يف
الدولػػة الواحػػدة .وقػػد كانػػت الدولػػة اإلسػػبلمية منػػذ ىج ػػرة الرس ػػوؿ  قائمػػة
علػػى سياسػػة الػػذىب وسياسػػة الفضػػة معػاً وال بػػد مػػن أف تظػػل ىػػذه السياسػػة
النقدية قائمة على األساس الذىيب واألسػاس الفضػي معػاً .أي غلػب أف يكػوف
النقػػد ذىب ػاً وفضػػة س ػواء أكػػاف ىػػو عينػػو متػػداوالً أو كػػاف ىنالػػك نقػػد ورقػػي
متداوؿ مقابلو ذىب وفضة يف كل مكاف معني.

النقود المعدنية
يرجع االقتصاديوف أنواع النقود ادلعدنية ادلختلفة اليت ؽلكن وجودىا
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إىل نوعني رئيسيني علا :نظاـ ادلعدف الفردي ونظاـ ادلعدنني .فاألوؿ ىو
النظاـ الذي تكوف النقود الرئيسية فيو قاصرة على مسكوكات معدف واحد.
وأما الثام وىو نظاـ ادلعدنني فهو الذي تكوف ادلسكوكات الذىبية والفضية
على السواء نقوداً رئيسية .ونظاـ ادلعدنني ىذا يتضمن توفر بلث صفات:
األوىل  -أف تكوف للمسكوكات الذىبية والفضية قوة إبراء غري زلدودة.
والثانية  -أف تتوفر حرية الضرب بالنسبة لسبائك ادلعدنني.
والثالثة  -أف يكوف ىناؾ نسبة قانونية بني قيميت ادلسكوكات الذىبية والفضية.
ونظ ػػاـ ادلع ػػدنني ؽلت ػػاز بأن ػػو غلع ػػل كمي ػػة النق ػػود ال ػػيت غل ػػري هب ػػا الت ػػداوؿ
عظيمػػة .إذ تسػػتعمل مس ػػكوكات ادلعػػدنني مع ػاً نق ػػوداً رئيسػػية .وبػػذلك حت ػػتف
األمثػػاف سػػتو مرتفػػع .وىػػذا مػػن شػػأنو أف يشػػجع علػػى زي ػػادة اإلنت ػػاج .وى ػػو
كػ ػػذلك غلعػ ػػل قيمػ ػػة النقػ ػػود أكثػ ػػر بات ػ ػاً .وبػ ػػذلك تكػ ػػوف األمثػ ػػاف أقػ ػػل عرضػ ػػة
للتغيػريات الشػػديدة الػػيت ت ػ دي إىل اضػػطراب احلالػػة االقتصػػادية وبػػذلك يظهػػر
أف استعماؿ معدنني من النقود ادلعدنية خري من استعماؿ معدف واحد.

النقود الورقية
النقود الورقية بل ة أنواع ىي:
ٔ  -نقود ورقية نائبة .وىي أوراؽ اثػل كميػة مػن الػذىب والفضػة علػى
شكل نقود أو سبائك مودعة يف مكػاف مع ّػني ذلػا مػن القيمػة ادلعدنيػة مػا ذلػذه
األوراؽ مػػن القيمػػة اال يػػة وتصػػرؼ هبػػا لػػد الطلػػب .ويف ىػػذه احلالػػة يقػػوـ
الت ػػداوؿ علػ ػػى النق ػػود ادلعدنيػ ػػة .وك ػػل مػ ػػا يف األم ػػر أنػ ػػو ب ػػدالً مػ ػػن أف تتػ ػػداوؿ
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بنفسها تقوـ ىذه األوراؽ مقامها باعتبارىا نائبة عنها.
ٕ  -نق ػػود ورقي ػػة وثيق ػػة .وى ػػي أوراؽ يتعه ػػد ادلوق ػػع عليه ػػا ب ػػدفع مبل ػػش
معني من النقود ادلعدنية حلاملها وتتوقف قيمتها يف التػداوؿ علػى مػا يتػوفر مػن
الثقة يف ادلوقع عليهػا وعلػى قدرتػو يف الوفػاء بتعهػده .فػألذا كػاف مو وقػاً بػو لػد
اجلمهور سهل استعماذلا يف التداوؿ كادلسكوكات .والنوع الرئيسي ذلذه النقػود
ىي األوراؽ ادلصرفية اليت يصدرىا مصرؼ معروؼ ومو ػوؽ بػو لػد اجلمهػور.
إالّ أف األوراؽ ادلصرفية ىذه أو بعبارة أخػر النقػود الورقيػة الو يقػة ال ػلػتف
مصػػدرىا س ػواء أكػػاف البنػػك أـ احلكومػػة قػػدار مػػن الػػذىب يسػػاوي قيمتهػػا
ااماً كما ىي احلػاؿ يف النقػود الورقيػة النائبػة بػل ػلػتف ادلصػدر الػذي يصػدر
النقود الورقية الو يقة يف خزانتو يف األوقػات العاديػة باحتيػاطي معػدم ضػماناً
ذلػػذه األوراؽ بنسػػبة معينػػة مػػن قيمتهػػا قػػد تكػػوف بل ػػة األربػػاع أو الثلثػػني أو
الثلث أو نسػبة م ويػة معينػة .فلػذلك يعتػس ادلقػدار مػن األوراؽ ادلصػرفية الػذي
يقابلو ما يعادؿ قيمتػو اامػاً مػن االحتيػاطي ادلعػدم نقػوداً ورقيػة نائبػة .يف حػني
يعت ػػس ادلق ػػدار الب ػػاقي ال ػػذي ال يقابل ػػو احتي ػػاطي مع ػػدم نق ػػوداً ورقي ػػة و يق ػػة
تس ػػتمد قو ػػا يف الت ػػداوؿ م ػػن ق ػػة اجلمه ػػور يف ادلوق ػػع عليه ػػا .فم ػػثبلً ػل ػػتف
مص ػػدر األوراؽ مص ػػرفاً ك ػػاف أو حكوم ػػة يف خزائن ػػو باحتي ػػاطي مع ػػدم ق ػػدره
عش ػػروف مليونػ ػاً م ػػن ال ػػدنانري ويص ػػدر نق ػػوداً ورقي ػػة ق ػػدرىا أربع ػػوف مليونػ ػاً م ػػن
الػػدنانري .فالعشػػروف مليون ػاً مػػن األوراؽ ادلصػػرفية أي مػػن النقػػود الورقيػػة الػػيت ال
يقابلهػػا احتيػػاطي معػػدم ىػػي نقػػود ورقيػػة و يقػػة والعشػػروف مليون ػاً مػػن النقػػود
الورقية اليت يقابلها احتياطي معدم مساو لقيمتها ىي نقود ورقية نائبة.
وعلى ىذا فالدولة اليت تضع ذىباً أو فضة يساوي قيمػة النقػود الورقيػة
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الػػيت أصػػدر ا اام ػاً تعتػػس نقودىػػا نقػػوداً ورقيػػة نائبػػة وتعتػػس نقػػوداً كاملػػة .أمػػا
الدوؿ اليت تضع معدناً من ذىب أو فضة ال يسػاوي قيمػة النقػود الورقيػة كاملػة
وإظلا يساوي جزءاً من قيمتها فألف ىذه النقود تسمى نقوداً و يقة.
ٖ  -نقود ورقية غير قابلة للصرؼ وتسمى أيضػاً نقػوداً ورقيػة إلزاميػة.
ويطل ػػق عليه ػػا اس ػػم األوراؽ النقدي ػػة .وى ػػي أوراؽ تص ػػدرىا احلكوم ػػات ومعله ػػا
نقػ ػػوداً رئيسػ ػػية ولكنهػ ػػا ال تصػ ػػرؼ بػ ػػذىب أو فضػ ػػة وال يضػ ػػمنها احتي ػ ػػاطي
ذى ػػب أو فض ػػة أو أوراؽ مص ػػرفية بنكن ػػوت) ولك ػػن يص ػػدر بش ػػأ ا ق ػػانوف
يعفي ادلصرؼ الذي أصدرىا من التزاـ صرفها بالذىب أو الفضة.

