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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ةػمقّدم

ة إف كتػػػػػاب النظػػػػػاـ االقتصػػػػػادي يف اإلسػػػػػبلـ ىػػػػػذا  ػػػػػروة فكريػػػػػة إسػػػػػبلمي
نفيسػػػػة  قػػػػل نظػػػػريه. فألنػػػػو الكتػػػػاب األوؿ الػػػػذي بلػػػػور واقػػػػع نظػػػػاـ االقتصػػػػاد يف 

 بلورة واضحة جلّية.  يف ىذا العصر  اإلسبلـ
إذ بػني  نظػرة اإلسػبلـ إىل االقتصػاد وغايتػو  وكيفيػة الػك ادلػاؿ  وتنميتػػو  

غلػاد وكيفية إنفاقو والتصرؼ فيو  وكيفية توزيع الثروة على أفػراد اجملتمػع  وكيفيػة إ
 التوازف فيو.

كما بني  أنواع ادللكيات  من ملكية فردية  وملكية عامة  وملكية دولػة  
 وادلاؿ ادلستحق لبيت ماؿ ادلسلمني  وجهات صرفو. 

أو كما بني  أحكاـ األراضي  عشرية وخراجية  وما غلب فيها من عشػر 
 . ىل مالكخراج  وكيفية استغبلذلا وإحيائها وإقطاعها وانتقاذلا من مالك إ

كمػػا تعػػّرض 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 رسػػولو ومػػا أرشػػدا إليػػو مػػن 

خػذ ىػذه األحكػاـ االقتصػادية. قياس وإمجاع صحابة  ومل يتخذ مصدراً رخػر أل
وقػػػػد جػػػػاء الكتػػػػػاب  قدمػػػػة عػػػػػن واقػػػػع النظػػػػاـ االقتصػػػػػادي الرأ ػػػػا   والنظػػػػػاـ 
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االقتصػػػادي االشػػػماكي ومنػػػو الشػػػيوعي  ونقضػػػهما وبػػػني فسػػػادعلا ومناقضػػػتهما 
 ألحكاـ نظاـ االقتصاد يف اإلسبلـ. 

  ونُػقِّػػػػَ   ادلعتمػػػػدةوقػػػػد روجػػػػع الكتػػػػاب قبػػػػل إعػػػػادة طبعػػػػو ىػػػػذه الطبعػػػػة 
أجريػػت عليػػو بعػػح التصػػحيحات القليلػػة  وقػػد بػػذلت عنايػػة فائقػػة يف مراجعػػة و 

 تت حسب روايتها يف كتب احلديث. ػػّ بػُ مجيع األحاديث الواردة فيو  وقد  
وقػػػد كػػػاف ذلػػػذا الكتػػػاب الفضػػػل الكبػػػري يف أف يػػػدرؾ ادلسػػػلموف يف ىػػػذا 

وأف ؽلّكػن  العصر نظاـ االقتصاد يف اإلسػبلـ. وا  نسػأؿ أف غلعػل فضػلو عامػاً 
ادلسلمني من أف يضعوا أحكامو موضع التطبيق والتنفيذ يف دولة حتكم فػيهم  ػا 

 أنزؿ ا . 
 
 ىػٕ٘ٗٔمن ربيع اآلخر  ٗٔ
 ـٕٗٓٓ/ٙ/ٕ
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اديػاـ االقتصػة في النظػممقدّ 

إف األفكػػار يف أيػػة أمػػة مػػن األمػػم ىػػي أعظػػم  ػػروة تناذلػػا األمػػة يف حيا ػػا 
نػػػت أمػػػة ناشػػػ ة  وأعظػػػم ىبػػػة يتسػػػلمها اجليػػػل مػػػن سػػػلفو إذا كانػػػت األمػػػة إف كا

 عريقة يف الفكر ادلستنري.
أمػػػا الثػػػروة ادلاديػػػة  واالكتشػػػافات العلميػػػة  وادلخمعػػػات الصػػػناعية  ومػػػا 

فػػألف مكا ػػا دوف األفكػػار بكثػػري  بػػل إنػػو يتوقػػف الوصػػوؿ إليهػػا   شػػاكل ذلػػك
 ألفكار. على األفكار  ويتوقف االحتفاظ هبا على ا

 فسػػػرعاف مػػا يعػػػاد مديػػػدىا  مػػػا دامػػػت األّمػػػةفػػألذا دمػػػرت  ػػػروة األّمػػػة ادلاديػػػة 
زلتفظػػػًة بثرو ػػػا الفكريػػػة. أمػػػا إذا تػػػداعت الثػػػروة الفكريػػػة  و لػػػت األّمػػػة زلتفظػػػًة 
بثرو ا ادلادية فسرعاف ما تتضاءؿ ىذه الثروة  وترتد األّمػة إىل حالػة الفقػر. كمػا 

ليت اكتشفتها األّمة ؽلكػن أف  تػدي إليهػا مػرًة أخػر  أف معظم احلقائق العلمية ا
طريقػػة التفكػػري ادلنتجػػة إذا فقػػد ا دوف أف تفقػػد طريقػػة تفكريىػػا. أمػػا إذا فقػػدت 

وسلمعػػات. ومػػن  فسػػرعاف مػػا ترتػػد إىل الػػوراء  وتفقػػد مػػا لػػديها مػػن مكتشػػفات
ىنػػػا كػػػاف ال بػػػد مػػػن احلػػػرص علػػػى األفكػػػار أواًل. وعلػػػى أسػػػاس ىػػػذه األفكػػػار  

حسػػػػب طريقػػػػة التفكػػػػري ادلنتجػػػػة تكسػػػػب الثػػػػروة ادلاديػػػػة  ويسػػػػعى للوصػػػػوؿ إىل و 
 ادلكتشفات العلمية واالخماعات الصناعية وما شاكلها.

وادلػػراد باألفكػػار ىػػو وجػػود عمليػػة التفكػػري عنػػد األّمػػة يف وقػػائع حيا ػػا  
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 بػػأف يسػػتعمل أفرادىػػا يف مجلػػتهم مػػا لػػديهم مػػن معلومػػات عنػػد اإلحسػػاس بالوقػػائع
م علػػى ىػػذه الوقػػائع. أي أف تكػػوف لػػديهم أفكػػار يبػػدعوف باسػػتعماذلا يف للحكػػ

 احلياة فينتج عندىم من تكرار استعماذلا بنجاح طريقة تفكري منتجة.
لقػػد مػػرت األّمػػة اإلسػػبلمية بفػػمات ضػػعفت فيهػػا طريقػػة التفكػػري ادلنتجػػة 
لػػػديها  حػػػ  كػػػادت تفقػػػدىا  لكنهػػػا  تمػػػد ا   قػػػد مػػػاوزت كثػػػرياً مػػػن ذلػػػك 
الواقػػػػػع  خػػػػػبلؿ السػػػػػنوات ادلاضػػػػػية  علػػػػػى أ ػػػػػر  هػػػػػور الػػػػػدعوة اإلسػػػػػبلمية فيهػػػػػا 
السػػت ناؼ احليػػػاة اإلسػػػبلمية بألقامػػة دولػػػة اخلبلفػػػة الراشػػدة  حيػػػث أصػػػب  توجػػػو 
ادلسػػلمني ضلػػو إسػػبلمهم  وضلػػو الثقػػة بأفكػػار اإلسػػبلـ وأحكامػػو  أمػػراً واضػػحاً  

 كػػػاف ذلػػػا رواج يف بػػػبلد وعلػػى الػػػرغم مػػػن أف األفكػػار الرأ اليػػػة واالشػػػماكية الػػيت
ادلسػػػلمني  قػػػد  هػػػر عوارىػػػا  وبػػػاف فسػػػادىا  إال أف األمػػػة اإلسػػػبلمية ال زالػػػت 
تعػػام مػػن تسػػلا الكفػػار وعمبلئهػػم عليهػػا  وىػػم يعملػػوف بكػػل الوسػػائل اخلبيثػػة 
واألسػػػػػاليب التضػػػػػليلية لتػػػػػزيني أفكػػػػػارىم الفاسػػػػػدة ونشػػػػػرىا يف بػػػػػبلد ادلسػػػػػلمني  

 ات االقتصادية.وخباصة ما يتعلق منها بادلعاجل
ومن ىنا كاف لزاماً على حامل الػدعوة لئلسػبلـ أف يتعػرض لؤلسػس الػيت 
تقـو عليها األحكاـ وادلعاجلات الرأ الية  فيبني زيفها ويقوضها  وأف يعمػد إىل 

أحكامػاً شػرعية وقائع احلياة ادلتجددة ادلتعددة فيبني عبلج اإلسبلـ ذلا  باعتبػاره 
مسػػػػتنبطة مػػػػن  ن حيػػػػث كو ػػػػا أحكامػػػػاً شػػػػرعيةتكتسػػػػب وجػػػػوب األخػػػػذ هبػػػػا  مػػػػ

الكتػػػػاب والسػػػػنة  أو شلػػػػا أرشػػػػد إليػػػػو الكتػػػػاب والسػػػػنة مػػػػن أدلػػػػة  ال مػػػػن حيػػػػث 
صػػػػبلحيتها للعصػػػػر أو عػػػػدـ صػػػػبلحيتها  أي يبػػػػني وجػػػػوب أخػػػػذىا عقائػػػػدياً ال 

اسػتنبا منػو  أو مصلحياً. فيعمد يف إعطاء احلكم إىل بياف دليلو الشػرعي الػذي 
 . لشرعية  اليت ورد هبا  أو  ثلها النصُّ الشرعيإىل تعليلو بالعلة ا
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و ادلسػػلموف  وأشػد مػا يعانونػػو مػن بػبلء يف واقػػع بػوإف مػن أعظػم مػػا فػ  
األفكػار ادلتعلقػة بػاحلكم  واألفكػػار ادلتعلقػة باالقتصػاد. فهػي مػن أكثػػر   حيػا م

األفكػػػار الػػػيت وجػػػدت قبػػػوؿ ترحيػػػب لػػػد  ادلسػػػلمني  ومػػػن أكثػػػر األفكػػػار الػػػيت 
الغػػػػرب تطبيقهػػػػا عمليػػػػاً  ويسػػػػهر علػػػػى تطبيقهػػػػا يف دأب متواصػػػػل. وإذا   ػلػػػػاوؿ

عػن تعمػد   كانت األّمة اإلسبلمية حُتكػم علػى صػورة النظػاـ الػدؽلقراطي شػكلياً 
من الكافر ادلستعمر  ليػتمكن مػن يايػة اسػتعماره ونظامػو  فأل ػا حُتكػم بالنظػاـ 

قتصػػادية. ولػػذلك كانػػت االقتصػػادي الرأ ػػا  عمليػػاً يف مجيػػع نػػواحي احليػػاة اال
أفكار اإلسبلـ عن االقتصاد من أكثر األفكػار الػيت توجػد التػأ ري يف واقػع احليػاة 

رأسػػػاً علػػػػى عقػػػػب  ّ ػػػا سػػػػتقلبها إاالقتصػػػادية يف العػػػػامل اإلسػػػبلمي  مػػػػن حيػػػػث 
  ومػػن قبػػل عمبلئػػو وسػػتكوف مػػن أكثػػر األفكػػار زلاربػػة مػػن قبػػل الكػػافر ادلسػػتعمر

 ميني وادلضبوعني واحلكاـ. وادلفتونني بالغرب من الظبل
ولػػػذلك كػػػاف ال بػػػد مػػػن إعطػػػاء صػػػورة واضػػػحة عػػػن االقتصػػػاد يف النظػػػاـ 
الرأ ػػػا   تنػػػتظم األفكػػػار األساسػػػية الػػػيت يقػػػـو عليهػػػا االقتصػػػاد السياسػػػي عنػػػد 
الغػػػػرب  حػػػػ  يلمػػػػس عشػػػػاؽ النظػػػػاـ االقتصػػػػادي الغػػػػر  فسػػػػاد ىػػػػذا النظػػػػاـ  

سػػبلـ االقتصػػادية  وىػػي تعػػا  مشػػاكل وتناقضػػو مػػع اإلسػػبلـ  اّ يػػروا أفكػػار اإل
احلياة االقتصادية  ادلعاجلة الصحيحة ومعلهػا طػرازاً خاصػاً مػن العػيش  يتنػاقح 

 مع احلياة الرأ الية يف األسس والتفاصيل. 
وإذا استعرضػػػنا النظػػػاـ االقتصػػػادي يف ادلبػػػدأ الرأ ػػػا  صلػػػد أف االقتصػػػاد 

ئل إشػػباعها  وال يبحػػث عنػػدىم ىػػو الػػذي يبحػػث يف حاجػػات اإلنسػػاف ووسػػا
 إاّل يف الناحية ادلادية من حياة اإلنساف. وىو يقـو على  بل ة أسس: 

مشػػكلة النػػدرة النسػػبية للسػػلع واخلػػدمات بالنسػػبة للحاجػػات   -أحػػدىا 
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أي عدـ كفاية السلع واخلدمات للحاجات ادلتجددة وادلتعػددة لئلنسػاف. وىػذه 
 ع لديهم. ىي ادلشكلة االقتصادية اليت تواجو اجملتم

ة ػاديػػػػػػصػتػاث االقػحػػػػػػاس األبػَتج  وىػػػػػي أسػػػػػػة الشػػػػػيء ادلنػػػػػػمػػػػػػقي - انيهػػػػػا 
 . وأكثرىا دراسة
الػثمن  والػػدور الػذي يقػـو بػػو يف اإلنتػاج واالسػتهبلؾ والتوزيػػع   - الثهػا 

 وىو حجر الزاوية يف النظاـ االقتصادي الرأ ا . 
جػودة لكػوف السػلع فهػي مو   أما مشكلة الندرة النسبية للسلع واخلدمات

واخلػػػدمات ىػػػي الوسػػػائل الػػػيت تشػػػبع حاجػػػات اإلنسػػػاف. ذلػػػك أ ػػػم يقولػػػوف إف 
لئلنسػػػاف حاجػػػات تتطلػػػب اإلشػػػباع فػػػبل بػػػد مػػػن وسػػػائل إلشػػػباعها. أمػػػا ىػػػذه 

ألّ ػا إمػا حاجػة زلسوسػة ملموسػة للنػاس    ؛فبل تكوف إالّ مادية تتة  احلاجات
ولكنهػػػا   ة زلسوسػػػة للنػػػاسكحاجػػػة اإلنسػػػاف إىل الغػػػذاء والكسػػػاء  وإمػػػا حاجػػػ

غري ملموسة ذلم  كحاجة اإلنساف إىل خػدمات الطبيػب وادلعلػم. أمػا احلاجػات 
كالتقػػديس  فأل ػػا غػػري معػػمؼ بوجودىػػا    ادلعنويػػة  كػػالفخر  واحلاجػػات الروحيػػة

اقتصػػػػػػػادياً مػػػػػػػن قػػػػػػػبلهم  وال زلػػػػػػػل ذلػػػػػػػا عنػػػػػػػدىم  وال تبلحػػػػػػػ  حػػػػػػػني البحػػػػػػػث 
 االقتصادي. 

و يطلػػق عليهػا عنػػدىم اسػػم السػػلع واخلػػدمات  وأمػا وسػػائل اإلشػػباع  فألنّػػ
فالسػػػلع ىػػػي وسػػػائل اإلشػػػباع للحاجػػػات احملسوسػػػة ادللموسػػػة  واخلػػػدمات ىػػػي 
وسػائل اإلشػػباع للحاجػػات احملسوسػة غػػري ادللموسػػة. أمػػا مػا ىػػو الػػذي يشػػبع يف 
السػػلع واخلػػدمات  فألنّػػو يف نظػػرىم ادلنفعػػة الػػيت فيهػػا. وىػػذه ادلنفعػػة ىػػي خاّصػػة  

ف احلاجػة معناىػػا إجعلتػو صػاحلاً إلشػػباع حاجػة  وحيػث   الشػيءإذا تػوفرت يف 
اقتصػػادياً الرغبػػة  فػػألف الشػػيء النػػافع يكػػوف اقتصػػادياً  ُكػػلُّ مػػا يرغػػب فيػػو  سػػواًء  
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 رخػػروفكػػاف ضػػرورياً أـ غػػري ضػػروري  وسػػواء اعتػػسه بعػػح النّػػاس نافعػػاً  واعتػػسه 
رغػػػب فيػػػو. وىػػػذا مػػػا مضػػػراً  فألنّػػػو يكػػػوف نافعػػػاً اقتصػػػادياً  مػػػا داـ ىنالػػػك مػػػن ي

ولػػػػو أف الػػػػرأي العػػػػاـ   ف األشػػػػياء نافعػػػػة مػػػػن الوجهػػػػة االقتصػػػػاديةو غلعلهػػػػم يعتػػػػس 
يعتسىػػػػػػا غػػػػػػري نافعػػػػػػة أو مضػػػػػػرة. فػػػػػػاخلمر واحلشػػػػػػيش ىػػػػػػي أشػػػػػػياء نافعػػػػػػة عنػػػػػػد 
االقتصػػػاديني إذ يرغػػػب فيهػػػا بعػػػح النّػػػاس. وعلػػػى ذلػػػك ينظػػػر االقتصػػػادي إىل 

رىػا تشػبع حاجػة  بغػح النظػر وسائل اإلشباع  أي إىل السلع واخلػدمات باعتبا
ىػي  ال كمػا غلػب أف عن أي اعتبار رخر  أي ينظػر إىل احلاجػات وادلنػافع كمػا 

  وال يتعػد  ىػذه النظػرة. تكوف. فينظر إىل ادلنفعػة مػن حيػث كو ػا تشػبع حاجػة
فينظػػر إىل اخلمػػر مػػن حيػػث كو ػػا ذلػػا قيمػػة اقتصػػادية ألّ ػػا تشػػبع حاجػػة ألفػػراد  

باعتبػػاره يػ دي خدمػة  مػن حيػػث كػوف ىػذه اخلدمػة ذلػػا  وينظػر إىل صػانع اخلمػر
 قيمة اقتصادية  ألّ ا تشبع حاجة ألفراد.

ىػػذه ىػػي طبيعػػة احلاجػػات عنػػدىم  وىػػذه ىػػي طبيعػػة وسػػائل إشػػباعها  
م  ػا غلػب أف يكػوف عليػو اجملتمػع  بػل يهػتم بادلػادة تفاالقتصادي الرأ ا  ال يه

ذلك كانػت مهمػة االقتصػادي ىػي االقتصادية من حيث كو ا تشبع حاجة. ول
تػػوفري السػػػلع واخلػػػدمات  أي تػػػوفري وسػػػائل اإلشػػػباع مػػػن أجػػػل إشػػػباع حاجػػػات 
اإلنساف  بغح النظر عن أي اعتبار رخػر. وبنػاء علػى ىػذا يبحػث االقتصػادي 

الػػيت   يف تػوفري وسػائل اإلشػباع حلاجػات اإلنسػاف. ودلػا كانػت السػلع واخلػدمات
ظػػػػػػرىم  فأل ػػػػػا ال تكفػػػػػي لسػػػػػد حاجػػػػػػات زلػػػػػدودة يف ن  ىػػػػػي وسػػػػػائل اإلشػػػػػباع

اإلنسػػػػاف  ألّف ىػػػػذه احلاجػػػػات غػػػػري زلػػػػدودة حسػػػػب رأيهػػػػم. فهنػػػػاؾ احلاجػػػػات 
األساسػػػية الػػػيت ال بػػػد لئلنسػػػاف مػػػن إشػػػباعها بوصػػػفو إنسػػػاناً  وىنػػػاؾ عػػػدد مػػػن 
احلاجػػات الػػػيت تػػػزداد كّلمػػػا ارتقػػػى اإلنسػػػاف إىل مرتبػػػة أعلػػػى مػػػن مراتػػػب ادلدنيػػػة. 
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ىل إشػػػباعها مجيعهػػػا إشػػػباعاً كليػػػاً  وىػػػذا ال يتػػػأتى وىػػػذه تنمػػػو وتػػػزداد فتحتػػػاج إ
مهما كثرت السلع واخلدمات. ومػن ىنػا نشػأ أسػاس ادلشػكلة االقتصػادية  وىػو 
كثػػػػرة احلاجػػػػات  وقلػػػػة وسػػػػائل إشػػػػباعها  يعػػػػت عػػػػدـ كفايػػػػة السػػػػلع واخلػػػػدمات 

فتواجػػػو اجملتمػػػع حين ػػػذ ادلشػػػكلة  ؛إلشػػػباع مجيػػػع حاجػػػات اإلنسػػػاف إشػػػباعاً كليػػػاً 
ية  وىػػػي مشػػػكلة النػػػدرة النسػػبية للسػػػلع واخلػػػدمات  والنتيجػػػة احلتميػػػة االقتصػػاد

ذلذه الندرة ىي أف تظل بعح احلاجات إما مشبعة إشباعاً جزئيػاً فقػا  أو غػري 
مشػػػبعة إطبلقػػػاً. ومػػػا داـ األمػػػر كػػػذلك فػػػبل بػػػد مػػػن قواعػػػد يتواضػػػع عليهػػػا أفػػػراد 

صػيبها احلرمػاف  اجملتمع لتقرر أي احلاجات سػتحظى باإلشػباع  وأيهػا سػيكوف ن
ال بد من قواعد تقرر كيفية توزيع ادلوارد احملػدودة علػى احلاجػات   وبعبارة أخر 

غري احملدودة. فادلشكلة عندىم إذف ىي احلاجات وادلوارد  ولػيس اإلنسػاف  أي 
ىي توفري ادلوارد إلشباع احلاجػات  ولػيس إشػباع حاجػات كػل فػرد مػن األفػراد. 

ىػػػي    بػػػد مػػػن أف تكػػػوف القواعػػػد الػػػيت توضػػػعكػػػاف ال   ودلػػػا كػػػاف األمػػػر كػػػذلك
حػػ  يتػػأتى   القواعػػد الػػيت تضػػمن الوصػػوؿ إىل أرفػػع مسػػتو  شلكػػن مػػن اإلنتػػاج

توفري ادلوارد  أي ح  توفر السلع واخلدمات جملموعػة النّػاس ال لكػل فػرد مػنهم. 
ومػػن ىنػػا كانػػت مشػػكلة توزيػػع السػػلع واخلػػدمات مرتبطػػة ارتباطػػاً و يقػػاً  شػػكلة 

. وكػػاف اذلػػدؼ األ ػػى للدراسػػات االقتصػػادية ىػػو العمػػل علػػى زيػػادة مػػا إنتاجهػػا
الػيت   يستهلكو رلموع الّناس من السلع واخلدمات  وذلذا كانػت دراسػة العوامػل

حتتػػػل مكػػػاف الصػػػدارة بػػػني مجيػػػع ادلوضػػػوعات   حجػػػم اإلنتػػػاج األىلػػػي يفتػػػ  ر 
اث دلعاجلػػػػة ألّف البحػػػػث يف زيػػػػادة اإلنتػػػػاج األىلػػػػي مػػػػن أىػػػػم األتػػػػ ؛االقتصػػػػادية

ادلشػػكلة االقتصػػادية  أال وىػػي النػػدرة يف السػػلع واخلػػدمات بالنسػػبة للحاجػػات. 
 ػػػػػم يعتقػػػػػدوف أنػػػػػو ال ؽلكػػػػػن معاجلػػػػػة الفقػػػػػر واحلرمػػػػػاف إالّ عػػػػػن طريػػػػػق زيػػػػػادة إإذ 

اإلنتػػػػػاج. فعػػػػػبلج ادلشػػػػػكلة االقتصػػػػػادية الػػػػػيت تواجػػػػػو اجملتمػػػػػع إظّلػػػػػا يكػػػػػوف بزيػػػػػادة 
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 اإلنتاج. 
فهػػي تعػػت درجػػة أعليتػػو  إمػػا بالنسػػبة لشػػخص وأمػػا قيمػػة الشػػيء ادلنػػَتج 

معػػػني  وإمػػػا بالنسػػػبة لشػػػيء رخػػػر  ففػػػي احلالػػػة األوىل يطلػػػق عليهػػػا اسػػػم قيمػػػة 
الثانيػػػػة يطلػػػػق عليهػػػػا اسػػػػم قيمػػػػة االسػػػػتبداؿ. وقيمػػػػة منفعػػػػة  ةادلنفعػػػػة  ويف احلالػػػػ

وحػػدة مػػػن شػػػيء واحػػػد تقػػػدر  نفعتػػػو  ةالشػػيء تػػػتلخص يف أف  قيمػػػة منفعػػػة أيػػػ
نفعة الوحدة اليت تشبع أضعف احلاجات(   وىذا مػا  ػوه نظريػة النهائية  أي  

   ادلنفعة النهائية أو احلّديػة( . أي أف ادلنفعػة ال تقػدر تسػب وجهػة نظػر ادلنػِتج
ألّ ػػػػا حين ػػػػذ تكػػػػوف قػػػػد روعيػػػػت فيهػػػػا وجهػػػػة نظػػػػر  ؛فتقػػػػدر بتكػػػػاليف إنتاجهػػػػا

در فتقػػػػ  العػػػػرض فقػػػػا دوف الطلػػػػب  وال تقػػػػدر تسػػػػب وجهػػػػة نظػػػػر ادلسػػػػتهِلك
مػػع مبلحظػػة    قػػدار مػػا فيهػػا مػػن منفعػػة  ومػػن شػػعور باحلاجػػة إىل ىػػذه ادلنفعػػة

عامػػػل النػػػدرة  ألّ ػػػا حين ػػػذ تكػػػوف روعيػػػت فيهػػػا وجهػػػة نظػػػر الطلػػػب فقػػػا دوف 
العػػػرض. وإظلػػػا غلػػػب أف تراعػػػى فيهػػػا وجهػػػة نظػػػر العػػػرض والطلػػػب معػػػاً  فت خػػػذ 

أي   اعهاعنػػد رخػػر حػػد مػػن إشػػب -منفعتهػػا عنػػد رخػػر حػػد تشػػبع فيػػو احلاجػػة 
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 
خاّصػػػة  إذا تػػػوفرت يف الشػػػيء جعلتػػػو صػػػاحلاً لبلسػػػتبداؿ  ويعرفو ػػػا بأ ػػػا قػػػوة 

مػػػة اسػػػتبداؿ القمػػػ  بالنسػػػبة للػػػذرة تقػػػدر االسػػػتبداؿ للشػػػيء بالنسػػػبة لغػػػريه  فقي
بكميػػة الػػذرة الػػيت غلػػب التنػػازؿ عنهػػا للحصػػوؿ علػػى وحػػدة مػػن القمػػ . ويطلػػق 
علػػى قيمػػة ادلنفعػػة اسػػم ادلنفعػػة فقػػا  ويطلػػق علػػى قيمػػة االسػػتبداؿ اسػػم القيمػػة 

 فقا. 
ذلػػا  أو قريػػب  عة أو اخلدمػػة مػػوازٍ لواالسػػتبداؿ إظلػػا يػػتم بوجػػود بػػدؿ للسػػ
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مػػػػػة. ومػػػػن ىنػػػػػا كػػػػاف ال بػػػػػد مػػػػن تػػػػػث القيمػػػػة عنػػػػػد االقتصػػػػػاديني منهػػػػا يف القي
الرأ اليني  ألّ ا أساس االستبداؿ  وأل ا ىي الصفة الػيت ؽلكػن قياسػها  وأل ػا 
ىػػي ادلقيػػاس الػػذي تقػػاس بػػو السػػلع واخلػػدمات  وايػػز بػػو األعمػػاؿ ادلنتجػػة مػػن 

اد ػػا  وىػػو يػػتم ادلنفعػػة  أو زي إغلػػاداألعمػػاؿ غػػري ادلنتجػػة. ذلػػك أف اإلنتػػاج ىػػو 
بأعمػػاؿ  فللتمييػػػز بػػني ىػػػذه األعمػػػاؿ مػػن حيػػػث كو ػػػا منتجػػة أو غػػػري منتجػػػة  
ودلعرفػػػػة أيهػػػػا أكثػػػػر إنتاجيػػػػة مػػػػن اآلخػػػػر  ال بػػػػد مػػػػن مقيػػػػاس دقيػػػػق للمنتجػػػػات 
واخلػػػدمات ادلختلفػػػة. وىػػػذا ادلقيػػػاس الػػػدقيق ىػػػو القػػػيم االجتماعيػػػة للمنتجػػػات 

لتقػػدير اجلمػػاعي للعمػػل الػػذي واخلػػدمات ادلختلفػػة. أو بعبػػارة أخػػر  ىػػو ذلػػك ا
يبذؿ  أو اخلدمة اليت ت ّد   وقػد أصػب  ىػذا التقػدير أمػراً ضػرورياً  ألّف اإلنتػاج 
علػػػى ذمػػػػة االسػػػتبداؿ قػػػػد حػػػل يف اجلماعػػػػات احلديثػػػة زلػػػػل اإلنتػػػاج علػػػػى ذمػػػػة 

  بأشػػػػياء واالسػػػتهبلؾ  فأصػػػػب  كػػػػل فػػػػرد يسػػػػتبدؿ اليػػػـو إنتاجػػػػو كلػػػػو أو معظمػػػػ
ن النّػػػاس. وىػػػذا االسػػػتبداؿ إظلػػػا يػػػتم بوجػػػود بػػػدؿ أخػػػر  كثػػػرية أنتجهػػػا غػػػريه مػػػ

للسلعة أو اخلدمػة  فػبل بػد مػن تقػدير قيمػة للسػلعة حػ  يػتم اسػتبداذلا. ولػذلك  
لبلسػػتهبلؾ   ضػػرورياً  كانػػت معرفػػة القيمػػة: مػػا ىػػيو أمػػراً ضػػرورياً لئلنتػػاج  وأمػػراً 

 . أي أمراً حتمياً إلشباع حاجات اإلنساف بوسائل اإلشباع
االسػػػتبداؿ ىػػػذه قػػػد خصصػػػت يف العصػػػر احلػػػديث بواحػػػدة  إالّ أف قيمػػػة

ال تنسػب قػيم   من قيمها وصػارت ىػي الغالبػة عليهػا. ففػي اجلماعػات ادلتمدنػة
وإظلا تنسب إىل سلعة معينة تسمى النقود. وقػد أطلػق  بعضها إىل بعح السلع 

علػػى نسػػبة اسػػتبداؿ الشػػيء بػػالنقود اسػػم  الػػثمن( . فػػالثمن ىػػو قيمػػة اسػػتبداؿ 
  بالنسػػبة للنقػػود. وعلػػى ذلػػك يكػػوف الفػػرؽ بػػني قيمػػة االسػػتبداؿ والػػثمن الشػػيء

سػػواء أكػػػاف   ىػػو أف قيمػػة االسػػػتبداؿ ىػػي نسػػػبة اسػػتبداؿ الشػػػيء بغػػريه مطلقػػػاً 
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نقػػػػوداً أـ سػػػػلعاً أـ خػػػػدمات  أمػػػػا الػػػػثمن فهػػػػو قيمػػػػة اسػػػػتبداؿ الشػػػػيء بػػػػالنقود 
وقػت واحػد  خاصة. ويمتب على ىذا أف أمثاف السلع ؽلكػن أف ترتفػع كلهػا يف 

و ػػػػبا كلهػػػػا يف وقػػػػت واحػػػػد  يف حػػػػني أنػػػػو يسػػػػتحيل أف ترتفػػػػع أو  ػػػػبا قيمػػػػة 
استبداؿ كل السلع بعضها ببعح يف وقت واحد. وكذلك ؽلكػن أف تتغػرّي أمثػاف 
السلع من غري أف يمتػب علػى ذلػك تغػرّي يف قيمػة اسػتبداذلا. وعلػى ذلػك فػثمن 

ىػػو قيمػػة السػػلعة بالنسػػبة   السػػلعة ىػػو إحػػد  قػػيم ىػػذه السػػلعة  وبعبػػارة أخػػر 
للنقود فقا. ودلا كاف الثمن ىو إحد  القػيم كػاف طبيعيػاً أف يكػوف ىػو مقيػاس  
كػػوف الشػػيء نافعػػاً أو غػػري نػػافع  ومقيػػاس درجػػة ادلنفعػػة يف الشػػيء. فالسػػلعة أو 
اخلدمة تعتس منتجة ونافعة إذا كاف اجملتمع يقدر ىػذه السػلعة ادلعينػة  أو اخلدمػة 

ني  أما درجة ادلنفعة ذلذه السلعة أو اخلدمة فتقاس بػالثمن الػذي ادلعينة بثمن مع
تقبل مجهرة ادلستهلكني دفعو حلياز ا  سػواء أكانػت ىػذه السػلعة مػن ادلنتجػات 
الزراعيػػػػة أـ الصػػػػناعية  وسػػػػواء أكانػػػػت اخلدمػػػػة خدمػػػػة تػػػػاجر أـ شػػػػركة نقػػػػل أـ 

 طبيب أـ مهندس. 
الستهبلؾ والتوزيػع فػذلك أف أما الدور الذي يقـو بو الثمن يف اإلنتاج وا

جهػػػاز الػػػثمن ىػػػو الػػػذي يقػػػرر أي ادلنتجػػػني سػػػيدخل إىل حلبػػػة اإلنتػػػاج  وأيهػػػم 
سػػيظل بعيػػداً عػػن زمػػرة ادلنتجػػني  بػػنفس الكيفيػػة الػػيت يقػػرر هبػػا أي ادلسػػتهلكني 
سيتمتع بألشباع حاجاتػو  وأيهػم سػتظل حاجاتػو غػري مشػبعة. وتكػاليف اإلنتػاج 

لػػػذي ػلكػػم عرضػػػها يف السػػوؽ  وادلنفعػػػة الػػػيت يف للسػػلعة ىػػػي العامػػل الرئيسػػػي ا
السػػػلعة ىػػػػي العامػػػل الرئيسػػػػي الػػػذي ػلكػػػػم طلػػػب السػػػػوؽ ذلػػػا  وكبلعلػػػػا يقػػػػاس 
بػػػالثمن. لػػػذلك كػػػاف تػػػث العػػػرض والطلػػػب تثػػػني أساسػػػيني يف االقتصػػػاد عنػػػد 
الرأ ػػػػاليني. وادلػػػػػراد بػػػػػالعرض ىػػػػػو عػػػػػرض السػػػػػوؽ  وادلػػػػػراد بالطلػػػػػب ىػػػػػو طلػػػػػب 
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ؽلكػن تعيينػو مػن غػري ذكػر الػثمن  فكػذلك العػرض  السوؽ. وكمػا أف الطلػب ال
ال ؽلكػػن تقػػديره مػػن غػػري الػػثمن. إالّ أف الطلػػب يتغػػري بعكػػس تغػػري الػػثمن  فػػألذا 

الػػػثمن زاد الطلػػب. خبػػػبلؼ العػػرض فألنّػػػو يتغػػػري  الطلػػب  وإذا قػػػلّ  زاد الػػثمن قػػػلّ 
يف  بتغري الثمن  ويف اماىػو  أي أف العػرض يػزداد بارتفػاع الػثمن ويقػل هببوطػو. و 

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 
ذلك أف ادلنافع ىي نتيجة اجملهودات اليت يبػذذلا اإلنسػاف  فػألذا مل   أفراد اجملتمع
أف مسػتو  اإلنتػاج يػنحا  وعلػى ذلػك  يف مساوياً للعمل فبل شك يكن اجلزاء

فالطريقة ادلثلى لتوزيع السلع واخلدمات على أفراد اجملتمع ىػي تلػك الػيت تضػمن 
الوصػػوؿ إىل أرفػػع مسػػتو  شلكػػن مػػن اإلنتػػاج. وىػػذه الطريقػػة ىػػي طريقػػة الػػثمن. 