إصدار النقود
الػػثمن ىػػو تقػػدير اجملتمػػع لقػػيم السػػلع واألجػػر ىػػو تقػػدير اجملتمػػع لقػػيم
اجلهود .والنقود ىي الشيء الذي يعس بو عن ىػذا التقػدير .وىػي الشػيء الػذي
ؽلكننػػا مػػن قيػػاس السػػلع ادلختلفػػة واجلهػػود ادلختلفػػة وردىػػا إىل أسػػاس واحػػد
فتسهل عندئذ ادلقارنة بني السلع ادلختلفة وادلقارنة بػني اجلهػود ادلختلفػة بردىػا
إىل وحػ ػػدة ىػ ػػي ادلقيػ ػػاس العػ ػػاـ .وغلػ ػػري دفػ ػػع الػ ػػثمن للسػ ػػلعة وإعطػ ػػاء األجػ ػػرة
لؤلجري على أساس ىذه الوحدة.
وتقػػدر قيم ػػة النق ػػود ق ػػدار م ػػا فيهػػا م ػػن الق ػػوة الش ػرائية .أي ق ػػدار م ػػا
يستطيع اإلنساف احلصوؿ بواسطتها على سػلع أو جهػود .وعلػى ذلػك فػبل بػد
مػن أف تكػػوف للشػػيء الػػذي يعػػس عػػن تقػدير اجملتمػػع لقػػيم السػػلع واجلهػػود قػػوة
شرائية ح يكػوف نقػداً أي قػوة يسػتطيع كػل إنسػاف بواسػطتها احلصػوؿ علػى
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السلع واجلهود.
واألصل أنو ال بد من أف تكوف ذلذا الشيء قوة ذاتية أو يستند إىل قػوة
ذاتية أي أف يكوف ىو نفسو ذا قيمة معتسة عند النػاس حػ يكػوف نقػداً إال
أف الواقػػع يف إصػػدار النقػػود عنػػد دوؿ العػػامل أف منهػػا مػػن جعلػػت نقودىػػا قػػوة
ذاتية أو تستند إىل قوة ذاتيػة ومنهػا مػن جعلػت نقودىػا نقػداً اصػطبلحياً أي
تصػػطل علػػى شػػيء أنػػو نقػػد ومعػػل فيػػو قػػوة ش ػرائية .وتسػػري الػػدوؿ يف إصػػدار
النقػػود إمػػا علػػى نظػػاـ الػػذىب الفضػػة وإمػػا علػػى النظػػاـ الػػورقي اإللزامػػي .أمػػا
الػػدوؿ الػػيت تسػػري علػػى نظػػاـ الػػذىب والفضػػة فأل ػػا تتبػػع أسػػلوبني يف اإلصػػدار.
أحػػدعلا األسػػلوب ادلعػػدم س ػواء أكػػاف األسػػلوب ادلعػػدم الفػػردي أـ أسػػلوب
ادلعدنني .والثام األسػلوب الػورقي .فاألسػلوب ادلعػدم ىػو أف ػرج مسػكوكات
ذىبيػػة أو فضػػية بػػأف تضػػرب قطع ػاً مػػن الػػذىب أو الفضػػة بقػػيم سلتلفػػة مبنيػػة
علػػى وحػػدة نقديػػة تنسػػب إليهػػا قػػيم كػػل النقػػود والسػػلع ادلختلفػػة وتسػػك كػػل
قطعة على أساس بنائها على ىذه الوحدة وتوضع ىػذه القطػع نفسػها للتػداوؿ
نق ػػوداً للدول ػػة .واألس ػػلوب ال ػػورقي يف ال ػػدوؿ ال ػػيت تس ػػري عل ػػى نظ ػػاـ ال ػػذىب
والفضػة ىػو أف تسػػتعمل الدولػة نقػػداً ورقيػاً أي عملػة ورقيػػة قابلػة للتحويػػل إىل
الػػذىب والفضػػة وتسػػلك يف ذلػػك ط ػريقني إحػػداعلا أف معػػل النقػػود الورقيػػة
اثػػل كميػػة مػػن الػػذىب والفضػػة علػػى شػػكل سػػبائك أو نقػػود مودعػػة يف مكػػاف
معػػني ذلػػا مػػن القيمػػة ادلعدنيػػة مػػا ذلػػذه األوراؽ مػػن القيمػػة اال يػػة وتصػػرؼ هبػػا
لػػد الطلػػب وىػػذا مػػا يسػػمى بػػالنقود الورقيػػة النائبػػة .أمػػا الطريقػػة الثانيػػة فهػػي
أف غلعػػل النقػػد الػػورقي أوراق ػاً يتعهػػد ادلوقػػع عليهػػا بػػدفع مبلػػش معػػني مػػن النقػػود
ادلعدنية حلاملها وال اثل ىذه النقود الورقيػة كميػة مػن الػذىب والفضػة ذلػا مػن
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القيمػػة ادلعدنيػػة مػػا ذلػػذه النقػػود ادلصػػدرة مػػن القيمػػة اال يػػة بػػل ػلػػتف ادلصػػدر
الػػذي يصػػدرىا سػواء أكػػاف مصػػرفاً أـ دولػػة يف خزائنػػو باحتيػػاطي معػػدم مػػن
الذىب والفضة أقل من قيمتها اال ية .وذلػك بػأف ػلػتف بثبل ػة أربػاع القيمػة
أو الثلثػػني أو الثلػػث أو الربػػع أو نسػػبة م ويػػة مػػن قيمتهػػا اال يػػة كػػأف يصػػدر
ادلصرؼ أو الدولة نقداً ورقيػاً بلػش مخسػمائة مليػوف دينػار وػلػتف خبزائنػو بلػش
مػػائيت ملي ػػوف دينػػار فقػػا مػػن الػػذىب والفضػػة .ويس ػػمى ىػػذا الن ػػوع مػػن النقػػد
الورقي النقود الورقية الو يقة .وقػد اصػطل علػى إعطػاء االحتيػاطي ادلعػدم اسػم
احتياطي الذىب أو غطاء الذىب.
وعلػى أي حػػاؿ فػػألف الدولػة الػػيت تصػػدر النقػد يف مجيػػع ىػػذه احلػػاالت
تكوف سائرة على نظاـ الذىب.
وم ػػن ىن ػػا يتب ػػني أف األش ػػياء ال ػػيت تك ػػوف ذل ػػا ق ػػوة ذاتي ػػة وى ػػي ال ػػذىب
والفضة تكوف ىي بذا ا نقوداً وتكوف أساساً تستند إليها النقود .وكػل مػا يف
األمػػر أف كػػل بلػػد يصػػطل علػػى صػػفة معينػػة لػػو ال تلػػف مػػن شػػكل معػػني
ووزف معػػني ونقػػش معػػني ح ػ يكػػوف نقػػدىا الػػذي يتميػػز عػػن نقػػد س ػواىا .أو
تصػػطل ىػػي علػػى نقػػود ورقيػػة نائبػػة تسػػتند إىل الػػذىب والفضػػة يتػػداوؿ هبػػا يف
الػػداخل واخلػػارج أو يتعامػػل هبػػا مػػع اخلػػارج .وتصػػطل علػػى نقػػود ورقيػػة و يقػػة
تغط ػػى بنس ػػبة معين ػػة م ػػن قيمته ػػا اال ي ػػة بغط ػػاء م ػػن ال ػػذىب أي يوض ػػع ذلػ ػا
احتيػػاطي قػػدار أقػػل مػػن قيمتهػػا مػػن الػػذىب .وتكػػوف ىػػذه األوراؽ علػػى صػػفة
معينة ورسم معني ح يكوف نقد البلد الذي أصدرىا يتميز عن نقد سواىا.
أما الدوؿ اليت تسري على نظاـ الورؽ اإللزامػي فأل ػا تصػدر أوراقػاً نقديػة
غػػري قابلػػة للتحويػػل إىل ذىػػب أو فضػػة أو أي معػػدف نفػػيس بسػػعر زلػػدود.
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فاذلي ة اليت تصدر ىػذه األوراؽ النقديػة غػري ملزمػة بتحويػل ىػذه األوراؽ النقديػة
(أي ى ػ ػػذا البنكن ػ ػػوت) إىل ذى ػ ػػب بس ػ ػػعر مع ػ ػػني عن ػ ػػدما يطل ػ ػػب األفػ ػ ػراد ى ػ ػػذا
التحويل .وإظلا الذىب يف مثل ىذا البلد أو عند ىذه الدولػة يعتػس سػلعة مثػل
أية سعلة أخػر يتغػري مثنػو بػني وقػت ورخػر حسػب ػروؼ العػرض والطلػب.
وال يضػػمن ىػػذه األوراؽ النقديػػة احتيػػاطي معػػدم وال تصػػرؼ بنقػػود معدنيػػة.
ولػيس ذلػػا إال قيمػة قانونيػػة ولػيس ذلػػا قػوة ذاتيػػة وال تسػتند إىل قػػوة ذاتيػة .وإظلػػا
ىػػي وحػػدة اصػػطل عليهػػا لتكػػوف أداة للتبػػادؿ والقػػانوف ىػػو الػػذي منحهػػا قػػوة
لتكوف أداة للتبادؿ يستطيع هبا اإلنساف احلصوؿ على السلع واجلهود وتكوف
قو ا من قوة الدولة اليت أصدر ا واليت ا ذ ا نقداً ذلا.
وم ػػا داـ النق ػػد يص ػػدر عل ػػى الوج ػػو ادلتق ػػدـ ف ػػألف ك ػػل بل ػػد يس ػػتطيع أف
يصػػطل علػػى شػػيء يعػػس بػػو عػػن تقػػدير اجملتمػػع للسػػلع واجلهػػود إذا كانػػت يف
ىذا الشيء القوة الشرائية اليت يستطيع هبػا اإلنسػاف احلصػوؿ علػى سػلع وجهػود
مػػن ىػػذا البلػػد .وعلػػى ىػػذا األسػػاس تسػػتطيع كػػل دولػػة أف تصػػدر نقػػداً علػػى
صفة معينة ال تلف تعس بو عن تقدير اجملتمع لقيم السػلع واجلهػود أي نقػداً
ُؽل ّكػػن كػػل إنسػػاف أف ػلصػػل مػػن ىػػذا البلػػد علػػى السػػلع واجلهػػود بادلقػدار الػػذي
وضػػع ذلػػذا النقػػد .وىػػي الػػيت تفػػرض علػػى الػػدوؿ األخػػر االعػماؼ هبػػذه النقػػود
قدار ما يستطيعوف بو احلصوؿ منها على السلع واجلهود.
وال حتتػػاج الدولػػة إىل االسػػتناد إىل صػػندوؽ النقػػد الػػدو وال إىل البنػػك
الػػدو وال إىل بنػػك مركػػزي وال أي شػػيء مػػن ىػػذا مطلق ػاً وإظل ػا تكفػػي قػػوة
الوحػػدة يف احلصػػوؿ علػػى السػػلع واجلهػػود ألف معلهػػا نقػػداً .إمػػا لػػذا ا كالػػذىب
والفضة وإما الستنادىا إىل الػذىب والفضػة كػالنقود الورقيػة النائبػة فأل ػا اثػل
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قيمتهػػا اال يػػة مػػن الػػذىب والفضػػة .وإمػػا ألف ذلػػا احتياطي ػاً قػػدار معػػني مػػن
الػ ػػذىب والفضػ ػػة كػ ػػالنقود الورقيػ ػػة والو يقػ ػػة .وإمػ ػػا لقػ ػػدر ا علػ ػػى أف يسػ ػػتطيع
اإلنساف احلصوؿ هبا سلع وجهود كاألوراؽ النقدية أي البنكنوت.
وقػػد كانػػت الػػدوؿ تتعامػػل بالػػذىب والفضػػة وتصػػطل كػػل دولػػة علػػى
صػػفة معينػػة ال تلػػف للػػذىب والفضػػة يتميػػز هبػػا نقػػدىا عػػن نقػػود غريىػػا .ا
صارت الدولة الواحػدة تصػدر نقػوداً ورقيػة مػع النقػود الذىبيػة والفضػية ادلتخػذة
ذل ػػا ص ػػفة معين ػػة ال تل ػػف .ا اص ػػطلحت الدول ػػة الواح ػػدة عل ػػى إص ػػدار أوراؽ
نقدي ػػة م ػػع بق ػػاء النق ػػود الذىبي ػػة والفض ػػية .فك ػػاف يف الع ػػامل نق ػػود معدني ػػة م ػػن
الذىب والفضة ونقود ورقيػة حت ّػوؿ إىل ذىػب وفضػة أو تغطػى بػذىب وفضػة
وأوراؽ نقديػػة ال تسػػتند إىل شػػيء .ومنػػذ انتهػػاء احلػػرب العادليػػة الثانيػػة حػ سػػنة
ٔ ٜٔٚكانػت النقػود تتك ّػوف مػن نػوعني رئيسػيني علػا :النقػود ادلعدنيػة والنقػػود
الورقيػػة بأنواعهػػا الثبل ػػة .ومنػػذ سػػنة ٔ ٜٔٚصػػار العػػامل كلػػو يسػػري علػػى نظػػاـ
النق ػػد ال ػػورقي اإللزام ػػي وح ػػده ح ػػني عم ػػد نيكس ػػوف رئ ػػيس الوالي ػػات ادلتح ػػدة
األمريكيػػة حين ػػذ إىل إعػػبلف ايػػة اتفاقيػػة بريتػػوف وودز وفػػك ارتبػػاط الػػدوالر
بالذىب.

سعر الصرؼ
الصػػرؼ ىػػو اسػػتبداؿ عملػػة بعملػػة أي اسػػتبداؿ العملػػة بعضػػها بػػبعح.
وى ػػو يك ػػوف إم ػػا اس ػػتبداؿ عمل ػػة بعمل ػػة م ػػن ج ػػنس واح ػػد كاس ػػتبداؿ ال ػػذىب
بالػػذىب والفضػػة بالفضػػة وإمػػا اسػػتبداؿ عملػػة بعملػػة مػػن جنسػػني سلتلفػػني
كاسػتػب ػداؿ الػػذىب بالفض ػة والفضػػة بالػػذىب .أمػػا اسػػتبداؿ عملػػة بعملػػة مػػن
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جنس واحػد فيشػت ػرط فيػو التما ػل وال غلػوز فيػو التفاضػل مطلقػاً؛ ألنػو ربػا وىػو
حراـ كاسػتبػداؿ الذىب بالذىب واسػتبداؿ الورؽ النقدي الػذي ؽلكػن حتويلػو
إىل قيمتو من الذىب بالذىب ولذلك ال يوجد يف ىذه احلالة سعر الصرؼ.
وأم ػػا اس ػػتبداؿ عمل ػػة بعمل ػػة م ػػن جنس ػػني سلتلف ػػني كاس ػػتبداؿ ال ػػذىب
بالفضة واستبداؿ اجلنيو اإلصلليزي بالدوالر والروبل بالفرنك فألنو غلوز بشػرط
التقػػابح وتكػػوف نسػػبة أحػػدعلا لآلخػػر ىػػي سػػعر الصػػرؼ .فسػػعر الصػػرؼ ىػػو
نسبة االستبداؿ بني عملتني سلتلفتني.
والذي ػلمل الناس على الصرؼ ىو حاجة أحد ادلصػطرفني إىل العملػة
ال ػػيت بي ػػد ادلص ػػطرؼ اآلخ ػػر .أم ػػا الص ػػرؼ ب ػػني الن ػػاس يف العمل ػػة ادلتداول ػػة يف
الدولة الواحدة كصرؼ الذىب بالفضة والفضة بالذىب فألنو واضػ ويكػوف
بػػني الػػذىب والفضػػة؛ ألف الدولػػة تسػػري علػػى النظػػاـ الػػذىيب والنظػػاـ الفضػػي
ويكػػوف بػػني العملتػػني سػػعر الصػػرؼ .وىػػو يقػػرر حسػػب سػػعر السػػوؽ وال ضػػرر
مػػن تغػػري سػػعر الصػػرؼ بػػني العملػػة الواحػػدة الػػيت تسػػتعملها الدولػػة مػػن جنسػػني
كتغري سعر السلع.
سلتلفني ألنو ّ
أمػػا الصػػرؼ بػػني عملتػػني سلتلفتػػني لػػدولتني أو أكثػػر فهػػذا ىػػو ال ػذي
توجػػد منػػو ادلشػػاكل .لػػذلك كػػاف ال بػػد مػػن تثػػو باعتبػػاره واقع ػاً وبيػػاف احلكػػم
الشرعي فيو ويف سعر الصرؼ من حيث ىو.