يػروف أف ىػػذه وىػي مػا يطلقػػوف عليػو جهػاز الػػثمن  أو ميكانيكيػة الػثمن. ألّ ػػم 
الطريقػػة حتػػدث التػػوازف االقتصػػادي بشػػكل ر . ألّ ػػا قائمػػة علػػى تػػرؾ احلريػػات 
للمستهلكني يف أف يقرروا بأنفسهم توزيػع ادلػوارد الػيت ؽللكهػا اجملتمػع علػى فػروع 
النشػػػاط االقتصػػػادي ادلختلفػػػة  بألقبػػػاذلم علػػػى شػػػراء بعػػػح ادلػػػواد  وعػػػدـ إقبػػػاذلم 

 يكسبو ا على شراء مػا ػلتاجونػو أو يرغبػوف على بعضها. فينفقوف دخوذلم اليت
  وينفػػػق دخلػػػو علػػػى افيػػػو. فادلسػػػتهلك الػػػذي ال يرغػػػب اخلمػػػر ؽلتنػػػع عػػػن شػػػرائه

يرغبػوف اخلمػر  أو أصػب  مجيػع شيء رخػر. فػألذا كثػر عػدد ادلسػتهلكني الػذين ال 
لعػػدـ تػػوافر الطلػػب عليػػو  فيقػػف   النّػػاس ال يرغبو ػػا يصػػب  إنتػػاج اخلمػػر غػػري مػػرب 

ة اإلنتػػاج  ػاً إنتػاج اخلمػر  وىكػذا مجيػع ادلػواد. فادلسػتهلكوف ىػم الػذين قػرروا كميػطبيعيػ
. والػػثمن ىػػو الػػذي جػػر  بواسػػطتو توزيػػع السػػلع ونػػوع اإلنتػػاج يف تػػركهم وحػػريتهم
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مػػػػػػن ادلسػػػػػػتهلكني  أو عػػػػػػدـ تػػػػػػوفره لػػػػػػديهم  ويف إعطائػػػػػػو واخلػػػػػػدمات يف تػػػػػػوفره 
 . للمنتجني أو عدـ إعطائو ذلم

اج  وىػػو ادلػػنظم للتوزيػػع  وىػػو أداة ػتػػػز علػػى اإلنػاحلافػػن ىػػو ػوجهػػاز الثمػػ
تاج ػن اإلنػػػػػوازف بيػػػػػق التػػػػػاالتصػػػػاؿ بػػػػني ادلنػػػػتج وادلسػػػػتهلك  أي ىػػػػو الػػػػذي ػلقػػػػ

 . واالستهبلؾ
أمػػػػا كونػػػػو ىػػػػو احلػػػػافز علػػػػى اإلنتػػػػاج  فػػػػذلك أف الػػػػدافع الرئيسػػػػي لقيػػػػاـ 

ذؿ ىػػذا اإلنسػػاف بػػأي رلهػػود منػػتج أو أيػػة تضػػحية ىػػو مكافأتػػو ادلاديػػة علػػى بػػ
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 

وىػػػذا اإلشػػػباع إمػػػا أف يكػػػوف عػػػن طريػػػق إلشػػػباع حاجاتػػػو وسػػػد رغباتػػػو ادلاديػػػة. 
اسػػتهبلؾ السػػلع الػػيت ينتجهػػا مباشػػرة  أو عػػن طريػػق احلصػػوؿ علػػى جػػزاء نقػػدي 
ؼلولػػو احلصػػوؿ علػػى السػػلع واخلػػدمات الػػيت أنتجهػػا اآلخػػروف. و ػػا أف اإلنسػػاف 
يعتمػػػػػػد يف إشػػػػػػباع معظػػػػػػم حاجاتػػػػػػو إف مل يكػػػػػػن كلهػػػػػػا علػػػػػػى مبادلػػػػػػة رلهوداتػػػػػػو 

حلاجػػات منصػػباً علػػى طريػػق احلصػػوؿ علػػى جػػزاء  جهػػودات غػػريه  كػػاف إشػػباع ا
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 

 دا م  فالثمن ىو احلافز على اإلنتاج. بذؿ رلهو 
أمػػػا كػػػوف الػػػثمن ىػػػو الػػػذي يػػػنظم التوزيػػػع فػػػذلك أف اإلنسػػػاف يرغػػػب يف 
إشػػػػػباع مجيػػػػػع حاجاتػػػػػو إشػػػػػباعاً كليػػػػػاً. ولػػػػػذلك يسػػػػػعى للحصػػػػػوؿ علػػػػػى السػػػػػلع 
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واخلدمات اليت تشبع ىذه احلاجػات. ولػو تػرؾ لكػل فػرد مػن بػت اإلنسػاف حريػة 
واسػػتهبلؾ مػػا شػػاء مػػن السػػلع. ولكػػن دلػػا   إشػػباع حاجاتػػو دلػػا توقػػف عػػن حيػػازة

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 
 جهػػػػودات غػػػػريه  أي عنػػػػد حػػػػد اجلػػػػزاء النقػػػػدي الػػػػذي ػلصػػػػل عليػػػػو مػػػػن بػػػػذؿ 

. ومػػػن ىنػػػا كػػػاف الػػػثمن ىػػػو القيػػػد الػػػذي يوضػػػع رلهوداتػػػو  أي عنػػػد حػػػد الػػػثمن
طبيعياً وغلعل اإلنساف يتوقف عن احليازة واالستهبلؾ عنػد احلػد الػذي يتناسػب 
مػػع مػػوارده. فوجػػود الػػثمن ىػػو الػػذي جعػػل اإلنسػػاف يفكػػر ويػػوازف ويفاضػػل بػػني 
حاجاتػػو ادلتنافسػػة الػػيت تتطلػػب اإلشػػباع  فيأخػػذ مػػا يػػراه ضػػرورياً  ويسػػتغت عمػػا 

ضػػرورة. فهػػو الػػذي يػػرغم الفػػرد علػػى االكتفػػاء بألشػػباع بعػػح حاجاتػػو  يػػراه أقػػل
اآلخػر  الػذي يػراه ال يقػل أعليػة عػن  بعضػهاإشباعاً جزئياً  كي يتسىن لو إشػباع 

نظم توزيػػػع يػػػاحلاجػػػات الػػػيت اكتفػػػى بألشػػػباع بعضػػػها جزئيػػػاً. فػػػالثمن ىػػػو الػػػذي 
فع احملػدودة علػى احلاجات اليت يتطلبها الفرد  وكذلك ىو الذي ينظم توزيع ادلنا

العػػػػػدد الكبػػػػػري مػػػػػن ادلسػػػػػتهلكني الػػػػػذي يطلػػػػػب ىػػػػػذه ادلنػػػػػافع. فتفػػػػػاوت مػػػػػوارد 
ادلسػػتهلكني غلعػػل اسػػتهبلؾ كػػل فػػرد قاصػػراً علػػى مػػا تسػػم  بػػو مػػوارده. وبػػذلك 
يصػػػػب  اسػػػػتهبلؾ بعػػػػح السػػػػلع قاصػػػػراً علػػػػى مػػػػن تسػػػػم  لػػػػو مػػػػوارده  ويصػػػػب  

ف أدىن حػػػد مػػػن اسػػػتهبلؾ بعػػػح السػػػلع عامػػػاً علػػػى مجيػػػع النّػػػاس الػػػذين ؽللكػػػو 
الػػػثمن. وهبػػػذا يكػػػوف الػػػثمن بارتفاعػػػو لػػػبعح السػػػلع  واطلفاضػػػو لبعضػػػها  وتػػػوفر 

  وعػػػدـ تػػػوفره عنػػػد اآلخػػػرين يكػػػوف الػػػثمن بػػػذلك بعضػػػهماجلػػػزاء النقػػػدي عنػػػد 
 منظماً لتوزيع ادلنافع على ادلستهلكني. 

وأمػػا كػػوف الػػثمن ػلقػػق التػػوازف بػػني اإلنتػػاج واالسػػتهبلؾ  أي يكػػوف أداة 
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ني ادلنتج وادلسػتهلك  فػذلك أف ادلنػتج الػذي ػلقػق رغبػات ادلسػتهلكني اتصاؿ ب
يكافأ على ذلك باحلصػوؿ علػى ربػ . وادلنػتج الػذي ال مػد منتجاتػو قبػوالً لػد  

أف ينتهػػػي باخلسػػػػارة. والطريقػػػة الػػػػيت يسػػػتطيع ادلنػػػػتج أف  مػػػػن ادلسػػػتهلكني ال بػػػد
الػػػثمن يعػػػرؼ يقػػػف هبػػػا علػػػى رغبػػػات ادلسػػػتهلكني إظلػػػا ىػػػي الػػػثمن. فعػػػن طريػػػق 

رغبػػات ادلسػػتهلكني  فػػألذا زاد إقبػػاؿ ادلسػػتهلكني علػػى شػػراء سػػلعة معينػػة ارتفػػع 
مثنهػػا يف السػػوؽ  وبػػذلك يػػزداد إنتػػاج ىػػذه السػػلعة حتقيقػػاً لرغبػػات ادلسػػتهلكني. 
وإذا أعرض ادلستهلكوف عن شراء سلعة معينة اطلفح مثنها يف السػوؽ  وبػذلك 

ادلخصصػػػة لئلنتػػػاج بزيػػػادة الػػػثمن  وتقػػػل  يقػػػل إنتػػػاج ىػػػذه السػػػلعة. فتزيػػػد ادلػػػوارد
ادلػػػوارد ادلخصصػػػة لئلنتػػػاج بقلػػػة الػػػثمن. وبػػػذلك يكػػػوف الػػػثمن ىػػػو الػػػذي حقػػػق 
التػػػػوازف بػػػػني اإلنتػػػػاج واالسػػػػتهبلؾ  وىػػػػو الػػػػذي كػػػػاف أداة االتصػػػػاؿ بػػػػني ادلنػػػػتج 
وادلستهلك. وىذا غلري بطريقة رلية. ومن ىنا كاف الثمن ىو القاعدة الػيت يقػـو 

 د يف نظر الرأ اليني  وىو حجر الزاوية يف االقتصاد عندىم. عليها االقتصا
ىػذه ىػي خبلصػة النظػاـ االقتصػادي يف ادلبػدأ الرأ ػا  وىػو مػا يسػػمونو 
 االقتصػػػػاد السياسػػػػي( . ويتبػػػػني مػػػػن دراسػػػػتو والتعمػػػػق يف تثػػػػو  فسػػػػاد النظػػػػاـ 

 االقتصادي الرأ ا  من عدة وجوه: 
اجػػػػػات اإلنسػػػػاف ووسػػػػػائل فاالقتصػػػػاد عنػػػػدىم ىػػػػػو الػػػػذي يبحػػػػث يف ح

إشػػباعها  فيجعلػػوف إنتػػاج السػػلع واخلػػدمات الػػيت ىػػي وسػػائل إشػػباع احلاجػػات 
مػػػػع توزيػػػػع ىػػػػذه السػػػػلع واخلػػػػدمات علػػػػى احلاجػػػػات تثػػػػاً واحػػػػداً  أي غلعلػػػػوف 
احلاجػات ووسػائل إشػػباعها متػداخلني تيػػث يكونػاف شػي اً واحػػداً وتثػاً واحػػداً  

أحػػدعلا يف  نايػػا اآلخػػر. إذ ينطػػوي  ال ينفصػػل أحػػدعلا عػػن اآلخػػر  بػػل ينطػػوي
توزيع السلع واخلدمات يف تث إنتاج ىػذه السػلع واخلػدمات. وبنػاء علػى ذلػك 
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ينظػػػروف إىل االقتصػػػاد نظػػػرة واحػػػدة تشػػػمل ادلػػػادة االقتصػػػادية  وكيفيػػػة حياز ػػػا  
دوف فصػػػػػل بينهمػػػػػا  ودوف اييػػػػػػز أحػػػػػدعلا عػػػػػن اآلخػػػػػػر. أي ينظػػػػػروف إىل علػػػػػػم 

تصػػػادي نظػػػرة واحػػػدة دوف فػػػرؽ بينهمػػػا  مػػػع أف ىنالػػػك االقتصػػػاد  والنظػػػاـ االق
فرقػػػاً بػػػني النظػػػاـ االقتصػػػادي  وعلػػػم االقتصػػػاد. فالنظػػػاـ االقتصػػػادي ىػػػو الػػػذي 
يبػػني توزيػػع الثػػروة والُّكهػػا  والتصػػرؼ هبػػا ومػػا شػػاكل ذلػػك. وىػػو يف بيانػػو ىػػذا 
يسػػػػري َوفػػػػق وجهػػػػة نظػػػػر معينػػػػة يف احليػػػػاة. ولػػػػذلك كػػػػاف النظػػػػاـ االقتصػػػػادي يف 

بلـ غريه يف االشػماكية والشػيوعية  وغػريه يف الرأ اليػة  ألّف كػل نظػاـ منهػا اإلس
يسري حسب وجهة نظر ادلبػدأ يف احليػاة  خبػبلؼ علػم االقتصػاد فألنػو يبحػث يف 
اإلنتػػػاج وحتسػػػينو وإغلػػػاد وسػػػائلو وحتسػػػينها  وىػػػذا عػػػادلي عنػػػد مجيػػػع األمػػػم  ال 

. فمػػػثبلً الن ظػػػرة إىل ادللكيػػػة  تلػػػف يف ؼلػػػتص بػػػو مبػػػدأ دوف رخػػػر كسػػػائر العلػػػـو
النظػػػػاـ الرأ ػػػػا  عنهػػػػا يف النظػػػػاـ االشػػػػماكي والشػػػػيوعي  وعنهػػػػا يف اإلسػػػػبلـ  
خبػػبلؼ حتسػػني اإلنتػػاج فألنّػػو تػػث واقػػع  والنظػػرة إليػػو نظػػرة علميػػة  وىػػي واحػػدة 

 عند مجيع الّناس من حيث النظرة مهما اختلف الفهم. 
حػػث  أي بػني إغلػػاد ادلػػادة فهػذا االنػػدماج بػني احلاجػػات والوسػائل يف الب

االقتصػػادية  وكيفيػػة توزيعهػػا وجعلهمػػا شػػي اً واحػػداً وتثػػاً 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. 
 تكػػوف إالّ ماديػػة تتػػة فهػػو أمػػا كػػوف احلاجػػات الػػيت تتطلػػب اإلشػػباع  ال

خطػػػػأ وؼلػػػػالف واقػػػػع احلاجػػػػات  فهنػػػػاؾ احلاجػػػػات ادلعنويػػػػة  وىنػػػػاؾ احلاجػػػػات 
الروحية  وكل منهمػا يتطلػب اإلشػباع كاحلاجػات ادلاديػة  وكػل منهمػا ػلتػاج إىل 

 سلع وخدمات إلشباعها. 
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وأمػػػا نظػػػرة االقتصػػػاديني الرأ ػػػاليني إىل احلاجػػػات وادلنػػػافع كمػػػا ىػػػي  ال  
أف يكوف عليو اجملتمع  فألف ىذه النظرة تدؿ علػى أف رجػل االقتصػاد  كما غلب

الرأ ػػا  ينظػػر إىل اإلنسػػاف بأنػػو إنسػػاف مػػادي تػػت  رلػػرد مػػن ادليػػوؿ الروحيػػة  
ا غلػػب أف يكػػوف عليػػو  ػػواألفكػػار األخبلقيػػة  والغايػػات ادلعنويػػة. وىػػو ال يبػػا  

ومػػا ينبغػػي أف يسػػوده  اجملتمػػع مػػن رفعػػة معنويػػة اعػػل الفضػػائل أسػػاس عبلقاتػػو 
مػػن  ػػو روحػػي  اعػػل إدراؾ الصػػلة بػػا  ىػػو ادلسػػرّي للعبلقػػات مػػن أجػػل نػػواؿ 
رضػػواف 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  

يطعػػم الفقػػراء إجابػػة ألمػػر ا  بالصػػدقة  وإظلػػا يطعمهػػم الغػػش مشػػروعاً  وىػػو ال 
ح  ال يسرقوه  فألف كاف مويعهم يزيػد  روتػو فألنّػو يقػدـ علػى مػويعهم. وىكػذا 
يكوف ىّم االقتصادّي النظرة إىل ادلنفعػة باعتبارىػا تشػبع حاجػة ماديػة فحسػب. 

 ادلنفعػة  فهذا اإلنساف الذي ينظر ىذه النظرة إىل اإلنساف مػن خػبلؿ نظرتػو إىل
ويقػػيم احليػػاة االقتصػػادية علػػى أسػػاس ىػػذه النظػػرة يعتػػس مػػن أخطػػر األشػػخاص 
علػػى اجملتمعػػات وعلػػى النّػػاس. ىػػذا مػػػن جهػػة  ومػػن جهػػة أخػػر  فػػألف األمػػػواؿ 
واجلهػػػود الػػػيت يسػػػمو ا السػػػلع واخلػػػدمات إظلػػػا يسػػػعى إليهػػػا الفػػػرد لبلنتفػػػاع هبػػػا  

أف مػػن تسػػبها اجملتمػع  فػبل بػد  وتبػادؿ النّػاس ذلػا يكػػّوف بيػنهم عبلقػات يتكػّوف
ينظػػػر إىل مػػػا يكػػػوف عليػػػو اجملتمػػػع يف عبلقاتػػػو مجلػػػة وتفصػػػيبًل  حػػػني النظػػػرة 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 

ا غػري طبيعػي. ألّف ىػذه ادلػادة االقتصػادية يتبادذلػا النّػاس فتكػّوف العبلقات  وىػذ
عبلقػػات بيػػنهم  والعبلقػػات تكػػّوف اجملتمػػع  فػػبل بػػد مػػن النظػػرة إىل مػػا سػػيكوف 
عليػػػػػو اجملتمػػػػػع حػػػػػني النظػػػػػر إىل ادلػػػػػادة االقتصػػػػػادية. ولػػػػػذلك ال يصػػػػػ  أف نعتػػػػػس 
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قتهػػا مضػػرة أـ األشػػياء نافعػػة جملػػرد وجػػود مػػن يرغػػب فيهػػا  سػػواء أكانػػت يف حقي
ال  وسػػػػواء أكانػػػػػت تػػػػ  ر يف عبلقػػػػػات النّػػػػػاس أـ ال  وسػػػػواء أكانػػػػػت زلرمػػػػػة يف 
اعتقػػػاد النّػػػاس يف اجملتمػػػع أـ كانػػػت زلللػػػة  بػػػل غلػػػب اعتبػػػار األشػػػياء نافعػػػة إذا  
كانػػت حقيقػػة نافعػػة  باعتبػػار مػػا غلػػب أف يكػػوف عليػػو اجملتمػػع. وذلػػذا ال يصػػ  

اً نافعػػة  واعتبارىػػا مػػادة اقتصػػادية  اعتبػػار احلشػػيش واألفيػػوف ومػػا شػػاكلها سػػلع
جملػػرد وجػػود مػػن يرغػػب فيهػػا  بػػل غلػػب مبلحظػػة أ ػػر ىػػذه ادلػػواد االقتصػػادية يف 
العبلقػػات حػػني النظػػر إىل منفعػػة األشػػػياء  أي حػػني النظػػر إىل الشػػيء باعتبػػػاره 
مػػػػادة اقتصػػػػادية  أو عػػػػدـ اعتبػػػػاره. أي غلػػػػب أف ينظػػػػر إىل األشػػػػياء باعتبػػػػار مػػػػا 

يو اجملتمع وال غلػوز االقتصػار علػى النظػرة إىل الشػيء كمػا ىػو غلب أف يكوف عل
 فحسب  وغح النظر عما غلب أف يكوف عليو اجملتمع. 

وقػػد نػػتج مػػن جػػراء انػػدماج تػػث إشػػباع احلاجػػات يف  نايػػا تػػث وسػػائل 
إشػػباعها  ومػػن جػػراء نظػػرة االقتصػػاديني إىل وسػػائل اإلشػػباع باعتبارىػػا فقػػا أّ ػػا 

عتبػػػػار رخػػػػر  نػػػػتج مػػػػن جػػػػراء ذلػػػػك أف صػػػػارت نظػػػػرة تشػػػػبع حاجػػػػة  ال بػػػػأي ا
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 

ع مسػتو  شلكػن مػن اإلنتػاج  وغلعػػل حتقيػق أقصػى مػا ؽلكػن مػن الرفاىيػػة إىل أرفػ
ألفػػراد اجملتمػػع  نتيجػػة لزيػػادة الػػدخل األىلػػي  ورفػػع مسػػتو  اإلنتػػاج يف الػػببلد  
وذلػػػك بتمكيػػػنهم مػػػن أخػػػذ الثػػػروة حيػػػت يػػػمؾ ذلػػػم احلريػػػة يف العمػػػل إلنتاجهػػػا 

ري اإلشػػػباع لكػػػل وحلياز ػػا. فاالقتصػػػاد ال يوجػػد إلشػػػباع حاجػػات األفػػػراد  وتػػوف
 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 

فػراد اجملتمػع  فيػمؾ لؤلفػراد حريػة نػواؿ بواسطة حرية ادللػك  وحريػة العمػل علػى أ
ما يسػتطيعونو مػن ىػذه الثػروة  كػل تسػب مػا ؽللػك مػن عوامػل إنتاجهػا  سػواء 
حصػػػػػل اإلشػػػػػػباع جلميػػػػػػع األفػػػػػػراد  أو حصػػػػػػل لػػػػػػبعح دوف الػػػػػػبعح. ىػػػػػػذا ىػػػػػػو 
االقتصػػاد السياسػػي  أي االقتصػػاد الرأ ػػا ؛ وىػػذا خطػػأ زلػػح وسلػػالف للواقػػع  

عيشة لؤلفراد مجيعهم  وال ػلقق الرفاىية لكػل فػرد. وال ي دي إىل رفع مستو  ادل
ووجو اخلطػأ يف ىػذا ىػو أف احلاجػات الػيت تتطلػب اإلشػباع ىػي حاجػات فرديػة 
مػػػع كو ػػػا حاجػػػات إنسػػػاف  فهػػػي حاجػػػات حملمػػػد  وصػػػا   وحسػػػن  وليسػػػت 
حاجػػات جملموعػػة اإلنسػػاف  أو جملموعػػة أّمػػة أو جملموعػػة شػػعب. والػػذي يسػػعى 

الفػرد  سػػواء أكػاف إشػػباعو ذلػا مباشػػرة كاألكػل  أـ إشػػباعو إلشػباع حاجاتػو ىػػو 
ذلػػػػا عػػػػن طريػػػػق إشػػػػباع اجملمػػػػوع  كالػػػػدفاع عػػػػن األّمػػػػة. ولػػػػذلك كانػػػػت ادلشػػػػكلة 
االقتصػػادية ممكػػػزة علػػى أسػػػاس توزيػػع وسػػػائل اإلشػػباع علػػػى األفػػراد  أي توزيػػػع 

لبهػا األمواؿ وادلنافع على أفراد األّمة أو الشعب  ولػيس علػى احلاجػات الػيت تتط
رلموعػػػة األّمػػػة أو الشػػػعب  دوف النظػػػر إىل كػػػل فػػػرد مػػػن أفػػػراده. وبعبػػػارة أخػػػر  
ادلشػػػكلة ىػػػػي احلرمػػػاف الػػػػذي يصػػػػيب الفػػػرد  ال احلرمػػػػاف الػػػذي يصػػػػيب رلمػػػػوع 
الببلد. والبحث يف النظاـ االقتصػادي إظلػا يكػوف يف إشػباع احلاجػات األساسػية 

 لكل فرد  ال البحث يف إنتاج ادلادة االقتصادية. 
من ىنا مل تكن دراسة العوامػل الػيت تػ  ر يف حجػم اإلنتػاج األىلػي ىػي و 

  موضع البحث يف إشباع مجيع حاجات األفراد األساسية فرداً فرداً إشػباعاً كليػاً 
وإظلػػػا موضػػػع البحػػػث ىػػػو دراسػػػة حاجػػػات اإلنسػػػاف األساسػػػية مػػػن حيػػػث ىػػػو 
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يػػع حاجػػا م إنسػػاف  ودراسػػة توزيػػع الثػػروة علػػى أفػػراد اجملتمػػع  لضػػماف إشػػباع مج
علػػى أف معاجلػػة األساسػػية  وىػػو الػػذي غلػػب أف يكػػوف  وػلتػػل مكػػاف الصػػدارة. 

فقػػػر الػػػببلد ال يعػػػا  مشػػػاكل فقػػػر األفػػػراد فػػػرداً فػػػرداً  ولكػػػن معاجلػػػة مشػػػاكل فقػػػر 
علػػى العمػػل لزيػػادة  األفػػراد وتوزيػػع  ػػروة الػػببلد ػلفػػز رلموعػػة أىػػل الػػببلد وأفػػرادىم

امػػل الػػيت تػػ  ر يف حجػػم اإلنتػػاج وزيػػادة الػػدخل الػػدخل األىلػػي  وأمػػا دراسػػة العو 
االقتصػػػػادية األىلػػػػي  فػػػػألف تثهػػػػا يكػػػػوف يف علػػػػم االقتصػػػػاد  أي يف تػػػػث ادلػػػػادة 

 .  وزياد ا ال يف تث إشباع احلاجات اليت ينظمها النظاـ االقتصادي
أمػػا كػػوف النػػدرة النسػػبية للسػػلع واخلػػدمات ىػػي ادلشػػكلة االقتصػػادية الػػيت 

دعاء أف كثرة احلاجات وقلة إشباعها  أي عدـ كفايػة السػلع التواجو اجملتمع  وا
واخلػػػدمات إلشػػػباع مجيػػػع حاجػػػات اإلنسػػػاف إشػػػباعاً كليػػػاً ىػػػو أسػػػاس ادلشػػػكلة 

اليت تكوف معاجلتهػا االقتصادية  فذلك خطأ ؼلالف الواقع. وذلك أف احلاجات 
انويػػة   ال احلاجػػات الثحتميػػة ىػػي احلاجػػات األساسػػية لػػد  الفػػرد بوصػػفو إنسػػاناً 

أو الكماليػػة  وإف كانػػت احلاجػػة الكماليػػة يسػػعى ويعمػػل إلشػػباعها. وعلػػى ىػػذا 
فػػػػػألف احلاجػػػػػات األساسػػػػػية زلػػػػػدودة  واألمػػػػػواؿ واجلهػػػػػود الػػػػػيت يسػػػػػمو ا السػػػػػلع 
واخلػػدمات ادلوجػػودة يف العػػامل كافيػػة إلشػػباع احلاجػػات األساسػػية  وؽلكػػن إشػػباع 

سػػتهلكني  فػػبل توجػػد مشػػكلة مجيػػع احلاجػػات األساسػػية إشػػباعاً كليػػاً لؤلفػػراد ادل
يف احلاجػػػػػات األساسػػػػػية فضػػػػػبلً عػػػػػن جعلهػػػػػا ادلشػػػػػكلة االقتصػػػػػادية الػػػػػيت تواجػػػػػو 
اجملتمع. وإظلا ادلشكلة االقتصادية ىي توزيع ىذه األمػواؿ واجلهػود علػى كػل فػرد 
مػػن األفػػراد  إلشػػباع مجيػػع حاجػػا م األساسػػية إشػػباعاً كليػػاً  ومسػػاعد م علػػى 

 لكمالية. السعي إلشباع حاجا م ا
أمػػػا مشػػػكلة زيػػػادة احلاجػػػات ادلتجػػػددة  فأل ػػػا ال تتعلػػػق بزيػػػادة احلاجػػػات 
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األساسػػػية  ألّف احلاجػػػات األساسػػػية لئلنسػػػاف مػػػن حيػػػث ىػػػو إنسػػػاف ال تزيػػػد  
وإظلػػػػا الػػػػذي يزيػػػػد ويتجػػػػدد ىػػػػو حاجاتػػػػو الكماليػػػػة. فالزيػػػػادة يف احلاجػػػػات الػػػػيت 

باحلاجػػات الكماليػػػة  ال تقػػدـ اإلنسػػاف يف حياتػػػو ادلدنيػػة إظلػػا تتعلػػق  عحتصػػل مػػ
احلاجػػػات األساسػػػية  وىػػػذه يعمػػػل إلشػػػباعها  ولكػػػن عػػػدـ إشػػػباعها ال يسػػػبب 
مشػػكلة  بػػل الػػػذي يسػػبب مشػػػكلة إظلػػا ىػػػو عػػدـ إشػػػباع احلاجػػات األساسػػػية. 
علػػػى أف مسػػػألة زيػػػادة احلاجػػػات الكماليػػػة مسػػػألة أخػػػر  تتعلػػػق بػػػاجملموع الػػػذي 

القطػػر. وىػػػذه ادلسػػألة ػللهػػػا كػػل فػػػرد مػػن أفػػراد ىػػػذا بيعػػيش يف قطػػر معػػػني  ال 
انػػػدفاع اإلنسػػػاف الطبيعػػػي إلشػػػباع حاجاتػػػو  فيدفعػػػو ىػػػذا االنػػػدفاع النػػػاتج عػػػن 
زيادة احلاجات الكماليػة إىل العمػل لزيػادة وسػائل اإلشػباع  إمػا بزيػادة اسػتغبلؿ 
موارد ببلده  أو بالعمػل يف بػبلد أخػر   أو بالتوسػع واالنػدماج يف بػبلد أخػر . 

مشكلة إشباع احلاجات األساسػية لكػل فػرد مػن أفػراد اجملتمػع  وىذه ادلسألة غري
إشػػػباعاً كليػػػػاً. ألّف مشػػػكلة توزيػػػػع الثػػػروة علػػػػى األفػػػراد فػػػػرداً فػػػرداً إلشػػػػباع مجيػػػػع 
حاجػػػػا م األساسػػػػية إشػػػػباعاً كليػػػػاً  ومسػػػػاعدة كػػػػل فػػػػرد علػػػػى إشػػػػباع حاجاتػػػػو 

أمػة معينػة  الكمالية  ىذه ادلشكلة تتعلق بوجهة النظر يف احليػاة  وىػي خاّصػة ب
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 ويقـو هبا كل إنسػاف  وىػي عامػة 

 وال  ص أّمة معينة  وال مبدأ معيناً. ال تتعلق بوجهة نظر معينة  
وعلػػػى ىػػػذا فالقواعػػػد االقتصػػػادية الػػػيت توضػػػع ىػػػي القواعػػػد الػػػيت تضػػػمن 
توزيػػع  ػػروة الػػػببلد الداخليػػة واخلارجيػػة علػػػى مجيػػع أفػػراد األّمػػػة فػػرداً فػػرداً  تيػػػث 
يضمن إشباع مجيع احلاجات األساسػية  جلميػع األفػراد فػرداً فػرداً  إشػباعاً كليػاً  
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 كػػل فػػرد مػػنهم مػػن إشػػباع حاجاتػػو الكماليػػة. وأمػػا رفػػع مسػػتو  اإلنتػػاج واكػػني
فيحتػػػػػاج إىل أتػػػػػاث علميػػػػػة  وتثػػػػػو يف النظػػػػػاـ االقتصػػػػػادي ال يعػػػػػا  ادلشػػػػػكلة 
االقتصادية  وىي إشباع مجيع حاجات األفراد فرداً فرداً إشباعاً كليػاً. ألّف زيػادة 

ي إىل إشػباع مجيػع احلاجػات اإلنتاج ت دي إىل رفع مستو   روة الببلد  وال تػ د
األساسػية جلميػػع األفػػراد إشػػباعاً كليػػاً. وقػػد تكػػوف الػػببلد غنيػػة بألنتاجهػػا كػػالعراؽ 
والسػػعودية مػػثبًل  ولكػػن احلاجػػات األساسػػية ألكثػػر أفػػراد الشػػعب ىنػػاؾ ليسػػت 
مشػػبعة إشػػباعاً كليػػاً. ولػػذلك كانػػت زيػػادة اإلنتػػاج ال تعػػا  ادلشػػكلة األساسػػية  

فوراً وقبل كل شيء  وىي إشػباع مجيػع احلاجػات األساسػية   اليت غلب عبلجها
جلميػػػػع األفػػػػراد فػػػػرداً فػػػػرداً  إشػػػػباعاً كليػػػػاً  اّ مسػػػػاعد م علػػػػى إشػػػػباع حاجػػػػا م 
الكماليػػػة. وعلػػػى ذلػػػك فػػػألف الفقػػػر واحلرمػػػاف ادلطلػػػوب عبلجػػػو ىػػػو عػػػدـ إشػػػباع 
احلاجػػػات األساسػػػػية لئلنسػػػػاف بوصػػػػفو إنسػػػػاناً  ال احلاجػػػػات ادلتجػػػػددة تسػػػػب 
الرقػػي ادلػػدم. وادلطلػػوب عبلجػػو ىػػو الفقػػر واحلرمػػاف لكػػل فػػرد مػػن أفػػراد اجملتمػػع 
فرداً فرداً  ال فقر الببلد وحرما ا. وىذا الفقر واحلرماف هبذا ادلفهػـو لكػل فػرد ال 
يعا  بزيادة اإلنتاج  وإظلا يعا  بكيفية توزيع الثروة على مجيع األفراد فػرداً فػرداً  

يع حاجاتو األساسية إشػباعاً كليػاً  ويسػاعد علػى إشػباع تيث يشبع كل فرد مج
 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 

يمتػو كػذلك مقػدار من الصوؼ ىي رخر منفعة لو يف حالة توفره يف السػوؽ  وق
مػػػا حتصػػػل بػػػو مػػػن سػػػلع وجهػػػود  وتصػػػب  القيمػػػة مثنػػػاً إذا كػػػاف مػػػا حتصػػػل عليػػػو 
بثػػػوب القمػػػاش نقػػػوداً. وىاتػػػاف القيمتػػػاف عنػػػدىم شػػػي اف منفصػػػبلف  ومسػػػّمياف 
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سلتلػػٌف كػػل منهمػػا عػػن اآلخػػر: أحػػدعلا ادلنفعػػة  والثػػام قيمػػة االسػػتبداؿ. وىػػذا 
يمػػة أيػػة سػػلعة إظلػػا ىػػي مقػػدار مػػا فيهػػا ادلعػػىن للقيمػػة هبػػذا التحديػػد خطػػأ. ألّف ق

سػلعة ىػي النظػرة إىل  ةمن منفعة مع مبلحظة عامل الندرة. فالنظرة احلقيقيػة أليػ
ادلنفعػػػة مػػػع مبلحظػػػة عامػػػل النػػػدرة  سػػػواء ملكهػػػا اإلنسػػػاف ابتػػػداًء كالصػػػيد  أو 
مبادلة كالبيع  وسواء أكاف ذلك بالنسبة للشػخص أـ بالنسػبة للشػيء. فالقيمػة 

ى معػػػني لػػػو حقيقػػػة مشخصػػػة  ولػػػيس ىػػػو ا ػػػاً لشػػػيء اعتبػػػاري مدلسػػػإذاً اسػػػم 
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. 
كيػػػز اإلنتػػػاج علػػػى أمػػػا مػػػا يطلقػػػوف عليػػػو:  القيمػػػة احلّديػػػة( فألنّػػػو تقػػػدير لم 

أسوأ االحتمػاالت بالنسػبة لتصػريف السػلع. فتقػدر قيمػة السػلعة علػى أدىن حػد 
حػػ  يظػػل اإلنتػػاج سػػائراً علػػى أسػػاس مضػػموف. وليسػػت القيمػػة احلّديػػة حقيقػػة 
قيمػة السػػلعة  حػػ  وال مثػن السػػلعة. ألّف قيمػػة السػلعة إظلػػا تقػػدر  قػدار مػػا فيهػػا 

ة عامػل النػدرة يف ذلػػك الوقػت  وال يػػنقص مػن منفعػة عنػػد التقػدير  مػع مبلحظػػ
مػػػن قيمتهػػػا نػػػزوؿ مثنهػػػا بعػػػد ذلػػػك  كمػػػا ال يزيػػػد مػػػن قيمتهػػػا ارتفػػػاع مثنهػػػا بعػػػد 
ذلك. ألّف قيمتها اعتست حني تقديرىا. وعلى ىػذا فالنظريػة احلّديػة ىػي نظريػة 
للػػػػثمن  وليسػػػػت نظريػػػػة للقيمػػػػة. وىنالػػػػك فػػػػرؽ بػػػػني الػػػػثمن والقيمػػػػة حػػػػ  عنػػػػد 

رأ ػػاليني. فػػالثمن يػػتحكم يف تقػػديره كثػػرة الطلػػب  وقلػػة العػػرض االقتصػػاديني ال
معػػاً  أو كثػػرة العػػرض  وقلػػة الطلػػب معػػاً  وىػػو أمػػر يتعلػػق بزيػػادة اإلنتػػاج  ال يف 
توزيعػػو. أمػػا القيمػػة فألنّػػو يػػتحكم يف تقػػديرىا ادلقػػدار الػػذي يف السػػلعة مػػن منفعػػة 

يف التقػدير. وال يػ  ر  عند التقػدير  مػع مبلحظػة عامػل النػدرة دوف اعتبػاره جػزءاً 
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 فيها العرض والطلب تأ رياً كلياً. 
وعلػػى ىػػذا يكػػوف تػػث القيمػػة مػػن أساسػػو خطػػأ زلضػػاً  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 

يف ادلػػػد  القصػػػري  وإف قػػػدرت بػػػالثمن كػػػاف تقػػػديراً اعتباريػػػاً  ال تقػػػديراً  الثبػػػات
حقيقيػػػاً  وتصػػػب  حين ػػػذ أقػػػرب إىل التغػػػرّي يف كػػػل وقػػػت تبعػػػاً للسػػػوؽ  وحين ػػػذ 
يبطػػل كو ػػا قيمػػة  وال يصػػدؽ علػػى واقعهػػا حين ػػذ لفػػ  قيمػػة. وإظلػػا تصػػب  أداة 

 .  ػلصل فيها نقود تسب السوؽ  ال تسب ما فيها من منافع
ويقػػػػوؿ االقتصػػػػاديوف الرأ ػػػػاليوف إف ادلنػػػػافع ىػػػػي نتيجػػػػة اجملهػػػػودات الػػػػيت 

أف مسػػػتو  يف يبػػػذذلا اإلنسػػػاف  فػػػألذا مل يكػػػن اجلػػػزاء مسػػػاوياً للعمػػػل فػػػبل شػػػك 
اإلنتػػػاج يػػػنحا  ويتوصػػػلوف مػػػن ذلػػػك إىل أف الطريقػػػة ادلثلػػػى لتوزيػػػع الثػػػروة علػػػى 

و  شلكػن مػن اإلنتػاج. أفراد اجملتمع ىي تلك اليت تضمن الوصوؿ إىل أرفػع مسػت
وىػػػذا القػػػوؿ خطػػػأ زلػػػح. فػػػالواقع احملسػػػوس ىػػػو أف ادلػػػاؿ الػػػذي خلقػػػػو 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 

ادلنفعػػػػة نتيجػػػػة للمجهػػػػودات فحسػػػػب خطػػػػأ إليػػػػو يػػػػ دي منفعػػػػة معينػػػػة  فجعػػػػل 
وقػػد تكػػوف ىػػذه   سلػػالف للواقػػع  وإىػػدار للمػػادة اخلػػاـ  وللنفقػػات الػػيت بػػذلت

النفقػػػػػات بػػػػػدؿ مػػػػػادة خػػػػػاـ ال بػػػػػدؿ عمػػػػػل. وعليػػػػػو فادلنفعػػػػػة قػػػػػد تكػػػػػوف نتيجػػػػػة 
رلهودات اإلنساف  وقد تكوف نتيجة وجود ادلادة اخلاـ  وقػد تكػوف نتيجػة ذلمػا 

هػػػودات اإلنسػػػاف فحسػػػب. وأمػػػا اضلطػػػاط مسػػػتو  معػػػاً  وليسػػػت ىػػػي نتيجػػػة جمل
اإلنتػػاج فلػػيس نامػػاً عػػن عػػدـ مسػػاواة اجلػػزاء للعمػػل فحسػػب  فقػػد يكػػوف نامػػاً 
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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 

رنسا بعد احلرب العادلية الثانية ليس نامػاً عػن عػدـ مسػاواة اجلػزاء للعمػل  بػل وف
ىػػػػو نػػػػاتج عػػػػن تقلػػػػص  ػػػػل كػػػػل واحػػػػدة منهمػػػػا عػػػػن مسػػػػتعمرا ا الغنيػػػػة  وعػػػػن 
ا ماكهمػػػا يف احلػػػرب  واضلطػػػاُط إنتػػػاج الواليػػػات ادلتحػػػدة أ نػػػاء احلػػػرب العادليػػػة 

نػػػاتج عػػػن ا ماكهػػػا يف  الثانيػػػة لػػػيس نامػػػاً عػػػن عػػػدـ مسػػػاواة اجلػػػزاء للعمػػػل  بػػػل
احلػػرب ضػػد أدلانيػػا. واضلطػػاط اإلنتػػاج يف العػػامل اإلسػػبلمي اليػػـو لػػيس نامػػاً عػػن 
عدـ مساواة اجلزاء للعمل  وإظلا ىػو نػاتج عػن االضلطػاط الفكػري  الػذي تػمد  
فيػػو األّمػػة اإلسػػبلمية  جموعهػػا. وعليػػو فػػألف عػػدـ مسػػاواة اجلػػزاء للعمػػل ليسػػت 

ط اإلنتاج  ح  يمتػب علػى ذلػك أف تكػوف الطريقػة ىي السبب الوحيد الضلطا
ادلثلى للتوزيع ىي الػيت تضػمن رفػع مسػتو  اإلنتػاج  والوصػوؿ إىل أرفػع مسػتو  

 من اإلنتاج ال عبلقة لو بتوزيع الثروة على األفراد. 
ويقػػػوؿ االقتصػػػػاديوف الغربيػػػػوف إف الػػػػثمن ىػػػو احلػػػػافز علػػػػى اإلنتػػػػاج  ألّف 

رلهػػػود ىػػػو مكافأتػػػو ادلاديػػػة عليػػػو. وىػػػذا القػػػوؿ الػػػدافع لئلنسػػػاف علػػػى بػػػذؿ أي 
سلػػػالف للواقػػػع  وىػػػو غػػػري صػػػحي . فكثػػػرياً مػػػا يبػػػذؿ اإلنسػػػاف اجملهػػػود دلكافػػػػأة 

قيػة معنوية كالفخر مثبلً أو دلكافأة روحية كنيل  ػواب ا   أو للتحلػي بصػفة خلُ 
كالوفاء. وحاجات اإلنساف قػد تكػوف ماديػة كػالرب  ادلػادي  وقػد تكػوف روحيػة  

تقػػػػػػديس  أو معنويػػػػػػة كالثنػػػػػػاء. فحصػػػػػػر احلاجػػػػػػات باحلاجػػػػػػات ادلاديػػػػػػة غػػػػػػري كال
صػػػػحي . واإلنسػػػػاف قػػػػد يبػػػػذؿ مػػػػاالً إلشػػػػباع حاجػػػػة روحيػػػػة أو حاجػػػػة معنويػػػػة 
بسػػخاء أكثػػر مػػن بذلػػو إلشػػباع احلاجػػات ادلاديػػة. وعلػػى ىػػذا فلػػيس الػػثمن ىػػو 
وحػػػده احلػػػافز علػػػى اإلنتػػػاج  فقػػػد يكػػػوف الػػػثمن  وقػػػد يكػػػوف غػػػريه. أال تػػػر  أف 
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ّجاراً قد ؼلصص نفسو للعمل أشهراً يف قطع احلجػارة مػن أجػل بنػاء مسػجد  ح
وأف  ووأف مصػػنعاً قػػد غلعػػل إنتاجػػو أيامػػاً مػػن أجػػل توزيػػع منتوجاتػػو علػػى الفقػػراء

األّمة قد  صص جهودىا يف حفر اخلنادؽ وإعػداد العػدة مػن أجػل الػدفاع عػن 
و علػى أف ادلكافػأة ادلاديػة فهل ىذا اإلنتاج ومثلو كاف احلافز عليو الػثمن والببلد

نفسػػها ال تنحصػػر بػػالثمن  فقػػد تكػػوف سػػلعاً أخػػر  أو خػػدمات  فجعػػل الػػثمن 
 وحده ىو احلافز على اإلنتاج غري صحي . 

ومػػػػن أغػػػػرب مػػػػا يػػػػنص عليػػػػو النظػػػػاـ االقتصػػػػادي الرأ ػػػػا  جعلػػػػو الػػػػثمن 
قيػػػد ادلػػػنظم الوحيػػػد لتوزيػػػع الثػػػروة علػػػى أفػػػراد اجملتمػػػع  ويقولػػػوف إف الػػػثمن ىػػػو ال

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 لػػػبعح السػػلع  واطلفاضػػو لبعضػػها  وتػػوفر النقػػػد 

ن بػذلك منظمػاً لتوزيػع   وعدـ توفره عند اآلخػرين  يكػوف الػثمبعح الناسعند 
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. 
وهبػػػػذه القاعػػػػدة  وىػػػػي جعػػػػل الػػػػثمن ىػػػػو ادلػػػػنظم للتوزيػػػػع  يكػػػػوف النظػػػػاـ 
االقتصػػػػادي الرأ ػػػػا  قػػػػد قػػػػرر أنػػػػو ال يسػػػػتحق احليػػػػاة إالّ مػػػػن كػػػػاف قػػػػادراً علػػػػى 
ادلسػػاعلة يف إنتػػاج السػػلع واخلػػدمات. أمػػا مػػن كػػاف عػػاجزاً عػػن ذلػػك ألنّػػو خلػػق 

و ال يسػػتحق أف ضػػعيفاً  أو ألّف ىنػػاؾ ضػػعفاً طػػرأ عليػػو فػػبل يسػػتحق احليػػاة  ألنّػػ
ينػػػػاؿ مػػػػن  ػػػػروة الػػػػببلد مػػػػا يسػػػػد حاجاتػػػػو. وكػػػػذلك يسػػػػتحق التخمػػػػة والسػػػػيادة 
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والسػػػيطرة علػػػى الغػػػري  الػػػو كػػػل مػػػن كػػػاف قػػػادراً علػػػى ذلػػػك  ألنّػػػو خلػػػق قويػػػاً يف 
جسػػمو أو يف عقلػػو  وكػػاف أقػػدر مػػن غػػريه علػػى احليػػازة بػػأي طريػػق مػػن الطػػرؽ. 

انػت ميولػو للمػادة قويػة  ويقػل وكذلك يزيػد يف حيػازة الثػروة عػن غػريه كػل مػن ك
يف حياز ػػػا عػػػن غػػػريه كػػػل مػػػن كانػػػت ميولػػػو الروحيػػػة وتعلقػػػو بالصػػػفات ادلعنويػػػة 
أقػػو   لتقيػػده يف كسػػب ادلػػادة  ػػا تفرضػػو عليػػو القيػػود الروحيػػة  أو ادلعنويػػة الػػيت 
التػػـز بأفكارىػػا. وىػػذا يبعػػد العنصػػر الروحػػي واخللقػػي عػػن احليػػاة  وغلعلهػػا حيػػاة 

النضػػاؿ ادلػػادي لكسػػب وسػػائل إشػػباع احلاجػػات ادلاديػػة  وىػػذا  ماديػػة  أساسػػها
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 

يق قليل مػن النّػاس كأصػحاب الرأ الية  واستبد ادلنتجوف بادلستهلكني  وغدا فر 
الشركات الكس   كشػركات البػموؿ والسػيارات وادلصػانع الثقيلػة وغريىػا يسػيطر 
علػػػى مجهػػػرة ادلسػػػتهلكني ويػػػتحكم فػػػيهم  ويفػػػرض علػػػيهم أمثانػػػاً معينػػػة للسػػػلع. 
وىذا ما دعا إىل وجود زلاوالت لمقيع النظػاـ االقتصػادي. فجعلػوا للدولػة احلػق 

الػػػػثمن يف  ػػػػروؼ خاّصػػػػة حلمايػػػػة االقتصػػػػاد األىلػػػػي   يف أف تتػػػػدخل يف حتديػػػػد
وياية ادلستهلكني  ولتقليل استهبلؾ بعح السلع  واحلد من سلطة احملتكػرين  
وجعلوا يف تنظيم اإلنتاج مشروعات عامة تتوالىا الدولة. إالّ أف ىػذه المقيعػات 

وىػػػػػػو احلريػػػػػػة -وأمثاذلػػػػػا بػػػػػػالرغم مػػػػػػن أّ ػػػػػا تنػػػػػػاقح أسػػػػػػاس النظػػػػػاـ االقتصػػػػػػادي 
فأل ػػا تكػػوف يف أحػػواؿ و ػػروؼ معينػػة؛ عػػبلوة علػػى أف كثػػريين مػػن  -االقتصػػادية

االقتصاديني  كأصحاب ادلػذىب الفػردي ال يقولػوف هبػا وينكرو ػا  ويقولػوف إف 
جهػػاز الػػثمن وحػػده كفيػػل بتحقيػػق االنسػػجاـ بػػني مصػػلحة ادلنتجػػني  ومصػػلحة 

ىػذه المقيعػات  ادلستهلكني  دوف ما حاجة إىل أيػة رقابػة مػن حكومػة. علػى أف
الػػيت يقػػوؿ هبػػا أنصػػار التػػدخل إظلػػا حتصػػل يف  ػػروؼ وأحػػواؿ معينػػة  ومػػع ذلػػك 



 ٖٛ 

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 

ى أسػػػاس جعػػػل الػػػثمن جهػػػاز التوزيػػػع الوحيػػػد علػػػى أسػػػاس حريػػػة ادللكيػػػة  وعلػػػ
 مػػػػا للثػػػروة  مسػػػيطراً علػػػى كػػػل رلتمػػػع يطبػػػق النظػػػاـ االقتصػػػادي الرأ ػػػا . أمػػػا

يشاىد يف أمريكا من أف الثروة قد نػاؿ منهػا كػل فػرد أمريكػي مػا يشػبع حاجاتػو 
األساسػػية مجيعهػػا إشػػباعاً كليػػاً ويشػػبع بعػػح حاجاتػػو األخػػر   فػػألف ذلػػك نػػاتج 

تلػػػك الػػػببلد إىل حػػػد يتػػػي  لكػػػل فػػػرد أف يتمتػػػع بألشػػػباع حاجاتػػػو عػػػن وفػػػرة غػػػىن 
األساسػػػية كلهػػػا  وبعػػػح حاجاتػػػو الكماليػػػة  ولػػػيس راجعػػػاً جلعػػػل نصػػػيب الفػػػرد 
معاداًل لقيمة اخلدمات اليت ساىم هبا يف اإلنتػاج. اّ إف جعػل جهػاز الػثمن ىػو 

خػػارج  الػػذي يقيػػد التوزيػػع قػػد جعػػل االحتكػػارات الرأ اليػػة يف الغػػرب  ػػرج إىل
ببلدىػػا تبحػػث عػػن أسػػواؽ حػػ  حتصػػل منهػػا علػػى ادلػػواد اخلػػاـ وعلػػى األسػػواؽ 
لبيع مصػنوعا ا. ومػا يعانيػو العػامل مػن اسػتعمار ومنػاطق نفػوذ وغػزو اقتصػادي  
إف ىػػػو إالّ نتيجػػػة ىػػػذه الشػػػركات االحتكاريػػػة  ونتيجػػػة جعػػػل الػػػثمن ىػػػو الػػػذي 

توضػػػػػػع يف أيػػػػػػدي األسػػػػػػاس ل اثػػػػػػروة  فتجمػػػػػػع  ػػػػػػروات العػػػػػػامل علػػػػػػى ىػػػػػػذيػػػػػػوزع ال
وذلػك كلػو مػن جػراء سػوء القواعػد الػيت نػص عليهػا النظػاـ االحتكارات الرأ اليػة 
 .  االقتصادي الرأ ا 

ىػػػػذا مػػػػن ناحيػػػػة النظػػػػاـ االقتصػػػػادي الرأ ػػػػا . أمػػػػا مػػػػن ناحيػػػػة النظػػػػاـ 
  االقتصادي االشػماكي ومنػو الشػيوعي فألنّػو نقػيح النظػاـ االقتصػادي الرأ ػا 

يف ادلسػػرح الػػدو  بػػزواؿ االحتػػاد السػػوفيا  الػػذي كػػاف ػلملػػو  وىػػو وإف زاؿ أ ػػره
زلليػػػاً ودوليػػػاً  إال أف االطػػػبلع علػػػى أفكػػػاره ونقضػػػها وبيػػػاف فسػػػادىا أمػػػر مهػػػم 
حلامػػل الػػدعوة اإلسػػبلمية  ألف تلػػك األفكػػار ال زاؿ مػػن يتحػػدث هبػػا  كلهػػا أو 
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 .بعضها  وإف كاف على نطاؽ ضيق
يف القػػػرف التاسػػػػع عشػػػر  وحػػػػارب  قػػػد  هػػػرت أغلػػػػب اآلراء االشػػػماكيةل

االشػػػماكيوف رراء ادلػػػذىب احلػػػر زلاربػػػة شػػػديدة  أي حػػػاربوا النظػػػاـ االقتصػػػادي 
الرأ ا . وكاف  هور االشماكية بشكل قػوي نتيجػة للظلػم الػذي عانػاه اجملتمػع 
مػػػػن النظػػػػاـ االقتصػػػػادي الرأ ػػػػا   ولؤلخطػػػػاء الكثػػػػرية الػػػػيت فيػػػػو. وباسػػػػتعراض 

يتبػػػػني أّ ػػػػا تشػػػػمؾ يف  بل ػػػػة أمػػػػور اّيزىػػػػا عػػػػن غريىػػػػا مػػػػن  ادلػػػػذاىب االشػػػػماكية
 ادلذاىب االقتصادية: 

 أوذلا: حتقيق نوع من ادلساواة الفعلية. 
 و انيها: إلغاء ادللكية اخلاصة إلغاًء كلياً أو جزئياً. 
 و الثها: تنظيم اإلنتاج والتوزيع بواسطة اجملموع. 

 تلػػف عػػن بعضػػها اختبلفػػاً  ولكنهػػا مػػع اتفاقهػػا يف ىػػذه األمػػور الثبل ػػة
 بّيناً يف عدة مواضع أعلها ىي: 

:  تلػػف ادلػػذاىب االشػػماكية مػػن حيػػث شػػكل ادلسػػاواة الفعليػػة الػػيت أوال  
تريػػػد حتقيقهػػػا. فف ػػػة تقػػػوؿ بادلسػػػاواة احلسػػػابية  ويقصػػػد هبػػػا ادلسػػػاواة يف كػػػل مػػػا 

الشػيوعية  ينتفع بو  فيعطى لكل فرد منو ما يعطى لآلخر. وف ة تقوؿ بادلساواة 
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  ويػػراد هبػػذا العمػػل الػػذي يقػػـو بػػو( ولكػػل حسػػب 

تقػػػوؿ بادلسػػػاواة يف وسػػػػائل  حاجتػػػو  ويػػػراد بػػػو مػػػا يػػػوزع مػػػن اإلنتػػػاج(   . وف ػػػة
اإلنتػػاج  مػػن حيػػث أف األشػػياء ال تكفػػي يف الواقػػع لسػػد حاجػػات كػػل األفػػراد  



 ٗٓ 

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. 

كية مػن حيػث مقػدار مػا تقػوؿ بأللغائػو مػن :  تلف ادلػذاىب االشػما ثانيا  
ادللكيػػػة اخلاصػػػة. فف ػػػة تقػػػوؿ بأللغػػػاء ادللكيػػػة اخلاصػػػة علػػػى اإلطػػػبلؽ  وىػػػذه ىػػػي 
الشػيوعية. وف ػػة تقػػوؿ بأللغػاء ادللكيػػة اخلاصػػة بالنسػػبة لثػروات اإلنتػػاج  وىػػي الػػيت 
يطلق عليها اسػم رأس ادلػاؿ. مثػل األرض وادلصػانع واخلطػوط احلديديػة وادلنػاجم 

ا  أي انع ملكية كػل سػلعة تنػتج شػي اً  فػبل ؽللػك بيتػاً يػ جره  وال مصػنعاً وضلوى
وال أرضػاً وال مػا شػابو ذلػك. ولكػػنهم ػلتفظػوف بادللكيػة لؤلفػراد بالنسػبة لثػػروات 
االستهبلؾ  فيص  أف ؽللكوا كل ما يسػتهلكونو  فيملكػوف بيتػاً للسػكىن فقػا  

ماكية رأس ادلػػػاؿ. وف ػػػة ال وؽللكػػػوف مػػػا تنتجػػػو األرض وادلصػػػانع. وىػػػذه ىػػػي اشػػػ
تقوؿ بأللغاء ادللكية اخلاصة إالّ بالنسبة لػؤلرض الزراعيػة دوف غريىػا  وىػ الء ىػم 
االشػػماكيوف الزراعيػػوف. وف ػػة تقػػوؿ: تػػدرس كػػل حالػػة يػػدعو الصػػا  العػػاـ فيهػػا 
إىل استبداؿ ادللكية العامة بادللكية اخلاصة. وبتقييد أصحاب ادللكية اخلاصػة يف  

ادلػػواطن  بػػأف يضػػع ادلشػػرِّع حػػداً أقصػػى للفائػػدة واإلجػػارة  وحػػداً أدىن كثػػري مػػن 
لؤلجػػػػور  وأف ؽلػػػػن  العمػػػػاؿ نصػػػػيباً يف رأس ادلػػػػاؿ وضلػػػػو ذلػػػػك  وىػػػػذه يقػػػػاؿ ذلػػػػا 

 اشماكية الدولة. 
:  تلػػػف ادلػػػذاىب االشػػػماكية مػػػن حيػػػث الوسػػػائل الػػػيت تقػػػوؿ هبػػػا ثالثػػػا  

حترير العماؿ على مػا تسػميو الفعػل لتحقيق أغراضها: فالنقابية الثورية تعتمد يف 
ادلباشػػر  أي جهػػود العمػػاؿ أنفسػػهم كاإلكثػػار مػػن اإلضػػراب ادلتقطػػع  وإتػػبلؼ 
اآلالت  ونشر فكرة اإلضراب العػاـ بػني العمػاؿ  والتأىػب لتحقيقهػا حػ  يػأ  
يػػـو يتمكنػػوف فيػػو مػػن تنفيػػذ مطػػالبهم فتشػػل احلركػػة االقتصػػادية  وينهػػار النظػػاـ 
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 .  االقتصادي احلا 
ويعتقػدوف  وأما االشماكيوف ادلاركسيوف في منوف بسنة التطور يف اجملتمع 

واسػتبداؿ نظػػاـ رخػر بػو يقػػـو  أ ػا وحػدىا كفيلػػة بالقضػاء علػى النظػػاـ ادلوجػود 
 على أساس االشماكية. 

وأمػػػػػػا أصػػػػػػحاب اشػػػػػػماكية الدولػػػػػػة فوسػػػػػػيلتهم يف تنفيػػػػػػذ أفكػػػػػػارىم ىػػػػػػي 
يايػػػة ادلصػػػا  العامػػػة وحتسػػػني حالػػػة  التشػػػريع. فػػػألف يف سػػػن القػػػوانني مػػػا يكفػػػل

العماؿ  كما أف يف فػرض الضػرائب وخصوصػاً ادلدرجػة منهػا علػى الػدخل ورأس 
 ادلاؿ وادلرياث ما ي دي إىل تقليل التفاوت يف الثروات. 

:  تلػػػف ادلػػػذاىب االشػػػماكية مػػػن حيػػػث اذلي ػػػة الػػػيت يػػػراد أف يوكػػػل رابعػػػا  
اكي. فمثبلً يريد أصحاب اشػماكية رأس إليها إدارة ادلشروعات يف النظاـ االشم 

يريػػػػدوف ادلػػػاؿ إسػػػػناد تنظػػػيم اإلنتػػػػاج والتوزيػػػع إىل الدولػػػػة  يف حػػػني أف النقػػػػابيني 
 .  إسناد اإلدارة إىل مجاعات من العماؿ منظمة  على رأسهم زعماؤىم

وأشػػػػػهر النظريػػػػػات االشػػػػػماكية وأكثرىػػػػػػا تػػػػػأ رياً نظريػػػػػات كػػػػػارؿ مػػػػػػاركس 
وقػػػاـ علػػػى أساسػػػها احلػػػزب  اتػػػو العػػػامل االشػػػماكي فقػػػد سػػػادت نظري األدلػػػام 
سػبعني سػنًة قبػل  ضلػو   اليت عمػرتودولة االحتاد السوفيا  يف روسيا الشيوعي 

 أف تزوؿ منذ عقدين من السنني.
ومػػػن أشػػػهر نظريػػػات كػػػارؿ مػػػاركس نظريػػػة  القيمػػػة(   الػػػيت أخػػػذىا مػػػن 

ث الػذي يعتػس زعػيم علماء االقتصاد الرأ ػا  وىػامجهم هبػا. وذلػك أف ردـ  يػ
ادلذىب احلر يف إنكلما والذي يعتس أيضاً واضع أسس االقتصاد السياسػي  أي 

أيػػة سػػلعة تتوقػػف  ةالنظػػاـ االقتصػػادي الرأ ػػا   قػػد عػػر ؼ القيمػػة فقػػاؿ:  قيمػػ
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علػػػى كميػػػػة العمػػػػل ادلبػػػذوؿ يف إنتاجهػػػػا. فقيمػػػػة السػػػلعة الػػػػيت يسػػػػتغرؽ إنتاجهػػػػا 
اليت ال يتطلػب إنتاجهػا سػو  سػاعة واحػدة  ساعتني تعادؿ ضعف قيمة السلعة

. وجػػاء بعػػػده ريكػػػاردو فحػػػرص علػػػى أف يوضػػ  نظريػػػة العمػػػل ىػػػذه فقػػػاؿ يف   
تعريف القيمة:  إف ما ػلدد قيمة السلعة ليس ىو مقدار العمػل الػذي يبػذؿ يف 

أف يضػػاؼ إليػػو العمػػل الػػذي بػػذؿ يف  مػػن إنتاجهػػا مباشػػرة فحسػػب  بػػل ال بػػد
. أي أف  ات واألدوات الػيت تسػػتخدـ يف عمليػة اإلنتػػاج  ادلاضػي يف إنتػاج ادلعػػد

ريكاردو كاف يعتقد أف قيمة السلعة تتوقف علػى نفقػات إنتاجهػا. وقػد رّد ىػذه 
 النفقات إىل عنصر واحد ىو العمل. 

وقد جاء كػارؿ مػاركس بعػد ذلػك وا ػذ مػن نظريػة ريكػاردو ىػذه للقيمػة 
امجػػػػػة ادللكيػػػػػة اخلاصػػػػػة  والنظػػػػػاـ عنػػػػػد النظػػػػػاـ االقتصػػػػػادي الرأ ػػػػػا  سػػػػػبلحاً دله

االقتصػػػادي الرأ ػػػا  بوجػػػو عػػػاـ. فػػػذكر أف ادلصػػػدر الوحيػػػد للقيمػػػة ىػػػو العمػػػل 
ادلبذوؿ يف إنتاجهػا  وأف ادلمػوِّؿ الرأ ػا  يشػمي قػوَة العامػل بػأجر ال يزيػد عمػا 
ىو ضروري إلبقائو حيػاً قػادراً علػى العمػل  اّ يسػتغل ىػذه القػوة يف إنتػاج سػلع 

تها كثرياً ما يدفعو للعامل. وقد أطلق كارؿ ماركس على الفرؽ بػني مػا تفوؽ قيم
ينتجػػػو العامػػػل  ومػػػا يُػػػدفع لػػػو فعػػػبلً اسػػػم  القيمػػػة الفائضػػػة( وقػػػرر أّ ػػػا اثػػػل مػػػا 
يغتصػػػػبو ادلػػػػبلؾ وأصػػػػحاب األعمػػػػاؿ مػػػػن حقػػػػوؽ العمػػػػاؿ  باسػػػػم الريػػػػع والػػػػرب  

 وفائدة رأس ادلاؿ  اليت مل يعمؼ طبعاً  شروعيتها. 
رأ  كػػارؿ مػػاركس أف ادلػػذاىب االشػػماكية الػػيت جػػاءت قبلػػو تعتمػػد وقػػد 

يف انتصػػػػار أفكارىػػػػا علػػػػى مػػػػا فطػػػػر عليػػػػو اإلنسػػػػاف مػػػػن حبػػػػو للعػػػػدؿ وانتصػػػػاره 
باإلمكاف تطبيقهػا علػى اجملتمػع  أّف للمظلـو  فكانت تضع طرقاً جديدة تعتقد 

يػػػذىا. ولكػػػن  وتتقػػدـ هبػػػا إىل احلكػػػاـ وادلتمػػػولني والطبقػػػة ادلتنػػورة حتػػػثهم علػػػى تنف
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فقػػد كػػارؿ مػػاركس مل يػػنِب مذىبػػو علػػى ذلػػك  ومل يسػػلك الطػػرؽ الػػيت سػػلكوىا. 
 بػػػىن مذىبػػػو علػػػى أسػػػاس مبػػػدأ فلسػػػفي يعػػػرؼ  بادلاديػػػة التارؼليػػػة( أي مػػػا يسػػػمى
 بالنظريػػة الديالكتيكيػػة  ورأ  أف قيػػاـ النظػػاـ اجلديػػد يف اجملتمػػع سػػيتم  جػػرد عمػػل

لتطػػور يف اجملتمػػع  مػػن غػػري تػػدخل إدارة القػػوانني االقتصػػادية  و قتضػػى قػػانوف ا
متشػػػرِّع أو مصػػػل . وقػػػد أُطلػػػق علػػػى اشػػػماكية كػػػارؿ مػػػاركس اسػػػم  االشػػػماكية 
العلميػػة( اييػػزاً ذلػػا عػػن الطػػرؽ االشػػماكية  الػػيت تقػػدمتها والػػيت أطلػػق عليهػػا اسػػم 

  االشماكية اخليالية( . وتتلخص نظرية كارؿ ماركس االشماكية فيما يلي: 
اجملتمػػع الػػذي يقػػـو يف عصػػر مػػا ىػػو نتيجػػة للحالػػة االقتصػػادية   إف نظػػاـ

وإف التقلبات اليت تصيب ىذا النظاـ إظلا ترجع كلها إىل سػبب واحػد ىػو كفػاح 
الطبقػػػات مػػػن أجػػػل حتسػػػني حالتهػػػا ادلاديػػػة. والتػػػاريخ ػلػػػد نا بػػػأف ىػػػذا الكفػػػاح 

ألسػوأ حػاالً ينتهي دائماً على صػورة واحػدة ىػي انتصػار الطبقػة األوفػر عػدداً  وا
علػػى الطبقػػػة الغنيػػة واألقػػػل عػػدداً وىػػػذا مػػا يسػػػميو بقػػانوف التطػػػور االجتمػػػاعي. 
وىو ينطبق على ادلستقبل  كما ينطبق علػى ادلاضػي. ففػي العصػور ادلاضػية كػاف 
ىػذا الكفػاح موجػػوداً بػني األحػرار واألرقػػاء  اّ بػني األشػراؼ والعامػػة  ومػن بعػػُد 

ني الرؤسػاء والعرفػاء يف نظػاـ الطوائػف. وقػد  بني األشراؼ والفبلحني  وكذلك ب
كػػاف ينتهػػي دائمػػاً بانتصػػار الطبقػػة ادلظلومػػة الكثػػرية العػػدد علػػى الطبقػػة الظادلػػة 
القليلػػػػة العػػػػدد. ولكػػػػن بعػػػػد انتصػػػػارىا تنقلػػػػب الطبقػػػػة ادلظلومػػػػة إىل طبقػػػػة  ادلػػػػة 
 زلافظػػة. ومنػػػذ الثػػػورة الفرنسػػية أصػػػب  ىػػػذا الكفػػػاح قائمػػاً بػػػني الطبقػػػة ادلتوسػػػطة
 السجوازيػػة( وطبقػػة العمػػاؿ. فقػػد صػػارت األوىل سػػيدة ادلشػػروعات االقتصػػادية  
ومالكػػػػو رؤوس األمػػػػواؿ  كمػػػػا صػػػػارت طبقػػػػة زلافظػػػػة. ويف وجههػػػػا تقػػػػـو طبقػػػػة 
العمػػاؿ. وىػػي ال الػػك شػػي اً مػػن رأس ادلػػاؿ  ولكنهػػا أوفػػر منهػػا عػػدداً. فهنػػػاؾ 
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 قتصادية. تناقح بني مصا  ىاتني الطبقتني. وىو يرجع إىل أسباب ا
ذلك أف نظاـ اإلنتاج اليـو أصب  ال يتمشػى مػع نظػاـ ادللكيػة. فاإلنتػاج 
مل يعػػد فرديػػاً  أي يقػػـو بػػو الشػػخص  فػػرده  كمػػا كػػاف يف األزمنػػة ادلاضػػية  بػػل 
أصب  اشماكياً  أي يشمؾ فيو األفراد  بينما نظػاـ ادللكيػة مل يتغػري تبعػاً لػذلك. 