أمػػا باعتبػػاره واقعػاً فػػألف الػػدوؿ تتبػػع أنظمػػة سلتلفػػة وؼلتلػػف وضػػع الػػدوؿ
الػػيت تتبػػع نظػػاـ الػػذىب عػػن وضػػع الػػدوؿ الػػيت تتبػػع النظػػاـ الػػورقي اإللزامػػي.
فحػ ػػني تتب ػ ػػع ع ػ ػػدة دوؿ نظ ػ ػػاـ ال ػ ػػذىب ف ػ ػػألف س ػ ػػعر الص ػ ػػرؼ بينه ػ ػػا أو نس ػ ػػبة
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االستبداؿ بني عمبل ػا ال بػد مػن أف تظػل ابتػة تقريبػاً .فػألف كانػت تسػري علػى
األسػػلوب ادلعػػدم فػػاألمر ػػاىر .ألنػػك يف الواقػػع ال تسػػتبدؿ عملتػػني سلتلفتػػني
قد تتغري قيمة كل واحدة منهما بالنسبة لؤلخر تبعاً لظروؼ العػرض والطلػب
اخلاصػػة بكػػل منهمػػا وإظلػػا أنػػت تسػػتبدؿ ذىب ػاً بػػذىب وكػػل مػػا يف األمػػر أف
الذىب قد طبع عليو يف إحد الػدوؿ شػعار أو صػورة سلتلفػة عػن الشػعار أو
الصورة اليت طبعت عليو يف الدولة األخػر  .وسػعر الصػرؼ بػني الػدولتني يكػوف
عندئػػذ النسػػبة بػػني وزف الػػذىب الصػػايف يف عملػػة الدول ػة األوىل ووزف الػػذىب
الص ػػايف يف عمل ػػة الدول ػػة الثاني ػػة .وس ػػعر الص ػػرؼ ب ػػني ال ػػدوؿ ال ػػيت تتب ػػع نظ ػػاـ
الذىب ال ؽلكن أف يتغري إال داخل حػدين معينػني يتوقفػاف علػى نفقػات نقػل
ال ػػذىب بينهم ػػا .ويطل ػػق عليهم ػػا اص ػػطبلح حػ ػ ّدي ال ػػذىب وحي ػػث إف ى ػػذه
النفقات تكوف يف الغالب صػغرية فيمكننػا -بشػيء مػن التجػاوز -أف نقػوؿ إف
سعر الصرؼ بني الببلد اليت تتبع نظاـ الذىب سعر ابت تقريبػاً .وإف كانػت
الػػببلد تسػػري علػػى أسػػلوب النقػػود الورقيػػة النائبػػة فأل ػػا تكػػوف يف موضػػوع سػػعر
الصرؼ كما ىي احلاؿ يف األسلوب ادلعدم سواء بسواء .ألنػو يف ىػذه احلالػة
يقوـ التداوؿ يف الواقع علػى النقػود ادلعدنيػة .وكػل مػا يف األمػر أنػو بػدالً مػن أف
تتػداوؿ بنفسػػها تقػػوـ ىػػذه النقػػود الورقيػػة مقامهػػا باعتبارىػػا نائبػػة عنهػػا ولػػذلك
تأخذ وضعها ااماً يف سػعر الصػرؼ بػل تأخػذ حكمهػا يف كػل شػيء .وأمػا إف
كانػػت الػػببلد تسػػري علػػى أسػػلوب النقػػود الورقيػػة الو يقػػة أي البنكنػػوت فأل ػػا
وإف كانػت سػػائرة علػػى النظػػاـ الػػذىيب إال أف الػػذىب يغطػػي جػػزءاً مػػن قيمتهػػا
وليس ىو قيمتهػا كلهػا .ولػذلك تلػف قيمتهػا تسػب احتيػاطي الػذىب الػذي
ذلا ويتكوف بينهما سعر الصرؼ .إال أف سعر الصرؼ ىذا يظل ابتاً وتسػهل
معرفتػ ػػو ألنػ ػػو يتوقػ ػػف علػ ػػى نسػ ػػبة احتيػ ػػاطي الػ ػػذىب وىػ ػػي كميػ ػػات معروفػ ػػة
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واضحة.
وأم ػػا إذا اتبع ػػت ع ػػدة دوؿ النظ ػػاـ ال ػػورقي اإللزام ػػي فألن ػػو ينش ػػأ عندئ ػػذ
موضػػوع حتديػػد سػػعر الصػػرؼ بينهػػا .فألنػػو عنػػد امتنػػاع حتويػػل العملػػة إىل ذىػػب
بسػػعر زلػػدود فػػألف ادلشػػكلة الػػيت تواجػػو الػػدوؿ حين ػػذ ىػػي كيػػف يتحػػدد سػػعر
الصرؼ بني ىذه الدوؿ اليت تتبع النظاـ الورقي اإللزاميو
وحل ىػذه ادلشػكلة ىػو أف العمػبلت الورقيػة ادلختلفػة ىػي سػلع سلتلفػة
يتػػداوذلا النػػاس يف السػػوؽ النقػػدي العػػادلي .ويشػػمو ا ال لػػذا ا وإظلػػا لقػػدر ا
علػػى ش ػراء سػػلع أخػػر يف مواطنهػػا األصػػلية؛ لػػذلك فػػألف نسػػبة االسػػتبداؿ بػػني
عملت ػػني ورقيت ػػني أو س ػػعر الص ػػرؼ بينهم ػػا يتح ػػدد تبعػ ػاً للق ػػوة الشػ ػرائية لك ػػل
منهما يف موطنها اخلاص .وعلى ىػذا فسػعر الصػرؼ ىػو نسػبة االسػتبداؿ بػني
عملتني .فلو كانت مصر وإيطاليا تتبعػاف النظػاـ الػورقي وكانػت اللػرية اإليطاليػة
تشمي هبا يف إيطاليا عشر وحػدات مػن السػلع وكػاف اجلنيػو ادلصػري تشػمي بػو
يف مصػػر مائػػة وح ػػدة مػػن الس ػػلع لكانػػت نس ػػبة االسػػتبداؿ بينهم ػػا ى ػػي جني ػػو
مصػػري واحػػد لكػػل عشػػر ل ػريات إيطاليػػة .إال أف سػػعر الصػػرؼ ىػػذا ؽلكػػن أف
يتغػػري؛ ألف العمػػبلت الورقيػػة ىػػي عبػػارة عػػن سػػلع سلتلفػػة يتبػػادؿ النػػاس هبػػا يف
الس ػػوؽ النق ػػدي الع ػػادلي ويش ػػمو ا ال ل ػػذا ا وإظل ػػا لق ػػدر ا عل ػػى ش ػراء س ػػلع
وجه ػػود م ػػن البلػػداف ال ػػيت أصػػدر ا فمتف ػػع قيمتهػػا باطلف ػػاض أس ػػعار الس ػػلع يف
مواطنه ػ ػػا األص ػ ػػلية وت ػ ػػنخفح بارتف ػ ػػاع أس ػ ػػعار تل ػ ػػك الس ػ ػػلع .فمنفع ػ ػػة العمل ػ ػػة
األجنبية عندنا تتوقف على قو ا الشرائية .فػألف زادت ىػذه القػوة زادت منفعتهػا
ل ػػدينا وازداد اس ػػتعدادنا ل ػػدفع كمي ػػة أك ػػس م ػػن عملتن ػػا للحص ػػوؿ عل ػػى كمي ػػة
تقابله ػػا م ػػن العمل ػػة األجنبي ػػة .وإف قل ػػت ى ػػذه الق ػػوة قل ػػت منفع ػػة تل ػػك العمل ػػة
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لػػدينا وقػػل اسػػتعدادنا لػػدفع كميػػة كبػػرية مػػن عملتنػػا للحصػػوؿ علػػى كميػػة مػػن
العملة األجنبية؛ ألف تلك العملة األجنبية صرت ال تستطيع أف تشػمي هبػا يف
مواطنهػػا األصػػلية بالقػػدر الػػذي كنػػت تشػػميو هبػػا يف حػػني أف عملتنػػا ال ت ػزاؿ
زلافظة علػى قيمتهػا .فلػو فرضػنا أف مسػتو األسػعار بػني مصػر وإصللػما يف سػنة
معينػػة كػػاف مائػػة يف البلػػدين وكػػاف سػػعر الصػػرؼ بينهمػػا ىػػو جنيػػو مصػػري لكػػل
جنيػػو إصلليػػزي فػػألف سػػعر الصػػرؼ يكػػوف متعػػادالً ويكػػوف القصػػد مػػن الصػػرؼ
ىو احلصوؿ علػى سػد احلاجػة مػن البضػائع اإلصلليزيػة ولػذلك ال ػلصػل إقبػاؿ
وال إعػراض علػػى اجلنيػػو اإلصلليػػزي يف ببلدنػػا .ولكػن لػػو ارتفػػع مسػػتو األسػػعار
عنػػدنا إىل مػػائتني وبقػػي مسػػتو األسػػعار يف إصللػما مائػػة فػػألف اجلنيػػو اإلصلليػػزي
يف ببلدنا تتضاعف قيمتو فيصب سعر الصرؼ ىو جنيو مصري لنصػف جنيػو
إصلليػػزي فيحصػػل اإلقبػػاؿ علػػى اجلنيػػو اإلصلليػػزي الطلفػػاض األسػػعار يف إصلل ػما
ويقل اإلقباؿ على اجلنيو ادلصري الرتفاع األسػعار يف مصػر .ويمتػب علػى ذلػك
أف طلب اإلصلليز للجنيهات ادلصػرية سػيقل وبالتػا سػيقل إقبػاذلم علػى السػلع
ادلصرية .وسيفضلوف عليها حتماً سػلعهم احلاليػة .ألف أسػعار السػلع ادلصػرية قػد
ارتفعػػت إىل الضػػعف بينمػػا أسػػعار السػػلع ادلنتجػػة عنػػدىم قػػد لػػت كمػػا ىػػي.
وىك ػػذا يتغ ػػري س ػػعر الص ػػرؼ تبعػ ػاً لتغ ػػري أس ػػعار الس ػػلع يف البل ػػد ال ػػيت أص ػػدرت
العملػػة .ولػػو ارتفػػع مسػػتو األسػػعار يف بلػػد مػػا عنػػو يف بلػػد رخػػر بسػػبب زيػػادة
النقػػود مػػثبلً فػػألف سػػعر الصػػرؼ ال بػػد مػػن أف يتغػػري بينهمػػا فتػػنخفح القيمػػة
اخلارجية لعملة الدولة اليت ارتفعت األسعار فيها.
إف أسعار الصػرؼ بػني عملػة دولػة مػا والعمػبلت األجنبيػة تتمشػى مػع
العبلقػػة بػػني أسػػعار الصػػرؼ للعمػػبلت األجنبيػػة فيمػػا بينهػػا عػػىن أنػػو لػػو كػػاف
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الػػدينار العراقػػي يعػػادؿ ٓٓٔ) لاير إيػػرام أو ٕٓٓ) لػػرية إيطاليػػة أو ٓٓٗ)
فرنػػك فرنسػػي فػػألف أسػػعار الص ػػرؼ بػػني العمػػبلت األجنبيػػة ىػػذه تك ػػوف يف
إيػ ػراف ى ػػي لاير واح ػػد إيػ ػرام ي لريت ػػني إيط ػػاليتني أو ٗ فرنك ػػات فرنس ػػية .ويف
إيطاليػػا لػػرية إيطاليػػة واحػػدة ي ف ػرنكني فرنسػػيني أو نصػػف لاير إي ػرام وىكػػذا.
وىػػذا ىػػو مػػا ػلػدث فع ػبلً لػػو كانػػت كػػل دولػػة تػػمؾ القيمػػة اخلارجيػػة لعملتهػػا
تتغػػري تبع ػاً لتغػػري مسػػتو األسػػعار فيهػػا وال تفػػرض القيػػود الثقيلػػة علػػى حركػػة
التجػػارة الدوليػػة وعلػػى حتويػػل النقػػد األجنػػيب إىل نقػػد زللّػػي أو النقػػد احمللّػػي إىل
نقػػد أجنػػيب .ولكػػن قػػد حتػػاوؿ دولػػة احملافظػػة علػػى القيمػػة اخلارجيػػة لعملتهػػا رغػػم
ارتفػاع األسػعار فيهػا وذلػك بواسػطة حتديػد طلػب ادلسػتوردين فيهػا علػى السػلع
األجنبية عن طريق التقليل من رخص االسترياد مثبلً .ويف مثل ىػذه احلالػة قػد
ؼلتل التناسب بني أسعار الصرؼ ادلختلفة يف الػببلد ادلختلفػة .فهػذا االخػتبلؼ
يف التناس ػػب ب ػػني أس ػػعار الص ػػرؼ ال ؽلك ػػن أف ػل ػػدث إالّ إذا فرض ػػت بع ػػح
الػػدوؿ قيػػوداً علػػى عمليػػات النقػػد األجنػػيب فيهػػا .وذلػػك ألنػّػو إف مل توجػػد ىػػذه
القيود فألف التاجر قد يتمكن من استبداؿ العملة فػريب ويتهافػت النػاس علػى
ذلػػك فينػػتج إعػػادة التناسػػب مػػرة أخػػر بػػني أسػػعار الصػػرؼ ادلختلفػػة .وىػػذه
القيود على ادلعامبلت الصرفية اىرة شائعة يف كثري من الػببلد يف سػت احلػرب
ويف حػػاالت االخػػتبلؿ االقتصػػادي الشػػديد الػػذي قػػد يلػػم هبػػا .وإننػػا لنجػػد يف
مثػػل ىػػذه األوقػػات أف قيمػػة عملػػة الدولػػة الػػيت تقيػػد معامبل ػػا النقديػػة هبػػذه
القيود تلف من بلد إىل رخر تبعػاً لؤلنظمػة النقديػة ادلتبعػة يف كػل بلػد .ففػي
البلػػد الػػذي فيػػو نظػػاـ سػػعر الصػػرؼ ادلوحػػد يظػػل سػػعر الصػػرؼ الر ػػي بػػني
عملتػ ػػو وعملػ ػػة الدولػ ػػة ادلػ ػػذكورة ابت ػ ػاً إذ يشػ ػػميها البنػ ػػك ادلركػ ػػزي والبنػ ػػوؾ
ادلرخص ذلا زاولة عمليات النقد األجنيب بسعر ابت ويبيعها بسعر ابت.
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أمػػا يف الػػببلد الػػيت ال تتبػػع نظ ػاـ سػػعر الصػػرؼ ادلوحػػد والػػيت ال يتعهػػد
فيها البنك ادلركػزي بشػراء أو بيػع العمػبلت األجنبيػة بسػعر معػني فػألف أسػعار
ىػػذه العمػػبلت األجنبيػػة تتغػػري بػػني وقػػت ورخػػر تبعػاً لظػػروؼ العػػرض والطلػػب.
ويوصػ ػػف نظػ ػػاـ الص ػ ػػرؼ يف الػ ػػببلد ال ػ ػػيت تسػ ػػم بتغ ػ ػريات أسػ ػػعار العم ػ ػػبلت
األجنبية فيها تبعاً لظروؼ العرض والطلب بأنو نظػاـ أسػعار الصػرؼ ادلتغػرية.
ويبلحػ ػ أف أس ػػعار الص ػػرؼ في ػػو ق ػػد ال تنش ػػأ فق ػػا ع ػػن تغػ ػريات مس ػػتويات
األسػػعار بينػػو وبػػني الػػببلد األخػػر وإظلػػا قػػد تنشػػأ أيض ػاً بسػػبب حتديػػد حركػػة
التجػػارة الدوليػػة أو اخػػتبلؿ ادل ػوازين احلسػػابية للػػدوؿ ادلختلفػػة ألي سػػبب .ويف
بعح الببلد يكوف نظاـ أسعار الصرؼ ادلتغػرية مسػموحاً بػو قانونػاً كلبنػاف فألنّػو
بلد تسم فيو احلكومة بتغري أسعار الصرؼ تبعاً للتغػريات اليوميػة الطارئػة علػى
روؼ العرض والطلب .ويف بعح البلداف األخر يكوف نظاـ أسػعار الصػرؼ
ادلتغػػري شلنوعػاً .ولكنػػو مػػع ذلػػك قػػد توجػػد فيػػو معػامبلت بػػني األفػراد ترمػػي إىل
بيع أو شراء عمبلت أو حسابات أجنبية بأسعار تلػف كػل االخػتبلؼ عػن
األسعار الر ية.
ىذا ىػو الصػرؼ وسػعر الصػرؼ لػد الػدوؿ القائمػة يف العػامل .وبعبػارة
أخر ىذا ىو واقع الصرؼ وواقػع سػعر الصػرؼ يف بلػداف العػامل .أمػا احلكػم
الشػػرعي بالنسػػبة للصػػرؼ وسػػعر الصػػرؼ فػػألف الدولػػة اإلسػػبلمية تسػػري علػػى
نظػػاـ الػػذىب سػ ػواء أجعلتػ ػو نظامػ ػاً معدنيػ ػاً أـ جعلتػػو نقػػوداً ورقيػػة نائبػػة ذلػػا