تػػػزاؿ ىػػػي أسػػػاس النظػػػاـ يف اجملتمػػػع احلػػػا .  فظلػػػت ادللكيػػػة الفرديػػػة قائمػػػة  وال
فكاف من نتيجػة ذلػك أف طبقػة العمػاؿ  وىػي تشػمؾ يف اإلنتػاج  ال تشػمؾ يف 
ملكيػػػػػػة رأس ادلػػػػػػاؿ  وأصػػػػػػبحت حتػػػػػػت ريػػػػػػة أصػػػػػػحاب رأس ادلػػػػػػاؿ  الػػػػػػذين ال 
يشػػمكوف بأنفسػػهم يف اإلنتػػػاج. يف حػػني أ ػػم يسػػػتغلوف العمػػاؿ  إذ ال يػػػدفعوف 

مػا يعػادؿ الكفػاؼ  والعامػل مضػطر إىل قبولػو  إذ ال ؽللػك إليهم من األجر إالّ 
وىػو مػا يسػميو كػارؿ مػاركس -غري عملو. فالفرؽ بني قيمة الناتج وأجر العامل 

يتكػػوف منػػو الػػرب   الػػذي يسػػتأ ر بػػو الرأ ػػا   مػػع أف العػػدؿ  -بالقيمػػة الفائضػػة
تػني يقضي أف يكوف من نصيب العامل. فػاحلرب سػتظل معلنػة بػني ىػاتني الطبق

حػػ  يػػتبلءـ نظػػاـ ادللكيػػة مػػع نظػػاـ اإلنتػػاج  أي حػػ  تصػػري ادللكيػػة اشػػماكية. 
وسػػػينتهي ىػػػذا النضػػػاؿ بانتصػػػار طبقػػػة العمػػػاؿ تبعػػػاً لقػػػانوف التطػػػور يف اجملتمػػػع  
ألّ ػػا ىػػي الطبقػػة األسػػوأ حػػااًل  واألوفػػر عػػدداً. أمػػا كيػػف تنتصػػر طبقػػة العمػػاؿ 

التطػػػور للمجتمػػػع. فنظػػػاـ احليػػػاة وأسػػػباب انتصػػػارىا فػػػذلك مػػػا ينبػػػ  بػػػو قػػػانوف 
االقتصادية احلاضػرة ػلمػل يف نفسػو بػذور اجلماعػة ادلسػتقبلة  وىػو مقضػٌي عليػو 
بػالزواؿ بفعػػل القػػوانني االقتصػػادية الػيت ؼلضػػع ذلػػا. فقػػد جػاء وقػػت انتصػػرت فيػػو 
الطبقػػة ادلتوسػػطة علػػى طبقػػة األشػػراؼ فلعبػػت دوراً مهمػػاً يف احليػػاة االقتصػػادية. 

رؤوس األمػػػػواؿ. ولكنهػػػػا اليػػػػـو انتهػػػػت مهمتهػػػػا  وحػػػػاف  ةالكػػػػإذ كانػػػػت ىػػػػي م
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 
اوز رأس ادلػػػاؿ ويتزايػػػد عػػػدد العمػػػاؿ األجػػػراء  كمػػػا أنػػػو بفعػػػل ادلنافسػػػة احلػػػرة مػػػ

اإلنتػػاج كػػل حػػػد فأصػػبحت كميػػة اإلنتػػػاج تزيػػد عمػػا يسػػػتطيع ادلسػػتهلكوف مػػػن 
طبقة العماؿ شراءه منهػا وىػم يتنػاولوف أجػوراً غػري كافيػة. فػأد  ذلػك إىل وقػوع 
األزمػػات الػػيت مػػن نتائجهػػا أف يفقػػػد بعػػح النّػػاس رؤوس أمػػواذلم  فيػػػدخلوف يف 

دت وطػػػػػأة األزمػػػػػات  مػػػػا تقػػػػػدـ النظػػػػػاـ احلاضػػػػر كّلمػػػػػا اشػػػػتطبقػػػػة العمػػػػػاؿ. وكلّ 
وتقاربػػت أوقػػات وقوعهػػا  وكلمػػا تنػػاقص عػػدد أصػػحاب رأس ادلػػاؿ تزايػػد عػػدد 
العماؿ. اّ ال يلبػث أف يػأ  يػـو تقػع فيػو أزمػة أكػس مػن كػل مػا تقػدمها فتكػوف 
ىػػي النكبػػة الكػػس   إذ تقػػوض أركػػاف النظػػاـ االقتصػػادي الرأ ػػا   فيقػػـو علػػى 

س يف قيػػػاـ االشػػػماكية رخػػػر دور للتطػػػور أنقاضػػػو نظػػػاـ االشػػػماكية. ويػػػر  مػػػارك
التػػارؼلي. ألّ ػػا إذ  ػػدـ ادللكيػػة اخلاصػػة فػػبل يكػػوف ىنػػاؾ مػػا يػػدعو إىل تطػػاحن 

 الطبقات يف اجملتمع  وذلك الختفاء ما بينها من الفروؽ. 
أمػػػػػا قػػػػػانوف المكػػػػػز الػػػػػذي يشػػػػػري إليػػػػػو كػػػػػارؿ مػػػػػاركس فهػػػػػو مػػػػػن النظػػػػػاـ 

حركػة تنقػل يف العمػل ورأس ادلػاؿ مػن االقتصادي الرأ ػا . وخبلصػتو أف ىنػاؾ 
. بعضػها اآلخػػر  إذ يكػػس بعضػها يف حػني يصػػغر بعضػهابعػح ادلشػروعات ضلػػو 

فهذه كلها حاالت تدؿ على حدوث تركػز يف اإلنتػاج. فػألذا تثػت يف عػدد مػن 
مثبًل مد أف عدد ادلشػروعات قػد  ةادلشروعات يف فرع واحد كمصانع الشوكوالت

زاد متوسػػا مػػا يسػػتخدـ يف كػػل مشػػروع مػػن قػػو     يف حػػنيصصػػار إىل التنػػاق
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 مثبًل  وتنقرض باقي ادلصانع. 
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فسة احلرة الواردة يف كبلمو فهػي تعػت قاعػدة حريػة العمػل  وىػي وأما ادلنا
 أف يكوف لكل شخص احلق يف أف ينتج ما يشاء كما يشاء. 

وأمػػػا األزمػػػات االقتصػػػادية الػػػيت وردت يف كبلمػػػو فهػػػي تطلػػػق علػػػى كػػػل 
اضػػػطراب فجػػػائي يطػػػرأ علػػػى التػػػوازف االقتصػػػادي. واألزمػػػة اخلاصػػػة تشػػػمل كػػػل 

فػػرع خػػاص مػػن فػػروع اإلنتػػاج  بسػػبب مػػا ػلػػدث مػػن أنػػواع األزمػػات الػػيت حتػػل ب
فقػػػد التػػػوازف بػػػني اإلنتػػػاج واالسػػػتهبلؾ. وىػػػذا احلػػػادث يػػػنجم إمػػػا عػػػن إفػػػراط يف 

 اإلنتاج  أو قّلة فيو  أو إفراط يف االستهبلؾ أو قّلة فيو. 
وأما األزمة العامة الدورية فهي تظهر على شكل ىػزة عنيفػة تزعػزع أركػاف 

وتكوف ىي النقطة اليت تفصل بني عهػد النشػاط وعهػد النظاـ االقتصادي كلو  
الكسػػاد. وعهػػد النشػػاط يػػماوح أجلػػو بػػني  ػػبلث ومخػػس سػػنني. وعهػػد الكسػػاد 

صػػػفات خاّصػػػة يػػػماوح اجلػػػو تلػػػك ادلػػػدة كػػػذلك. واألزمػػػات العامػػػة الدوريػػػة ذلػػػا 
تتميػػز هبػػا أعلهػػا  ػػبلث صػػفات ىػػي: صػػفة العمػػـو  فهػػي تصػػيب يف البلػػد الواحػػد  

  اّ ىػػػي تظهػػػر أوالً يف شػػػاط االقتصػػػادي  أو علػػػى األقػػػل أكثرىػػػاكػػػل نػػػواحي الن
الػيت أحػرزت نصػيباً مػن أحد الببلد وتعم فيػو  اّ تسػري منػو إىل الػببلد األخػر   
مسػػتمرة. والصػػفة الثانيػػة  التقػػدـ االقتصػػادي  وكػػاف يػػربا بعضػػها بػػبعح عبلقػػات
الػػيت تفصػػل بػػني . والػػدورة صػػفة الدوريػػة  وىػػي أّ ػػا حتػػدث كػػل مػػّدة بصػػفة دوريػػة

نة. إالّ أف حػػدو ها لػػيس يف مواعيػػد  ابتػػة ػسػػ ٔٔ - ٚأزمػػة وأخػػر  تػػماوح بػػني 
إفػػػػراط اإلنتػػػػاج  إذ يصػػػػادؼ فهػػػػي ة ػالثػػػػػة الثػولكنهػػػػا حتػػػػدث دوريػػػػاً. أمػػػػا الصفػػػػ

فيزيػػػد العػػػرض علػػػى  روعات صػػػعوبة كبػػػرية يف تصػػػريف منتجػػػا مػأصػػػحاب ادلشػػػ
 الطلب يف كثري من ادلنتجات فتحصل األزمة. 

فكػػػارؿ مػػػاركس يػػػر  أف ىػػػذه األزمػػػات تػػػ دي إىل أف يفقػػػد بعػػػح النّػػػاس 



 ٗٚ 

 ويتزايػػػد عػػػدد العمػػػاؿ  فيتنػػػاقص عػػػدد أصػػػحاب رؤوس األمػػػواؿ  رؤوس أمػػػواذلم 
 .  وىذا ما ي دي إىل حصوؿ أزمة كس  يف اجملتمع تقوض النظاـ القدمي

االشػػػػػماكية  والشػػػػػيوعية نػػػػػوع مػػػػػن أنواعهػػػػػا. ومػػػػػن ىػػػػػذه  ىػػػػػذه خبلصػػػػػة
تبػػني أف ادلػػذاىب االشػػماكية كلهػػا  ػػا فيهػػا الشػػيوعية تعمػػل لتحقيػػق اخلبلصػػة  ي

ادلساواة الفعلية بني األفراد  إما ادلساواة بادلنػافع  أو ادلسػاواة يف وسػائل اإلنتػاج  
أو ادلسػػاواة ادلطلقػػة. وكػػل واحػػد مػػن أنػػواع ىػػذه ادلسػػاواة مسػػتحيل الوقػػوع وىػػو 

واقعية فهي غػري عمليػة. أمػا   فرض خيا . وذلك أف ادلساواة من حيث ىي غري
كو ػػػا غػػػري واقعيػػػة فػػػألف النّػػػاس بطبيعػػػة فطػػػر م الػػػيت خلقػػػوا عليهػػػا متفػػػاوتوف يف 
القػػػو  اجلسػػػمية والعقليػػػة  ومتفػػػاوتوف يف إشػػػباع احلاجػػػات. فادلسػػػاواة بيػػػنهم ال 
ؽلكػػن أف حتصػػل. إذ لػػو سػػاويت بيػػنهم يف حيػػازة السػػلع واخلػػدمات جػػساً بػػالقوة 

لنػػار فألنّػػو ال ؽلكػػن أف يتسػػاووا يف اسػػتعماؿ ىػػذا ادلػػاؿ يف حتػػت سػػلطة احلديػػد وا
اإلنتػػػػػاج  وال يف االنتفػػػػػاع بػػػػػو  وال ؽلكػػػػػن أف تسػػػػػاوي بيػػػػػنهم  قػػػػػدار مػػػػػا يشػػػػػبع 

 حاجا م  فادلساواة بينهم أمر نظري خيا . 
على أف ادلساواة نفسها بني الّناس مع تفاو م يف القو  تعتس بعيػدة عػن 

اكيوف أ ػػػم ػلػػاولوف حتقيقهػػا. فالتفاضػػل بػػني النّػػػاس  العدالػػة  الػػيت يػػزعم االشػػم 
والتفاوت يف حيازة ادلنافع  ويف وسائل اإلنتاج أمر حتمي  وىو األمر الطبيعػي. 
وكػػػل زلاولػػػة للمسػػػاواة مكتػػػوب ذلػػػا اإلخفػػػاؽ  ألّ ػػػا مناقضػػػة لفطػػػرة التفػػػاوت  

 ادلوجودة بني األفراد من بت اإلنساف. 
إلغػػػاء كليػػػاً فهػػػو ينػػػاقح فطػػػرة اإلنسػػػاف. ألّف وأمػػػا إلغػػػاء ادللكيػػػة اخلاصػػػة 

ادللكيػػػػة أو احليػػػػازة مظهػػػػر مػػػػن مظػػػػاىر غريػػػػزة البقػػػػاء  وىػػػػي حتميػػػػة الوجػػػػود يف 
اإلنسػػاف. ألّ ػػا فطريػػة فيػػو  فهػػي جػػزء مػػن تكوينػػو  ومظهػػر مػػن مظػػاىر طاقتػػو 
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الطبيعية  فبل ؽلكن إلغاؤىا  ألّ ا غريزية. وكػل مػا ىػو غريػزي ال ؽلكػن قلعػو مػن 
زلاولػػػػة إللغائهػػػػا إظلػػػػا ىػػػػي كبػػػػت  ةف  مػػػػا دامػػػػت تنػػػػبح فيػػػػو احليػػػػاة. وأيػػػػاإلنسػػػػا

لئلنسػػاف  يػػ دي إىل القلػػق. ولػػذلك كػػاف األمػػر الطبيعػػي أف غلػػري تنظػػيم ىػػذه 
الغريػػػزة. ال إلغاؤىػػػا. وأمػػػا إلغػػػاء ادللكيػػػة جزئيػػػاً فألنّػػػو ينظػػػر فيػػػو  فػػػألف كػػػاف ػلػػػدد 

يكػػوف حتديػػداً للملكيػػة مقػػدار مػػا ؽللػػك مػػن السػػلع  قػػدار معػػني ال يتعػػداه  فألنّػػو 
بػػػالكم  وىػػػذا ال غلػػػوز ألنّػػػو ػلػػػد مػػػن نشػػػاط اإلنسػػػاف  ويعطػػػل جهػػػوده ويقلػػػل 
  إنتاجػػو. فهػػو حػػني ؽلنعػػو مػػن حيػػازة مػػا يزيػػد عػػن مقػػدار مػػا حػػازه أوقفػػو عنػػد حػػد

 . فُحـر من مواصلة النشاط  وحـر اجلماعة من االنتفاع اهود ى الء األفراد
السػػلع واخلػػدمات بكيفيػػة معينػػة مػػن  وإف كػػاف ػلػػدد مقػػدار مػػا ؽللػػك مػػن

غػػري حتديػػد بػػالكم  فػػذلك جػػائز ألنّػػو ال ػلػػد مػػن نشػػاط اإلنسػػاف  وألّف ذلػػك 
 . تنظيم حليازة ادلاؿ بني األفراد  وىو يساعد على بذؿ اجملهودات وزيادة النشاط

أمػػا إف كػػاف إلغػػاء ادللكيػػة إلغػػاء جزئيػػاً ػلػػدد أمػػواالً معينػػة ؽلنػػع الفػػرد مػػن 
يبػػاح لػو أف ؽللػػك مػػا عػداىا مػػن غػري حتديػػد  قػػدار معػني  فألنّػػو ينظػػر ملكيتهػا  و 

ال  -لقة لبلنتفػاع هبػااليت وجدت عليها خِ -فيو  فألف كانت طبيعة ىذه األمواؿ 
تتػػػػأتى حياز ػػػػا للفػػػػرد وحػػػػده دوف غػػػػريه إالّ ترمػػػػاف رلموعػػػػة النّػػػػاس منهػػػػا  نظػػػػراً 

طرؽ العامػػة وسػػاحات البلػػدة الشػػماؾ ادلنفعػػة فيهػػا بػػني أفػػراد النّػػاس طبيعيػػاً  كػػال
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 

يعتػػػو أف ال يتػػأتى ملكػػو لؤلفػػػراد إال ترمػػاف رلموعػػػة ادلػػاؿ ملحقػػاً  ػػػا ىػػو مػػن طب
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  ألّ ػػا ملحقػػة  ػػا مػػن 
لحقػػػػة بتلػػػػك طبيعتػػػػو أف ال ؽللكػػػػو الفػػػػرد إالّ ترمػػػػاف اجملموعػػػػة. والػػػػذي جعلهػػػػا م

األمػػػواؿ ىػػػو كػػػوف أصػػػلها ال يتػػػأتى ملكػػػو للفػػػرد إال ترمػػػاف اجملموعػػػة. أمػػػا إف مل 
يكػػػن ادلػػػاؿ ملحقػػػاً  بػػػذلك  كسػػػائر األمػػػواؿ فألنّػػػو ال غلػػػوز أف ؽلنػػػع األفػػػراد مػػػن 
ملكيتهػػػا  ألنّػػػو يكػػػوف حين ػػػذ حتديػػػداً دللكيػػػة األمػػػواؿ  بالسػػػماح  لكيػػػة بعضػػػها 

 قػػدار معػػني  ويصػػدؽ عليػػو مػػا يصػػدؽ . فهػػو كتحديػػد ملكيػػة ادلػػاؿ بعػػحدوف 
علػػػى حتديػػػػد ادللكيػػػػة بػػػالكم  وحتصػػػػل لػػػػو نفػػػس النتػػػػائج؛ فألنّػػػػو ػلػػػد مػػػػن نشػػػػاط 

العمػػػل حػػػني يصػػػل إىل اإلنسػػػاف  ويعطػػػل جهػػػوده  ويقلػػػل إنتاجػػػو  ويوقفػػػو عػػػن 
 . ادلقدار الذي أبي  لو أف ػلوزه  وحني ؽلنع ما يزيد عليو

كية ىو حتديد بػالكم  ولػيس حتديػداً وإلغاء ادللكية إلغاًء جزئياً يف االشما 
ة ػعػػػيػبػػالكيف  وىػػو منػػع مػػن ملكيػػة بعػػح األمػػواؿ  الػػيت مػػن طبيعتهػػا  ومػػن طب

ة بػالكم  كتحديػد ملكيػة ػحتػدد ادللكيػ أف ها إمػاػّػها  ألنػازتػلها االنفراد يف حيػأص
األراضػػي يف مسػػاحات معينػػة  وإمػػا أف حتػػدد ادللكيػػة بػػأمواؿ معينػػة انػػع األفػػراد 

ملكيتهػػػا  كتحديػػػد وسػػػائل اإلنتػػػاج. مػػػع أف ىػػػذه األمػػػواؿ مػػػن طبيعتهػػػا أف مػػػن 
يسػػتقل هبػػا األفػػراد. وحتديػػدات ادللكيػػة يف االشػػماكية ىػػي مػػن ىػػذا النػػوع. فهػػي 
منػػع دللكيػػة أمػػواؿ مػػن طبيعتهػػا أف الػػك فرديػػاً  ومنػػع ادللكيػػة مػػن ىػػذه األمػػواؿ 

اث  أو منػػع ملكيػػة حتديػػد للنشػػاط  سػػواء أعّينػػت ىػػذه األمػػواؿ كمنػػع حػػق ادلػػري 
ادلناجم والسكك احلديدية وادلصانع وما شػاكل ذلػك  أو تػرؾ للدولػة أف انعهػا  

الصػػػػا  العػػػػاـ يقتضػػػػي منعهػػػػا  فػػػألف ذلػػػػك كلػػػػو ػلػػػػد مػػػػن نشػػػػاط أّف مػػػا رأت كلّ 
 األفراد ما دامت األمواؿ اليت منعت من طبيعتها أف يستقل الفرد  لكيتها. 

طة اجملمػػوع  فألنػػو ال يتػػأتى بأل ػػارة القلػػق وأمػػا تنظػػيم اإلنتػػاج والتوزيػػع بواسػػ
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  فػألف بعضػهم علػى بعػحواالضطراب بػني النّػاس  وإ ػارة احلقػد والبغضػاء فػيهم 
ذلك يعت إغلاد الفوضػى  ولػيس إغلػاد التنظػيم. وال يػأ  طبيعيػاً يف تػرؾ العمػاؿ 
ػلّسوف بظلػم أصػحاب األعمػاؿ  ألنّػو قػد يكػوف أصػحاب األعمػاؿ مػن ادلهػارة 

كمػػا ىػػي احلػػاؿ يف عمػػاؿ ادلصػػانع يف -وف مجيػػع حاجػػات العمػػاؿ تيػػث يشػػبع
فػبل ػلّسػػوف بػالظلم الواقػع علػػيهم يف ىضػم مثػرات جهػػودىم  -الواليػات ادلتحػدة

أف مػن وال يتأتى حين ذ التطور الػذي يػنظم اإلنتػاج واالسػتهبلؾ. ولػذلك ال بػد 
لػػى يػػأ  ىػػذا التنظػػيم بأحكػػاـ ومعاجلػػات صػػحيحة  قطعيػػة األسػػاس  منطبقػػة ع

واقع ادلشاكل. واالشماكية تعتمد يف تنظيم اإلنتاج والتوزيع إما على إ ػارة القلػق 
ة التطػػػػػور يف اجملتمػػػػػع  وإمػػػػػا علػػػػػى واالضػػػػػطرابات بػػػػػني العمػػػػػاؿ  وإمػػػػػا علػػػػػى سػػػػػنّ 

تشريعات وقوانني وضعية غػري مسػتندة إىل أسػاس قطعػي. ولػذلك كػاف تنظيمهػا 
 ىذا خاط اً من أساسو. 

ية مػػػن حيػػػث ىػػػي. أمػػػا خطػػػأ اشػػػماكية كػػػارؿ ىػػػذا بيػػػاف خطػػػأ االشػػػماك
 ماركس بنوع خاص فهو رت من  بلث جهات: 

األوىل: إف رأيػػو يف نظريػػة القيمػػة خطػػأ سلػػالف للواقػػع. فػػألف كػػوف ادلصػػدر 
الوحيػػد لقيمػػة السػػلعة ىػػو العمػػػل ادلبػػذوؿ يف إنتاجهػػا ؼلػػالف الواقػػع  إذ العمػػػل 

در الوحيػد  ألّف ىنػاؾ ادلبذوؿ مصدر من مصادر قيمة السػلعة  ولػيس ىػو ادلصػ
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 مػثبًل. وقػد تكػوف منفعػة ىػذه 

سػػوؽ  وغػػري مصػرح بتصػػديرىا كػاخلمر عنػػد ادلسػػلمني. السػلعة غػػري مطلوبػة يف ال
فجعل العمل ادلصدر الوحيد للقيمػة غػري صػحي   وال ينطبػق علػى واقػع السػلعة 
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 من حيث ىي. 
والثانيػػػػة: إف قولػػػػو أف النظػػػػاـ االجتمػػػػاعي الػػػػذي يقػػػػـو يف عصػػػػر مػػػػا ىػػػػو 
ا نتيجػػة للحالػػة االقتصػػادية  وأف التقلبػػات ادلختلفػػة الػػيت تصػػيب ىػػذا النظػػاـ إظلػػ

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 تارؼليػػاً وواقعيػػاً. فروسػػيا السػػوفياتية حػػني 

مػػػػػادي  وال إىل كفػػػػػاح  انتقلػػػػػت إىل االشػػػػػماكية مل ػلصػػػػػل ذلػػػػػك نتيجػػػػػة لتطػػػػػور
طبقات أد  إىل تغيري نظاـ بنظاـ  وإظلا وصػلت للحكػم مجاعػة عػن طريػق  ػورة 
دمويػػة ُسػػلِّمت حكمػػاً  فأخػػذت تطبػػق أفكارىػػا علػػى الشػػعب  وغػػريت النظػػاـ  
وكػذلك احلػاؿ يف الصػني الشػعبية. وتطبيػق االشػماكية علػى أدلانيػا الشػرقية  دوف 

بػػػػا الشػػػػرقية  دوف دوؿ أوروبػػػػا الغربيػػػػة مل ػلصػػػػل أدلانيػػػػا الغربيػػػػة  وعلػػػػى دوؿ أورو 
نتيجػػة ألي كفػػاح بػػني الطبقػػات  وإظلػػا حصػػل مػػن اسػػتيبلء دولػػة اشػػماكية علػػى 
ىػػػذه البلػػػداف  فطبقػػػت عليهػػػا نظامهػػػا  اامػػػاً كمػػػا ػلصػػػل يف النظػػػاـ الرأ ػػػا   
وكمػػا حصػػل يف نظػػاـ اإلسػػبلـ  وكمػػا ػلصػػل يف أي نظػػاـ. علػػى أف الػػببلد الػػيت  

ىػػذا القػػانوف أف ػلػػو ؿ النظػػاـ لػػديها بفعػػل كفػػاح الطبقػػات ىػػي أدلانيػػا كػػاف ػلػػتم 
وإنكلػما والواليػػات ادلتحػػدة: البلػػداف الرأ اليػػة  الػػيت يكثػػر فيهػػا أصػػحاب رؤوس 

ر ػعلػػػػا زراعيتػػػػاف أكثػػػػ اللتػػػػافة وال الصػػػػني ػريػػػػػا القيصػيػػػػػاألمػػػػواؿ والعمػػػػاؿ  ال روس
ات العمػػاؿ والرأ ػػاليني إذا قيسػػت ػبقػػػفيهمػػا ط لّ ػتقػػ افػواللتػػتني  ػناعيػػػمنهمػػا ص

بالبلػػداف الغربيػػة. وبػػالرغم مػػن وجػػود الطبقػػات بػػني الرأ ػػاليني والعمػػاؿ يف دوؿ 
أوروبػػا الغربيػػة  ويف أمريكػػا مل تنتقػػل إىل االشػػماكية  وال تػػزاؿ كلهػػا تطبػػق النظػػاـ 
 يفالرأ ػػا   دوف أف يػػ  ر وجػػود طبقػػة العمػػاؿ  وطبقػػة مػػالكي رؤوس األمػػواؿ 
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 مها أي تأ ري. وىذا وحده كاؼ لنقح ىذه النظرية من أساسها. نظا
أمػػا اجلهػػة الثالثػػة الػػيت يتبػػني فيهػػا خطػػأ نظريػػات كػػارؿ مػػاركس فػػذلك مػػا 
يقػػػوؿ بػػػو مػػػن قػػػانوف التطػػػور االجتمػػػاعي  وأف نظػػػاـ احليػػػاة االقتصػػػادية مقضػػػي 

توسػػطة  عليػػو بػػالزواِؿ بفعػػل القػػوانني االقتصػػادية الػػيت ؼلضػػع ذلػػا  وأف الطبقػػة ادل
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 

رؤوس األمػػػواؿ ىػػػي نظريػػػة يبػػػت عليهػػػا تزايػػػد عػػػدد العمػػػاؿ  وتنػػػاقص أصػػػحاب 
فاسدة. فألف ىناؾ حداً ال يتعداه تركز اإلنتاج فيصل إىل حد معػني ويقػف  فػبل 
يصػػػػل  للتطػػػػور الػػػػذي يتصػػػػوره كػػػػارؿ مػػػػاركس. إذ ػلصػػػػل التجمػػػػع بػػػػني عوامػػػػل 
اإلنتػػػاج ادلشػػػتتة إىل حػػػد يقػػػف عنػػػده وال يتعػػػداه. عػػػبلوة علػػػى أف تركػػػز اإلنتػػػاج 

إلنتػػاج وىػػو الزراعػػة  فكيػػف ػلصػػل قػػانوف لػػيس موجػػوداً مطلقػػاً يف أىػػم فػػروع ا
على أف كػارؿ مػاركس يظػن أف تركػز اإلنتػاج يسػتتبع تركػزاً يف  والتطور يف اجملتمع

الثروات  شلا ينشأ عنػو قلػة يف عػدد ادلتمػولني  الػذين يسػتأ روف بػرؤوس األمػواؿ  
د وكثرة يف عدد العمػاؿ  الػذين ال ؽللكػوف شػي اً. وىػذا خطػأ ألّف تركػز اإلنتػاج قػ

ينشػػػأ عنػػػو كثػػػػرة يف عػػػدد أصػػػػحاب رؤوس األمػػػواؿ  وقػػػد ينشػػػػأ عنػػػو أف يصػػػػب  
العمػػػػاؿ أصػػػػحاب رؤوس أمػػػػواؿ. ففػػػػي شػػػػركات ادلسػػػػاعلة وىػػػػي الشػػػػكل الػػػػذي 
تتخذه عادة ادلشروعات الكس  كثػرياً مػا يكػوف مسػاعلوىا أكثػرىم مػن العمػاؿ  

عاليػة   فكيف ػلصل تركز اإلنتاجو وفوؽ ذلك فػألف يف ادلصػانع عمػاالً ذلػم أجػور
كادلهندسػػني والكيميػػائيني وادلػػديرين  فيسػػتطيعوف أف يػػّدخروا جػػزءاً كبػػرياً 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. 
ي الرأ ػػا   ىػػذه حملػػة خاطفػػة لؤلسػػس الػػيت يقػػـو عليهػػا النظػػاـ االقتصػػاد

واألسس اليت يقـو عليها النظػاـ االقتصػادي االشػماكي ومنػو الشػيوعي  وإشػارة 
موجزة دلا يف ىذه األسس من زيف وفساد. ىػذا مػن ناحيػة  ومػن ناحيػة أخػر  
فأل ػػػا سلالفػػػة لطريقػػػة اإلسػػػبلـ يف أخػػػذ ادلعاجلػػػات  ومناقضػػػة لئلسػػػبلـ. أمػػػا مػػػن 

ادلعاجلػػات للمشػػاكل  فػػذلك أف طريقػػة  ناحيػػة سلالفتهػػا لطريقػػة اإلسػػبلـ يف أخػػذ
اإلسػػػػبلـ يف معاجلػػػػة ادلشػػػػكلة االقتصػػػػادية ىػػػػي نفسػػػػها طريقتػػػػو يف معاجلػػػػة كػػػػل 
مشكلة من مشاكل اإلنسػاف  وىػي دراسػة واقػع ادلشػكلة االقتصػادية  وتفهمهػا 
اّ اسػػػتنباط حػػػل ادلشػػػكلة مػػػن النصػػػوص الشػػػرعية بعػػػد دراسػػػة ىػػػذه النصػػػوص  

خبػػػػػبلؼ األحكػػػػػاـ وادلعاجلػػػػػات االقتصػػػػػادية يف  والتأكػػػػػد مػػػػػن انطباقهػػػػػا عليهػػػػػا.
الرأ الية واالشماكية. فأل ا يف الرأ اليػة ت خػذ ادلعاجلػات مػن واقػع ادلشػكلة بعػد 

ل أّ ػػػػػا موجػػػػػودة يف يّ ػتخػػػػػػدراسػػػػتها  ويف االشػػػػػماكية ت خػػػػػذ مػػػػػن فػػػػػروض نظريػػػػػة تُ 
ادلشػػػػكلة فيوضػػػػع العػػػػبلج بنػػػػاء علػػػػى ىػػػػذه الفػػػػروض. وكػػػػل واحػػػػدة مػػػػن ىػػػػاتني 

 ني سلالفة لطريقة اإلسبلـ  فبل غلوز للمسلم األخذ هبا. الطريقت
وأمػػػػا مناقضػػػػة االقتصػػػػاد الرأ ػػػػا  واالشػػػػماكي ومنػػػػو الشػػػػيوعي لئلسػػػػبلـ 
فػػػذلك أف اإلسػػػبلـ إظلػػػا يأخػػػذ معاجلاتػػػو أحكامػػػاً شػػػرعية  مسػػػتنبطة مػػػن األدلػػػة 
الشػػػػرعية  وىػػػػذه ادلعاجلػػػػات االقتصػػػػادية الرأ اليػػػػة واالشػػػػماكية ليسػػػػت أحكامػػػػاً 
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  
كػػػاف اآلخػػػذ ال يعتقػػػد هبػػػا  أمػػػا إذا اعتقػػػد أّ ػػػا ىػػػي األحكػػػاـ الصػػػحيحة  وأف 

دلشػػػػاكل االقتصػػػػادية أحكػػػػاـ اإلسػػػػبلـ ال تناسػػػػب العصػػػػر احلػػػػديث  وال تعػػػػا  ا
 احلديثة  فذلك كفر والعياذ با . 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ادػالقتصا

كلمة االقتصاد مشتقة من لفػ  إغريقػي قػدمي معنػاه  تػدبري أمػور البيػت( 
تيػػث يشػػمؾ أفػػراده القػػادروف يف إنتػػاج الطيبػػات  والقيػػاـ باخلػػدمات  ويشػػمؾ 

توسػػػع النّػػػاس يف مػػػدلوؿ البيػػػت  فصػػػار  مجيػػػع أفػػػراده يف التمتػػػع  ػػػا ػلػػػوزوف. اّ 
 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 

ث فيػػػػو علػػػػم االقتصػػػػاد  وإمػػػػا شػػػػ وف ادلػػػػاؿ  إمػػػػا بتكثػػػػريه وتػػػػأمني إغلػػػػاده  ويبحػػػػ
 ويبحث فيو النظاـ االقتصادي.   بكيفية توزيعو

كػػل منهمػػا يبحػػث    والنظػػاـ االقتصػػادي وإنػػو وإف كػػاف علػػم االقتصػػاد 
 ومفهػػػـو أحػػػدعلا غػػػري مفهػػػـو ا شػػػي اف سلتلفػػػاف متغػػػايراف مػػػيف االقتصػػػاد ولكنه

وال يتػػػػأ ر هبػػػػا  فالنظػػػػاـ االقتصػػػػادي ال ؼلتلػػػػف بكثػػػػرة الثػػػػروة وال بقلتهػػػػا  اآلخػػػػر.
مػن وال بوجػٍو  وكثرة الثػروة وقلتهػا ال يػ  ر فيهػا شػكل النظػاـ االقتصػادي  مطلقاً.
كػػاف مػن اخلطػأ الفػػادح جعػل االقتصػاد موضػػوعاً واحػداً يبحػػث    وعليػو الوجػوه.