مقابػػل مػػن الػػذىب والفض ػة مسػػا ٍو لقيمتهػػا اال يػػة اامػاً وس ػواء جعلػػت للنقػػد
ادلعدم صػفة معينػة ال تلػف أـ مل معػل فأل ػا ملزمػة بالسػري عليػو؛ ألنػو حكػم
شػ ػرعي وتمتػػب عليػػو عػػدة أحكػػاـ شػػرعية .والص ػػرؼ يف داخلهػػا بػػني اجل ػػنس
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الواحػػد غلػػب فيػػو التما ػػل وال غلػػوز فيػػو التفاضػػل .وكػػذلك الصػػرؼ يف خارجهػػا
بػػني اجلنػ ػس الواحػػد ال ؼلتلػػف مطلق ػاً .فػػاحلكم الشػػرعي واحػػد ال يتغيػ ػر .وأم ػػا
الصػػرؼ بػػني جنسػػني سلتلفػػني فألنػػو غلػػوز فيػػو التفاضػػل والتما ػػل كالصػػرؼ بػػني
الػػذىب والفضػػة علػػى شػػرط التقػػابح يػػداً بيػػد بالػػذىب والفضػ ػة .وال فػ ػرؽ يف
ذلػك بػني الصػرؼ يف الػداخل ويف اخلػارج؛ أل ّف احلكػم الش ػرعي واحػد ال يتغػػري.
فكم ػػا ج ػػاز التفاض ػػل يف الص ػػرؼ ب ػػني الذى ػ ػب والفض ػ ػة يف ال ػػداخل ي ػػداً بي ػ ػد
فكػػذلك غلػ ػوز التفاضػػل بينهمػػا يف اخلػػارج يػػداً بيػػد .وكػػذلك احلػػاؿ يف الصػػرؼ
بػػني عملػػة الدولػػة اإلسػػبلمية وعمػػبلت الػػدوؿ األخػػر مػػن النقػػود ادلعدنيػػة
والنق ػػود الورقي ػػة النائب ػػة أي ال ػػيت ذل ػػا مقاب ػػل م ػػن ال ػػذىب والفض ػػة مس ػػاو اامػ ػاً
لقيمتهػػا اال يػػة فألنػّػو غلػػوز فيهػػا التفاضػػل عنػػد اخػػتبلؼ اجلػػنس .ولكػػن علػػى
شػػرط أف يكػػوف يػػداً بيػػد يف الػػذىب والفضػػة ولكػػن ال غلػػوز فيػػو التفاضػػل عنػػد
احتاد اجلنس بل غلب التما ل؛ أل ّف التفاضل ربا وىو حراـ شرعاً.
أمػػا النقػػود الورقيػػة الو يقػػة وىػػي الػػيت يغطػػى قسػػم مػػن قيمتهػػا أي الػػيت
يكػػوف ذلػػا احتيػػاطي أقػػل مػػن قيمتهػػا اال يػػة فأل ػػا تعتػػس قيمتهػػا النقديػػة ق ػدار
ماذل ػػا م ػػن احتي ػػاطي وتص ػػرؼ بعملتن ػػا اإلس ػػبلمية عل ػػى ى ػػذا االعتب ػػار وتأخ ػػذ
حين ػػذ هب ػػذا االعتب ػػار وهب ػػذا ادلق ػػدار حك ػػم الص ػػرؼ ب ػػني ال ػػذىب والفض ػػة يف
النقد ادلعدم مع اعتبار قيمة االحتياطي فقا عند حساب الصرؼ.
أما النقود الورقيػة اإللزاميػة وىػي نقػود ليسػت نائبػة عػن ذىػب أو فضػة
وال مسػػتندة إىل ذىػػب أو فضػػة فأل ػػا تأخػػذ حكػػم النقػػدين ادلختلفػػني فيجػػوز
فيها التفاضل والتما ل لكن ال بد من أف يكوف ذلك يداً بيد.
وعلػػى ىػػذا فالصػػرؼ بػػني عملػػة الدولػػة اإلسػػبلمية وبػػني عمػػبلت الػػدوؿ
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األخر جائز كالصػرؼ بػني عملتهػا سػواء بسػواء .وجػائز أف يتفاضػل الصػرؼ
بينهم ػػا؛ أل م ػػا م ػػن جنس ػػني سلتلف ػػني عل ػػى ش ػػرط أف يك ػػوف ي ػػداً بي ػػد بالنس ػػبة
للذىب والفضة.
ونسػػبة االسػػتبداؿ بػػني الػػذىب والفضػػة أو سػػعر الصػػرؼ بينهمػػا لػػيس
ابتػاً اامػاً وإظلػػا يتغػػري تسػػب سػػعر السػػوؽ للػػذىب والفضػػة .وال فػػرؽ يف ذلػػك
ب ػػني الص ػػرؼ يف ال ػػداخل وبين ػػو يف اخل ػػارج .وك ػػذلك احل ػػاؿ ب ػػني عمل ػػة الدول ػػة
اإلسبلمية وعمبلت الػدوؿ األخػر فألنّػو جػائز أف يتغػري سػعر الصػرؼ بينهمػا.
إالّ أف سعر الصرؼ بػني عملػة الدولػة اإلسػبلمية وعمػبلت الػدوؿ األخػر ال
ي ر يف الدولة اإلسبلمية لسببني ا نني:
أحػػدعلا :أف الػػببلد اإلسػػبلمية متػػوفرة لػػديها مجيػػع ادل ػواد اخلػػاـ الػػيت تلػػزـ
لؤلمػة وللدولػػة .فػبل حتتػػاج إىل سػلع غريىػػا احتياجػاً أساسػػياً أو احتيػاج ضػػرورة.
وذلذا تستطيع أف تستغت بسلعتها احمللية فبل ي ر فيها التغري.
انيهما :أف الببلد اإلسبلمية الػك سػلعاً كػالبموؿ مػثبلً حتتاجهػا مجيػع
الػػدوؿ يف العػػامل وتسػتطي ػع أف انػػع بيع ػها للن ػاس إال إذا دفػع ػوا ذلػػا مثنهػػا ذىب ػاً.
والدولة اليت تسػتػغػت عن غريىػا بس ػلعها احملليػة والػيت الػك سػلعاً ػلتاجهػا مجيػع
النّاس ال ؽلكن أف ي ر فيها تغيري سػعر الصػرؼ مطلقػاً فهػي الػيت تسػتطيع أف
تتحكم يف األسواؽ العادلية النقدية وال يستطيع أحد أف يتحكم بعملتها.
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التجارة الخارجية
بع ػػد أف انتق ػػل تعام ػػل البي ػػع والشػ ػراء م ػػن مبادل ػػة ادلقايض ػػة إىل ادلبادل ػػة
بتوسػػيا النقػػود ازداد النشػػاط التجػػاري بػػني األف ػراد وازداد تقسػػيم العمػػل بػػني
األفػ ػ ػراد يف البل ػ ػػد الواح ػ ػػد وازداد تقس ػ ػػيمو ب ػ ػػني الش ػ ػػعوب واألم ػ ػػم يف البل ػ ػػداف
ادلختلف ػػة .وىك ػػذا انته ػػى العه ػػد ال ػػذي ك ػػاف يع ػػيش في ػػو الف ػػرد لنفس ػػو وانته ػػت
األجيػػاؿ الػػيت كانػػت تعي ػش فيهػػا كػػل أمػػة أو كػػل شػػعب عػػزؿ عػػن غريىػػا مػػن
الش ػعوب واألمػػم وأصػػبحت التجػػارة الداخلي ػة واخلارجي ػة مػػن مقتض ػيات احلي ػاة
يف العالػم.
والفػػرؽ بػػني التجػػارة الداخليػػة والتجػػارة اخلارجيػػة أف التجػػارة الداخليػػة
األمػة الواحػدة وىػذه ينطبػق عليهػا أحكػاـ
ىي عمليات البيع والشراء بني أفراد ّ
البيع اليت ذكرىا الفقهاء وال حتتاج إىل أيّة مباشػرة مػن الدولػة حػ وال إشػراؼ
مباشػػر وإظلػػا حتتػػاج إىل إش ػراؼ عػػاـ يف إل ػزاـ النػػاس بأحكػػاـ اإلسػػبلـ يف البيػػع
والشراء ومعاقبة ادلخالفني ذلا كأية عمليػة مػن عمليػات ادلعػامبلت كاإلجػارة
والػػزواج وغػػري ذلػػك .أمػػا التجػػارة اخلارجيػػة فهػػي عمليػػات البيػػع والش ػراء الػػيت
مػػري بػػني الشػػعوب واألمػػم ال بػػني أف ػراد مػػن دولػػة واحػػدة .س ػواء أكانػػت بػػني
دولتني أـ كانت بني فردين كػل منهمػا مػن دولػة غػري األخػر يشػمي بضػاعة
لينقلهػػا إىل بػػبلده فهػػي كلهػػا تػػدخل حتػػت سػػيطرة عبلقػػة دولػػة بدولػػة .ولػػذلك
تباشر الدولة منع إخراج بعح البضائع وإباحة بعضها وتباشػر موضػوع التجػار
احلربيني وادلعاىدين فهي تباشر التجارة مطلقاً وتباشر موضػوع التجػار مػن غػري
رعاياى ػػا .أم ػػا رعاياى ػػا فيكف ػػي اإلش ػراؼ عل ػػيهم يف التج ػػارة اخلارجي ػػة كالتج ػػارة
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الداخلية إذ ىم من العبلقة الداخلية.
والتجػػارة اخلارجيػػة كانػػت تنتقػػل بػػني الػػدوؿ بواسػػطة األف ػراد مػػن التجػػار
فيػػذىب الرجػػل إىل بػػبلد أخػػر ليحضػػر مػػارة فيقػػوـ بش ػراء بضػػاعة ينقلهػػا إىل
ببلده .أو يأخذ ىو بضاعة إىل ببلد أخر لبيعها ح ػلضػر مثنهػا لػببلده أو
يشمي هبا بضاعة ػلضرىا لببلده ويف مجيع احلاالت تقوـ الدولػة بتنظػيم ىػذه
التجػػارة واإلش ػراؼ عليهػػا مباشػػرة .ومػػن أجػػل ذلػػك وضػػعت مراكػػز ذلػػا عل ػػى
حدود الببلد .وىذه ادلراكز ىي اليت يسػميها الفقهػاء مسػا  .إذ ينبغػي للخليفػة
أف تك ػػوف ل ػػو مس ػػا عل ػػى ادلواض ػػع ال ػػيت تنف ػػذ إىل ب ػػبلد الك ّف ػػار م ػػن الط ػػرؽ
فيفتشوف مػن م ّػر هبػم مػن التجػار .فهػذه ادلسػا علػى احلػدود ىػي الػيت تشػرؼ
مباش ػػرة عل ػػى التج ػػارة ال ػػيت ت ػػدخل ال ػػببلد أو ال ػػيت ػػرج منه ػػا .أي م ػػن أج ػػل
اإلشػ ػراؼ مباش ػػرة عل ػػى التج ػػار سػ ػواء أك ػػانوا ب ػػائعني أـ مشػ ػمين .فه ػػي تق ػػوـ
بتنظيم ىذه التجارة وتنفذ ىذا التنظيم بواسطة ىػذه ادلراكػز الػيت علػى احلػدود.
أي تقوـ على تنظيم تنقل األشخاص واألمواؿ الداخلة إليها أو اخلارجة منهػا
عس حدودىا وتشرؼ مباشرة على ذلك.
ودل ػػا ك ػػاف احلك ػػم الش ػػرعي ى ػػو خط ػػاب الش ػػارع ادلتعل ػػق بأفع ػػاؿ العب ػػاد
كان ػػت األحك ػػاـ الش ػػرعية ادلتعلق ػػة بالتج ػػارة اخلارجي ػػة إظل ػػا نزل ػػت يف ح ػػق أفػ ػراد
اإلنسػػاف وكػػاف احلكػػم ادلتعلػػق بادلػػاؿ إظلػػا يتعلػػق بادلػػاؿ مػػن ناحيػػة كونػػو شللوكػاً
لفػػرد معػػني .ومػػن ىنػػا كانػػت أحكػػاـ التجػػارة باعتبػػار التجػػار ال باعتبػػار نػػوع
ادل ػػاؿ وذل ػػذا كان ػػت األحك ػػاـ ادلتعلق ػػة بالتج ػػارة اخلارجي ػػة إظل ػػا ى ػػي األحك ػػاـ
ادلتعلقة باألفراد من حيػث نظػر الشػرع ذلػم وألمػواذلم أي مػن حيػث حكػم ا
يف حقهم ومن حيث حكم ا يف أمواذلم ادلملوكة ذلم.
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وعلػػى ىػػذا فػػألف أحكػػاـ التجػػارة اخلارجيػػة ليسػػت متعلقػػة بالتجػػارة وال
بادلنشػػأ الػػذي أنتجهػػا وإظلػػا ىػػي متعلقػػة بالتػػاجر أل ّف أحكػػاـ ادلػػاؿ تابعػػة دلالػػك
ادلػػاؿ تأخػػذ حكمػػو فمػػا يصػػدؽ مػػن حكػػم علػػى ادلالػػك يص ػػدؽ علػػى مالػػو
ادلملوؾ لو .وىػذا خبػبلؼ النظػاـ الرأ ػا فػألف حكػم التجػارة اخلارجيػة إظلػا ىػو
للمػػاؿ ال لصػػاحبو فينظػػر إليػػو مػػن حيػػث منشػػأ ادلػػاؿ ال مػػن حيػػث التػػاجر.
وىػػذا ىػػو الفػػرؽ بػػني نظػػرة اإلسػػبلـ ونظػػرة النظػػاـ الرأ ػػا  .إذ النظػػاـ الرأ ػػا
ينظػػر للمػػاؿ وللمنشػػأ الػػذي أنتجػػو فيعطيػػو حكػػم ادلنشػػأ .أمػػا اإلسػػبلـ فينظػػر
دلالػػك ادلػػاؿ أي للتػػاجر بغػػح النظػػر عػػن منشػػأ ادلػػاؿ الػػذي أنتجػػو فالرأ اليػػة
تعتس ادلاؿ واإلسبلـ يعتس الشخص .نعم إف لنوع ادلػاؿ الػذي يتػاجر بػو أ ػراً يف
إباح ػػة التج ػػارة أو منعه ػػا ولك ػػن ى ػػذا متعل ػػق بوص ػػف ادل ػػاؿ م ػػن حي ػػث كون ػػو
مض ػ ػراً أو نافع ػ ػاً ولػ ػػيس ىػ ػػو مػ ػػن حيػ ػػث منش ػ ػ ه .فػ ػػاحلكم إظلػ ػػا ىػ ػػو بالنسػ ػػبة
للش ػػخص ادلالػ ػػك للتجػ ػػارة أي بالنسػ ػػبة للتػ ػػاجر ال للتجػ ػػارة .والتجػ ػػار الػ ػػذين
يػػدخلوف أراضػػي الدولػػة اإلسػػبلمية أو ؼلرجػػوف منهػػا بل ػػة أصػػناؼ :فهػػم إمػػا
أش ػػخاص م ػػن رعاي ػػا الدول ػػة س ػواء أك ػػانوا مس ػػلمني أـ ذمي ػػني وإم ػػا أش ػػخاص
معاىدوف وإما أشخاص حربيوف.
أمػػا الػػذين ىػػم مػػن رعايػػا الدولػػة اإلسػػبلمية فألنػّػو ال غلػػوز ذلػػم أف ػلمل ػوا
إىل دار احلػػرب مػػا يسػػتعني بػػو أىػػل احلػػرب علػػى احلػػرب مػػن األسػػلحة وكػػل مػػا
يسػ ػػتعاف بػ ػػو يف احلػ ػػرب .أي ػلػ ػػرـ علػ ػػيهم أف ؼلرج ػ ػوا مػ ػػن ال ػ ػػببلد مجي ػ ػػع ادل ػ ػواد
االسػماتيجية الػػيت تسػػتعمل يف احلػػرب فعػبلً؛ أل ّف فيػػو إمػػداد األعػػداء وإعػػانتهم
علػػى حػػرب ادلسػػلمني ويعتػػس ذلػػك تعاونػاً علػػى اإلا؛ ألنػّػو تعػػاوف مػػع احل ػربيني
عل ػػى ادلس ػػلمني ؛ ق ػػاؿ ا تع ػػاىل .    :ف ػػبل ؽلك ػػن
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أحػد مػن يػل ىػذه ادلػواد وإخراجهػا مػن بػبلد اإلسػبلـ سػواء أكػاف مسػػلماً أـ
ذمياً .ىذا إذا كاف إخراجها إعانة ألىل احلرب على احلػرب ضػد ادلسػلمني أمػا
إذا مل يكػػن إخراجهػػا إعانػػة ذلػػم ضػػد ادلسػػلمني فألنػّػو حين ػػذ غلػػوز .وأمػػا يػػل مػػا
عػػدا ذلػػك مػػن أنػواع التجػػارة كالثيػػاب وادلتػػاع وضلػػو ذلػك إلػػيهم فألنػّػو غلػػوز؛
ألف ّّ الرسػوؿ أمػر ثمامػة أف يَ ِمي ػر أىػل مكػة وىػم حػرب عليػو والنعػداـ معػػىن
َ

اإلم ػ ػػداد واإلعان ػ ػػة للح ػ ػػر وأل ّف م ػ ػػار ادلس ػ ػػلمني ك ػ ػػانوا ي ػ ػػدخلوف دار احل ػ ػػرب
للتجػػارة يف أيػػاـ الصػػحابة وعلػػى م ػرأ ومسػػمع مػػنهم مػػن غػػري هػػور الػػرد
واإلنكػار علػيهم مػع أنػو شلػا ال يسػكت عػػن مثلػو الصػحابة لػو كػاف غػري جػػائز
فس ػػكو م ع ػػن ذل ػػك م ػػع علمه ػػم ب ػػو يعت ػػس إمجاعػ ػاً س ػػكوتياً .فيج ػػوز للتج ػػار
ادلسلمني والذميني أف ؼلرجوا الطعػاـ وادلتػاع خػارج الػببلد للتجػارة إالّ أف تكػوف
شلا حتتاج إليو الرعية لقلتو فيمنع.

ىػػذا بالنسػػبة للتجػػارة مػػع دار احلػػرب احملاربػػة حكم ػاً أمػػا لػػو كانػػت دار
احلػػرب زلاربػػة فعػبلً كألسػرائيل) فألنػّػو ال مػػوز التجػػارة معهػػا ال يف سػػبلح وال
يف طعاـ وال يف غريه أل ّف يف كل ذلك تقوية ذلا علػى الصػمود ضػد ادلسػلمني
فيكوف معاونة على اإلا والعدواف فيمنع.
ىذا بالنسبة إلخراج التجارة من الببلد أمػا بالنسػبة إلدخػاؿ التجػارة إىل
ال ػػببلد ف ػػألف قول ػػو تع ػػاىل    :ع ػػاـ يش ػػمل التج ػػارة الداخلي ػػة
والتجػارة اخلارجيػػة ومل يػرد نػػص ؽلنػػع ادلسػلم أو الػػذمي مػػن إدخػاؿ ادلػػاؿ للػػببلد
بل يبقى نص احلل على عمومو .وعليو غلوز للمسلم أف يدخل التجػارة للػببلد
مهمػػا كػػاف نوعهػػا وال ؽلنػػع مػػن إدخػػاؿ كػػل مػػاؿ غلػػوز للمسػػلم أف ؽللكػػو وكػػل
بضاعة غلوز للفرد أف ؽللكها دوف أي حاجز.
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أم ػػا ادلعاى ػػدوف ف ػ ػأل م يع ػػاملوف يف التج ػػارة اخلارجيػ ػػة تس ػػب نصػ ػػوص
ادلعاىدة ادلعقودة معهم سواء أكاف ذلك يف البضاعة اليت ؼلرجو ػا مػن ببلدنػا
أـ البضاعة اليت يػدخلو ا لببلدنػا .إالّ أ ػم ال ؽلكنػوف مػن أف يشػموا مػن ببلدنػا
السػػبلح وكػػل مػػا يس ػػتعاف بػػو علػػى احلػػرب ولػػو اشػػموا ذلػػك ال ؽلكن ػػوف مػػن
إخراجػػو مػػن ببلدنػػا؛ أل ّف ذلػػك إعانػػة ذلػػم وىػػم وإف كػػانوا معاىػػدين فػػأل م مل
ؼلرج ػوا ع ػػن ك ػػو م ؽلك ػػن أف يكون ػوا زل ػػاربني إالّ أف يك ػػوف ذل ػػك شل ػػا ال يعت ػس
إعانػػة ذلػػم كػػأ ّف كانػػت مصػػلحة ادلسػػلمني يف تسػػليحهم بسػػبلح معػػني ال يػ ر
وال يصػػل إىل درجػػة اإلعانػػة؛ أل ّف منػػع بيػػع السػػبلح ومػػا شػػاكلو شلػػا يسػػتعاف بػػو
يف احلرب ىو لعلّة عدـ إمداد العدو وإعانتو فألذا عُدمت العلّة عُدـ احلكم.
أما احلربيوف فهم كل من ليس بيننػا وبيػنهم معاىػدات وليسػوا مػن رعايػا
الدولػػة اإلسػػبلمية س ػواء أكانػػت حالػػة احلػػرب بيننػػا وبيػػنهم قائمػػة أـ مل تكػػن
فهػػم يعتػػسوف بالنسػػبة للمسػػلمني ح ػربيني .إالّ أنػػو إف كانػػت حالػػة احلػػرب بيننػػا
وبيػػنهم قائمػػة بالفعػػل فيعتػػسوف كاعتب ػػار مػػن نش ػػتبك معهػػم يف معركػػة نأخ ػػذ
أسػراىم ونقتػػل مػػن نظفػػر بػػو إف مل يكػػن أعطػػي أمانػاً ونسػػتحل أمػواذلم .وإف
مل تكػػن حالػػة احلػػرب قائمػػة بالفعػػل فألنّػػو ال ػلػػل مػػنهم شػػيء إالّ مػػن دخػػل
ببلدنا بغري أماف سواء دخل ىو أـ مالو فيعتس ىػو اعتبػار احلػر ويعتػس مالػو
أنو ماؿ حر  .وعلى ىػذا األسػاس يعامػل التجػار احلربيػوف سػواء أكػاف التػاجر
بائعاً أـ مشػمياً فكلهػم يعتػسوف مػاراً واحلكػم الشػرعي يف ذلػك يػتلخص فيمػا
يلي:
ال غل ػ ػػوز حل ػ ػػر أف ي ػ ػػدخل دار اإلس ػ ػػبلـ إالّ بأم ػ ػػاف أي ب ػ ػػألذف خ ػ ػػاص
بالػػدخوؿ .وإعطػػاؤه األمػػاف ىػػو إذف لػػو بالػػدخوؿ .فػػألف دخػػل بغػػري أمػػاف ينظػػر
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فػػألف دخػػل وكػػاف معػػو متػػاع يبيعػػو يف دار اإلسػػبلـ وقػػد جػػر التعامػػل معهػػم أف
يػػدخلوا إلينػػا مػػاراً بغػػري أمػػاف مل يعػػرض ذلػػم وإظلػػا ي خػػذ علػػى أمػواذلم مػػا ي خػػذ
على األمواؿ اخلارجية وىو أف نأخذ مػنهم مػا يأخػذوف مػن مارنػا أي ادلعاملػة
بادلثػػل .ويسػػم دلػػن دخػػل بػػالبيع والشػراء طبقػاً للتعامػػل مثػػل حالػػة األشػػخاص
القريبني من حػدود الػببلد فػألف التعامػل معهػم غلػري بػأف يػدخلوا دوف إذف أي
دوف أمػاف .أمػا إف مل غلػ ِر التعامػل معهػم علػى دخػوذلم مػاراً أو جػر التعامػػل
ولكػػن الشػػخص الػػذي دخػػل قػػد دخػػل بغػػري مػػارة عومػػل معاملػػة احلػػر غػػري
التػػاجر فػػبل ػلف ػ دمػػو وال مالػػو يف الػػببلد .ولػػو قػػاؿ ج ػػت مسػػتأمناً ال يقبػػل
منو .وذلك أل ّف إعطػاء األمػاف للحػر شػرط يف اسػتحقاقو حفػ دمػو ومالػو يف
ا األماف ال ُػلف ويقوـ مقاـ إعطػاء األمػاف التعامػل اجلػاري
ببلدنا فألف مل يُع َ
يف شأف التجار فحسب إذا كانوا ػلملػوف مػارة .وإعطػاء احلػر األمػاف لنفسػو
يعت ػػس إعط ػػاء لؤلم ػػاف دلال ػػو .ف ػػألف ن ػػو احل ػػر اإلقام ػػة يف ال ػػببلد وأق ػػاـ اّ أراد
الرجػػوع إىل دار احلػػرب وأودع مالػػو مسػػلماً أو ذمي ػاً أو أقرض ػػهما إيػػاه فألنّػػو
ينظر فػألف عػاد إىل دار احلػرب لغػرض مػن األغػراض أو عػاد تػاجراً أو رسػوالً
أو متنزىػاً أو حلاجػػة يقضػػيها اّ يعػػود إىل دار اإلسػػبلـ فألنػّػو يبقػػى أمانػػو علػػى
مالػػو ونفسػػو؛ أل ّف خروجػػو لػػدار احلػػرب مػػع بقػػاء نيتػػو اإلقامػػة يف دار اإلس ػػبلـ
ػذمي وال يبط ػػل األم ػػاف
ػذمي إذا دخ ػػل دار احل ػػرب فيأخ ػػذ حك ػػم ال ػ ّ
أش ػػبو ال ػ ّ
خروجو لدار احلرب ما دامت نيتػو العػودة إىل دار اإلسػبلـ .أمػا إف عػاد إىل دار
احلرب مستوطناً بطل األماف يف نفسو مطلقاً فلػو أراد الػدخوؿ مػرة انيػة ػلتػاج
إىل أماف جديد .أما األماف بالنسبة دلالو فينظر فيو فألف كاف مالو ىذا قػد أبقػاه
يف دار اإلسػبلـ بػأف أودعػو مسػلماً أو ذميػاً فػألف األمػاف يبقػى ذلػذا ادلػاؿ؛ ألنػّػو
بدخولػػو دار اإلسػػبلـ بأمػػاف بػػت األمػػاف لػػو ودلالػػو الػػذي معػػو .فػػألذا بقػػي مالػػو
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يف دار اإلسػػبلـ ورجػػع ىػػو وحػػده لػػدار احلػػرب بطػػل األمػػاف يف نفسػػو وحػػدىا
بدخولو يف دار احلرب وبقي األمػاف يف مالػو البػاقي يف دار اإلسػبلـ الختصػاص
ادلبطػػل يف نفسػػو فػػيخص الػػبطبلف بػػو فػػألف مػػات انتقػػل ىػػذا ادلػػاؿ لوار ػػو أل ّف
األماف حق الزـ يتعلػق بادلػاؿ فػألذا انتقػل ادلػاؿ إىل الػوارث انتقػل حػق األمػاف
فيسلم لور تو .أما إذا أخرج مالو معو نقح األماف بنفسو ومالو معاً.
واحلاصل أف مارة احلر ال يص أف تدخل ببلدنػا إال بأمػاف لصػاحبها
ويكػػوف أمانػػو أمانػاً ذلػػا ؛ وإذا أراد احلػػر إدخػػاؿ مارتػػو مػػن غػػري أف يػػدخل ىػػو
فألنػّػو يُعطػػى األمػػاف لتجارتػػو أو ال يُعطػػى .أل ّف األمػػاف للمػػاؿ قػػد ينفصػػل عػػن
أمػػاف الػػنفس .فػػألذا دخػػل الشػػخص احلػػر ببلدنػػا وأعطػػي أمان ػاً لنفسػػو فألنّػػو
يكػػوف أمان ػاً لػػو ودلالػػو الػػذي معػػو تبع ػاً لػػو وال يكػػوف أمان ػاً دلالػػو الػػذي مل يػػدخل
معو دار اإلسبلـ .فألذا خرج مػن دار اإلسػبلـ وأبقػى مالػو يف دار اإلسػبلـ فألنّػو
يبقػػى األمػػاف دلالػػو الػػذي يف دار اإلسػػبلـ وينتهػػي األمػػاف الػػذي أعطػػي لنفسػػو.
وعلػػى ىػػذا فألنّػػو غلػػوز للخليفػػة أف يعطػػي األمػػاف لتجػػارة احلػػر أي دلالػػو أف
يدخل الببلد دونو .فألف أعطي األماف دلالو أي لتجارتو كاف لو أف يرسػل ىػذه
التج ػػارة م ػػع وكيل ػػو أو أج ػػريه أو غ ػػري ذل ػػك .وهب ػػذا يتب ػػني أف م ػػاؿ احل ػػر ػلت ػػاج
دخولػػو إىل أمػػاف كػػاحلر س ػواء بس ػواء وعلػػى ذلػػك فالتجػػارة اخلارجيػػة ػلتػػاج
دخوذلػػا إىل بػػبلد اإلسػػبلـ إىل أمػػاف أي إذف مػػن الدولػػة فػػألف أعطػػي ذلػػا إذف
كاف على الدولة صيانتها كسائر أمواؿ الرعية وإف دخلت بغري أمػاف أي بغػري
إذف كانػػت ملكػاً حػػبلالً للدولػػة ذلػػا أف تسػػتو عليهػػا .غػػري أف ىػػذا إذا كانػػت
ى ػػذه التج ػػارة ملكػ ػاً للتج ػػار احلػ ػربيني أم ػػا إذا اشػ ػماىا ت ػػاجر م ػػن رعي ػػة الدول ػػة
مسػػلماً كػػاف أو ذمي ػاً اّ أراد أف يػػدخلها فػػبل ػلتػػاج إدخاذلػػا مػػن قبلػػو إىل أي
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إذف ولكػػن ذلػػك مشػػروط فيمػػا إذا كانػػت ملكػػو وكانػػت ملكيتػػو ذلػػا قػػد اػػت
بألااـ صفقة البيػع اميػع نواحيهػا .أمػا إذا كانػت ملكيتػو ذلػا مل تػتم بػأف كانػت
صػػفقة البيػػع مل تػػتم بػػل بػػديء بألجرائهػػا كمػػا ىػػي احلػػاؿ يف التجػػارة اآلف ال
يعتس التاجر ملزماً إالّ بعد تسػلمو أوراؽ شػحن البضػاعة أو كػاف قػبح التجػارة
مل يػػتم بػػالرغم مػػن ش ػرائها فػػألف ىػػذه التجػػارة يف مثػػل ىػػذه احلالػػة تعتػػس مػػارة
حلػ ػػر وػلتػ ػػاج دخوذل ػ ػػا إىل أمػ ػػاف أي إذف .فػ ػػألذا ك ػ ػػاف الق ػ ػػبح يعت ػ ػػس ج ػ ػػرد
خروجه ػػا م ػػن ادلص ػػنع أو ج ػػرد ش ػػحنها ك ػػاف قبض ػاً وتعت ػػس م ػػارة مس ػػلم أو
ذمػػي وإف كػػاف القػػبح يعتػػس عنػػد دخوذلػػا إىل الػػببلد مل يكػػن قبض ػاً وتعتػػس
مارة حر .
ىذا بالنسبة لػدخوؿ مػارة احلػر أو دخػوؿ التػاجر احلػر  .أمػا بالنسػبة
خلػػروج مػػارة احلػػر مػػن ببلدنػػا أي بالنسػػبة لش ػراء احلػػر بضػػاعة مػػن ببلدنػػا
وإخراجهػػا منهػػا فألنػّػو ينظػػر فػػألف كانػػت ىػػذه البضػػاعة مػػن ادل ػواد االس ػماتيجية
كالسػػبلح وككػػل مػػا يسػػتعاف بػػو يف احلػػرب علػػى العػػدو فألنػّػو ؽلنػػع مػػن شػرائو
وؽلن ػػع م ػػن إخراج ػػو وإذا اش ػماه من ػػع م ػػن يل ػػو وإخراج ػػو .أم ػػا ادلػ ػواد األخ ػػر
كالطعاـ وادلتاع وضلػوه فألنّػو يسػم للحػر الػذي أعطػي األمػاف أف يشػميها
وأف ػلملهػػا وؼلرجهػػا مػػن ببلدنػػا مػػا مل تكػػن شلػػا حتتػػاج إليػػو الرعيّػػة لقلتػػو فألنػّػو
حػػني ذلػػك ؽلنػػع حلاجػػة الرعيّػػة إليػػو كمػػا ؽلنػػع التجػػار ادلسػػلموف والػػذميّوف مػػن
إخراج ىذه ادلواد التجارية لعلّة حاجة الرعية إليها.
ىذا بالنسبة خلروج التجار والتجارة من ببلد اإلسبلـ وبالنسبة لدخوؿ
التجار والتجارة .أما بالنسبة دلا يوضع على ىذه التجارة من ضرائب فألف
احلكم الشرعي فيها ؼلتلف باختبلؼ التجار ال باختبلؼ التجارة أل ّف نظرة
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اإلسبلـ ليست للتجارة من حيث كو ا ماالً فقا أو من حيث منش ىا
وإظلا نظرة اإلسبلـ للتجارة من حيث كو ا شللوكة لشخص ولذلك ؼلتلف
حكم ما يوضع عليها باختبلؼ التجار بغح النظر عن منشأ التجارة وعن
نوعها .فألذا كاف التاجر من رعايا الدولة اإلسبلمية مسلماً كاف أو ذمياً فألنّو
ال يوضع على مارتو شيء مطلقاً دلا رو الدارمي وأيد وأبو عبيد عن عقبة
بن عامر أنو ع رسوؿ ا  يقوؿ« :ال يدخل الجنة صاحب مكس» قاؿ
أبو زلمد يعت عشاراً .والعشار أو العاشر ىو الذي يأخذ العشر على التجارة
اليت تأ من اخلارج .وعن مسلم بن ادلصب « :أنو سأؿ ابن عمر ،أعلمت أف
عمر أخذ من المسلمين العشر؟ قاؿ :ال لم أعلمو»  .وعن إبراىيم بن
شر في اإلسالـ
مهاجر قاؿ :عت زياد بن حدير يقوؿ« :أنا أوؿ عاشر ع ّ
قلت .من كنتم تعشروف؟ قاؿ :ما كنا نعشر مسلما وال معاىدا .كنا نعشر