 ألنّػػػػػػو يػػػػػػ دي إمػػػػػػا إىل اخلطػػػػػػأ يف إدراؾ ادلشػػػػػػاكل علػػػػػػى اعتبػػػػػػاره شػػػػػػي اً واحػػػػػػداً.
أي  مػػػػا إىل سػػػػوء فهػػػػم العوامػػػػل الػػػػيت تػػػػوفر الثػػػػروة وإ االقتصػػػػادية ادلػػػػراد معاجلتهػػػػا 

  أي إغلػػاده وألّف تػػدبري أمػػور اجلماعػػة مػػن حيػػث تػػوفري ادلػػاؿ  توجػػدىا يف الػػببلد.
فيجػب أف  وتدبري أمور اجلماعة مػن حيػث توزيػع ادلػاؿ ادلػدب ر شػيء رخػر. شيء 
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ق ػلػػػػػػػعػإذ األوؿ يت و ػعػػػػػػػث تػػػػػػدبري مػػػػػػادة ادلػػػػػػاؿ عػػػػػػن تػػػػػػث تػػػػػػدبري توزيػل تػػػػػػػفصػػػػػػػيُ 
باره ػوذلػذا غلػب تػث النظػاـ االقتصػادي باعتػ والثام يتعلػق بػالفكر. ائل ػبالوس

 وتػث علػم االقتصػاد باعتبػاره ويتػأ ر هبػا. ر يف وجهػة النظػر يف احليػاة ػفكراً ي  ػ
والبحػػث ادلهػػم منهمػػا ىػػو النظػػاـ  وال عبلقػػة لػػو بوجهػػة النظػػر يف احليػػاة. علمػػاً 

 ووسػػائل دية تػػدور حػػوؿ حاجػػات اإلنسػػاف ألّف ادلشػػكلة االقتصػػا االقتصػػادي.
فػػألف  و ػػا أف الوسػػائل موجػػودة يف الكػػوف  واالنتفػػاع هبػػذه الوسػػائل. إشػػباعها 

بػػػػػػل إف إشػػػػػػباع  إنتاجهػػػػػػا ال يسػػػػػػبب مشػػػػػػكلة أساسػػػػػػية يف إشػػػػػػباع احلاجػػػػػػات 
وإظلػػػػا ادلشػػػػكلة  أو إغلادىػػػػا. يػػػػدفع اإلنسػػػػاف إلنتػػػػاج ىػػػػذه الوسػػػػائل  احلاجػػػػات

أي يف اجملتمع نامجة عن اكني الّناس مػن االنتفػاع   ادلوجودة يف عبلقات الّناس
أي نامجػػػة عػػػن موضػػػوع حيػػػازة النّػػػاس ذلػػػذه  أو عػػػدـ اكيػػػنهم. الوسػػػائل  هبػػػذه

 وىو الػذي ػلتػاج إىل عػبلج. فيكوف ىو أساس ادلشكلة االقتصادية  الوسائل.
ال مػن إنتػػاج  وعلػى ذلػك فادلشػكلة االقتصػادية رتيػة مػن موضػوع حيػازة ادلنفعػة 

 وسائل اليت تعطي ىذه ادلنفعة.ال

 أساس النظاـ االقتصادي
ادلنفعػػة ىػػي صػػبلحية الشػػيء إلشػػباع حاجػػة اإلنسػػاف. فهػػي تتكػػوف مػػن 
أمػػرين: أحػػدعلا مبلػػش مػػا يشػػعر بػػو اإلنسػػاف مػػن الرغبػػة يف احلصػػوؿ علػػى شػػيء 
ُمعػػػػني. والثػػػػام ادلزايػػػػا الكامنػػػػة يف نفػػػػس الشػػػػيء  وصػػػػبلحيتها إلشػػػػباع حاجػػػػة 

حاجػػة فػػرد معػػني. وىػػذه ادلنفعػػة إمػػا نامػػة عػػن جهػػد اإلنسػػاف  اإلنسػػاف  ولػػيس 
أو عػػػن ادلػػػاؿ  أو عنهمػػػا معػػػاً. وتشػػػمل كلمػػػة جهػػػد اإلنسػػػاف: اجلهػػػد الفكػػػري  
واجلهػػد اجلسػػمي الػػذي يبذلػػو إلغلػػاد مػػاؿ  أو منفعػػة مػػاؿ. وتشػػمل كلمػػة ادلػػاؿ  
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اسػتهبلؾ عينػو و ؿ لبلنتفػاع بػو  بالشػراء أو اإلجػارة أو اإلعػارة  إمػا بػَتمَ ػكل ما يُ 
إفناًء كالتفاحػة  أو بعػدـ اسػتهبلكها كالسػيارة  وإمػا باالنتفػاع بػو مػع بقػاء عينػو  
كادلنخػػل إعػػارة  وكسػػكىن الػػدار الػػيت يف حيػػازة غػػريه إجػػارة. ويشػػمل ادلػػاؿ النقػػد  
كالػػػذىب والفضػػػة  والسػػػلع كالثيػػػاب واألغذيػػػة  والعقػػػارات كالػػػدور وادلصػػػانع  

ادلػػاؿ ىػػو الػػذي يشػػبع حاجػػات اإلنسػػاف  ومػػػا وغػػري ذلػػك شلػػا يتمػػوؿ. و ػػا أف 
جهػػد اإلنسػػاف إالّ أداة للحصػػوؿ علػػى ادلػػاؿ عينػػاً ومنفعػػة  لػػذلك كػػاف ادلػػاؿ ىػػو 
أسػػاس ادلنفعػػة. وأمػػا جهػػد اإلنسػػاف فهػػو مػػن الوسػػائل  الػػيت اكػػن مػػن احلصػػوؿ 
علػػػى ادلػػػاؿ. ومػػػن ىنػػػا كػػػاف اإلنسػػػاف بفطرتػػػو يسػػػعى للحصػػػوؿ علػػػى ىػػػذا ادلػػػاؿ 

وف جهػػػد اإلنسػػػاف وادلػػػاُؿ علػػػا األداة الػػػيت تسػػػتخدـ إلشػػػباع ليحػػػوزه. وعليػػػو يكػػػ
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 

ـ مباشػػرة  وتكػػوف إمػػا حيػػازة للعػػني اسػػتهبلكاً مػػن غػػري األفػػراد كحيػػازة ادلػػاؿ اخلػػا
وانتفاعػػػػػػاً  كحيػػػػػػازة التفاحػػػػػػة وحيػػػػػػازة الػػػػػػدار ملكػػػػػػاً  وإمػػػػػػا حيػػػػػػازة دلنفعػػػػػػة العػػػػػػني  
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 
ادلػػػاؿ وإجػػػػارة األجػػػري  وإمػػػػا بغػػػري عػػػػوض كاذلبػػػة واإلرث والعاريػػػػة. وعلػػػى ذلػػػػك 
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 

ري ذلػك مطلقػاً. وذلػذا كانػت معاجلػة سوء توزيع الثروة بني الّناس  وال تأ  من غ
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 ىذه الناحية ىي أساس النظاـ االقتصادي. 
وعلػػػى ذلػػػك فاألسػػػاس الػػػذي يبػػػىن عليػػػو النظػػػاـ االقتصػػػادي قػػػائم علػػػى 

 ادللكية  والتصرؼ يف ادللكية  وتوزيع الثروة بني الّناس.  : بلث قواعد ىي

 نظرة اإلسالـ إلى االقتصاد
أف  لثروة عن نظرتو إىل االنتفاع هبػا  وعنػده تلف نظرة اإلسبلـ إىل مادة ا

الوسػػػائل الػػػيت تعطػػػي ادلنفعػػػة شػػػيء  وحيػػػازة ادلنفعػػػة شػػػيء رخػػػر. فادلػػػاؿ وجهػػػد 
اإلنسػػاف علػػا مػػادة الثػػروة  وعلػػا الوسػػائل الػػيت تعطػػي ادلنفعػػة  ووضػػعهما يف نظػػر 
اإلسبلـ من حيػث وجودعلػا يف احليػاة الػدنيا  ومػن حيػث إنتاجهمػا ؼلتلػف عػن 

تفاع هبما  وعن كيفية حيػازة ىػذه ادلنفعػة. فهػو قػد تػدّخل يف االنتفػاع وضع االن
كػػاخلمر وادليتػػة  كمػػا بػػالثروة تػػدخبلً واضػػحاً  فحػػرـ  االنتفػػاع مػػن بعػػح األمػػواؿ  

فحػرـ  بيػع مػا َحػرُـ أكلػو   حرـ  االنتفاع من بعػح جهػود اإلنسػاف  كػالرقص والبغػاء
ـ بػو مػن األعمػاؿ. ىػذا مػن حيػث االنتفػاع من األمواؿ  وحرـ  إجارة ما َحرُـ القيػا

حياز ما فقػد شػرع أحكامػاً متعػددة  بادلاؿ  وجهد اإلنساف. أما من حيث كيفية
وإحيػاء ادلػوات  وكأحكػاـ اإلجػارة واالستصػناع  حليازة الثروة  كأحكػاـ الصػيد  
 .وكأحكاـ اإلرث واذلبة والوصية

ما بالنسبة دلادة الثروة من ىذا بالنسبة لبلنتفاع بالثروة وكيفية حياز ا  أ
فألف اإلسبلـ قد حث على إنتاجها  ورّغب فيو حني رّغب   حيث إنتاجها

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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مسخراً عياً  وخلقو ا  سبحانو وتعاىل موجود يف احلياة الدنيا وجودًا طبي
  :تعاىل لئلنساف  قاؿ                   :وقاؿ  

                               
  :وقاؿ                               :وقاؿ 
                                 

                                   

         
  اؿ:ػوق    

                 اؿػوق:           

       يف ىذه اآليات وما شاهبها أنو خلق ادلاؿ  نّي ػ. فب 
وخلق جهد اإلنساف  ومل يتعرض لشيء رخر يتعلق بو  شلا يدؿ على أن و مل 
يتدخل يف مادة ادلاؿ  وال يف جهد اإلنساف  سو  أنو بني  أنو خلقها لينتفع 

وجد نص شرعي يدؿ على هبا الّناس. وكذلك مل يتدخل يف إنتاج الثروة  وال ي
العكس من ذلك صلد النصوص أف اإلسبلـ تدخل يف إنتاج الثروة  بل على 
يف استخراج ادلاؿ  ويف حتسني  الشرعية تدؿ على أف الشرع ترؾ األمر للناس

أخرج مسلم من طريق عائشة رضي ا  عنها ومن طريق جهد اإلنساف  فقد 
نتم أعلم أ» :موضوع تأبري النخلقاؿ يف  أنس رضي ا  عنو أف رسوؿ ا  

أرسل ا نني من ادلسلمني إىل ُجَرش الَيَمِن  يتعلماف  وُروي أنو  «بأمر دنياكم
َر إنتاج ادلاؿ إىل النّاس  ينتجونو ػأف الشرع ترؾ أَمْ صناعة األسلحة. وىذا يدؿ على 

 . تسب خس م ومعرفتهم
النظػاـ االقتصػادي  وعلى ىػذا فألنّػو تبػني مػن ذلػك أف اإلسػبلـ ينظػر يف 
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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 

وسياسة االقتصاد يف اإلسبلـ ىي ضماف حتقيق اإلشػباع جلميػع  ف.أمور اإلنسا
واكينػػػػو مػػػػن إشػػػػباع احلاجػػػػات  احلاجػػػػات األساسػػػػية لكػػػػل فػػػػرد إشػػػػباعاً كليػػػػاً 

لو طػراز خػاص مػن  باعتباره يعيش يف رلتمع معني  الكمالية بقدر ما يستطيع 
شػػوف يف ال إىل رلمػػوع األفػػراد الػػذين يعي فهػػو ينظػػر إىل كػػل فػػرد بعينػػو  العػػيش 
وينظر إليو باعتباره إنساناً أوالً ال بد من إشباع مجيػع حاجاتػو األساسػية  الببلد.

اّ باعتبػػػار فرديتػػػو ادلشخصػػػة  انيػػػاً بتمكينػػػو مػػػن إشػػػباع حاجاتػػػو  إشػػػباعاً كليػػػاً 
وينظر إليو يف نفس الوقت باعتباره مرتبطػاً مػع غػريه  الكمالية بقدر ما يستطيع.

وعلػػػػى ىػػػػذا فػػػػألف  َتسػػػػيرياً معينػػػػاً حسػػػػب طػػػػراز خػػػػاص.ُتَسػػػػري   بعبلقػػػػات معينػػػػة 
 سياسػػة االقتصػػاد يف اإلسػػبلـ ليسػػت لرفػػع مسػػتو  ادلعيشػػة يف الػػببلد فحسػػب 

وال ىػػي جللػػب الرفاىيػػة  دوف النظػػر إىل ضػػماف انتفػػاع كػػل فػػرد مػػن ىػػذا العػػيش 
دوف النظػر إىل ضػماف  للناس وتركهم أحراراً يف األخػذ منهػا بقػدر مػا يتمكنػوف 

وإظلػا ىػي معاجلػة ادلشػاكل األساسػية لكػل  لكػل فػرد مػنهم أيػاً كػاف  حق العيش
  وواكينو من رفع مستو  عيشػ فرد باعتباره إنساناً يعيش طبق عبلقات معينة 

وهبػذا  تلػف عػن غريىػا مػن  وحتقيق الرفاىية لنفسو يف طراز خاص مػن العػيش.
 السياسات االقتصادية.

ـ االقتصػػػػػاد لئلنسػػػػػاف غلعػػػػػل فاإلسػػػػػبلـ يف الوقػػػػػت الػػػػػذي ُيشػػػػػرِّع أحكػػػػػا
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للفػػرد. ويف الوقػػت الػػذي يعمػػل لضػػماف حػػق العػػيش  والتمكػػني  موجهػػاً  التشػػريع
مػػن الرفاىيػػة  غلعػػل ذلػػك يتحقػػق يف رلتمػػع معػػني  لػػو طػػراز خػػاص مػػن العػػيش. 
فهػػو ينظػػر إىل مػػا غلػػب أف يكػػوف عليػػو اجملتمػػع  يف الوقػػت الػػذي ينظػػر فيػػو إىل 

  وغلعػل نظرتػو إىل مػا غلػب أف يكػوف عليػو ضماف العيش والتمكني من الرفاىيػة
اجملتمع أساساً يف نظرتو إىل العيش والرفاىيػة. ولػذلك مػد األحكػاـ الشػرعية قػد 
ضػمنت تػػوفري إشػػباع مجيػػع احلاجػػات األساسػػية إشػػباعاً كليػػاً لكػػل فػػرد مػػن أفػػراد 
رعية الدولة اإلسبلمية  من مأكػل وملػبس ومسػكن  وذلػك بفػرض العمػل علػى 

در  ح  يوفر لنفسو احلاجات األساسية لو ودلن مػب عليػو نفقػتهم. الرجل القا
وفرضػػها علػػى ادلولػػود لػػو  وعلػػى الػػوارث إف مل يكػػن قػػادراً علػػى العمػػل. أو علػػى 
بيػت ادلػػاؿ إف مل يوجػػد مػػن مػػب علػػيهم نفقتػو. وهبػػذا ضػػمن اإلسػػبلـ لكػػل فػػرد 

أف ن مػػػبعينػػػو أف يشػػػبع احلاجػػػات الػػػيت ال بػػػد لئلنسػػػاف مػػػن حيػػػث ىػػػو إنسػػػاف 
ىػػػػذا الفػػػػػرد علػػػػػى التمتػػػػػع  يشػػػػبعها  وىػػػػػي ادلأكػػػػػل وادللػػػػبس وادلسػػػػػكن. اّ حػػػػػثّ 

بالطيبات  واألخذ من زينة احلياة الدنيا مػا يسػتطيع. ومنػع الدولػة أف تأخػذ مػن 
مالػػػػو ضػػػػرائب  شلػػػػا ىػػػػو فػػػػرض علػػػػى مجيػػػػع ادلسػػػػلمني  إالّ شلػػػػا يزيػػػػد علػػػػى كفايػػػػة 

كانػػػت حاجػػػات كماليػػػة.   حاجاتػػػو  الػػػيت يشػػػبعها فعػػػبلً يف حياتػػػو العاديػػػة  ولػػػو
وبػػذلك ضػػمن تػػوفري حػػق العػػيش لكػػل فػػرد بعينػػو  وأتػػاح لػػو الرفاىيػػة يف احليػػاة. 

ادلػػاؿ ذلػػذا الفػػرد يف إشػػباع حاجاتػػو األساسػػية وىػػو يف نفػػس الوقػػت حػػدد كسػػب 
عبلقاتو علػى طػراز خػاص. فحػرـّ إنتػاج اخلمػر  والكمالية يف حدود معينة. وجعل

سىػػا بالنسػبة لػػو مػػادة اقتصػادية. وحػػرـّ أكػػل واسػتهبلكها عػػل كػل مسػػلم  ومل يعت
الربػػا والتعامػػل بػػو علػػى كػػل مػػن ػلملػػوف التابعيػػة اإلسػػبلمية  ومل يعتسىػػا بالنسػػبة 
ذلم مادة اقتصادية  سواء أكانوا مسلمني أـ غري مسلمني  فجعل الوضػع الػذي 
 غلػػػب أف يكػػػوف عليػػػو اجملتمػػػع حػػػني االنتفػػػاع بادلػػػاؿ أمػػػراً أساسػػػياً عنػػػد االنتفػػػاع
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 بادلادة االقتصادية. 
لو  صومل يفومن ذلك يتبني أف اإلسبلـ مل يفصل الفرد عن كونو إنساناً  

عن فردي تو. ومل يفصل اعتبار ما غلب أف يكوف عليو اجملتمع عن  كألنساف
ضماف إشباع احلاجات األساسية لكل فرد  واكينو من إشباع حاجاتو 

ف يكوف عليو اجملتمع أمرين الكمالية  بل جعل إشباع احلاجات وما غلب أ
متبلزمني  ال ينفصل أحدعلا عن اآلخر  ولكن تيث غلعل ما غلب أف يكوف 
عليو اجملتمع أساسًا إلشباع احلاجات. ومن أجل إشباع مجيع احلاجات 

أف  من األساسية إشباعًا كليًا والتمكني من إشباع احلاجات الكمالية  ال بد
ّناس  ح  يتمكنوا من إشباع احلاجات  وال تتوفر ادلادة االقتصادية لد  ال

يتأتى أف تتوفر لديهم إاّل إذا سعوا لكسبها  وذلذا حث اإلسبلـ على 
الكسب  وعلى طلب الرزؽ  وعلى السعي  وجعل السعي لكسب الرزؽ 

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

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

دلاؿ  ويف كسب ادلاؿ فحسب. وقد وردت أحاديث كثرية حتث على كسب ا
فإذا يداه  (رضي اهلل عنو)صافح سعد بن معاذ  أف رسوؿ اهلل »احلديث: 
أضرب بالمّر والمسحاة ألنفق : عن ذلك فقاؿ  فسألو النبي ،قد اكتبتا
ذكره السرخسي  «كفاف يحبهما اهلل تعالى: يده وقاؿ فقّبل . على عيالي
ما أكل : »أنو قاؿ  ورو  البخاري من طريق ادلقداـ عن النيب يف ادلبسوط.
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مرَّ بقـو من  أف عمر  وروي «يده أحٌد طعاما  قط خيرا  من أف يأكل من عمل
ىم : فقيل ؟من ىؤالء: فقاؿ  القراء فرآىم جلوسا  قد نكسوا رؤوسهم

أال أنبئكم . يأكلوف أمواؿ الّناس ،المتأكلوف ولكنهم  كالّ : فقاؿ ،المتوكلوف
ثّم يتوكل   و الذي يُلقي الَحبَّ في األرضى: فقاؿ .فقيل نعم ومن المتوكلوف

وىكذا صلد اآليات  ذكره السرخسي يف ادلبسوط. .على ربو عز وجل
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  

الكسب  وأمرىم  حث األفراد علىكسب ادلاؿ  والتمتع بالطيبات. فاإلسبلـ 
وة اليت يكسبو ا  وذلك لتحقيق التقدـ االقتصادي يف الببلد  باالنتفاع بالثر 

وإلشباع احلاجات األساسية لكل فرد  واكينو من إشباع حاجاتو الكمالية. 
ومن أجل مراعاة حصوؿ ادلسلم على ادلاؿ صلد اإلسبلـ حني شرع األحكاـ 

ز هبا راعى عدـ تعقيد ىذه الكيفية اليت ػلو   ادلتعلقة بكيفية حيازة الثروة
اإلنساف ادلاؿ  فجعلها بسيطة كل البساطة. إذ قد حدد أسباب التملك  
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وحدد العقود اليت غلري هبا تبادؿ ادللكية  وأطلق لئلنساف أف يبدع يف 
األساليب والوسائل  اليت يكسب هبا حني مل يتدخل يف إنتاج الثروة. وقد 

أحكاماً شرعية  جعل األسباب والعقود خطوطاً عريضة  حتوي قواعد شرعية  و 
تدخل حتتها مسائل متعددة  وتقاس عليها أحكاـ متعددة. فشرع العمل وبنّي 

اء وصانعًا وزارعًا وغري ذلك  ّّ أحكامو  وترؾ لئلنساف أف يعمل صلارًا وحذ
وجعل اذلدية على وجو تيث تقاس عليها العطية مثبًل يف جعلها سبباً للملك  

يها الوكالة مثبًل يف استحقاؽ أجرة وجعل اإلجارة على حاؿ تيث تقاس عل
الوكيل. وىكذا صلد أسباب التملك  والعقود قد بّينها الشارع  وحددىا يف 
معاٍف عامة  وىذا غلعلها شاملة كل ما يتجدد من احلوادث  ولكنها ال تتجدد 
بتجدد ادلعامبلت  لوجوب تقيد الّناس بادلعامبلت اليت وردت يف الشرع  

ل ما يتجدد من حوادث  مهما بلغت ومهما تعددت. ولكنها تنطبق على ك
وهبذا يسري ادلسلم يف كسب ادلاؿ سريًا حثيثًا دوف أف تقف يف طريقو عقبات 
حتوؿ بينو وبني الكسب  مع احلرص على أف غلعل كسبو طيباً حبلاًل. وبذلك 
يتوفر لكل فرد ما يشبع لو احلاجات اليت تتطلب اإلشباع. ومل يكتف اإلسبلـ 

الفرد  وال جعل اإلشباع مقصوراً على كسب األفراد  بل جعل بيت ادلاؿ  تثّ 
جلميع الرعية ينفق عليهم منو  وجعل إعالة العاجز فرضًا على الدولة  وتوفري 
احلاجات لؤلّمة واجبًا من واجبا ا  ألّف عليها حق الرعاية  رو  البخاري عن 

الّناس راع وىو  الذي على اإلماـ»ابن عمر قاؿ: قاؿ عليو الصبلة والسبلـ: 
جعل   ومن أجل أف تقـو الدولة  ا أوجبو الشرع عليها« . مسئوؿ عن رعيتو

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 
ات  وإطعاـ اجلائعني  وما شاكل ذلك. وجعل ادللكية وبناء ادلستشفي  الطرؽ

العامة حتت إدار ا تتوالىا ىي  ومنع األفراد من أف يتولوىا  ومنعها من أف 
الكهم إي اىا أو تعطيهم إدار ا. ألّف الوالية العامة ىي لو  األمر  وال غلوز 

ادللكية العامة من ألحد من الرعية أف يقـو هبا إاّل بتولية من و  األمر. وىذه 
بموؿ وحديد وضلاس وما شاكل ذلك أمواؿ ال بد من استغبلذلا وتنميتها  
لتحقيق التقدـ االقتصادي لؤلّمة  ألّف ىذه األمواؿ لؤلّمة  والدولة تتوالىا 
لتنميتها وإدار ا. فألذا قامت الدولة بتوفري األمواؿ  و ضت بأعباء رعاية 

فقد توفرت الثروة اليت   اؿ  والسعي إىل الرزؽالش وف  وقاـ كل فرد بكسب ادل
تكفي إلشباع مجيع احلاجات األساسية إشباعًا كلياً  وإشباع احلاجات 
الكمالية. إاّل أف ىذا التقدـ االقتصادي باحلث على كسب ادلاؿ من كل فرد  

إظلا ىو من أجل استخداـ ادلاؿ   وجعل أمواؿ للدولة  وإظلاء ادللكية العامة
شباع احلاجات  وليس لذات ادلاؿ  وال للتفاخر بو  وال إلنفاقو على وسيلة إل

من طلب الدنيا حالال  » :ادلعاصي  أو للبطر والتجس  ولذلك يقوؿ 
أىلو، وتعطفا  على جاره، جاء يـو القيامة استعفافا  عن المسألة، وسعيا  على 

مكاثرا ، مرائيا ، لقي اهلل وجهو كالقمر ليلة البدر، ومن طلب الدنيا حالال ، مفاخرا ، 
 . مصنف ابن أ  شيبة من طريق أ  ىريرة ورد يف «وىو عليو غضباف

..... وىل لك : »أنو قاؿ رو  مسلم من طريق مطرِّؼ عن أبيو عن النيب 
يا ابن آدـ من مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت 

 وقاؿ تعاىل:  «فأمضيت               وليس .
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ادلاؿ أف يكوف وسيلة إلشباع احلاجات  ال للتفاخر ىو جعل القصد من كسب 
الذي طلبو اإلسبلـ فقا  بل جعل اإلسبلـ تسيري االقتصاد كلو بأوامر ا  

ينسى  ونواىيو أمراً حتمياً. وأمر ادلسلم أف يبتغي فيما يكسبو احلياة األخر   وال
 : نصيبو من الدنيا قاؿ تعاىل                  

                           

    دية بأوامر ا  ولذلك جعل فلسفة االقتصاد تسيري األعماؿ االقتصا
ر أمور ػالفكرة اليت بىن عليها تدبيونواىيو بناء على إدراؾ الصلة با . أي جعل 

ة حسب ما تتطلبو ػاالقتصاديل األعماؿ ػاة ىي جعػلم يف اجملتمع يف احليػادلس
وجعل تدبري أمور الرعية شلن ػلملوف التابعية  األحكاـ الشرعية باعتبارىا ديناً  

باعتبارىا تشريعاً  فيبي  ذلم  صادية  مقيدة باألحكاـ الشرعية.وأعماذلم االقت
 ما أباحو اإلسبلـ ويقيدىم  ا قيدىم بو. قاؿ تعاىل:        

                :وقاؿ                  

            اؿ:ػوق                

                 :وقاؿ              

  ل ػو الذي غلعػاـ بالتوجي. وقد ضمن تقيد ادلسلمني والناس هبذه األحك
لى ػة عػذه الدولػفػذ ىذه السياسة بدافع تقو  ا   والتشريع الذي تنػفػنػلم يػادلس
            اىل: ػاؿ تعػاس. قػّ الن

  
  :وقاؿ          

    :إىل أف يقوؿ            

              ا . فهو إذف بنّي الكيفية اليت تنفذ هب
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 ىذه األحكاـ  وبنّي الكيفية اليت تضمن تقيدىم هبذه األحكاـ. 
وىكذا يشاىد أف سياسة االقتصاد يف اإلسبلـ مبنّية علػى أسػاس إشػباع 
احلاجات لكل فرد  باعتباره إنساناً يعػيش يف رلتمػع معػني  وعلػى كسػب الثػروة 
 لتػػػػوفري مػػػػا يشػػػػبع احلاجػػػػات. وقائمػػػػة علػػػػى فكػػػػرة واحػػػػدة ىػػػػي تسػػػػيري األعمػػػػاؿ
باألحكػػػاـ الشػػػرعية ومنفػػػذة مػػػن كػػػل فػػػرد بػػػدافع تقػػػو  ا   وبالتنفيػػػذ مػػػن قبػػػل 

 الدولة  بالتوجيو وبالتشريع.

 القواعد االقتصادية العامة 
يتبػػني مػػن اسػػتقراء األحكػػاـ الشػػرعية ادلتعلقػػة باالقتصػػاد أف اإلسػػبلـ إظلػػا 
 يعػػػػػا  موضػػػػػوع اكػػػػػني النّػػػػػاس مػػػػػن االنتفػػػػػاع بػػػػػالثروة. وأف ىػػػػػذه ىػػػػػي ادلشػػػػػكلة
االقتصادية للمجتمع يف نظره. وىو حني يبحث االقتصاد إظلػا يبحػث يف حيػازة 
الثػػػروة  ويف تصػػػرؼ النّػػػاس هبػػػا  ويف توزيعهػػػا بيػػػنهم. وعلػػػى ىػػػذا فػػػألف األحكػػػاـ 

ادللكيػة  والتصػرؼ يف ادللكيػة   :ادلتعلقة باالقتصػاد مبنيّػة علػى  ػبلث قواعػد ىػي
 وتوزيع الثروة بني الّناس.

ث ىي ملكية فهي   باعتباره مالك ادللك من أما ادللكية من حي
 جهة  وباعتباره قد نص على أف ادلاؿ لو. قاؿ تعاىل:        

      . فادلاؿ   وحده  إال أف ا  سبحانو وتعاىل استخلف بت
 : اإلنساف على ادلاؿ  وأمدىم بو  فجعل ذلم حق ملكيتو  قاؿ تعاىل    

             :وقاؿ             ومن ىنا صلد .
 فيقوؿ   يضيف ادلاؿ لو  حني يبنّي أصل ملكية ادلاؿ  أف ا     
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 فيقوؿ:   يضيف ادللكية ذلم  وحني يبني انتقاؿ ادللكية للناس      

                             

                     غري أف حق ادللكية ىذا الذي جاء .
بو حق ادللكية  ال  فلهم  باالستخبلؼ جاء عاماً لبت اإلنساف اميع أفرادىم

ادللكية الفعلية. فهم مستخَلفوف يف حق التملك. أما ادللكية الفعلية للفرد 
ادلعني فقد شرط اإلسبلـ فيها اإلذف من ا  للفرد بتملكها. وذلذا فألف ادلاؿ إظلا 
ؽللكو بالفعل َمن أَِذف لو الشارع بتملكو  ويكوف ىذا اإلذف داللة خاّصة على 

أصب  لو ادللكية للماؿ. فاستخبلؼ الّناس مجيعًا يف ادللكية  أف ىذا الفرد قد
خبلؼ العاـ  وأفاد وجود حق ادللكية  واستخبلؼ الفرد ادلعني يف ػتػجاء باالس

ادللكية الفعلية جاء باإلذف اخلاص  الذي جاء من الشارع للفرد يف أف 
 يتملكو. 

لػك ادلػاؿ بسػبب  الشرع أف ىناؾ ملكية فردية  فلكل فػرد أف ؽلتنّي ػوقد ب
 مػػن أحػػاط»قػػاؿ:  مػػن أسػػباب التملػػك  رو  أبػػو داود عػػن َ ُػػرَة عػػن النػػيب 

وىنػػػاؾ ملكيػػػة عامػػػة لؤلمػػػة كلهػػػا  رو  أيػػػد عػػػن « حائطػػػا  علػػػى أرض فهػػػي لػػػو
شػػركاء فػػي  المسػػلموف»رجػػل مػػن ادلهػػاجرين قػػاؿ: قػػاؿ عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ: 

ولػة  فػألف كػل مػن مػات مػن وىنػاؾ ملكيػة للد«. الماء والكػ  والنػار فيثالث: 
ادلسلمني وال وارث لو فمالػو لبيػت ادلػاؿ  ومػا غلػخ مػن خػراج وجزيػة وغػري ذلػك 
إظلػػػا ىػػػو لبيػػػت ادلػػػاؿ. وللدولػػػة أف تضػػػع ادلػػػاؿ الػػػذي ىػػػو ملكهػػػا حيػػػث تشػػػاء  
تسػػػػب األحكػػػػاـ الشػػػػرعية. وقػػػػد بػػػػنّي الشػػػػرع األسػػػػباب الػػػػيت ؽللػػػػك هبػػػػا الفػػػػرد  

األسػػباب الػػيت الػػك هبػػا الدولػػة  ومنػػع مػػا عػػدا واحلػػاالت الػػيت الػػك هبػػا األّمػػة  و 
 ذلك. 
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ألّ ػا  وأما التصرؼ يف ادللكية فألنّو بالنسبة للملكية العامػة ُجعػل للدولػة 
مػن التصػرؼ بادللكيػة العامػة  أي الدولة  ولكن الشارع منعها  نائبة عن األّمة 

الػيت  ـ وأجاز ذلا التصػرؼ هبػا يف غػري ذلػك تسػب األحكػا بادلبادلة أو الصلة.
وملكيػػػة الفػػػرد فالتصػػػرؼ واضػػػ  يف  وأمػػػا بالنسػػػبة دللكيػػػة الدولػػػة  بّينهػػػا الشػػػرع.

وقػػػد  وأحكػػػاـ ادلعػػػامبلت مػػػن بيػػػع أو رىػػػن أو غػػػري ذلػػػك. أحكػػػاـ بيػػػت ادلػػػاؿ 
وغػػػري ذلػػػك  أجػػػاز الشػػػارع للدولػػػة وللفػػػرد التصػػػرؼ  لكيتهمػػػا بادلبادلػػػة والصػػػلة 

الثػػروة بػػني النّػػاس فألنّػػو غلػػري يف وأمػػا توزيػػع  تسػػب األحكػػاـ الػػيت بّينهػػا الشػػرع.
ويف  غػػػػري أف تفػػػاوت النّػػػػاس يف القػػػػو   ويف العقػػػود طبيعيػػػػاً. أسػػػباب التملػػػػك 

وغلعػػػػػل  يػػػػػ دي إىل تفػػػػػاوت التوزيػػػػػع للثػػػػػروة بػػػػػني النّػػػػػاس.  احلاجػػػػػة إىل اإلشػػػػػباع
فيمتػب علػى ىػذه اإلسػاءة يف التوزيػع  احتماؿ اإلساءة يف ىذا التوزيػع موجػوداً 

كمػا يمتػب عليهػا كنػز أداة  واضلساره عن ف ة أخػر   يدي ف ة ممع ادلاؿ بني 
ولػػذلك جػػاء الشػػرع ؽلنػػع تػػداوؿ الثػػروة  وىػػي الػػذىب والفضػػة. التبػػادؿ الثابتػػة 

وجػػاء ؽلنػػع كنػػز الػػذىب  ويوجػػب تػػداوذلا بػػني مجيػػع النّػػاس  بػػني األغنيػػاء فقػػا 
 ولو أخرجت زكا ما. والفضة 
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ن فطرة اإلنساف أف يندفع إلشباع حاجاتو  ولػذلك كػاف مػن فطرتػو أف م
ػلػػػوز ادلػػػاؿ إلشػػػباع ىػػػذه احلاجػػػات  ومػػػن فطرتػػػو أف يسػػػعى ذلػػػذه احليػػػازة. ألّف 
إشػػباع اإلنسػػاف جلوعاتػػو أمػػر حتمػػي  ال ؽلكػػن أف يقعػػد عنػػو. ومػػن ىنػػا كانػػت 

منػو. ولػذلك   حيازة اإلنسػاف للثػروة فػوؽ كو ػا أمػراً فطريػاً ىػي أمػر حتمػي ال بػد
كانػػػت كػػػل زلاولػػػة دلنػػػع اإلنسػػػاف مػػػن حيػػػازة الثػػػروة سلالفػػػة للفطػػػرة  وكانػػػت كػػػل 
زلاولػػة لتحديػػد حيازتػػو  قػػدار معػػني أمػػراً سلالفػػاً للفطػػرة كػػذلك. وذلػػذا كػػاف مػػن 
الطبيعي أف ال ػلاؿ بني اإلنسػاف وبػني حيػازة الثػروة  وال بينػو وبػني السػعي ذلػذه 

ال غلوز أف تمؾ لئلنساف يناذلا كيػف يشػاء  ويسػعى احليازة. إال أف ىذه احليازة 
ذلػػػػػا كيػػػػػف يشػػػػػاء  ويتصػػػػػرؼ هبػػػػػا كمػػػػػا يشػػػػػاء  ألّف ىػػػػػذا يػػػػػ دي إىل الفوضػػػػػى 

ألّف البشػػر يتفػػاوتوف يف القػػو  واحلاجػػػة  ؛واالضػػطراب  ويسػػبِّب الشػػر والفسػػاد
إىل اإلشباع  فألذا تركوا وشأ م حاز الثروة األقوياء وحػـر منهػا الضػعفاء  وىلػك 

ضى والقاصروف  وأُِ م هبا ادلفرطوف يف الشهوات. ولذلك كػاف ال بػد مػن أف ادلر 
يكػػوف اكػػني النّػػاس مػػن حيػػازة الثػػروة  ومػػن السػػعي ذلػػا سػػائراً علػػى وجػػو يضػػمن 
إشباع احلاجات األساسية جلميع الّناس  ويضمن اكينهم مػن إمكانيػة الوصػوؿ 

 بػد مػن حتديػد ىػذه إىل إشباع احلاجات غري األساسية. ومن أجل ذلك كػاف ال
احليػػػازة بكيفيػػػة معي نػػػة  تتحقػػػق فيهػػػا البسػػػاطة  تيػػػث تكػػػوف يف متنػػػاوؿ النّػػػاس 
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  
 ؛يف  وكػػاف ال بػػد مػػن زلاربػػة منػػع ادللكيػػةكػػاف ال بػػد مػػن ادللكيػػة احملػػددة بػػالك

ألّ ػػػػا حتػػػػدد سػػػػعي  ؛ألّ ػػػػا تتنػػػػاقح مػػػػع الفطػػػػرة  وزلاربػػػػة حتديػػػػد ادللكيػػػػة بػػػػالكم
اإلنسػػػاف حليػػػازة الثػػػروة وىػػػو يتنػػػاقح مػػػع الفطػػػرة  وزلاربػػػة حريػػػة التملػػػك  ألّ ػػػا 
تػػػػ دي إىل فوضػػػػى العبلقػػػػات بػػػػني النّػػػػاس  وتسػػػػبب الشػػػػر والفسػػػػاد. وقػػػػد جػػػػاء 

ادللكية الفردية وحددىا بالكيف ال بالكم  فوافػق بػذلك الفطػرة   اإلسبلـ فأباح
 ونظم العبلقات بني الّناس  وأتاح لئلنساف إشباع جوعاتو كلها. 