نصارع بني تغلب»  .وعن عبد الرين بن معقل قاؿ :سألت زياد بن حدير
من كنتم تعشروفو قاؿ« :ما كنا نعشر مسلما وال معاىدا .قلت فمن كنتم
تعشروف؟ قاؿ :تجار الحرب كما كانوا يعشروننا إذا أتيناىم»  .وعن يعقوب
القاري عن أبيو قاؿ :كتب عمر بن العزيز إىل عدي بن أرطاة:
بن عبد الرين ّ
أف ضع عن النّاس الفدية وضع عن النّاس المائدة وضع عن النّاس المكس.

وليس بالمكس ،ولكنو البخس الذي قاؿ اهلل تعالى:

   

       فمن جاءؾ بصدقة فاقبلها منو،
ومن لم يأتك بها فاهلل حسيبو  .وعن كريز بن سليماف قاؿ :كتب عمر بن
القاري قاؿ :أف اركب إلى البيت الذي
عبد العزيز إىل عبد ا بن عوؼ ّ

ثم احملو إلى البحر ،فانسفو فيو
برفح ،الذي يقاؿ لو بيت المكس ،فاىدموّ ،
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نسفا رو ىذه اآل ار اخلمسة أبو عبيد يف كتاب األمواؿ .قاؿ أبو عبيد:
وجوه ىذه األحاديث اليت ذكرنا فيها العاشر وكراىة ادلكس والتغلي فيو أنو
قد كاف لو أصل يف اجلاىلية يفعلو ملوؾ العرب والعجم مجيعاً فكاف سنتهم
مروا هبا عليهم .يبني ذلك ما ذكرنا من
أف يأخذوا من التجار عشر أمواذلم إذا ّ
كتب النيب  دلن كتب من أىل األمصار مثل قيف والبحرين ودومة
اجلندؿ وغريىم شلن أسلم «أنهم ال يحشروف وال يعشروف» فعلمنا هبذا أنو
قد كاف من سنة اجلاىلية مع أحاديث فيو كثرية فأبطل ا ذلك برسولو 
وباإلسبلـ  .أي أنو كاف من سنة اجلاىلية أف يأخذوا العشور أي ادلكوس
فأبطل ا ذلك باإلسبلـ.
فهذا احلديث ادلروي عن الرسوؿ  واآل ار ادلروية عن العمػرين تػدؿ
على أنو ال ي خػذ مػن ادلسػلم وال مػن الػذمي شػيء مػن ادلكػس علػى مارتػو ال
التجػػارة الػػيت يػػدخلها لػػببلد اإلسػػبلـ وال التجػػارة الػػيت ؼلرجهػػا إىل دار احلػػرب.
وقد فعل ذلك عمر بن اخلطػاب فلػم يأخػذ مػن التجػار ادلسػلمني وال الػذميني
شي اً من ادلكس وأقره الصػحابة علػى ذلػك فكػاف إمجاعػاً سػكوتياً وىػو دليػل
ش ػػرعي .وادلك ػػس ى ػػو ادل ػػاؿ ال ػػذي ي خ ػػذ عل ػػى التج ػػارة ح ػػني ا ػػر عل ػػى ح ػػدود
الببلد فتعسىا لتخرج منها أو لتدخل إليها .والبيت الػذي يوضػع علػى احلػدود
ىو بيت ادلكس .إذ ادلكس يف السلعة دراىم كانػت ت خػذ مػن بػائعي السػلع يف
أسواؽ اجلاىليػة ومػا يأخػذه أعػواف الدولػة مػن أشػياء معينػة عنػد بيعهػا أو عنػد
إدخاذلػػا ادلػػدف مجعػػو مكػػوس يقػػاؿ :مكػػس جػػخ مػػاؿ ادلكػػس فهػػو إذاً خػػاص
ا ي خذ على التجارة .والنهي عن أخذ ادلكس عاـ فيشمل الذمي وادلسلم.
وأمػا مػا رو أبػػو عبيػد يف األمػواؿ عػػن حػرب الثقفػي عػػن جػده أ أمػػو
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عػػن النػػيب  أنػػو قػػاؿ« :ل ػػيس علػػى المس ػػلمين عشػػور ،وإنم ػػا العشػػور عل ػػى
اليهود والنصػارع» فػألف ىػذا احلػديث روي مػن ػبلث طػرؽ منهػا طريقػاف روي

فيهمػا عػن رلهػػوؿ وروايػة حػرب بػػن عبيػد ا الثقفػي الػػيت رواىػا عػن جػػده أ
أمو مل يقل فيها رواة احلػديث شػي اً وسػكتوا عنهػا عػبلوة علػى ذلػك فألنّػو مل
يأخذ هبا أحد من اجملتهدين ومل يػَُر أحد يستدؿ هبا ال شلن يقولوف بعػدـ أخػذ
شػػيء علػػى التجػػارة وال مػػن الػػذين يقولػػوف بأخػػذ ربػػع العشػػر مػػن ادلسػػلم زكػػاة
ونصف العشر من الػذمي سياسػة .ولػو صػحت عنػدىم ألخػذوا هبػا واس ػتدلوا
باحلديػث .فاحلديػث مل يقل أحد بتصػحيحو فبل يػ خػذ بػو.

وأمػػا مػػا روي عػػن عمػػر بأنػػو كػػاف يأخػػذ مػػن المسػػلمين ربػػع العشػػر ،ومػػن

الذميين نصف العشػر ،ومػن الحػربيين العشػر فػألف ذلػك ال بػد مػن أف يقػرف يف
حكػػم كػػل مػػن ادلسػػلم والػػذمي واحلػػر يف بيعػػو وشػرائو .أمػػا ادلسػػلم والػػذمي
فألف األحاديػث صػرػلة يف حتػرمي األخػذ منهمػا حػني نصػت علػى حتػرمي ادلكػس
وىو أخذ ماؿ على التجارة نصاً عاماً فيكوف ما أخذه عمر مػن ادلسػلم زكػاة
ومػػا أخػػذه مػػن احلػػر مػػن قبيػػل ادلعاملػػة بادلثػػل؛ أل ػػم كػػانوا يأخػػذوف مػػن مارنػػا
العشر وما أخذه من الذمي ىو بناء علػى أنػو صػاحلهم علػى ذلػك فيكػوف قػد
أخ ػػذ عم ػبلً عاى ػػدة الص ػػل ومل يأخ ػػذ مكس ػاً؛ أل ّف ا أوج ػػب عل ػػى الك ّف ػػار
اجلزيػػة فقػػا فػػألف كػػاف نصػػف العشػػر ي خػػذ مػػنهم صػػلحاً مػػع اجلزيػػة فهػػو حػػق
الذمػػة
وعهػػد صػػحي وإال فػػبل ػلػػل أخػػذ شػػيء مػػن أم ػواذلم بعػػد صػػحة عقػػد ّ
باجلزيػة والصػػغار مػا مل ينقضػوا العهػػد .قػاؿ أبػػو عبيػد :وكػػاف الػػذي يش ػكل علػ ّػي

الذمػػة (يعنػػي نصػػف العشػػر) فج ػعلت أق ػوؿ:
وجه ػو أخػػذه (يعنػػي عمػػر) مػػن أىػػل ّ
ليسػوا بمسلمين فتػؤخػذ منػهػم الصدقة وال من أىل الحرب فيػؤخػذ منهم مثػل ما
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أخػذوا منػا .فػلم أدر مػا ىػو حتػى تدبّػرت حػديثا لػو ،فوجدتػو إنمػا صػالحهم علػى

ذلك صلحا ؛ سوع جزية الرؤوس وخراج األرضين .

ىػذا بالنسػػبة للتػػاجر ادلسػلم أو الػػذمي أمػػا بالنسػبة للتػػاجر ادلعاىػػد فألنػّػو
ي خػػذ منػػو تسػػب مػػا نصػػت عليػػو ادلعاىػػدة الػػيت بيننػػا وبيػػنهم فػػألف نصػػت علػػى
إعفائػػو مػػن أخػػذ شػػيء يعفػػى مػػن ذلػػك وإف نصػػت علػػى مقػػدار معػػني ي خػػذ
ادلقدار فيطبق يف حقو ما نصت عليو ادلعاىدة.
وأمػػا التػػاجر احلػػر فحكمػػو أف نأخػػذ منػػو كمػػا تأخػػذ دولتػػو مػػن مارنػػا.
فألذا دخػل إلينػا مػنهم تػاجر حػر بأمػاف أخػذنا منػو مثػل مػا يأخػذوف مػن مػار
الدولة اإلسبلمية سواء أكػانوا مسػلمني أـ ذميػني .دلػا روي عػن أ رللػز الحػق

بن ييد قاؿ« :قالوا لعمر :كيف نأخذ من أىل الحرب إذا قدموا علينا؟ قاؿ:
كي ػػف يأخ ػػذوف م ػػنكم إذا دخل ػػتم إل ػػيهم؟ ق ػػالوا العش ػػر .ق ػػاؿ :فك ػػذلك خ ػػذوا

مػػنهم» ذكػػره ابػػن قدامػػة يف ادلغػػت .وعػػن زيػػاد بػػن حػػدير قػػاؿ« :مػػا كنػػا نعشػػر
مسػلما وال معاىػػدا ،قلػػت :فمػػن كنػػتم تعشػروف؟ قػػاؿ :تجػػار أىػػل الحػػرب ،كمػػا
كػػانوا يعشػػروننا إذا أتينػػاىم» رواه أبػػو عبيػػد يف األم ػواؿ .وقػػد فعػػل عمػػر ذلػػك

علػػى مػرأع ومسػػمع مػػن الصػػحابة ومل ينكػػر عليػػو أحػػد بػػل سػػكتوا عػػن ذلػػك
فكاف إمجاعاً .إالّ أف األخػذ مػن مػار أىػل احلػرب مثػل مػا يأخػذوف منػا إظلػا ىػو

جائز ولػيس بواجػب أي ىػو للدولػة أف تأخػذ ولػيس واجبػاً عليهػا أف تأخػذ.