 تعريف الملكية الفردية 
ادللكية الفردية ىي حكم شرعي مقػدر بػالعني أو ادلنفعػة  يقتضػي اكػني 

ذلػػػػك كملكيػػػػة مػػػػن يضػػػػاؼ إليػػػػو مػػػػن انتفاعػػػػو بالشػػػػيء  وأخػػػػذ العػػػػوض عنػػػػو. و 
اإلنسػػػاف للرغيػػػػف والػػػػدار  فألنّػػػػو ؽلكنػػػػو  لكيتػػػػو للرغيػػػػف أف يأكلػػػػو  وأف يبيَعػػػػُو  
ويأخػػػػػذ مثنػػػػػو  وؽلكنػػػػػو  لكيتػػػػػو للػػػػػدار أف يسػػػػػكنها  وأف يبيعهػػػػػا ويأخػػػػػذ مثنهػػػػػا. 
فالرغيف والدار كل منهما عني  واحلكم الشرعي ادلقػدر فيهمػا ىػو إذف الشػارع 

منفعػػػػػة ومبادلػػػػػة. وىػػػػػذا اإلذف باالنتفػػػػػاع لئلنسػػػػػاف باالنتفػػػػػاع هبمػػػػػا اسػػػػػتهبلكاً و 
يسػػتوجب أف يػػتمكن ادلالػػك  وىػػو مػػن أضػػيف إليػػو اإلذف  مػػن أكػػل الرغيػػف  

النسػبة للرغيػف  احلكػم الشػرعي مقػدر بوسكىن الدار  كما يتمكن من بيعها. ف
بػػػػػػالعني  وىػػػػػػو اإلذف باسػػػػػػتهبلكها. وبالنسػػػػػػبة للػػػػػػدار  احلكػػػػػػم الشػػػػػػرعي مقػػػػػػدر 

ىا. وعلػػػػى ىػػػػذا تكػػػػوف ادللكيػػػػة ىػػػػي إذف الشػػػػارع بادلنفعػػػػة  وىػػػػو اإلذف بسػػػػكنا
باالنتفػاع بػػالعني. وعلػػى ذلػك فػػبل تثبػػت ادللكيػػة إالّ بأل بػات الشػػارع ذلػػا  وتقريػػره 
ألسػػػباهبا. وإذف فػػػػاحلق يف ملكيػػػة العػػػػني لػػػيس ناشػػػػ اً عػػػن العػػػػني نفسػػػها  وعػػػػن 
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أي عػػن كو ػػا نافعػػة أو غػػري نافعػػة  وإظلػػا ىػػو ناشػػ  عػػن إذف الشػػارع    طبيعتهػػا
جعلػػو السػػبب الػػذي يبػػي  ادللػػك للعػػني منتجػػاً ادلسػػب ب  الػػذي ىػػو الكهػػا  وعػػن

شػػػرعاً. وذلػػػذا أذف يف الػػػك بعػػػح األعيػػػاف  ومنػػػع مػػػن الػػػك بعضػػػها  وأذف يف 
بعح العقود  ومنع بعضها  فمنع الك اخلمر واخلنزير للمسلم  كما منػع الػك 

ية  وأذف يف البيػػع مػػاؿ الربػػا  ومػػاؿ القمػػار ألي واحػػد مػػن رعيػػة الدولػػة اإلسػػبلم
فأحلػػػو  ومنػػػع الربػػػا فحرمػػػو  وأذف يف شػػػركة العنػػػاف  ومنػػػع اجلمعيػػػات التعاونيػػػة. 

 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  

داً منفصبًل  وباعتباره إنساناً يف رلتمػع معػني. واالنتفػاع بػالعني ادلملوكػة إظلػا ال فر 
حصل بسػلطاف مػن الشػارع  أي أف أصػل ادللكيػة للشػارع  وىػو أعطاىػا للفػرد  
بمتيػػػب منػػػو علػػػى السػػػبب الشػػػرعي. فهػػػي اليػػػك مػػػن الشػػػارع لفػػػرد يف اجلماعػػػة 

 ك. شي اً خاصاً  مل يكن ليحق لو ملكو لوال ىذا التملي
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 بي نو الشرع. 
وعلػػػػى ضػػػػوء ىػػػػذا التعريػػػػف للملكيػػػػة الفرديػػػػة ؽلكػػػػن أف يُفهػػػػم أف ىنػػػػاؾ 

كن أف يفهػم أف ىنػاؾ أحػواالً معينػة للتصػرؼ هبػذه أسباباً مشروعة للتملك  وؽل
ادللكيػػة  وؽلكػػن أف يفهػػم أف ىنػػاؾ كيفيػػة معينػػة لبلنتفػػاع  ػػا ؽلللػػك  وؽلكػػن أف 
تفهػػم احلػػػوادث الػػػيت تعتػػػس اعتػػػداء علػػى حػػػق ادللكيػػػة الفرديػػػة. وىكػػػذا ؽلكػػػن أف 
ي يفهػػم مػػن التعريػػف ادلعػػىن احلقيقػػي للحيػػازة الػػيت أباحهػػا الشػػارع  ومعػػىن السػػع
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وبعبارة أخر  يدؿ التعريػف علػى ادلعػىن احلقيقػي   ذلذه احليازة واالنتفاع  ا حازه
 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 

الية ػلػددىا الشػرع  فألنّػو يعػت أف معػىن ادللكيػة الفرديػة ىػو مصلحة ذات قيمة م
أف يكػػػوف للفػػػرد سػػػلطاف علػػػى مػػػا ؽللػػػك للتصػػػرؼ فيػػػو  كمػػػا لػػػو سػػػلطاف علػػػى 
أعمالػػػو االختياريػػػة. ولػػػذلك صلػػػد أف حتديػػػد حػػػق ادللكيػػػة أمػػػر بػػػديهي يف حػػػدود 

 أوامر ا  ونواىيو. 
  الػيت هبػا يتقػرر وقد  هر حتديد ادللكية ىذا يف أسباب التملك ادلشروعة

حق ادللكية  ويف األحواؿ اليت تمتب عليها العقوبػات  واألحػواؿ الػيت ال تمتػب 
عليهػػػا عقوبػػػات  مثػػػل تعريػػػف السػػػرقة  ومػػػ  تسػػػمى سػػػرقة  وتعريػػػف السػػػلب  

كمػػػا  هػػػر ىػػػذا التحديػػػد أيضػػػاً يف حػػػق التصػػػرؼ يف   ... اخل وتعريػػػف الغصػػػب
صػػرؼ  واألحػػواؿ الػػيت ؽُلْنَػػُع فيهػػا ىػػذا ادللكيػػة  واألحػػواؿ الػػيت يبػػاح فيهػػا ىػػذا الت

التصػػػػرؼ  ويف تعريػػػػف تلػػػػك األحػػػػواؿ وبيػػػػاف حواد هػػػػا. واإلسػػػػبلـ حػػػػني ػلػػػػدد 
ادللكيػػػػػة ال ػُلَػػػػػدِّدىا بالكميػػػػػة  وإظلػػػػػا ػلػػػػػددىا بالكيفيػػػػػة ويظهػػػػػر ىػػػػػذا التحديػػػػػد 

 بالكيفية بارزاً يف األمور اآلتية: 
لػػػك  ال يف كميػػػة ة ادلػػػػػاب التملػػػك  وتنميػبػػػػث أسػدىا مػػػن حيػػػػبتحديػػػ - ٔ

 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.  - ٗ
بألعطػػػاء مػػػن قصػػػرت بػػػو الوسػػػائل عػػػن احلصػػػوؿ علػػػى حاجتػػػو مػػػا يفػػػي  - ٘

 بتلك احلاجة يف حدودىا. 
وهبػػػذا يظهػػػر أف معػػػىن ادللكيػػػة الفرديػػػة ىػػػو إغلػػػاد سػػػلطاف للفػػػرد علػػػى مػػػا 
ؽللػػك  علػػى كيفيػػة معينػػة زلػػددة  جعلػػت ادللكيػػة حقػػاً شػػرعياً للفػػرد. وقػػد جعػػل 
 التشػػريع صػػيانة حػػق ادللكيػػػة للفػػرد واجبػػاً علػػى الدولػػػة  وجعػػل احمامهػػا وحفظهػػػا

الزاجػػرة لكػػل مػػن  وعػػدـ االعتػػداء عليهػػا أمػػراً حتميػػاً. ولػػذلك وضػػعت العقوبػػات
يعبػػػػث هبػػػػذا احلػػػػق  سػػػػواء بالسػػػػرقة أو السػػػػلب  أو أي طريػػػػق مػػػػن الطػػػػرؽ غػػػػري 
ادلشػػروعة. فقػػد وضػػع التشػػريع لػػو عقوبػػة زاجػػرة  ووضػػعت التوجيهػػات التهذيبيػػة 
لكف النفوس عن التطلع إىل مػا لػيس ذلػا فيػو حػق مػن حقػوؽ ادللكيػة  ومػا ىػو 

ينطبػػق عليػػػو معػػىن ادللكيػػػة   داخػػل يف ملػػك اآلخػػػرين. فادلػػاؿ احلػػبلؿ ىػػػو الػػذي
 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 
نشػػػأ ملكيػػػة ادلػػػاؿ للشػػػخص  بعػػػد أف مل يكػػػن شللوكػػػاً لػػػو. وأمػػػا أالسػػػبب الػػػذي 

مػػن أسػػباب الػػك ادلػػاؿ  وإظلػػا ىػػي مػػن أسػػباب ادلبادلػػة اميػػع أنواعهػػا فليسػػت 
الػػك األعيػػاف  إذ ىػػي الػػك عػػني معينػػة مػػن ادلػػاؿ بعػػني غريىػػا مػػن ادلػػاؿ  فادلػػاؿ 
شللػػػوؾ أصػػػبًل  وإظلػػػا جػػػر  تبػػػادؿ أعيانػػػو. وكػػػذلك ال تػػػدخل تنميػػػة ادلػػػاؿ كػػػرب  
التجارة  وأجرة الدار  وغلة الزرع  وما شاهبها يف أسباب الػك ادلػاؿ. فأل ػا وإف  

فهػػي مػػن   اف قػػد نشػػأ فيهػػا بعػػح ادلػػاؿ جديػػداً  ولكنػػو نشػػأ عػػن مػػاؿ رخػػركػػ
أسػػباب ظلػػاء ادلػػاؿ  وليسػػت مػػن أسػػباب الػػك ادلػػاؿ. وادلوضػػوع ىػػو الُّػػك ادلػػاؿ 
إنشػػػػاًء  وبعبػػػػارة أخػػػػر  ىػػػػو احلصػػػػوؿ علػػػػى ادلػػػػاؿ ابتػػػػداًء. والفػػػػرؽ بػػػػني أسػػػػباب 

بتػػػداًء  أي التملػػك وأسػػػباب تنميػػة ادللػػػك أف التملػػك ىػػػو احلصػػوؿ علػػػى ادلػػاؿ ا
احلصػػوؿ علػػى أصػػل ادلػػاؿ. وتنميػػة ادللػػك ىػػي تكثػػري ادلػػاؿ الػػذي ملػػك  فادلػػػاؿ 

َر. وقػػد جػػاء الشػػرع لكػػل مػػن ادللػػك  ومػػن تنميػػة ادللػػك ػثِّػػػموجػػود  وإظلػػا ظلِّػػَي وكُ 
بأحكػػاـ تتعلػػق بػػو. فػػالعقود مػػن بيػػع وإجػػارة مػػن األحكػػاـ ادلتعلقػػة بتنميػػة ادلػػاؿ. 

حكػػاـ ادلتعلقػػة بادللػػك. فأسػػباب ادللػػك ىػػي والعمػػل مػػن صػػيد ومضػػاربة مػػن األ
أسػػػباب حيػػػازة األصػػػل. وأسػػػباب تنميػػػة ادللػػػك ىػػػي أسػػػباب تكثػػػري أصػػػل ادلػػػاؿ  

 بسبب من أسباب التملك. حيازتو تالذي سبق
ولتمّلك ادلاؿ أسػباب شػرعية حصػرىا الشػارع يف أسػباب معينػة  ال غلػوز 

عريػف ادللكيػة السػابق مػن تعّديها  فسبب ملكية ادلاؿ زلصور  ا بي نو الشػرع. وت
أّ 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 
السػػػػبب الشػػػػرعي ال ُوجػػػد السػػػػبب الشػػػػرعي ُوجػػػد ادللػػػػك للمػػػػاؿ  وإذا مل يوجػػػد 

ادلػػاؿ بسػػبب شػػرعي  ألّف ادللكيػػة ىػػي حيػػازة ؛يوجػػد ملػػك للمػػاؿ. ولػػو حػػازه فعػػبلً 
أَِذَف بو الشارع. وقد حدد الشرع أسػباب التملػك بػأحواؿ معينػة  بّينهػا يف عػدد 
معني  ومل يطلقها  وجعلها خطوطاً عريضة واضحة تندرُج حتتها أجزاء متعػددة  
ىي فروع منها  ومسائل مػن أحكامهػا. ومل يعللهػا بعلػل كليػة معينػة  فػبل تقػاس 

د مػػػن احلاجػػػات إظلػػػا ىػػػو يف األمػػػواؿ كليّػػػات أخػػػر . وذلػػػك ألّف ادلتجػػػدِّ   اعليهػػػ
ليس يف نظاـ العبلقة  وإظلػا ىػو يف موضػوعها  احلاد ة  وليس يف ادلعامبلت  أي 
يف أحػػػػواؿ معينػػػػة  تنطبػػػػق علػػػػى احلاجػػػػات  فكػػػػاف ال بػػػػد مػػػػن حصػػػػر ادلعػػػػامبلت

هد مػن حيػث ىػو ادلتجّددة وادلتعّددة  وعلى ادلاؿ من حيث ىو ماؿ  وعلى اجل
جهػػػد. ويف ىػػػذا حتديػػػد للملكيػػػة الفرديػػػة علػػػى الوجػػػو الػػػذي يتفػػػق مػػػع الفطػػػرة  
وينظم ىذه ادللكيػة حػ  ػُلمػى اجملتمػع مػن األخطػار ادلمتبػة علػى إطبلقهػا. فػألف 
ادللكية الفردية مظهر من مظاىر غريزة البقاء  كمػا أف الػزواج مظهػر مػن مظػاىر 

هػػر مػػن مظػػاىر غريػػزة التػػدين. فػػألذا أطلقػػت غريػػزة النػػوع  وكمػػا أف العبػػادات مظ
ىذه ادلظاىر يف إشباع ما تَػَتطل ُب إشباعو أد  ذلػك إىل الفوضػى واالضػطراب  
وإىل اإلشػػػباع الشػػػاذ  أو اإلشػػػباع اخلػػػاط . ولػػػذلك ال بػػػد مػػػن حتديػػػد الكيفيػػػة  
اليت ػلصل فيهػا اإلنسػاف علػى ادلػاؿ  حػ  ال يػتحكم أفػراد قبلئػل يف األّمػة عػن 

دلػػػاؿ  وال ػُلػػػـر الكثػػػريوف مػػػن إشػػػباع بعػػػح حاجػػػا م  وحػػػ  ال ُيسػػػعى طريػػػق ا
للمػػاؿ ألجػػل ادلػػاؿ فيفقػػد اإلنسػػاف طعػػم احليػػاة اذلني ػػة  وؽلنػػع ادلػػاؿ مػػن أف ينالػػو 
النّػػػػاس  وؼلتفػػػػي يف اخلػػػػزائن وادلخػػػػازف. وذلػػػػذا كػػػػاف ال بػػػػد مػػػػن حتديػػػػد أسػػػػػباب 

 التملك. 
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لشػػخص للمػػاؿ يتبػػني وباسػػتقراء األحكػػاـ الشػػرعية الػػيت تقتضػػي ملكيػػة ا
 أف أسباب التملك زلصورة يف مخسة أسباب ىي: 

 العمل.  -أ  
 اإلرث.  -ب 
 احلاجة إىل ادلاؿ ألجل احلياة.  -ج 
 إعطاء الدولة من أمواذلا للرعية.  -د 
 األمواؿ اليت يأخذىا األفراد دوف مقابل ماٍؿ أو ُجهٍد.  - ػى
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 السبب األوؿ من أسباب التملك
 العمل

سػػواء أكانػػت قػػد  مػػن إْمَعػػاف النظػػر يف أيّػػة عػػني مػػن أعيػػاف ادلػػاؿ يتبػػني 
فػػػػألف   أـ وجػػػػدت بفعػػػػل إنسػػػػاف كػػػػالرغيف والسػػػػيارة وجػػػػدت طبيعيػػػػاً كػػػػالُفْطر 

 احلصوؿ عليها ػلتاج إىل عمل. 
ودلػػػا كانػػػت كلمػػػة العمػػػل واسػػػعة الداللػػػة  وكػػػاف العمػػػل متعػػػدد األنػػػواع  

مل يػػػػمؾ كلمػػػة العمػػػػل علػػػػى  وسلتلػػػف األشػػػػكاؿ  ومتنػػػوع النتػػػػائج  فػػػػألف الشػػػارع
إطبلقهػػػا  ومل يػػػػنص علػػػى العمػػػػل بشػػػػكل عػػػاـ  وإظلػػػػا نػػػػص علػػػى أعمػػػػاؿ معينػػػػة 

َ يف نصػػو ىػػذا علػػى ىػػذه األعمػػاؿ  وعلػػى أنػػواع العمػػل الػػيت تصػػل   زلػػددة  فبػػني 
تكػػػػوف سػػػػبباً مػػػػن أسػػػػباب التملػػػػك. ومػػػػن اسػػػػتقراء األحكػػػػاـ الشػػػػرعية الػػػػيت  ألف

ل ادلشػػروع الػػذي يكػػوف سػػبباً لتملػػك نصػػت علػػى األعمػػاؿ يتبػػني أف أنػػواع العمػػ
 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
ذلػػا  وال ينتفػػع هبػػا أحػػد. وإحياؤىػػا ىػػو  ادلػػوات ىػػو األرض الػػيت ال مالػػك

زراعتهػا أو تشػػجريىا  أو البنػػاء عليهػا. وبعبػػارة أخػػر  ىػو اسػػتعماذلا يف أي نػػوع 
مػػػن أنػػػواع االسػػػتعماؿ  الػػػذي يفيػػػد اإلحيػػػاء. وإحيػػػاء الشػػػخص األرض غلعلهػػػا 

رواه « مػػػن أحيػػػا أرضػػػا  ميتػػػة فهػػػي لػػػو»ملكػػػاً لػػػو  قػػػاؿ عليػػػو الصػػػبلة والسػػػبلـ: 
 رواه أيػػد «مػػن أحػػاط حائطػػا  علػػى أرض فهػػي لػػو»وقػػاؿ:   رالبخػػاري عػػن عمػػ

. رواه الطػسام يف الكبػري« من سبق إلى ما لم يسبقو إليو ُمْسلم فهػو لػو»وقػاؿ: 
وال فػػػػرؽ يف ذلػػػػك بػػػػني ادلسػػػػلم والػػػػذمي إلطػػػػبلؽ األحاديػػػػث  وألّف مػػػػا يأخػػػػذه 

منػػو   الػػذمي مػػن بطػػوف األوديػػة واآلجػػاـ ورؤوس اجلبػػاؿ ملكػػو  وال غلػػوز انتزاعػػو
ـّ يف كػػػل أرض  سػػػواء أكانػػػت  فػػػاألرض ادلػػػوات أوىل أف تكػػػوف ملكػػػو. وىػػػذا عػػػا
دار إسػػػػبلـ  أـ دار حػػػػرب  وسػػػػواء أكانػػػػت أَْرَضػػػػاً عشػػػػرية  أـ خراجيػػػػة. إالّ أف 
شرط التملك أف يستثمر األرض خبلؿ مّدة  بلث سنني من وضع يػده عليهػا  

خػػػػػبلؿ مػػػػػّدة  ػػػػػبلث  وأف يسػػػػتمر ىػػػػػذا اإلحيػػػػػاء باسػػػػػتغبلذلا. فػػػػألذا مل يسػػػػػتثمرىا
سػػنوات مػػن تػػاريخ وضػػع يػػده عليهػػا  أو أعللهػػا بعػػد ذلػػك مػػّدة  ػػبلث سػػنوات 

رو  أبػو يوسػف يف كتػاب اخلػراج عػن سػعيد بػن  متتالية سقا حػق ملكيتػو ذلػا 
 .(سػنينلػيس لمحتجػر حػق بعػد ثػالث ... و قاؿ عمػر بػن اخلطػاب:   ادلسيب:

جَعػػػل التحجػػػرَي  ػػػبلَث  أف  ُعمػػرَ وورد يف سػػنن البيهقػػػي عػػػن عمػػرو بػػػن شػػػعيب: 
وقػد قالػو . ِسننَي فألف ترَكها ح  اضَي  بلُث ِسننَي فأحياىا غػريُه فهػو أحػقُّ هبػا
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م ينكػػػروا عليػػػو فكػػػاف ػلػػػو   علػػػى مػػػرأع ومسػػػمع مػػػن الصػػػحابة عمػػػر وعمػػػل بػػػو
 .إجماعا  

 استخراج ما في باطن األرض 
ومػػن أنػػواع العمػػل اسػػتخراج مػػا يف بػػاطن األرض  شلػػا لػػيس مػػن ضػػرورات 
اجلماعة وىو الركاز. أي شلا ليس حقػاً لعامػة ادلسػلمني  كمػا يف التعبػري الفقهػي  

. أمػػػػػا إف كػػػػػاف مػػػػػن منػػػػػوفػػػػػألف مسػػػػػتخرجو ؽللػػػػػك أربعػػػػػة أمخاسػػػػػو وؼلػػػػػرج اخلمػػػػػس 
ضروريات اجلماعة  أي كاف حقاً لعامة ادلسلمني فألنّو يػدخل يف ادللكيػة العامػة. 

و كػػػاف زلػػػدود ادلقػػػدار ال وضػػػابطو أف مػػػا كػػػاف مركػػػوزاً يف األرض بفعػػػل إنسػػػاف أ
يبلػػش أف يكػػوف للجماعػػة فيػػو حاجػػة فهػػو ركػػاز. ومػػا كػػاف أصػػلياً وللجماعػػة فيػػو 
حاجػػة مل يكػػن ركػػازاً  وكػػاف ملكػػاً عامػػاً. وأّمػػا مػػا كػػاف أصػػلياً ومل يكػػن للجماعػػة 
فيو حاجة  كاحملاجر اليت ُتستخرج منها حجارة البناء وغػريه فػبل يكػوف ركػازاً وال 

ىو داخل يف ادللكية الفردية. وملكية الركاز وإخراج اخلمػس منػو  ملكاً عاماً  بل
سػائي عػن عمػرو بػن شػعيب عػن أبيػو عػن بتة باحلديث الشريف  فقد رو  الن   ا

أو   كػاف فػي طريػق مػأتيّ  ما: عن الُّلَقطة فقاؿ سئل رسوؿ اهلل »جده قاؿ: 
كػن فػي طريػق ومػا لػم ي  في قرية عامرة فعّرفها سنة فإف جاء صاحبها وإال فلك

ويلحػق بػأنواع اسػتخراج مػا « مأتّي وال في قرية عامرة ففيػو وفػي الركػاز الخمػس
يسػتخرج منػو األكسػجني واألزوت.  األرض استخراج ما يف اذلواء كأف يف باطن

 وكذلك استخراج كل شيء أباحو الشرع شلا خلقو ا  وأطلق االنتفاع بو. 



 ٛٓ 

 الصيد
والآلل  وادلرجاف واإلسفنج وما  ومن أنواع العمل الصيد. فصيد السمك

إليها من صيد البحر ؽللكها من يصيدىا  كما ىو احلاؿ يف صيد الطري 
دلن يصيدىا كذلك. قاؿ تعاىل:   واحليواف  وما إليها من صيد الس فأل ا ملك

                               

         :وقاؿ             :وقاؿ        

                                 

                             ة ػ. ورو  أبو  علب
أصيد   فقلت يا رسوؿ اهلل إنا بأرض صيد أتيت رسوؿ اهلل »ت قاؿ: ػاخلش
فأخِبْرني ماذا   وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلَّم  بكلبي المعلَّم وأصيد  بقوسي

أّما ما ذكرت إنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك وذكرت : ؿيصلُح لي؟ قا
وما   فكلوما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم اهلل عليو   اسم اهلل عليو َفُكلْ 

رواه النسائي وابن « صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدرْكَت ذكاتُو فكل
 . وماج

 السمسرة والداللة 
ء  وىػو يصػػدؽ أيضػػاً السمسػار اسػػم دلػن يعمػػل للغػري بػػاألجر  بيعػاً وشػػرا

علػػػى الػػػدالؿ فألنّػػػو يعمػػػل للغػػػري بػػػاألجر بيعػػػاً وشػػػراء. والسمسػػػرة نػػػوع مػػػن أنػػػواع 
األعمػػاؿ الػػيت ؽللػػك هبػػا ادلػػاؿ شػػرعاً. فقػػد رو  أبػػو داود عػػن قػػيس بػػن أ  غػػرزة 
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ُنسػػّمى السماسػػرة  فمػػّر بنػػا رسػػوؿ ا   الكنػػام قػػاؿ كنػػا يف عهػػد رسػػوؿ ا  
  إف البيػػع يحضػػره  يػػا معشػػر التجػػار»فقػػاؿ: فسػػمانا باسػػم ىػػو أحسػػن منػػو

ومعنػػاه أنػػو يبػػػالش يف وصػػف سػػلعتو حػػػ  « . اللغػػو والحلػػف فشػػػوبوه بالصػػدقة
يػػتكلم  ػػا ىػػو لغػػو  وقػػد غلػػازؼ يف احللػػف لػػمويج سػػلعتو  فيُػْنػػَدُب إىل الص ػػدقة 

للبيػع والشػراء ليمحو أ ر ذلك. وال بد من أف يكوف العمػل الػذي اسػت جر عليػو 
لػػػو الػػػدار  مػػػا بالسػػػلعة وإمػػػا بادلػػػدة. فػػػألذا اسػػػتأجره ليبيػػػع لػػػو  أو ليشػػػميمعلومػػػاً  إ

لػػو  أو ليشػػمي لػػو الفبلنيػػة  أو ادلتػػاع الفػػبلم صػػ   وكػػذلك إذا اسػػتأجره ليبيػػع 
 .  يوماً إىل الليل ص   وأما إذا استأجره لعمل رلهوؿ فهو فاسد

ولػػػيس مػػػن السمسػػػرة مػػػا يفعلػػػو بعػػػح األجػػػراء  وىػػػو أف يرسػػػل التػػػػاجر 
سػػوالً عنػػو ليشػػمي لػػو بضػػاعة مػػن رخػػر  فيعطيػػو اآلخػػر مػػاالً مقابػػل شػػرائو مػػن ر 

عنده فبل ػلسبها من الثمن بل يأخذىا لو باعتبارىا  سرة من التاجر  وىػو مػا 
يسػػػمى عنػػػدىم القومسػػػػيوف. فهػػػذا ال يعتػػػػس  سػػػرة  ألّف الشػػػػخص وكيػػػل عػػػػن 

يس للرسػػوؿ. التػػاجر الػػذي يشػػمي لػػو  فمػػا يػػنقص مػػن الػػثمن ىػػو للمشػػمي  ولػػ
ولذلك ػلـر عليو أخذه  بل ىػو للمرِسػل الػذي أرسػلو إالّ أف يسػاِم  بػو ادلرِسػل 

ليشػػمي لػػو شػػي اً  وأعطػػاه البػػائع  ووز  وكػػذلك لػػو أرسػػل خادمػػو أو صػػديقفيجػػ
مػػااًل  أي قومسػػيوناً مقابػػل شػػرائو مػػن عنػػده  فألنّػػو ال غلػػوز لػػو أخػػذه ألنّػػو لػػيس 

ص ادلرِسػػػػل  إذ ىػػػػو للمرِسػػػػل  ولػػػػيس  سػػػػرة  وإظلػػػػا ىػػػػو سػػػػرقة مػػػػن مػػػػاؿ الشػػػػخ
 للرسوؿ ادلشمي عن ادلرِسل.

 المضاربة
ادلضاربة ىي أف يشمؾ ا ناف يف مارة  ويكػوف ادلػاؿ مػن أحػدعلا والعمػل 
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فيكػوف مػن أحػدعلا   أي أف يشمؾ بََدٌف من شخص وماؿ من رخر  من اآلخر
كثلػث الػػرب    العمػل  وادلػاؿ مػػن اآلخػر. وأف يتفقػػا علػى مقػدار معػػني مػن الػػرب  

مثل أف ؼُلرج أَحُدعلا ألفاً  ويعمػل فيػو اآلخػر  والػرب  بينهمػا. وال بػد   أو نصفو
نَػػو وبػػني ادلػػاؿ  ألّف ادلضػػاربة تقتضػػي  مػػن تسػػليم ادلػػاؿ إىل العامػػل  وأف ؼُلَلّػػى بَػيػْ
تسػػػليم ادلػػػاؿ للمضػػػػارب. وللعامػػػل أف يشػػػمط علػػػػى رب ادلػػػاؿ  لػػػث الػػػػرب   أو 

  بعػػد أف يكػػوف ذلػػك معلومػػاً جػػزءاً مػػن أجػػزاء  وألّف أو مػػا يتفقػػاف عليػػو  نصػػفو
اسػػػػتحقاؽ ادلضػػػػارب الػػػػرب  بعملػػػػو  فجػػػػاَز مػػػػا يتفقػػػػاف عليػػػػو مػػػػن قليػػػػل أو كثػػػػري  
كػػاألجرة يف اإلجػػارة  وكػػاجلزء مػػن الثمػػرة يف ادلسػػاقاة. فادلضػػاربة نػػوع مػػن أنػػواع 

مػػن العمػػل الػػذي يكػػوف سػػبباً للِمْلػػك َشػػرعاً  فيملػػك ادلضػػارب ادلػػاؿ الػػذي رتػػو 
 ادلضػػاربة بعملػػو  حسػػب مػػا اتفقػػا عليػػو. وادلضػػاربة نػػوع مػػن أنػػواع الشػػركة ألّ ػػا

فعػػن   شػػركة بَػػَدٍف ومػػاؿ  والشػػركة مػػن ادلعػػامبلت الػػيت نػػص الشػػرع علػػى جوازىػػا
مػػػا لػػػم يخػػػن  ،إف اهلل يقػػػوؿ: أنػػػا ثالػػػث الشػػػريكين» :أ  ىريػػػرة قػػػاؿ: قػػػاؿ 

فيمػا   وقػاؿ أبػو داود.رواه  «مػن بينهمػا أحدىما صاحبو، فإذا خانو خرجػتُ 
إذا فػػاهلل علػػى الشػػريكين، مػػا لػػم يخػػن أحػػدىما صػػاحبو، يػػد »رواه الػػدارقطت: 

ورو  الطػسام يف األوسػا َعػِن ابْػِن َعب ػاٍس  «خاف أحدىما صػاحبو رفعهػا عنهمػا
َعلَػػػى  ِإَذا َدفَػػػَع َمػػػاال  ُمَضػػػارَبَة  اْشػػػتَػَرطَ »قَػػػاَؿ: َكػػػاَف اْلَعب ػػػاُس بْػػػُن َعْبػػػِد اْلُمط لِػػػِب 

َصػػاِحِبِو: اَل َيْسػػُلُك بِػػِو َبْحػػر ا، َواَل يَػْنػػِزُؿ بِػػِو َواِدي ػػا، َواَل َيْشػػَتِري بِػػِو َذاَت َكبِػػد  
َرْطبَػػة ، فَػػِإْف فَػَعػػَل فَػُهػػَو َضػػاِمٌن، فَػَرفَػػَع َشػػْرطَُو ِإلَػػى َرُسػػوِؿ اللَّػػِو َصػػلَّى اهللُ َعَلْيػػِو 

وقػػد علػػى جػػواز ادلضػػاربة.  ا  علػػيهموأمجػػع الصػػحابة رضػػواف «. َوَسػػلََّم، فََأَجػػازَهُ 
  وقػد دفػع عثمػاف إىل كمػا ورد يف مصػنف ابػن أ  شػيبة  ماؿ يتيم مضاربة دفع عمر

 رجػػػل مػػػااًل مضػػػاربة. ويف ادلضػػػاربة ينشػػػ  ادلضػػػارب ملكػػػاً لػػػو بعملػػػو يف مػػػاؿ غػػػريه 
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فادلضػػػاربة مػػػن قبػػػل ادلضػػػارب عمػػػل  وسػػػبب مػػػن أسػػػباب التملػػػك  ولكنهػػػا بالنسػػػبة 
ليست سػبباً مػن أسػباب التملػك  وإظلػا ىػي سػبب مػن أسػباب تنميػة  لصاحب ادلاؿ

 .  ادللك

 المساقاة 
ومػػػن أنػػػواع العمػػػل ادلسػػػاقاة  وىػػػي أف يػػػدفع الشػػػخص شػػػجره إىل رخػػػر 
ليقػػـو بسػػقيو  وعمػػل سػػائر مػػا ػلتػػاج إليػػو اػػزء معلػػـو لػػو مػػن مثػػره. وإظلػػا  يػػت 

اجػػة شػػجرىم إىل مسػػاقاة ألّ ػػا مفاعلػػة مػػن السػػقي. ألّف أىػػل احلجػػاز أكثػػر ح
السػػقي  ألّ ػػم يسػػتقوف مػػن اآلبػػار فسػػميت بػػذلك. وادلسػػاقاة ىػػي مػػن األعمػػاؿ 

رضػي ا   اليت نص الشرع على جوازىا. فقد رو  مسلم عن عبد ا  بن عمػر 
أىػَل خيبػر بشػطر مػا يخػرج منهػا مػن ثمػر  عامػَل رسػوُؿ اهلل »قاؿ:  (عنهما
والَكػػْرـ اػػزء معلػػـو  غلعػػل للعامػػل  ومػػوز ادلسػػاقاة يف النخػػل والشػػجر« . أو زرع

مػػن الثمػػر  وىػػذا يف الشػػػجر الػػذي لػػو مثػػػر فقػػا. أمػػا مػػا ال مثػػػر لػػو مػػن الشػػػجر  
كالصفصػاؼ  أو لػو مثػر غػري مقصػػود كالصػنوبر واأَلْرز فػبل مػوز ادلسػاقاة عليػػو  
ألّف ادلساقاة إظلا تكوف ازء مػن الثمػرة  وىػذا ال مثػرة مقصػودة لػو. إالّ أف يكػوف 

صد ورقو كالتوت والػورد فألنّػو مػوز فيػو ادلسػاقاة. ألنّػو يف معػىن الثمػر  ألنّػو شلا يق
ظلػػػاء يتكػػػرر كػػػل عػػػاـ  وؽلكػػػن أخػػػذه وادلسػػػاقاة عليػػػو اػػػزء منػػػو فيثبػػػت لػػػو مثػػػل 

 حكمو. 

 إجارة األجير
أي عمااًل يعملوف لو. قاؿ   أجاز اإلسبلـ للفرد أف يستأجر ُأَجراء
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 تعاىل:                              

                                 .
رضي  أف عائشة أـ ادل منني   أخسم عروة بن الزبري :ورو  ابن شهاب فقاؿ

وأبو بكر رجال  من بني الديل ىاديا   استأجر رسوؿ اهلل »قالت:  (ا  عنها
وواعداه غار ثور بعد   ِخّريتا  وىو على دين كفار قريش فدفعا إليو راحلتيهما

 وقاؿ ا  تعاىل: « ثالث لياؿ براحلتيهما صبح ثالث       

     ىريرة قاؿ: قاؿ عليو الصبلة    ورو  البخاري عن أ
ثالثة أنا خصمهم يـو القيامة رجل أعطى بي ثّم : قاؿ اهلل عز وجل»والسبلـ: 

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

هي عقد على ادلنفعة بعوض. والعقد يف إجارة األجري ادلستأجر لؤلجري مااًل  ف
إما أف يرد على منفعة العمل الذي يقـو بو األجري  وإما أف يرد على منفعة 

كاف ادلعقود عليو ىو ادلنفعة    األجري نفسو  فألذا ورد العقد على منفعة العمل
اليت حتصل من العمل  كاست جار أرباب احلرؼ والصنائع ألعماؿ معينة   

كاف    العقد على منفعة الشخصاست جار الصباغ واحلداد والنجار. وإف ورد ك
َدَمة والعماؿ. وىذا األجري إما ػَ اخل كاست جار   ادلعقود عليو ىو منفعة الشخص

أف يعمل للفرد فقا مّدة معلومة  كمن يشتغل يف معمل أو بستاف أو مزرعة 
يع مصاحلها. وإما أف ألحد الّناس بأجرة معينة  أو كمو في احلكومة يف مج

معينة عما يعمل  كالنجار واخلياط  ةيعمل عمبًل معينًا جلميع الّناس بأجر 
اء ومن شاكلهم. واألوؿ ىو األجري اخلاص  والثام ىو األجري ادلشمؾ ّّ واحلذ

 أو األجري العاـ.
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 عمل األجير

 تحديد العمل 

ؤلجري واإلجارة ىي االنتفاع  نافع الشيء ادل جر. وىي بالنسبة ل
االنتفاع اهده. وال بد يف إجارة األجري من حتديد العمل  وحتديد ادلدة  
وحتديد األجرة  وحتديد اجلهد. فبل بد من بياف نوع العمل  ح  ال يكوف 

ألّف اإلجارة على اجملهوؿ فاسدة  وال بد من حتديد مّدة العمل   ؛رلهوالً 
جرة العامل. عن ابن مسعود مياومة أو مشاىرة أو مسا ة  وال بد من حتديد أ

ورد « إذا استأجر أحدكم أجيرا  فليعلمو أجره»قاؿ: قاؿ عليو الصبلة والسبلـ: 
فبل     وال بد من حتديد اجلهد الذي يبذلو العامليف كنػز العماؿ عن الدارقطت

  اؿ ا  تعاىل: ػقوف. قػيكلف العماؿ من العمل إاّل ما يطي      

     :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما »  وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ
رواه الشيخاف من طريق أ  ىريرة. فبل غلوز أف يطلب من العامل « استطعتم

أف يبذؿ جهدًا إاّل بقدر طاقتو ادلعتادة. و ا أف اجلهد ال ؽلكن ضبطو  عيار 
ف لضبطو يف اليـو الواحد. حقيقي  كاف حتديد ساعات العمل ىو أقرب ميزا

فتحدد ساعات العمل ضبطًا للجهد. وػلدد معها نوع العمل  كحفر أرض 
أو َقْطع حجارة  أو َسْوؽ سيارة  أو عمل يف   صلبة أو رخوة  وَطْرؽ حديد

منجم  فألنّو يبني مقدار اجلهد أيضاً. وبذلك يكوف العمل قد حدد يف نوعو 
يو. وعلى ىذا فألف الشرع حني أباح ومدتو وأجرتو  واجلهد الذي يبذؿ ف

استخداـ العامل احتاط يف حتديد عملو  نوعًا ومدة وأجرة وجهداً. وىذا 
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 األجر الذي يأخذه األجري عوض قيامو بالعمل ملك لو باجلهد الذي بذلو. 

 نوع العمل 
فتجػػػػوز اإلجػػػػارة علػػػػى التجػػػػارة  كػػػػل عمػػػػل حػػػػبلؿ مػػػػوز اإلجػػػػارة عليػػػػو.

 وعلػػى نقػػل جػػواب اخلصػػم  وعلػػى الوكالػػة  اخلدمػػة  وعلػػى والزراعػػة والصػػناعة 
وعلػػى طلػػب  ويلهػػا إىل احلػػاكم  وعلػػى جلػػب البينػػة  طالبػػاً كػػاف أو مطلوبػػاً 

وَسػػػػػوؽ  وعلػػػػػى حفػػػػػر اآلبػػػػػار والبنػػػػػاء  وعلػػػػػى القضػػػػػاء بػػػػػني النّػػػػػاس. احلقػػػػػوؽ 
ونقػػػل الركػػػاب  وعلػػػى طبػػػع الكتػػػب ونسػػػخ ادلصػػػاحف  السػػػيارات والطػػػائرات 

أو علػى عمػل  لػى العمػل إمػا أف تقػع علػى عمػل معػني واإلجػارة ع وغري ذلك.
كػأّف    أو أجػري معػني فألف وقعت اإلجارة على عمػل معػني  موصوؼ يف الِذّمة.

 أو ليسػػػػوؽ ىػػػػذه السػػػػيارة  يسػػػػتأجر خالػػػػد زلمػػػػداً للقيػػػػاـ خبياطػػػػة ىػػػػذا الثػػػػوب 
وال غلػػػوز لػػػو أف يُقػػػيم غػػػريه مقامػػػو  وجػػػب علػػػى نفػػػس األجػػػري أف يقػػػـو بالعمػػػل 

ألّف األجػري  ذا مرض أو عجز عػن القيػاـ بالعمػل مل يقػم غػريه مقامػو فأل مطلقاً 
أو ىلكػػت السػػيارة ادلعينػػة ال غلػػب عليػػو أف  وإذا تلػػف الثػػوب ادلعػػني  قػػد عُػػنيِّ 

. يقػـو بالعمػل يف غريعلػا  أمػػا إذا وقعػت اإلجػارة علػػى  ألّف نػػوع العمػل قػد عُػنيِّ
 أو لعمػػل موصػػوؼ  أو أجػػري موصػػوؼ لعمػػل معػػني  عػػني موصػػوفة يف الذّمػػة 

 ففػػػي ىػػػذه احلػػػاؿ غلػػػوز أف يقػػػـو األجػػػري بالعمػػػل   فػػػألف احلكػػػم ؼلتلػػػف حين ػػػذ
وإذا مرض أو عجز وجػب عليػو أف يُقػيم مقامػو مػن  وغلوز أف يُقيم غريه مقامو 

أي  سػػيارة أو  أو ؼلػػيا الثػػوب  وكػػذلك غلػػب عليػػو أف يسػػوؽ السػػيارة  يعملػػو 
عليػو وصػف العمػل الػذي جػر  عقػد ما داـ ينطبػق  أي  وب ػُلضره لو ادل جر 

بػػل ىػػو  فػػبل يكػػوف حتديػػداً ذلػػا  ألّف التحديػػد مل يكػػن للػػذات  اإلجػػارة عليػػو 
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ويف ىػػذه احلػػاؿ  عػػني مػػا دامػػت مػػن جػػنس النػػوع  ةحتديػػد للنػػوع فيكفػػي فيػػو أيػػ
ذات مػن نفػس  ةيأ  بأي ال بالذات جاعبلً اخليار لو ألفْ  يكوف تعيينو بالوصف

عمل ػيػػوحتديد نوع العمل يشػمل العامػل الػذي س لعقد.النوع الذي جر  عليو ا
ويشػػمل العمػػل الػػذي سػػيعمل لبيػػاف اجلهػػد الػػذي  لبيػػاف جهػػده كمهنػػدس مػػثبًل 

وعلى ذلػك يكػوف حتديػد العمػل بالوصػف كتحديػده  يبذؿ فيو كحفر ب ر مثبًل.
ويكفػػي أف يكػػوف يف الذّمػػة  فيكفػػي تعيينػػو بالوصػػف كتعيينػػو الػػذات  بالػػذات 

فكمػػػا غلػػػوز أف نسػػػتأجر فبلنػػػاً ادلهنػػػدس  لػػػو كػػػاف حاضػػػراً مشػػػاىداً. غائبػػػاً كمػػػا
وكمػػػػا غلػػػػوز أف  كػػػػذلك غلػػػػوز أف نسػػػػتأجر مهندسػػػػاً وصػػػػفو كػػػػذا  فيتعػػػػني ىػػػػو 

كػػػذلك غلػػػوز أف نسػػػتأجر شخصػػػاً  القمػػػيص الفػػػبلم نسػػػتأجر شخصػػػاً خلياطػػػة 
 . خلياطة قميص وصفو كذا

مػن ذلػك  وربػ   وإذا تقبل الرجل لعمٍل من األعمػاؿ فأعطػاه لغػريه بأقػل
ألنّػػو غلػػوز لػػو أف يػػ جر غػػريه  ؛البػػاقي جػػاز  سػػواء أعػػاف الثػػام بشػػيء  أـ مل يعنػػو

عليػػػػػو  ثػػػػػل األجػػػػػر األوؿ  أو دونػػػػػو أو زيػػػػػادة عليػػػػػو. وعلػػػػػى ذلػػػػػك فمػػػػػا يفعلػػػػػو 
أصحاب الصناعات  كاخلياطني والنجارين وأمثػاذلم مػن اسػت جار عمػاؿ للعمػل 

ت جار عمػػاؿ للقيػػاـ بأعمػػاؿ تعهػػدوا معهػػم  وكػػذلك مػػا يفعلػػو ادلتعهػػدوف مػػن اسػػ
هبػػػػا جػػػػاز  سػػػػواء أعطػػػػوىم ادلقػػػػدار الػػػػذي أخػػػػذوه  أو أكثػػػػر أو أقػػػػل  ألّف ىػػػػذا 
اسػػػت جار سػػػواء أكػػػاف علػػػى أعمػػػاؿ معينػػػة  أـ كػػػاف دلػػػدة معينػػػة  وىػػػو مػػػن نػػػوع 

 األجري اخلاص اجلائز شرعاً. 
أمػػػا تػػػأجريه العمػػػاؿ علػػػى أف يأخػػػذ شػػػي اً مػػػن أجػػػرىم  أو وضػػػعو مشػػػرفاً 

م على جزء من أجرىم فبل غلوز  ألنّو حين ذ يكوف قػد اغتصػب جػزءاً مػن عليه
أجػػرىم الػػذي قػػدره ذلػػم  فقػػد رو  أبػػو داود عػػن أ  سػػعيد اخلػػدري أف الرسػػوؿ 
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  :الشػيء يكػوف بػين: وما القسامة؟ قػاؿ: فقلنا: قاؿ .إيّاكم والقسامة»قاؿ 
يكػوف  الرجػل» قػاؿ: ويف رواية لو عن عطػاء عػن النػيب « الّناس فينتقص منو

فلػػػو قػػػاوؿ متعهػػػد «. علػػػى الفئػػػاـ مػػػن النّػػػاس فيأخػػػذ مػػػن حػػػ  ىػػػذا وحػػػ  ىػػػذا
فػأعطى العمػاؿ أقػل مػن   كػل عامػل بػدينار   شخصاً على أف ػلضر مائػة عامػل

دينار ال غلوز  ألّف ادلقدار الذي قاوؿ عليو يعتس أجراً زلدداً لكل عامػل مػنهم  
على أف ػلضػر لػو مائػة عامػل  ومل  فألذا أنقص منو أخذ من حقهم. أما لو قاولو

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 نافيػػاً 
للجهالػػة  حػػ  تكػػوف اإلجػػارة علػػى معلػػـو  ألّف اإلجػػارة علػػى رلهػػوؿ فاسػػدة  

الصػػػناديق مػػػن البضػػػاعة إىل مصػػػر بعشػػػرة تك لتحمػػػل   ىػػػذه فلػػػو قػػػاؿ اسػػػتأجر 
لتحملهػػا   كػػل طػػن بػػدينار صػػ . أو  دنػػانري فاإلجػػارة صػػحيحة. أو اسػػتأجرتك

لتحملها   طناً بػدينار  ومػا زاد فبحسػاب ذلػك جػاز أيضػاً. وكػذلك كػل لفػ  
د يدؿ على إرادة يلها مجيعها. أما إذا قػاؿ لػو لتحمػل منهػا طنػاً بػدينار  ومػا زا

عليػػػو  فبحسػػػاب ذلػػػك  يريػػػد مهمػػػا يلػػػت مػػػن باقيهػػػا  فػػػبل يصػػػ  ألّف ادلعقػػػودَ 
لػػػو تنقػػػل   كػػػل طػػػن بػػػدينار صػػػ   كمػػػا لػػػو ها وىػػػو رلهػػػوؿ. أمػػػا لػػػو قػػػاؿ بعُضػػػ

اسػػػتأجره ليخػػػرج لػػػو مػػػاء كػػػل مػػػم بقػػػرش جػػػاز. فيشػػػمط أف تكػػػوف اإلجػػػارة علػػػى 
 . معلـو  فألف دخلت اجلهالة ال تص 

 مّدة العمل 
 بػػػد فيػػػو مػػػن ذكػػػر العمػػػل الػػػذي يسػػػتأجر عليػػػو فقػػػا   مػػػن اإلجػػػارة مػػػا ال
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كاخلياطػػة وركػػوب السػػيارة إىل مكػػاف كػػذا  وال يػػذكر فيػػو مػػّدة  ومنهػػا مػػا ال بػػد 
فيو مػن ذكػر ادلػدة الػيت يسػتأجره عليهػا فقػا  وال يػذكر فيػو مقػدار العمػل  كػأّف 

عليػو أف يقوؿ استأجرتك شهراً حتفر   ب راً أو قناة  مل ػلتج إىل معرفة القدر  و 
ػلفػػػر ذلػػػك الشػػػهر  قلػػػيبلً حفػػػر أو كثػػػرياً. ومنهػػػا مػػػا ال بػػػد فيػػػو مػػػن ذكػػػر ادلػػػدة 
والعمل يف مثل بناء دار  وإنشاء مصفاة بموؿ ومػا شػاكل ذلػك. وكػل عمػل ال 
يعػػػرؼ إالّ بػػػذكر ادلػػػدة ال بػػػد فيػػػو مػػػن ذكػػػر ادلػػػدة. ألّف اإلجػػػارة غلػػػب أف تكػػػوف 

علهػا رلهولػة. وإذا كانػت اإلجػارة معلومة  وعدـ ذكر ادلدة يف بعح األعمػاؿ غل
رلهولػػػػة ال مػػػػوز. وإذا وقعػػػػت اإلجػػػػارة علػػػػى مػػػػّدة معلومػػػػة كشػػػػهر وسػػػػنة فلػػػػيس 
ألحػػػػدعلا الفسػػػػخ إالّ عنػػػػد انقضػػػػاء ادلػػػػدة. وإذا أجػػػػره علػػػػى مػػػػّدة مكػػػػررة  كػػػػأّف 
اسػػػتأجر عػػػامبلً كػػػل شػػػهر بعشػػػرين دينػػػاراً  لػػػـز العقػػػد كػػػل شػػػهر بتلػػػبس األجػػػري 

أف يكػػػػوف ذكػػػػر ادلػػػػدة يف عقػػػػد مػػػػن بػػػػو. وال بػػػػد  بالعمػػػػل الػػػػذي اسػػػػت جر للقيػػػػاـ
اإلجارة. إالّ أنو ال يشمط يف مّدة اإلجارة أف تلي العقد  بػل لػو أجػره نفسػو يف 

وإذا ذكػػػػرت ادلػػػػدة يف العقػػػػد  أو كػػػػاف   شػػػػهر رجػػػػب وىػػػػو يف شػػػػهر احملػػػػـر صػػػػ 
فيجػػػب أف حتػػدد ادلػػدة بفػػمة مػػن الػػػزمن    ذكرىػػا يف العقػػد ضػػرورياً لنفػػي اجلهالػػة

 أو ساعة أو أسبوع أو شهر أو سنة.  كدقيقة

 أجرة العمل 
ويشػػػػػمط أف يكػػػػػوف مػػػػػاؿ اإلجػػػػػارة معلومػػػػػاً بادلشػػػػػاىدة والوصػػػػػف الرافػػػػػع 

« . إذا اسػػػتأجر أحػػػدكم أجيػػػرا  فليعلمػػػو أجػػػره»قػػػاؿ:  للجهالػػػة  ألّف النػػػيب 
وعػػػوض اإلجػػػارة جػػػائز أف يكػػػوف نقػػػداً  وجػػػائز أف يكػػػوف غػػػري نقػػػد  وجػػػائز أف 

أف يكوف منفعة  وكل مػا جػاز أف يكػوف مثنػاً جػاز أف يكػوف يكوف مااًل  وجائز 
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عوضػػػػاً  علػػػػى شػػػػرط أف يكػػػػوف معلومػػػػاً. أمػػػػا لػػػػو كػػػػاف رلهػػػػوالً فػػػػبل يصػػػػ . فلػػػػو 
مػػػن الػػزرع مل يصػػػ  للجهالػػػة  خبػػبلؼ مػػػا لػػػو غػػري معلػػػـو اسػػتأجر احلاصػػػد اػػػزء 

استأجره بصاع واحد  أو ُمدٍّ صّ . وغلوز أف يسػتأجر األجػري بطعامػو وكسػوتو  
 غلعػػل لػػو أجػػراً مػػع طعامػػو وكسػػوتو. ألّف ذلػػك جػػائز يف ادلرضػػعة قػػاؿ تعػػاىل: أو 
                                  فجعػػػػػل ذلػػػػػن النفقػػػػػة والكسػػػػػوة .

على الرضاع. وإذا جاز يف ادلرضعة جاز يف غريىا  ألنّو كلو إجػارة  فهػي مسػألة 
 .  من مسائل اإلجارة

واحلاصػػل أنػػو غلػػب أف تكػػوف األجػػرة معلومػػة علمػػاً ينفػػي اجلهالػػة  حػػ  
يػػػتمكن مػػػن اسػػػتيفائها مػػػن غػػػري منازعػػػة. ألّف األصػػػل يف العقػػػود كلهػػػا أف تنفػػػي 
ادلنازعػػػات بػػػني النّػػػاس. وال بػػػد مػػػن االتفػػػاؽ علػػػى األجػػػرة قبػػػل البػػػدء يف العمػػػل  

وقعػػػت اإلجػػػارة  ويكػػػره اسػػػتعماؿ األجػػػري قبػػػل أف يتفػػػق معػػػو علػػػى األجػػػرة. وإف
علػػػػى عمػػػػل اسػػػػتحق العامػػػػل األجػػػػرة بالعقػػػػد  لكػػػػن ال غلػػػػب تسػػػػليمها إالّ بعػػػػد 

يف احلػػػديث  العمػػػل  فيجػػػب حين ػػػذ تسػػػليمها فػػػوراً لقولػػػو عليػػػو الصػػػبلة والسػػػبلـ
ورجػل بػاع   رجػل أعطػى بػي ثػّم غػدر  يـو القيامػة ثالثة أنا خصمهم: »القدسػي

رواه « منػػػو ولػػػم يعطػػػو أجػػػره اسػػػتأجر أجيػػػرا  فاسػػػتوفى ورجػػػل  حػػػرا  فأكػػػل ثمنػػػو
البخاري عن أ  ىريرة. أّما إذا اشمط تأجيػل األجػر فهػو إىل أجلػو  وإف شػرطو 

لى مػا اتفقػا فهو ع  منجماً يوماً يوماً  أو شهراً شهراً  أو أقل من ذلك أو أكثر
بػػل يكفػػي اكينػػو مػػػن  يسػػتويف ادلسػػتأجر ادلنفعػػة بالفعػػل  عليػػو. وال ضػػرورة ألفْ 

غلعل األجرة مستحقة عليػو. فلػو اسػتأجر أجػرياً خاصػاً ليخدمػو يف  االنتفاع ألفْ 
بيتػػو  وجػػاء إىل البيػػت ووضػػع نفسػػو حتػػت تصػػرفو  اسػػتحق األجػػر  ضػػي ادلػػدة 

ألنّػػػو وإف كػػػاف العقػػػد علػػػى ادلنفعػػػة  ومل  ؛الػػػيت ؽلكػػػن االنتفػػػاع فيهػػػا مػػػن األجػػػري
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تيفاء ادلنفعػػة  يسػػتوفها بالفعػػل  ولكػػن اكينػػو مػػن اسػػتيفائها  وعػػدـ مباشػػرتو السػػ
ألّف التقصػػري جػػاء مػػن جهػػة ادلسػػتأجر  ال مػػن جهػػة  ؛كػػاؼ السػػتحقاؽ األجػػرة

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  

مػػػل حػػػ  يسػػػلمها للمسػػػتأجر  وال يسػػػتحق واخليػػػاط يف دكانػػػو فػػػبل يػػػسأ مػػػن الع
ف ادلعقػػػود عليػػػو يف يػػػده فػػػبل يػػػسأ منػػػو مػػػا مل أل ؛األجػػػر حػػػ  يسػػػلمو مفروغػػػاً منػػػو

يسلمو إىل العاقد. وأما إف كاف يوقػع العمػل يف ِمْلػك ادلسػتأجر  مثػل أف ػلضػره 
ادلسػػتأجر إىل داره ليخػػيا فيهػػا  أو يصػػبش فيهػػا فألنّػػو يػػسأ مػػن العمػػل  ويسػػتحق 

 ألنّو يف يد ادلستأجر  فيصري مسلماً للعمل حااًل فحااًل. ؛جرد عملوأجره  

 الجهد الذي يبذؿ في العمل 
وتقػػػػدر  يقػػػػع العقػػػػد يف إجػػػػارة األجػػػػري علػػػػى منفعػػػػة اجلهػػػػد الػػػػذي يبذلػػػػو.

 وال مقيػاس ادلنفعػة. أما اجلهػد نفسػو فلػيس ىػو مقيػاس األجػر  األجرة بادلنفعة.
مػػػع أف   ألّف جهػػػده أكثػػػر ؛ر ادلهنػػػدسوإال لكػػػاف أجػػػر احلّجػػػار أكثػػػر مػػػن أجػػػ

 ولػػػيس بػػػدؿ اجلهػػػد. وعليػػػو فػػػألف األجػػػر ىػػػو بػػػدؿ ادلنفعػػػة  العكػػػس ىػػػو الواقػػػع.
فألنّػو يتفػاوت كػذلك  وكما ؼلتلف األجر ويتفاوت باختبلؼ األعماؿ ادلتعػددة 

والعقػػد يف   ال بتفػػاوت اجلهػػد. األجػػر يف العمػػل الواحػػد بتفػػاوت إتقػػاف ادلنفعػػة 
 فػػالعسة بادلنفعػػة  ال علػػى جهػد األجػػري. علػى منفعػػة األجػػري كلتػا احلػػالتني وقػػع 

أـ منػػافع أجػػراء سلتلفػػني  سػػواء أكانػػت منػػافع أجػػراء سلتلفػػني يف أعمػػاؿ متعػػددة 
نعػػػم إف ادلنفعػػة يف األعمػػػاؿ إظلػػػا  وال اعتبػػػار للجهػػد مطلقػػػاً. يف العمػػل الواحػػػد 

الواحػػػػد مػػػػن أـ يف العمػػػػل  ىػػػي مثػػػػرة اجلهػػػػد سػػػػواء أكػػػػاف يف األعمػػػػاؿ ادلختلفػػػػة 
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وإف   ال رلػػرد بػذؿ اجلهػػد  ولكػػن ادلػراد منهػػا ىػو ادلنفعػة  األشػخاص ادلتعػددين 
وإذا اسػػتأجر رجػػبلً للبنػػاء فػػبل بػػد مػػن تقػػدير االسػػت جار  كػػاف يبلحػػ  اجلهػػد.

وطولػو  فألف قػّدره بالعمػل فظػاىر فيػو ادلنفعػة يف بيػاف موضػعو  بالزمن أو العمل.
ف قػػػّدره بػػػالزمن فادلنفعػػػة فيػػػو تزيػػػد بكثػػػرة وإ وعرضػػػو و كػػػو ومػػػادة البنػػػاء.. اخل 

 فكاف وصػف العمػل وذكػر الػزمن مقياسػاً للمنفعػة  وتنقص بقلتها عادة. ادلدة 
وال يُلػػػػـز بادلشػػػػقة غػػػػري  وإذا قػػػػّدر بػػػػالزمن فػػػػبل يعمػػػػل أكثػػػػر مػػػػن طاقتػػػػو العاديػػػػة 

 العادية.

 حكم إجارة المنافع المحرمة
وال مػػوز إجػػارة األجػػري يشػػمط لصػػحة اإلجػػارة أف تكػػوف ادلنفعػػة مباحػػة  

فيمػػا منفعتػػو زلرمػػة  فػػبل مػػوز إجػػارة األجػػري علػػى يػػل اخلمػػر دلػػن يشػػميها. وال 
فقػد رو  الممػذي عػن أنػس بػػن   وال ميتػة  علػى عصػرىا  وال علػى يػل خنزيػر

  ومعتصػػػرىا ،عاصػػػرىا: فػػػي الخمػػػر عشػػػرة  لعػػػن رسػػػوؿ اهلل»مالػػػك قػػػاؿ: 
والمشػتري  ،وآكل ثمنهػا ،وبائعها ،اقيهاوس ،والمحمولة إليو ،وحاملها ،وشاربها

ألنّػػو  ؛وكػذلك ال مػػور اإلجػػارة علػػى عمػل مػػن أعمػػاؿ الربػػا« والمشػػتراة لػػو ،لهػػا
عػػن طريػػق ابػػن مسػػعود عػػن  وإجػػارة علػػى منفعػػة زلرمػػة  وألنػػو قػػد رو  ابػػن ماجػػ

أمػػػػا مو فػػػػو « . كلػػػػو وشػػػػاىديو وكاتبػػػػوؤ أنػػػػو لعػػػػن آكػػػػل الربػػػػا وم»   النػػػػيب 
دوائر القطع ومجيع ادل سسات اليت تشتغل بالربا فألنّػو ينظػر  ادلصارؼ  البنوؾ( و 

سػواء نػتج عنػو وحػده   لو جزءاً مػن أعمػاؿ الربػا وافألف كاف العمل الذي است جر 
نػػتج عنػػو مػػع غػػريه مػػن األعمػػاؿ ربػػا  فألنّػػو ػلػػـر علػػى ادلسػػلم القيػػاـ هبػػذا  ـالربػػا  أ

دي منفعػػػة تتصػػػل العمػػػل  وذلػػػك كادلػػػدير واحملاسػػػبني وادلػػػدققني  وكػػػل عمػػػل يػػػ  
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بالربػػا  سػػواء أكػػاف اتصػػاذلا بشػػكل مباشػػر  أـ غػػري مباشػػر. أمػػا األعمػػاؿ الػػيت ال 
  اسوالكنّػ  واحلػارس  ابكػالبوّ    ال بشكل مباشر  وال غػري مباشػر  تتصل بالربا

فألنّو غلػوز  ألنّػو اسػت جار علػى منفعػة مباحػة  وألنػو ال ينطبػق   وما شاكل ذلك
بػػػا وشػػػاىديو. ومثػػػل مػػػو في ادلصػػػارؼ مو فػػػو عليػػػو مػػػا ينطبػػػق علػػػى كاتػػػب الر 

احلكومػػػة  الػػػػذين يشػػػتغلوف بعمليػػػػات الربػػػا  مثػػػػل ادلػػػو فني الػػػػذين يشػػػػتغلوف يف 
حتضري القروض للفبلحني بربا  ومو في ادلالية الذين يعملوف  ا ىو مػن أعمػاؿ 
الربػػا  ومػػو في دوائػػر األيتػػاـ  الػػيت تقػػرض األمػػواؿ بالربػػا  فكلهػػا و ػػائف زلرمػػة 

مرتكباً كبرية من الكبائر  ألنّو ينطبق عليو أنػو كاتػب للربػا أو من يشتغل هبا يعتس 
ػلػػـر أف يكػػوف   كػػل عمػػل مػػن األعمػػاؿ الػػيت حرمهػػا ا  تعػػاىل شػػاىده  وىكػػذا
 .  ادلسلم فيو أجرياً 

كشػركات  أو االشػماؾ هبػا ألّ ػا باطلػة شػرعاً  أما األعماؿ احملػـر رتهػا 
فألنّػػػو ال   ومػػػا شػػػاكل ذلػػػك واجلمعيػػػات التعاونيػػػة  وشػػػركات ادلسػػػاعلة   التػػػأمني

أو األعمػاؿ ادلمتبػة  أو العقػود الفاسػدة  غلوز للمسلم أف يباشر العقود الباطلة 
فيحػـر  ؼلػالف احلكػم الشػرعي.  أو عمػبلً  وال غلوز لو أف يباشػر عقػداً  عليها 

ولػػػػو مل  وذلػػػػك كػػػػادلو ف الػػػػذي يكتػػػػب عقػػػػود التػػػػأمني  أف يكػػػػوف أجػػػػرياً فيػػػػو.
ومثػػل  أو الػػذي يقبػػل التػػأمني. أو الػػذي يفػػاوض علػػى شػػروط التػػأمني  قبلهػػا ي

ومثػػػل  ادلو ػػػف الػػػذي يػػػوزع األربػػػاح تسػػػب ادلشػػػميات يف اجلمعيػػػات التعاونيػػػة 
 أو الػذي يشػتغل يف حسػابات السػندات. ادلو ف الذي يبيع أسػهم الشػركات 

  ل ذلك.وما شاك ومثل ادلو ف الذي يقـو بالدعاية للجمعيات التعاونية 
شلػػػا غلػػػوز  أمػػػا الشػػػركات ادلنعقػػػدة فجميػػػع ادلػػػو فني فيهػػػا إف كػػػاف عملهػػػم

وإف كػػاف العمػػل ال غلػػوز  شػػرعاً أف يقومػػوا بػػو جػػاز ذلػػم أف يكونػػوا مػػو فني فيػػو 
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ألنّػػو ال غلػػوز  ال غلػػوز لػػو أف يكػػوف مو فػػاً فيػػو   لػػو أف يباشػػره ىػػو شػػرعاً لنفسػػو
أو  األعمػػاؿ حػػـر أف يػػ جر عليػػو  فمػػا حػػـر القيػػاـ بػػو مػػن أف يكػػوف أجػػرياً فيػػو.
 أف يكوف أجرياً فيو. 

 حكم إجارة غير المسلم
أمػػػػا األجػػػػري وادلسػػػػتأجر فػػػػبل يشػػػػمط فيهمػػػػا أف يكونػػػػا مسػػػػلَمني  أو أف 
يكػػوف أحػػدعلا مسػػلماً. فيجػػوز للمسػػلم أف يسػػتأجر غػػري ادلسػػلم مطلقػػاً  لعمػػل 

عمػػػػل  وإلمجػػػػاع الصػػػػحابة علػػػػى اسػػػػت جار غػػػػري ادلسػػػػلمني يف أي  الرسػػػػوؿ 
مباح  ويف أعماؿ الدولة اليت يستأجر عليها للقيػاـ هبػا. فقػد اسػتأجر رسػوؿ ا  

  أورد البخػاري يف صػحيحو أف يهودياً كاتباً  واستأجر يهودياً رخػر مممجػاً  و
اسػػػتأجر مشػػػركاً ليدل ػػػو علػػػى الطريػػػق  واسػػػتأجر أبػػػو بكػػػر وعمػػػر  رسػػػوؿ ا  

فكػػذلك   ف يسػػتأجر غػػري ادلسػػلمنصػػار  حلسػػاب ادلػػاؿ. وكمػػا غلػػوز للمسػػلم أ
. أمػػػا العمػػػل  غلػػػوز أف يػػػ جر ادلسػػػلم نفسػػػو لغػػػري ادلسػػػلم  للقيػػػاـ بعمػػػل غػػػري زلػػػـر
احملػػػـر فػػػبل غلػػػوز  سػػػواء أكػػػاف ادلسػػػتأجر مسػػػلماً أـ غػػػري مسػػػلم. وعليػػػو غلػػػوز أف 
يػػ جر ادلسػػلم نفسػػو لنصػػرام يعمػػل لػػو. ولػػيس ىػػذا مػػن قبيػػل حػػبس ادلسػػلم عنػػد 

جػارة نفسػػو لغػريه وىػػي جػائزة  وال يشػػمط فيهػا إسػػبلـ الكػافر إلذاللػػو  بػل ىػػو إ
 قػد رو  الممػذي أف عليػاً  رضػي ا  عنػو( أّجػرفادلستأجر  وال إسػبلـ األجػري. 