بل غلوز ذلا أف تعفي مارة احلر من ادلكػس وغلػوز ذلػا أف تأخػذ عليهػا مكسػاً
أقل شلا يأخذوف منا ولكن ليس ذلا أف تأخذ منهم أكثر شلػا يأخػذوف منػا؛ أل ّف

أخػذ ادلكػس لػيس جلبايػة ادلػاؿ وإظلػا ىػو سياسػة ادلعاملػة بادلثػل ويراعػي اخلليفػة
ٖٗٓ

يف ذلػػك مصػػلحة ادلسػػلمني فعػػن سػػامل بػػن عبػػد ا بػػن عمػػر عػػن أبيػػو قػػاؿ:

«كػػاف عمػػر يأخػػذ مػػن النػػبط مػػن الزيػػت والحنطػػة نصػػف العشػػر ،لكػػي يكثػػر

الحمػػل إلػػى المدينػػة ويأخػػذ مػػن القطنيػػة العشػػر» رواه أبػػو عبيػػد يف األم ػواؿ.
والعش ػػر ى ػػو م ػػا ك ػػانوا يأخ ػػذوف م ػػن مارن ػػا يف ذل ػػك الوق ػػت .وعل ػػى ذل ػػك ف ػػألف
ادلكس الذي ي خذ على مارة احلربيني يتبع فيو ما تقتضػيو مصػلحة الدولػة مػن
إعف ػػاء أو أخ ػػذ مك ػػس قلي ػػل أو كث ػػري عل ػػى أف ال يزي ػػد ذل ػػك ع ػػن مث ػػل م ػػا
يأخذوف من مارنا.

واقع التجارة الخارجية
للتجارة الدولية فائدة كس دلا ينجم عنها من ربػ حقيقػي عظػيم .وشلػا
يزيد ادلرء يقينا بأعلية التجارة الدولية ىو التطاحن الشديد والتنافس احلاد بػني
ال ػػدوؿ الك ػػس يف س ػػبيل اكتس ػػاب األس ػواؽ اجلدي ػػدة واالحتف ػػاظ باألسػ ػواؽ
القدؽلة اليت كانت تصرؼ فيها بضائعها وتسػتورد منهػا ادلػواد اخلػاـ دوف عػائق.
وللتجػػارة الدوليػػة خصػػائص ومي ػزات ونتػػائج خاصػػة .والسػػبب الرئيسػػي لقيػػاـ
التجػػارة الدوليػػة ىػػو االخػػتبلؼ يف نسػػب تكػػاليف السػػلع ادلختلفػػة بػػني دولػػة
وأخػػر  .ومػػن صػػا الػػدوؿ أف تقػػوـ التجػػارة الدوليػػة بينهػػا م ػ اختلفػػت فيهػػا
التكاليف النسبية.
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الميزاف التجاري
ادلي ػ ػزاف التج ػػاري ى ػػو ادلقارن ػػة ب ػػني قيم ػ ػة الص ػػادرات ادلنظ ػػورة والػ ػواردات
ادلنظ ػػورة .فل ػػو وض ػػعنا قيم ػػة الص ػػادرات يف جه ػػة ا وض ػػعنا قيم ػػة الػ ػواردات يف
جهػػة أخػػر حلصػػلنا علػػى ادلي ػزاف التجػػاري .فػػألف فاقػػت قيمػػة الصػػادرات قيمػػة
ال ػواردات كػػاف ادلي ػزاف التجػػاري يف صػػاحلنا .ألف الػػدوؿ تكػػوف مدينػػة لنػػا بػػالفرؽ
بػػني قيمػػة صػػادراتنا وقيمػػة وارداتنػػا .فيكػػوف طلػػب اخلػػارج علػػى عملتنػػا لتس ػديد
قيم ػ ػة البض ػػائع يف ػػوؽ طلبن ػػا عل ػػى العم ػػبلت األجنبي ػػة ل ػػنفس الغ ػػرض .إال أف
ادليزاف التجاري ال يعطػي الصػورة الصػحيحة عػن االقتصػاد األىلػي؛ ألف الػدخل
األىلي ليس مقصػوراً علػى أربػاح التجػارة اخلارجيػة بػل ىنػاؾ أشػياء أخػر تػدر

واردات وتعت ػػس م ػػن ال ػػدخل األىل ػػي .ولك ػػن ادلي ػ ػزاف التج ػػاري يعط ػػي الص ػػورة
الص ػػحيحة ع ػػن مارتن ػػا اخلارجي ػػة .وال يصػ ػ أف ػل ػػرص عل ػػى أف يك ػػوف ادليػ ػزاف
التجاري لصاحلنا إال إذا مل تكن للدولة أغراض أخر  .أما إذا كاف ذلػا أغػراض

أخر تتعلق بادلبدأ أو الدعوة لو أو تتعلق باإلعداد الصناعي أو تتعلػق بس ػد
احلاج ػات أو تتعل ػق بػػأمور سػياس ػية بالنس ػبة دلوق ػف الدولػػة الػػيت نتعامػػل معهػػا
مارياً وما نريده أف يكوف عليو أو بالنسبة للموقف الدو ومػا يػ ر فيػو فألنػو
يتبػػع الغ ػػرض ادلقص ػػود ويض ػػحى ب ػػأف يك ػػوف ادلي ػزاف التجػػاري يف غ ػػري ص ػػاحلنا.
فالنظرة التجارية وإف كانػت نظػرة ربػ

ولكنهػا يف نفػس الوقػت نظػرة دولػة ال

نظػرة فػرد فيػراعى فيهػا ىػدؼ الدولػة وكيا ا قبل الرب التجاري.
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العالقة النقدية بين الدوؿ
التجارة اخلارجية توجد عبلقة نقدية بني الدوؿ؛ ألنو ال بػد مػن أف تػدفع
الدولػػة مثػػن البضػػائع بعملػػة البلػػد الػػيت تسػػتورد منهػػا أو بالعملػػة الػػيت تقبلهػػا .وال
بػػد مػػن أف تقػػبح مثػػن البضػػاعة الػػيت تبيعهػػا بعملتهػػا أو بالعملػػة الػػيت تريػػدىا
وبذلك توجد العبلقة النقدية بني الدوؿ.
وىنػػاؾ تبػػادؿ الس ػػلع أو الصػػادرات وال ػواردات ادلنظ ػػورة وىنػػاؾ تب ػػادؿ
اخل ػػدمات أو م ػػا يس ػػمى بالص ػػادرات وال ػ ػواردات غ ػػري ادلنظ ػػورة وى ػػي تش ػػمل
خ ػػدمات النق ػػل كنق ػػل الرك ػػاب وش ػػحن البض ػػائع ب ػػني ال ػػدوؿ وأج ػػور السي ػػد
والتلغراؼ والتلفوف الدو واخلدمات التجارية ومػا تسػتلزمو مػن دفػع عمولػة
أو سرة للوكبلء والسماسرة وكذلك مجيع اخلدمات ادلرتبطػة تركػة السػياحة.
فعن ػػدما ي ػػذىب الس ػػائ إىل بل ػػد أجن ػػيب وينف ػػق في ػػو بع ػػح دخل ػػو فألن ػػو يأخ ػػذ
أمػواالً مػػن أموالػػو ولكنػػو يأخػػذ مػػن دولتػػو مػػا ؽلكنػػو مػػن اإلنفػػاؽ يف البلػػد الػػذي
يذىب إليو إما إذناً بألنفػاؽ مبلػش معػني مػن عملػة ذلػك البلػد لتغطيػو دولتػو مػن
عملتهػػا أو إذن ػاً بعملػػة مقبولػػة يف ذلػػك البلػػد شلػػا تػػوفر لػػد الدولػػة مػػن ىػػذه
العمل ػػة .وإنن ػػا ألج ػػل أف ن ػػدفع قيم ػػة ال ػواردات نع ػػرض عملتن ػػا األىلي ػػة ط ػػالبني
العملة األجنبية أو نعرض بضاعتنا يف الببلد األجنبية مػن أجػل احلصػوؿ علػى
عملتهػػا .فاحلصػػوؿ علػػى عمػػبلت أجنبيػػة أمػػر ضػػروري للدولػػة ليتػػأتى ذلػػا إغلػػاد
عبلقة مارية أو عبلقة اقتصادية مع الدوؿ .إال أنو ال غلػوز أف نضػحي بعملتنػا
فنعرضػ ػػها لبلض ػ ػػطراب وزعزع ػ ػػة الثقػ ػػة هب ػ ػػا يف س ػ ػػبيل إغلػ ػػاد عبلق ػ ػػة ماري ػ ػػة أو
اقتصادية بػل غلػب أف صلعػل حتكمنػا ضلػن يف العبلقػات االقتصػادية اخلارجيػة -
مارية كانت أو غري ماريػة -أساسػاً مػن أسػس ىػذه العبلقػات .وبػذلك يتيسػر
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لنػػا احملافظػػة علػػى عملتنػػا مػػع حص ػولنا علػػى العمػػبلت األجنبي ػػة ال ػػيت نريػػدىا.
وللمسػػاعدة علػػى ذلػػك غلػػب أف تتجنػػب الدولػػة أخػػذ القػػروض س ػواء أكانػػت
قصرية األجل أـ طويلة األجل أل ا من األشياء الػيت تسػبب اضػطراباً يف سػوؽ
عملتنا كما قد تسبب ىبوطاً يف قيمة نقدنا.

سياسة التجارة الخارجية
التجػ ػػارة اخلارجيػ ػػة ىػ ػػي عبلقػ ػػة الدولػ ػػة بغريىػ ػػا مػ ػػن الػ ػػدوؿ والشػ ػػعوب
واألم ػػم م ػػن ناحي ػػة ماري ػػة أي ى ػػي رعاي ػػة شػ ػ وف األم ػػة التجاري ػػة م ػػن ناحي ػػة
خارجيػػة وال بػػد مػػن أف تكػػوف ىػػذه السياسػػة مبنيػػة علػػى أسػػس معينػػة تتقيػػد
تسػػب ىػػذه األسػػس .و تل ػػف نظػػرة األمػػم للتج ػػارة اخلارجيػػة تبع ػاً الخ ػػتبلؼ
وجهػػة نظرىػػا للحيػػاة فتعػػني تسػػبها عبلقا ػػا مػػع األمػػم اخلارجيػػة .كمػػا تلػػف
أيضاً باختبلؼ نظر ا دلصػلحتها اخلاصػة اقتصػادياً لتحقيػق الػرب االقتصػادي.
ومػػن ىنػػا صلػػد سياسػػة التجػػارة اخلارجيػػة لػػد االش ػماكيني يف االحتػػاد السػػوفيييت
قبل ا ياره يف بداية التسعينيات كانت مبنية علػى نظػر م االشػماكية يف تطػوير
العامل .فهم مػع مبلحظػتهم للػرب االقتصػادي يصػنّفوف السػلع بالنسػبة للبلػداف
فق ػػد ك ػػانوا ػل ػػاولوف أف يبيعػ ػوا س ػػوريا أدوات زراعي ػػة و ػػاداً وأدوي ػػة وأدوات
صناعية للصناعات اليت تنتج ما يستهلك كصناعات اجلػنب والثيػاب وأدوات
احلرا ػة ومػػا شػاهبها شلػػا يسػػاعد يف نظػرىم علػػى تطػػويرىم وتقػريبهم مػػن النظريػػة
االشماكية .وحني يستوردوف بضػاعة ال يسػتوردوف إال مػا يزيػد اإلنتػاج ومػا ىػم
يف حاجة إليػو فحسػب خبػبلؼ البلػداف الرأ اليػة -كػألنكلما مػثبلً -فأل ػا تسػري
وراء ال ػرب ادلػػادي جاعلػة النفعيػػة أساسػاً لسياسػػة التجػػارة اخلارجيػػة فتبيػػع كػػل
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شيء جلميع الشعوب واألمم ما داـ ػلقػق رتػاً اقتصػادياً .أمػا مػا تفعلػو أمريكػا
مػػن تقييػػد التجػػارة مػػع روسػػيا والصػػني يف أصػػناؼ معينػػة ومنػػع التجػػارة معهمػػا
يف أص ػػناؼ أخ ػػر ف ػػألف ذل ػػك ل ػػيس تابعػ ػاً لوجه ػػة النظ ػػر ب ػػل ت ػػابع للسياس ػػة
احلربيػػة باعتبػػار أ ػػا تعاملهمػػا كػػدولتني زلػػاربتني حكمػاً وإف مل تكونػػا زلػػاربتني
ذلا فعبلً .وما عدا ذلك فألف أساس سياسة التجارة عند أمريكا قائم على النفعية.
إال أف االقتصػ ػػاديني الغ ػ ػربيني اختلف ػ ػوا يف النظػ ػػرة إىل التجػ ػػارة اخلارجيػ ػػة
وكانت ذلم فيها مذاىب سلتلفة منها ادلذاىب التالية:

ٔ -حرية المبادلة:
ونظريػػة حريػػة ادلبادلػػة تقضػػي بػػأف مػػري ادلبػػادالت التجاري ػة بػػني الػػدوؿ
دوف أي قيػػد وبعػػدـ فػػرض أي رسػػم مجركػػي أو أي حػػاجز يواجػػو االسػػترياد.
وىذا ادلػذىب يعػت زواؿ رقابػة الدولػة فأل ػا ال تعػود مكلفػة ال راقبػة التصػدير
وال راقبػػة االسػػترياد باعتبػػار أف التػوازف بػػني التصػػدير واالسػػترياد ت منػػو الق ػوانني
الطبيعية فهو توازف طبيعي ور .
وىذه النظرية الف اإلسبلـ ألف التجػارة اخلارجيػة عبلقػة مػن عبلقػات
الدولػػة مػػع غريىػػا مػػن الػػدوؿ والشػػعوب واألمػػم وىػػذه العبلقػػات كلهػػا خاضػػعة
لسيطرة الدولة فهي اليت تقوـ بتنظيمها وتشرؼ مباشػرة عليهػا سػواء أكانػت
عبلقػػات بػػني أف ػراد أـ عبلقػػات اقتصػػادية أـ ماري ػة .ولػػذلك ال يص ػ األخػػذ
بنظري ػػة حري ػػة ادلبادل ػػة مطلقػ ػاً؛ ألف الدول ػػة اإلس ػػبلمية تباش ػػر من ػػع إخػ ػراج بع ػػح
التجػػارات وإباحػػة بعضػػها وتباشػػر موضػػوع التجػػار احل ػربيني وادلعاىػػدين وإف
كانت تكتفي باإلشراؼ على رعاياىا يف مار م اخلارجية كتجار م الداخلية.
ٖٜٓ

ٕ -الحماية التجارية:
ونظريػ ػػة احلمايػ ػػة التجاريػ ػػة تقضػ ػػي بػ ػػأف تتػ ػػدخل الدولػ ػػة لتحقيػ ػػق ت ػ ػوازف
ادلبػ ػػادالت مػ ػػع اخلػ ػػارج .والقصػ ػػد مػ ػػن احلمايػ ػػة التجاريػ ػػة ىػ ػػو التػ ػػأ ري يف ادلي ػ ػزاف
التجػػاري ومعاجلػػة العجػػز .ألف التػوازف العفػػوي بػػني التصػػدير واالسػػترياد ال ؽلكػػن
أف ػلقػػق أي تػوازف وال يسػػد أي عجػػز فػػبل بػػد مػػن احلمايػػة التجاريػػة .ولػػذلك
توضع رسوـ مجركية وقيود للتصدير واالسترياد.
وىػػذه النظريػػة كمػػا وردت قاصػػرة أل ػػا معػػل تػػدخل الدولػػة مػػن أجػػل
حتقي ػق ت ػوازف ادلبػػادالت مػػع اخلػػارج أو سػػد العجػػز وتقتصػػر علػػى ذلػػك وىػػذا
غػػري صػػحي فػػألف تػػدخل الدولػػة اإلسػػبلمية إظلػػا يكػػوف دلعاملػػة الػػدوؿ األخػػر
بادلثل ويكوف لسد حاجػات الػببلد ويكػوف لتػوفري أربػاح ماليػة ويكػوف إلغلػاد
عم ػػبلت ص ػػعبة ويك ػػوف ألج ػػل ال ػػدعوة اإلس ػػبلمية .فحص ػػر الت ػػدخل لتحقي ػػق
تػوازف ادلبػادالت وس ػد العج ػز فقػا غػري صحي ػ  .بػل تػدخل الدولػة يك ػوف مػن
أجػل أغراض سػياسػية واقتصاديػة ومػاريػة ومن أجل يل الدعوة اإلسبلمية.

ٖ -االقتصاد القومي:
ونظريػػة االقتصػػاد القػػومي مرتبطػػة بفكػػرة الحمايػػة التربويػػة) ادلشػػتقة مػػن
نظري ػػة الص ػػناعات الثقيل ػػة .وأص ػػحاب نظري ػػة االقتص ػػاد الق ػػومي ي ػػروف أف النم ػػو
االقتص ػ ػػادي لؤلم ػ ػػة غل ػ ػػب أف يه ػ ػػدؼ إىل إعطائه ػ ػػا الس ػ ػػلطاف السياس ػ ػػي م ػ ػػع
السلطاف االقتصادي .ويروف أف ظلو أي بلد ؽلر راحل بلث :الرعوية الزراعيػة
ا الزراعيػػة الصػػناعية ا الزراعيػػة الصػػناعية التجاريػػة .وأف الػػببلد ال تكػػوف ذات
سػػلطاف حقيقػػي إال عنػػدما الػػك أسػػطوالً ومسػػتعمرات وسػػكاناً ذوي مواىػػب
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سلتلفة .وال بد من انسجاـ القػو ادلنتجػة والنمػو االقتصػادي كشػرط أساسػي
للسلطاف السياسي .ويروف أنػو وإف كانػت الصػبلت االقتصػادية الدوليػة تسػتفيد
مػػن حريػػة ادلزايػػة ولكػػن يشػػمط يف ذلػػك أف يبلػػش كػػل مػػن البلػػداف ادلتنافسػػة
درجة الكماؿ يف ظلو قواه وتنشيطاً ذلذا النمو غلب ياية الصػناعة .أمػا الزراعػة
فبل حتصل ذلػا أيػة يايػة وإظلػا غلػوز تصػدير منتجا ػا دوف قيػد أو شػرط ويػمؾ
سعرىا حراً تسب شرائا السوؽ احلرة .وعلى ىذا فألف نظرية االقتصاد القػومي
ص ػػناعية يف جوىرى ػػا .وى ػػي تق ػػوؿ إف األم ػػم ال ػػيت تطمػ ػ إىل أف تك ػػوف قوي ػػة
يهمهػػا أف متػػاز ادلرحلػػة الزراعيػػة إىل الصػػناعة فػػألف يف البلػػد الزراعػػي يبقػػى جػػزء
مهم مػن القػو ادلنتجػة وىػي األيػدي العاملػة وجػزء مهػم مػن ادلػوارد الطبيعيػة
وىػػو ادل ػواد األوليػػة يبقػػى ذلػػك عػػاطبلً وغػػري مسػػتعمل فيجػػب إذاً يف سػػبيل
اسػػتثمار ىػػذه القػػو وىػػذه ادل ػوارد أي األيػػدي العاملػػة وادل ػوارد األوليػػة ضػػم
رلػػاؿ صػػناعي إىل جانػػب الزراعػػة والػػببلد الػػيت تنػػذر نفسػػها للزراعػػة وحػػدىا ال
الػػك اإلمكانيػػات االقتصػػادية وال مسػػتو ادلعيشػػة الػػيت ؽللكهػػا البلػػد الزراعػػي
والصػػناعي يف رف واحػػد .فاالقتصػػاد القػػومي يفػػرض ضػػرورة وجػػود الصػػناعة مػػع
الزراعػػة حػ تقػػف الػػببلد علػػى رجليهػػا اقتصػػادياً .فهػػو يأخػػذ احلمايػػة التجاريػػة
للصػػناعة ويفػػرض القيػػود البلزمػػة علػػى الصػادرات والػواردات الصػػناعية وحػػدىا
ويأخذ حرية ادلبادلة للزراعة وغلعلها حرة دوف أي قيد.
وىػػذه النظريػػة ال يقػػوؿ هبػػا اإلسػػبلـ؛ أل ّف تػػرؾ احلريػػة للمبػػادالت الزراعيػػة
مع اخلارج يعت عدـ مراقبة الدولة لتجارة ادلنتجات الزراعية مع اخلارج وىػذا ال
غلػوز؛ أل ّف الدولػػة تتػوىل تنظػػيم كػل مػػا ؼلػرج ويػػدخل للػببلد مػػن مػواد زراعيػػة أو
ص ػػناعية وغريى ػػا فتمن ػػع خ ػػروج بع ػػح ادلػ ػواد وتب ػػي بعض ػػها وتت ػػوىل مباش ػػرة
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موض ػ ػػوع التج ػ ػػار احلػ ػ ػربيني وادلعاى ػ ػػدين وإف كان ػ ػػت تكتف ػ ػػي باإلشػ ػ ػراؼ عل ػ ػػى
رعاياى ػػا .أم ػػا ت ػػدخل الدول ػػة يف الش ػ ػ وف الص ػػناعية تس ػػب مص ػػلحة ال ػػببلد
األمػة
لتنشيا الصناعة فألنّو مػن ىػذه اجلهػة يكػوف أمػراً مػن أمػور رعايػة شػ وف ّ
وى ػػو م ػػا ي ػػأمر ب ػػو اإلس ػػبلـ إال أف ذل ػػك مقي ػػد ص ػػلحة ال ػػدعوة م ػػع تنش ػػيا
الصػػناعة ال لتنشػػيا الصػػناعة وحػػدىا .ويتبػػني مػػن ىػػذا أف االقتصػػاد القػػومي
األمػػة الػػيت
وإف كػػاف يف جػػزء مػػن الصػػناعة يػػدخل فيمػػا ىػػو مػػن رعايػػة ش ػ وف ّ
يقوؿ هبا اإلسبلـ ولكنو يف ىذا ؼلالف اإلسػبلـ لعػدـ ربطػو صػلحة الػدعوة
والنظريػػة كلهػػا إمجػػاالً ػػالف اإلسػػبلـ للحريػػة الزراعيػػة ادلطلقػػة .وذلػػذا ال يأخػػذ
ادلسلموف هبذه النظرية.

ٗ -السياسة االكتفائية:
يقصػ ػػد بالسياسػ ػػة االكتفائيػ ػػة طمػ ػػوح بلػ ػػد مػ ػػن الػ ػػببلد إىل كفايػ ػػة نفسػ ػػو
بنفسػػو وتأليفػػو وحػػدة اقتصػػادية مغلقػػة تس ػػتغت عمػػا س ػواىا ف ػػبل تس ػػتورد وال
تصدر .فغايتها تتجاوز سياسػة احلمايػة .و تلػف عػن االقتصػاد القػومي وتغػاير
نظرية حرية ادلبادلة.
والسياس ػػة االكتفائي ػػة الػ ػػيت طبق ػػت ب ػػني احل ػ ػربني األخريت ػػني ق ػػد ملػ ػػت
بشػػكلني أحػػدعلا :االكتفائيػػة االنعزاليػػة والثانيػػة :االكتفائيػػة التوسػػعية .وكانػػت
أدلانيػا النازيػة ظلػوذج الػببلد الػيت أخػػذت بالسياسػة االكتفائيػة وكانػت فيهػا عبػػارة
عػػن تػػدبري أجلأ ػػا إليػػو السياسػػة األدلانيػػة الداخليػػة واخلارجيػػة الػػيت مل تعػػد تػػتبلءـ
مع قواعد ادلبادلة العادلية.
والسياسػ ػػة االكتفائيػ ػػة وإف كانػ ػػت عبػ ػػارة عػ ػػن تػ ػػدابري تسػ ػػتهدؼ أىػ ػػدافاً
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سياسية فألف ذلا يف نظرىم أساساً اقتصادياً للنظػاـ يػتلخص يف أف البلػد الػذي
ؽللػػك مػواد أوليػػة وكيماويػػة ورالت وأيػػدي عاملػػة غلػػب أف يسػػتطيع العػػيش.
فادلهم باألمر ىو التنظيم أما رؤوس ادلػاؿ فتػأ يف ادلقػاـ الثػام .فاحلكومػة الػيت
تأخذ بالسياسػة االكتفائيػة تكػوف قػد وضػعت لنفسػها ىػدفاً سياسػياً أخضػعت
لو التنظيم االقتصادي وادلا  .وح تصػل السياسػة االكتفائيػة إىل ىػدفها وىػو
جعػػل االقتصػػاد األىلػػي قػػادراً علػػى كفايػػة نفسػػو بنفسػػو فػػبل بػػد مػػن أف تسػػتعد
لبلسػػتغناء عػػن كثػػري مػػن احلاجػػات أل ّف السياسػػة االكتفائيػػة مع ػل البلػػد عػػاجزاً
عػػن كفاي ػػة مجي ػػع احلاج ػػات وادله ػػم ى ػػو أف ت ػػوفر ى ػػذه السياس ػػة م ػػن االقتص ػػاد
األىل ػػي احلاج ػػات األساس ػػية للف ػػرد ولؤلم ػػة وللدول ػػة ت ػػوفرياً غلعله ػػا س ػػائرة يف
طريػػق تص ػػاعدي .وم ػػن ىن ػػا يتح ػػتم علػػى الدول ػػة ال ػػيت تس ػػري حس ػػب السياس ػػة
االكتفائية يف التجارة اخلارجية أف تعمػل بطريقػة مػا إىل ضػم الػببلد الػيت حتتػاج
إليهػػا حلػػوز ادل ػواد األوليػػة أو األس ػواؽ أو األيػػدي العاملػػة أو الفنيػػني وغػػري
ذلػػك شلػػا حتتػػاج إليػػو .وذلػػك الضػػم يكػػوف إمػػا باالنػػدماج وإمػػا بعقػػد معاىػػدات
ماري ػػة .أم ػػا إلغ ػػاء احل ػػدود االقتص ػػادية فألنّػػو يع ػػت ض ػػم ال ػػببلد أي يع ػػت إلغ ػػاء
احلػػدود السياسػػية إذ ال ؽلكػػن إلغػػاء احلػػدود االقتصػػادية مػػن غػػري إلغػػاء احلػػدود
السياس ػػية .وإذا مل تس ػػتطع ض ػػم األقط ػػار ال ػػيت حتتاجه ػػا حل ػػوز ادل ػ ػواد الناقص ػػة
لػػديها فأل ػػا غلػػب أف تصػػس علػػى عػػدـ إشػػباع بعػػح حاجا ػػا وتسػػعى لعػػدـ
االحتيػاج إىل مػػا يشػبع احلاجػػات األساسػػية إذ فقػداف مػػا يشػبع ىػػذه احلاجػػات
األساسػػية ال ؽلكػػن الصػػس عليػػو أمػػا فقػػداف مػػا يشػػبع احلاجػػات غػػري األساسػػية
فيمكن الصس عليو.
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ىػػذا ىػػو ملخػػص السياسػػة االكتفائيػػة االنعزاليػػة والتوسػػعية .فاالنعزاليػػة ىػػي الػػيت
تكوف فيها احلاجات األساسية متوفرة .والتوسعية يف مد معني تكػوف بالضػم
أو بادلعاى ػػدات م ػػن أج ػػل ت ػػوفري احلاج ػػات البلزم ػػة س ػ ػواء أكان ػػت حاج ػػات
أساسػػية أـ كماليػػة .والنػػا ر يف السياسػػة االكتفائيػػة ال غلػػدىا معاجلػػة ماريػػة وال
معاجلػػة اقتصػػادية وإظلػػا ىػػي تػػدبري وقػػائي م قػػت دلػػا يعػػمض الدولػػة مػػن حصػػار
اقتصػػادي أو مػػاري .فهػػي ليسػػت معاجلػػة للعبلقػػات اخلارجيػػة وإظلػػا ىػػي دفػػاع
عن الببلد حني تغز من اخلػارج باحلصػار االقتصػادي والتجػاري فهػي داخلػة
يف تث األساليب وليسػت يف تػث األحكػاـ .ولػذلك ال يقػاؿ مػا ىػو احلكػم
الشػػرعي يف شػػأ ا وال يقػػاؿ إ ػػا تنػػاقح اإلسػػبلـ أو الفػػو بػػل ىػػي أسػػلوب
م ػػن األس ػػاليب ال ػػيت تتب ػػع فت خ ػػذ ى ػػذه السياس ػػة كأس ػػلوب إذا كانػ ػت واقعي ػػة
عمليػػة أي إذا كػػاف ىنػػاؾ واقػػع يف احلصػػار وكػػاف شلكنػاً االكتفػػاء باقتصػػاديات
الػػببلد إلشػػباع احلاجػػات األساسػػية .وال ت خػػذ ىػػذه السياسػػة إذا كػػاف لػػيس ذلػػا
األمة أو األفػراد.
واقع وال ؽلكن االستغناء عن احلاجات األساسية للدولة أو ّ
فهي تدخل يف باب رعاية ادلصا اليت يتوالىا اخلليفة واليت جعل الشرع لػو أف
يقرر ما يراه مناسباً من األساليب وما ير فيو مصلحة للمسلمني.
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