بػذلك فلػم ينكػره   نفسو من يهودي  يسقي لو كل دلو بتمرة  وأخػس النػيب 
 وألنػػو عقػػد معاوضػػة ال يتضػػمن إذالؿ ادلسػػلم. أمػػا األعمػػاؿ الػػيت فيهػػا قػػرب إىل

  واألذاف  فيشػػػمط أف يكػػػوف األجػػػري فيهػػػا مسػػػلماً. وذلػػػك كاإلمامػػػة  ا  تعػػػاىل
وتعلػيم القػررف واحلػديث  ألّ ػا ال تصػ  إالّ مػن ادلسػلم فػبل   وأداء الزكاة  واحلج
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يػػ جر للقيػػاـ هبػػا إالّ مسػػلم. فالعلػػة فيهػػا كو ػػا ال تصػػ  إالّ مػػن ادلسػػلم. أمػػا إف  
فألنّػػو  ؛يصػػ  أداؤىػػا مػػن غػػري ادلسػػلم  ىل ا الػػيت يتقػػرب فيهػػا إ  كانػػت األعمػػاؿ

ف األعمػاؿ الػيت تعتػس شلػا يتقػرب فيهػا إىل إيص  است جاره للقيػاـ هبػا. واحلاصػل 
فألنّػػو ينظػػر    وال تعتػػس شلػػا يتقػػرب فيهػػا إىل ا  عنػػد األجػػري  ا  عنػػد ادلسػػتأجر

فيهػػا فألنّػػو ال غلػػوز أف يسػػتأجر   فػػألف كانػػت ال تصػػ  إال مػػن ادلسػػلم  كالقضػػاء
فألنّو غلػوز اسػت جار غػري   غري ادلسلم. وإف كانت تص  من غري ادلسلم  كالقتاؿ

غلػػوز أف يسػػتأجر للقتػػاؿ وتػػدفع لػػو األجػػرة مػػن بيػػت  ميلػػذِّ ادلسػػلم للقيػػاـ هبػػا. فا
 ادلاؿ.

 اإلجارة على العبادات والمنافع العامة 
فعػة دلنإف تعريف اإلجػارة بأ ػا عقػد علػى ادلنفعػة بعػوض  واشػماط كػوف ا

إىل أف   ه  يرشػػػػدنا عنػػػػد تطبيقػػػػو علػػػػى احلػػػػوادثؤ شلػػػػا ؽلكػػػػن للمسػػػػتأجر اسػػػػتيفا
اإلجػػارة جػػائزة علػػى كػػل منفعػػة ؽلكػػن للمسػػتأجر اسػػتيفاؤىا مػػن األجػػري  سػػواء 
أكانت منفعة الشخص كاخلادـ  أـ منفعة العمل كالصانع  مػا مل يػرد يف النهػي 

إلباحػػة  وادلنفعػػة شػػيء عػػن تلػػك ادلنفعػػة دليػػل شػػرعي  ألّف األصػػل يف األشػػياء ا
واألصػػػل فيهػػػا التقيػػػد ال   ف ىػػػذا عقػػػد  أو معاملػػػةإمػػػن األشػػػياء. وال يقػػػاؿ ىنػػػا 

اإلباحػػة  ألّف العقػػد ىػػو اإلجػػارة وليسػػت ادلنفعػػة. أمػػا ادلنفعػػة فهػػي شػػيء مػػري 
عليو ادلعاملػة  وينصػبُّ عليػو العقػد  وليسػت ىػي معاملػة أو عقػداً. وعلػى ذلػك 

سػػػواء أََورد نػػػػص يف   نػػػافع  الػػػيت مل يػػػرد  ػػػي عنهػػػامػػػوز اإلجػػػارة علػػػى مجيػػػع ادل
يكتػب لػو علػى اآللػة   جوازىا  أـ مل يرد. فيجوز أف يستأجر ادلرء رجبلً أو امرأة

ألّف ذلػك إجػارة علػى منفعػة مل يػرد  ػي  ؛الكاتبة صحائف معلومة بػأجر معلػـو
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كيػػاؿ عنهػا  فتجػػوز اإلجػػارة عليهػػا ولػػو مل يػرد نػػص يف جوازىػػا. وغلػػوز اسػػت جار  
دلا روي يف حديث سويد بػن قػيس  جاءنػا   يف مّدة معلومة  ووزاف لعمل معلـو

م  رجػل يػزف بػاألجر  فقػاؿ رسػوؿ ا  ػَ ؽلشي  فساومنا وبعنػاه  و ػ رسوؿ ا  
: «رواه أبػػػػػػو داود. فهػػػػػػذه اإلجػػػػػػارة جػػػػػػائزة إذ قػػػػػػد ورد نػػػػػػص « زف وأرجػػػػػػح

فألنّػو ينظػر فيهػا فػألف كانػت   سواء أكانت فرضاً  أـ نفبلً   اوازىا. أما العبادات
عػن نفسػو  وأداء زكػاة نفسػو  فػبل غلػوز أخػذ  وكحجػ   شلا ال يتعػد  نفعػو فاعلػو

ألّف األجػػػػر عػػػػوض االنتفػػػػاع  ومل ػلصػػػػل لغػػػػريه ىػػػػا ىنػػػػا انتفػػػػاع    األجػػػػرة عليهػػػػا
فألجارتػػػو غػػػري جػػػائزة ذلػػػذا السػػػبب  ألّ ػػػا فػػػرض عليػػػو. أمػػػا إف كانػػػت العبػػػادة شلػػػا 

أل ػػا مػػوز اإلجػػارة عليهػػا  وذلػػك كػػاألذاف لغػػريه  وكألمامتػػو ف  يتعػػد  نفعػػو فاعلػػو
غريه  أو كاسػت جار مػن ػلػج عػن ميِّػت لػو  أو مػن يػ دي زكاتػو عنػو. فػألف ذلػك  

ألنّػػو عقػػد علػػى منفعػػة بعػػوض. واألجػػر ىنػػا عػػوض االنتفػػاع  وقػػد   كلػػو جػػائز
حصل بغريه فجازت اإلجارة. وأمػا مػا رو  الممػذي عػن عثمػاف بػن أ  العػاص 

أف أتخذ مؤذنػا  ال يأخػذ علػى   إف من آخر ما عهد إليَّ النبي»أنو قاؿ:  من
فيػو عػن ا ػاذ ادلػ ذف الػذي يأخػذ  فهذا احلديث  ى الرسػوؿ « . أجرا   أذانو

أجراً  م ذناً لو  ومل ينو عن أخذ ادل ذف أجراً  وىو يدؿ على أف ىنالػك مػ ذنني 
ه عػػػن ا ػػػاذ ادلػػػ ذف شلػػػن يأخػػػذ يأخػػػذوف أجػػػراً  ورخػػػرين ال يأخػػػذوف أجػػػراً. فنهػػػا

أجراً. و يػو ىػذا فيػو تنفػري مػن أخػذ األجػر علػى األذاف  شلػا يشػعر بكراىػة أخػذ 
األجػػػرة عليػػػو  غػػػري أنػػػو ال يػػػدؿ علػػػى حتػػػرمي اإلجػػػارة علػػػى األذاف بػػػل يػػػدؿ علػػػى 

 جوازىا مع الكراىة. 
فألنّػػو غلػػوز للمػػرء أف يسػػتأجر معلمػػاً يعلػػم أوالده  أو يعلمػػو   أمػػا التعلػػيم

ألّف التعلػػػيم منفعػػػة مباحػػػة  غلػػػوز  ؛ىػػو  أو يعلػػػم مػػػن شػػػاء شلػػػن يرغػػػب تعلػػػيمهم



 ٜٚ 

أخػػذ العػػوض عنهػػا  فتجػػوز اإلجػػارة عليػػو  وقػػد أجػػاز الشػػرع أخػػذ األجػػرة علػػى 
تعلػػيم القػػررف  فكػػاف جػػواز أخػػذ األجػػرة علػػى تعلػػيم غػػري القػػررف مػػن بػػاب أوىل. 

ما أخذتم عليػو أحق »أنو قاؿ:  فقد رو  البخاري عن ابن عباس عن النيب 
وقػػد انعقػػد إمجػػاع الصػػحابة علػػى أنػػو غلػػوز أخػػذ الػػرزؽ علػػى « . كتػػاب اهلل أجػػرا  

التعلػػيم مػػن بيػػت ادلػػاؿ  فجػػاز أخػػذ األجػػر عليػػو  فقػػد روي عػػن طريػػق ابػػن أ  
كػػاف بالمدينػػة ثالثػػة شػػيبة عػػن صػػدقة الدمشػػقي عػػن الوضػػية بػػن عطػػاء قػػاؿ:  

يرزؽ كل واحد مػنهم خمسػة  عمر بن الخطاب فكاف  معلمين يعلموف الصبياف
( . فهػذا كلػو يػدؿ علػى جػواز أخػذ األجػرة علػى التعلػيم. أمػا مػا عشر كل شػهر

فأل ػػػا مجيعهػػػا منصػػبة علػػػى النهػػػي عػػػن   ورد مػػن أحاديػػػث النهػػػي يف ىػػذا البػػػاب
أخػػذ األجػػرة علػػى تعلػػيم القػػررف  ال النهػػي عػػن االسػػت جار علػػى تعليمػػو  وىػػي  

ى تعلػػيم القػػررف  ال علػػى حتػػرمي اإلجػػارة كلهػػا تػػدؿ علػػى كراىػػة أخػػذ األجػػرة علػػ
فيكػره أخػذ األجػرة علػى تعلػيم   على تعلمو. وكراىة أخذ األجرة ال تنفي اجلػواز

 مع جواز التأجري عليو.   القررف
ألّ ا منفعة ؽلكن للمسػتأجر اسػتيفاؤىا   ؛وأما إجارة الطبيب فهي جائزة

رلهػوؿ. وغلػوز أف يسػتأجر ولكن ال موز إجارتو على السء  ألنّو است جار على 
الطبيب ليفحصو  ألنّػو منفعػة معلومػة  وغلػوز أف يسػتأجر الطبيػب خبدمتػو أيامػاً 
معلومػػػة  ألنّػػػو عمػػػل زلػػػدود  وغلػػػوز أف يسػػػتأجره ليداويػػػو  فػػػألف مداواتػػػو معلومػػػة 
علمػػػاً نافيػػػاً للجهالػػػة  حػػػ  ولػػػو مل يعلػػػم نػػػوع ادلػػػرض  إذ يكفػػػي أف يعػػػرؼ أنػػػو 

ت جار الطبيػػب ألّف الطػػب منفعػػة  ؽلكػػن للمسػػتأجر مػػريح فقػػا. وإظلػػا جػػاز اسػػ
مػػػا يػػػدؿ علػػػى  اسػػػتيفاؤىا  فتجػػػوز اإلجػػػارة عليهػػػا. وألنػػػو قػػػد ورد عػػػن النػػػيب 

 احػػػتجم»جػػػواز اإلجػػػارة علػػػى الطػػػب فقػػػد رو  البخػػػاري عػػػن أنػػػس أنػػػو قػػػاؿ: 
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فحجمو أبو طيبة وأعطاه صاعين مػن طعػاـ وكلّػم مواليػو فخففػوا   رسوؿ اهلل
احلجامػة يف ذلػك الوقػت مػن األدويػة الػيت يتطبػب هبػا  فػدؿ وقد كانت « . عنو

 كسػب الحجػاـ» : أخذ األجرة عليها على جواز تأجري الطبيب. وأما قولػو
فػػػبل يػػػدؿ علػػػى منػػػع إجػػػارة   الػػذي رواه الممػػػذي عػػػن رافػػػع بػػػن خػػديج« خبيػػػث

 احلجػػاـ  بػػل يػػدؿ علػػى كراىػػة التكسػػب باحلجامػػة مػػع إباحتهػػا  بػػدليل أف النػػيب
 ن أ  ػداف بػػػلم عػػن معػػػ. رواه مسػػثػػـو والبصػػل خبيثػػين مػػع إباحتهمػػاسػػمى ال
 ة.ػو خاصّ ػتػعػفػلحة. ىذا كلو يف األجري الذي منػط

فػألف خدماتػو تعتػس مصػلحة مػن ادلصػا    وأما األجري الذي منفعتػو عامػة
الػػػيت غلػػػب علػػػى الدولػػػة توفريىػػػا للنػػػاس  وذلػػػك ألّف كػػػل منفعػػػة يتعػػػد  نفعهػػػا 

عػػػػة  وكانػػػػت اجلماعػػػػة زلتاجػػػػة إليهػػػػا  كانػػػػت ىػػػػذه ادلنفعػػػػة مػػػػن األفػػػػراد إىل اجلما
 توفريىػػػا للنػػػاس مجيعػػػاً. وذلػػػك كػػػأفْ  ادلصػػػا  العامػػػة الػػػيت غلػػػب علػػػى بيػػػت ادلػػػاؿ

يسػػػتأجر األمػػػري مػػػن يقضػػػي بػػػني النّػػػاس مشػػػاىرة  وكاسػػػت جار مػػػو في الػػػدوائر 
وادلصػػػػا   وكاسػػػػت جار ادلػػػػ ذنني واألئمػػػػة. ويػػػػدخل يف ادلصػػػػا  الػػػػيت غلػػػػب علػػػػى 

لدولة است جار األجراء ذلا للنػاس مجيعػاً التعلػيم والتطبيػب. أمػا التعلػيم فئلمجػاع ا
وألف الصػػحابة علػػى إعطػػاء رزؽ ادلعلمػػني قػػدراً معينػػاً مػػن بيػػت ادلػػاؿ أجػػراً ذلػػم  

وبػدؿ   األسير مػن الكّفػار تعلػيم عشػرة مػن أبنػاء المسػلمين الرسوؿ جعل فداء
  فػػ ف الرسػػوؿمني. وأمػا الطػػب   وىػػي ملػك جلميػػع ادلسػػلفدائػو مػػن الغنػػائم
. فكػوف الرسػوؿ جاءتػو اذلديػة  ومل يتصػرؼ فجعلو للمسػلمين ُأىِدَي إليو طبيبٌ 
بل جعلها للمسلمني  دليل على أف ىذه اذلديػة شلػا ىػو لعامػة   هبا  ومل يأخذىا

ادلسػػػػلمني  وليسػػػػت لػػػػو. فالرسػػػػوؿ إذا جػػػػاءه شػػػػيء ىديػػػػة  ووضػػػػعو للمسػػػػلمني 
ا ىػو لعامػة ادلسػلمني. وعلػى ذلػك فػألف رزؽ األطبػاء يكوف ىذا الشيء شل  عامة
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وادلعلمػػني يف بيػػت ادلػػاؿ  وإف كػػاف غلػػوز للفػػرد أف يسػػتأجر طبيبػػاً  وأف يسػػتأجر 
معلمػػػاً. إالّ أنػػػو غلػػػب علػػػى الدولػػػة أف تػػػوفر الطػػػب والتعلػػػيم للرعيػػػة مجػػػيعهم  ال 

هػو مػن فرؽ بني مسلم وذمي  وال بني غت وفقري  ألّف ىذا كاألذاف والقضاء  ف
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 

العامل يف أي نػوع مػن أنػواع  أـ دولة. فاألجري يشمل  أـ مجاعة  ادلستأجر فرداً 
بػػبل فػػرؽ يف احلكػػم الشػػرعي بػػني أجػػري الدولػػة  وأجػػري غريىػػا. فمو ػػف   العمػػل

الدولػػػػة  ومو ػػػػف اجلماعػػػػة  ومو ػػػػف الفػػػػرد كػػػػل مػػػػنهم عامػػػػل  ومػػػػري علػػػػيهم 
أحكػػػاـ العمػػػل  أي كػػػل مػػػنهم أجػػػري ومػػػري علػػػيهم أحكػػػاـ اإلجػػػارة. فػػػالفبلح 

اء  وكتػػػاب التجػػػار أجػػػراء  ومو فػػػو أجػػري  واخلػػػادـ أجػػػري  وعمػػػاؿ ادلصػػػانع أجػػر 
ألّف عقػػػػد اإلجػػػػارة إمػػػػا أف يػػػػرد علػػػػى منػػػػافع  ؛الدولػػػػة أجػػػػراء  وكػػػػل مػػػػنهم عامػػػػل

األعيػػاف  وإمػػا أف يػػرد علػػى منفعػػة العمػػل  وإمػػا أف يػػرد علػػى منفعػػة الشػػخص. 
عبلقػة لػو بػو. وإف إذ ال   فألف ورد على منافع األعياف مل يدخل فيو تث األجػري

أو   ةػنػػػػاؿ معيػألعمػػػ عػنائػػػػل كاسػػػت جار أربػػػاب احلػػػرؼ والصورد علػػػى منفعػػػة العمػػػ
فهػػذا ىػػو الػػذي يتعلػػق   َدمة والعمػػاؿػَ ورد علػػى منفعػػة الشػػخص  كاسػػت جار اخلػػ

 باألجري  أو ىذا ىو الذي ينطبق عليو أنو األجري.
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 األساس الذي يقـو عليو تقدير األجرة
أىليػػػػػة  نفعػػػػػة بعػػػػػوض. ويشػػػػػمط النعقػػػػػاد اإلجػػػػػارةادلاإلجػػػػػارة عقػػػػػد علػػػػػى 

  العاقػػػػػدين  بػػػػػأف يكػػػػػوف كػػػػػل منهمػػػػػا شليػػػػػزاً  ويشػػػػػمط لصػػػػػحتها رضػػػػػا العاقػػػػػدين
إذا اسػػػػتأجر أحػػػػدكم أجيػػػػرا  » :ويشػػػػمط أف تكػػػػوف األجػػػػرة معلومػػػػة لقولػػػػو 

رواه الػػدارقطت عػػن ابػػن مسػػعود  ودلػػا رو  أيػػد عػػن أ  سػػعيد « فليعلمػػو أجػػره
الّ أنػو إذا مل تكػن . إاستئجار األجيػر حتػى يتبػين لػو أجػره نهى عن  أف النيب

انعقدت اإلجػارة وصػحت  ويرجػع عنػد االخػتبلؼ يف مقػدارىا   األجرة معلومة
األجػػػػر عنػػػػد عقػػػػد اإلجػػػػارة  أو اختلػػػػف األجػػػػري  إىل أجػػػػر ادلثػػػػل. فػػػػألذا مل ُيسػػػػم  

وادلسػػػتأجر يف األجػػػر ادلسػػػمى  فألنّػػػو يرجػػػع إىل أجػػػر ادلثػػػل. وإظلػػػا يرجػػػع إىل أجػػػر 
يرجػػع فيػػو عنػػد عػػدـ التسػػمية  أو االخػػتبلؼ علػػى ادلثػػل قياسػػاً علػػى ادلهػػر  فألنّػػو 

الممذي وقاؿ حسن صػحي : و  النسائي وذلك دلا رو   إىل مهر ادلثل  ادلسمى
ُعود  أَنَّػػُو ُسػػِئَل َعػػْن رَُجػػل  تَػػػَزوََّج اْمػػَرَأة  َولَػػْم يَػْفػػِرْض َلَهػػا َصػػَداق ا َولَػػْم ػَعػػن ابْػػِن َمْسػػ»

ُل َصػػَداِؽ ِنَسػػائَِها ال وَْكػػَس َوال ػْ َهػػا ِمثػػُن َمْسػػُعود  لَ يَػػْدُخْل ِبَهػػا َحتَّػػى َمػػاَت فَػَقػػاَؿ ابْػػ
ـَ َمْعِقػُل بْػُن ِسػَناف  اأَلْشػَجِعيُّ فَػَقػاَؿ َقَضػى  ُة َوَلَها الِميػَراُث فَػَقػا َها الِعدَّ َشَطَط َوَعَليػْ

نَّػػا ِمثْػػَل الَّػػِذي َرُسػػوُؿ اللَّػػِو َصػػلَّى اللَّػػُو َعَلْيػػِو َوَسػػلََّم ِفػػي بِػػْروََع بِْنػػِت َواِشػػق  اْمػػَرَأة  مِ 
ذلا صداؽ نسػائها  أي مهػر مثػل  :. ومعىن قولو«ُعود  ػْيَت فَػَفِرَح ِبَها اْبُن َمسْ ػَقضَ 

مهػػر نسػػائها. فأوجػػب الشػػارع مهػػر ادلثػػل دلػػن مل ُيَسػػم  ذلػػا مهػػر. ومثػػل ذلػػك إذا 
  عقػد النكػاح الزمػاً يمتػب علػى ودلا كاف ادلهػر عوضػاً اختلف يف ادلهر ادلسمى. 

  بغػح النظػر عػن مقابػل ىػذا عقػد الـز يمتب علػى يقاس عليو كل عوضفألنّو 
العػػوض  أكػػاف مػػاالً كػػالبيع أـ منفعػػًة أـ جهػػداً كاإلجػػارة  أـ ضِللػػًة كمػػا يف عقػػد 

فألنّػػو ػلكػػم فيػػو بعػػوض ادلثػػل يف حالػػة عػػدـ تسػػمية العػػوض يف  وعليػػو  .النكػػاح
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ادلثػػػػل يف ولػػػػذلك ػلكػػػػم بػػػػأجر   العقػػػػد  أو االخػػػػتبلؼ علػػػػى العػػػػوض ادلسػػػػمى
عند عدـ التسػمية عنػد العقػد  وعنػد االخػتبلؼ   وبثمن ادلثل يف البيع  اإلجارة

يف ادلسمى. وعلى ىذا ػلكم بػأجر ادلثػل عنػد اخػتبلؼ األجػري وادلسػتأجر علػى 
األجػػر ادلسػػمى  وعنػػد عػػدـ تسػػمية األجػػر عنػػد العقػػد. فػػألذا عرفػػت األجػػرة عنػػد 

مل تعػػػػرؼ  أو اختلػػػػف علػػػػى  يكػػػػوف األجػػػػر حين ػػػػذ أجػػػػراً مسػػػػمى. وإذا  العقػػػػد
يكػػػوف األجػػر أجػػػر ادلثػػػل. وعلػػػى ذلػػك فػػػاألجرة قسػػػماف: أجػػػر   األجػػر ادلسػػػمى

مسمى  وأجر ادلثل. أما األجر ادلسمى فيشمط يف اعتباره رضػا العاقػدين عليػو  
فػػألذا رضػػي العاقػػداف بػػأجرة معينػػة كانػػت ىػػذه األجػػرة ىػػي األجػػر ادلسػػػمى  وال 

هػػا  كمػػا ال غلػػس األجػػري علػػى أخػػذ أقػػل منهػػا  غلػػس ادلسػػتأِجر علػػى دفػػع أكثػػر من
بػػػل ىػػػي األجػػػرة الواجبػػػة شػػػرعاً. أمػػػا أجػػػر ادلثػػػل فهػػػو أجػػػر مثػػػل العمػػػل  ومثػػػل 

إذا كػػػاف عقػػػد اإلجػػػارة قػػػد ورد علػػػى منفعػػػة العمػػػل. ويكػػػوف أجػػػر ادلثػػػل   العامػػػل
 إذا كاف عقد اإلجارة ورد على منفعة الشخص.  أجر مثل العامل فقا

ا ىػػػػػم ذوو اخلػػػػػسة يف تعيػػػػػني األجػػػػػرة  وليسػػػػػت والػػػػػذي يقػػػػػدر األجػػػػػرة إظلػػػػػ
الدولة  وال عرؼ أىل البلد  بل ىم اخلساء يف أجرة العمل  ادلراد تقػدير أجرتػو  

 أو العامل ادلراد تقدير أجرتو.
فهػو ادلنفعػة    أما األساس الذي يقـو عليو تقدير األجرة من قبػل اخلػساء

ّف عقػػػػد اإلجػػػػارة وارد علػػػػى أل ؛سػػػػواء أكانػػػػت منفعػػػػة العمػػػػل  أـ منفعػػػػة العامػػػػل
ادلنفعػػة  فتكػػوف ىػػي األسػػاس الػػذي يقػػـو عليػػو تقػػدير األجػػرة. فػػبل تقػػدر األجػػرة 
بألنتػػػاج األجػػػري  وال بػػػأدىن حػػػد دلسػػػتو  عيشػػػو بػػػني مجاعتػػػو  فػػػبل دخػػػل إلنتػػػاج 
األجػػري  وال الرتفػػاع مسػػتو  ادلعيشػػة يف تقػػديرىا  وإظلػػا يرجػػع تقػػديرىا للمنفعػػة  

  لقيمػػػػة ىػػػػذه ادلنفعػػػػة يف اجملتمػػػػع الػػػػذي يعيشػػػػوف فيػػػػوفبحسػػػػب تقػػػػدير اخلػػػػساء 
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ينظػػروف   وأجػػرة العامػػل  يقػدروف أجػػرة األجػػري  وحػني يقػػدر اخلػػساء أجػػرة العمػل
إىل قيمػػة ىػػذه ادلنفعػػة يف اجملتمػػع  فيقػػدرو ا بقيمػػة ادلنفعػػة الػػيت أداىػػا العامػػل أو 

بل غلػوز أف فػ  العمل. فألذا جػر  االخػتبلؼ علػى تقػدير قيمػة ادلنفعػة يف اجملتمػع
ألّف ادلسألة معرفػة قيمػة ادلنفعػة ال  ؛تقدر بالبينة واحلجة  بل يكتفى برأي اخلساء

 إقامة بينة على مقدارىا.
ىػػذا ىػػو األسػػاس الػػذي غلػػري عليػػو تقػػدير األجػػرة  وىػػو ادلنفعػػة حسػػب 
تقػػدير اخلػػساء. إالّ أنػػو حػػني يقػػدر اخلػػساء أجػػر ادلثػػل ال أجػػرة العمػػل  أو العامػػل 

نّػػو غلػػب علػػيهم أف ينظػػروا إىل الشػػخص ادلما ػػل لؤلجػػري لػػذلك العمػػل  فقػػا  فأل
اإلغلػػار وأف ينظػػروا يف نفػػس الوقػت إىل زمػػاف   أي أف ينظػروا إىل العمػػل والعامػل

 . ألّف األجرة تتفاوت بتفاوت العمل والعامل والزماف وادلكاف ؛ومكانو
ؼلتػػػػارىم أف   واألصػػػل يف اخلػػػػساء الػػػػذين يقػػػػدروف األجػػػػرة  أو أجػػػػر ادلثػػػػل

  أي ادلسػػػػتأجر واألجػػػػري  فػػػػألف مل ؼلتػػػػارا اخلػػػػساء  أو اختلفػػػػا عليهمػػػػا  العاقػػػػداف
 فاحملكمة أو الدولة ىي صاحبة الصبلحية يف تعيني ى الء اخلساء.

 األجير  ةتقدير أجر 
ينػػػػدفع اإلنسػػػػاف طبيعيػػػػاً إىل بػػػػذؿ رلهػػػػود إلنتػػػػاج ادلػػػػاؿ الػػػػذي يسػػػػد بػػػػو 

سػػػػتطيع سػػػدىا يف عزلػػػة عػػػن غػػػػريه. حاجاتػػػو. وحاجػػػات اإلنسػػػاف تتعػػػدد  وال ي
أمػراً   مػع غػريه نتػائج رلهػودا مفيو يتبادؿ   لذلك كاف عيش اإلنساف يف رلتمع

حتميػػاً. وذلػػذا فػػألف اإلنسػػاف الػػذي يعػػيش يف رلتمػػع يبػػذؿ رلهػػوده إلنتػػاج ادلػػػاؿ 
ألّف  ؛السػػتهبلكو ادلباشػػر وللتبػػادؿ  وال يبػػذؿ رلهػػوده لبلسػػتهبلؾ ادلباشػػر فقػػا
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  فهػػو يف حاجػػة إىل أمػػواؿ ال توجػػد عنػػده  ويف حاجػػة إىل أف حاجاتػػو متعػػددة
لػػػذلك كانػػػت األنػػػواع الػػػيت  ؛يسػػػتفيد مػػػن جهػػػد غػػػريه مباشػػػرة  كػػػالتعليم والطػػػب

ألنّػػػو ال  ؛غػػػري كافيػػػة إلشػػػباع مجيػػػع حاجاتػػػو  مهمػػػا تنوعػػػت وتعػػػددت  ينتجهػػػا
أف مػػن يسػػتطيع أف ينػػتج مػػا يشػػبع مجيػػع حاجاتػػو  جهػػوده اخلػػاص  بػػل ال بػػد 

علػػى رلهػػودات اآلخػػرين  فهػػو يف حاجػػة إىل مبادلػػة رلهػػودات اآلخػػرين  يعتمػػد
وإمػا  ػاؿ. ومػن ىنػا كػاف ال بػد مػن وجػود التبػادؿ يف   إما اهد منو  البلزمة لو

جهد الّناس. و ا أف ىذا اجلهد قد يوضع بدلو جهد رخر أو مػاؿ  صػار ال بػد 
كػػي ؽلكػػن مبادلتهػػا    مػػن مقيػػاس ػلػػدد قػػيم اجملهػػودات ادلبذولػػة بالنسػػبة لبعضػػها 

وػلدد قيم األمواؿ ادلػراد احلصػوؿ عليهػا لئلشػباع  لػيمكن مبادلتهػا ببعضػها  أو 
أف يكػػوف ادلقيػػاس الػػذي ػلػػدد قػػيم اجملهػػػودات  مػػن ولػػذلك كػػاف ال بػػد  ؛اهػػد

وقػػػػيم األمػػػػواؿ واحػػػػداً  حػػػػ  ؽلكػػػػن مبادلػػػػة األمػػػػواؿ ببعضػػػػها  ومبادلػػػػة األمػػػػواؿ 
. ولػػػذلك اصػػػطلحوا علػػػى اجلػػػزاء النقػػػدي   جهػػػودات  واجملهػػػودات  جهػػػودات

واحلصػػػػوؿ علػػػػى   ؿ اإلنسػػػػاف احلصػػػػوؿ علػػػػى ادلػػػػاؿ الػػػػبلـز لئلشػػػػباعالػػػػذي ؼلػػػػوّ 
اجملهػػودات البلزمػػة لئلشػػباع. وىػػو بالنسػػبة للسػػلعة يكػػوف مثنػػاً  وبالنسػػبة للجهػػد 

ألنّػػو يف تبػػػادؿ السػػلع مقابػػل لعػػػني السػػلعة  ويف تبػػادؿ اجملهػػػودات  ؛يكػػوف أجػػراً 
ولػػػذلك كػػػاف ال غػػػىًن لئلنسػػػاف عػػػن  ؛اجلهػػػد ادلبػػػذوؿ مػػػن اإلنسػػػاف مقابػػػل دلنفعػػػة

معامبلت البيع  كما ال غىن لػو عػن معػامبلت اإلجػارة. إالّ أنػو ال يوجػد ارتبػاط 
بػػػني البيػػػع واإلجػػػارة إالّ بكو مػػػا معاملػػػة بػػػني فػػػرد وفػػػرد مػػػن بػػػت اإلنسػػػاف  وال 

ف تقػػدير األجػػرة تتوقػػف اإلجػػارة علػػى البيػػع  وال األجػػرة علػػى الػػثمن. ولػػذلك كػػا
غػػػري تقػػػػدير الػػػػثمن  وال عبلقػػػػة ألحػػػػدعلا بػػػػاآلخر. وذلػػػػك ألّف الػػػػثمن ىػػػػو بػػػػدؿ 

فهػػػو حتمػػػاً مػػػاؿ مقابػػػل مػػػاؿ  سػػػواء قػػػدر ادلػػػاؿ بالقيمػػػة أو بػػػالثمن. أمػػػا   ادلػػػاؿ
األجػػرة فهػػػي بػػدؿ جهػػػد  وال ضػػرورة ألّف ينػػػتج ىػػػذا اجلهػػد مػػػااًل  بػػل قػػػد ينػػػتج 
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اجلهػد غػري مقتصػػرة علػى إنتػاج ادلػاؿ  بػػل  ف منفعػةإمػااًل  وقػد ال ينػتج مػػااًل  إذ 
ىنػػػاؾ منػػػافع أخػػػر  غػػػػري ادلػػػاؿ. فاجلهػػػد الػػػػذي يبػػػذؿ يف الزراعػػػة أو التجػػػػارة أو 

ينػػػتج مػػػااًل  وتزيػػػد   مهمػػػا كػػػاف نوعهػػػا  ومهمػػػا قػػػل أو كثػػػر مقػػػدارىا  الصػػػناعة
 ػروات الػببلد بػو مباشػرة. أمػا اخلػدمات الػيت يقػدمها الطبيػب وادلهنػدس واحملػػامي 

ومػػا شػػاهبها  فأل ػػا رلهػػودات ال تنػػتج مػػااًل  وال تزيػػد  ػػروة األّمػػة مباشػػرة. وادلعلػػم 
فألذا كػاف الصػانع أخػذ أجػراً  فقػد أخػذه مقابػل مػاؿ أنتجػو  ولكػن ادلهنػدس إذا 

مل يأخػػذه مقابػػل مػػاؿ  ألنّػػو مل ينػػتج أي مػػاؿ. ولػػذلك كػػاف تقػػدير   أخػػذ أجػػراً 
فهػػو لػػيس مقابػػل مػػاؿ   الػػثمن مقابػػل مػػاؿ حتمػػاً  خبػػبلؼ تقػػدير منفعػػة اجلهػػد 

بػػل مقابػػل منفعػػة قػػد تكػػوف مػػااًل  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 

ف ال تبػػىن اإلجػػارة علػػى البيػػع  وال البيػػع علػػى بينهمػػا  بػػل معػػىن اختبلفهمػػا ىػػو أ
اإلجػػارة  فػػبل يقػػدر الػػثمن بنػػاء علػػى تقػػدير األجػػرة  وال تقػػدر األجػػرة بنػػاء علػػى 

ألّف بنػػاء أحػػدعلا علػػى اآلخػػر يػػ دي إىل حتكػػم أمثػػاف السػػلع  الػػيت  ؛تقػػدير الػػثمن
ينتجهػػػػػا األجػػػػػري بػػػػػاألجرة الػػػػػيت يتقاضػػػػػاىا  مػػػػػع أف أمثػػػػػاف السػػػػػلع إظلػػػػػا تػػػػػتحكم 

أد ت إىل حتكػم ادلسػتأجر   ستأجر  ال باألجري  فألذا جعلت تتحكم باألجريبادل
بػػػاألجري  ينػػػزُؿ أجرتػػػو ويرفعهػػػا كّلمػػػا أراد  تجػػػة نػػػزوؿ األسػػػعار  أو ارتفاعهػػػا  
وىذا ال غلوز. ألّف أجرة األجري بدؿ منفعة عملو  فهي تساوي قيمة منفعتػو مػا 

جػري بأمثػاف السػلعة الػيت ينتجهػا  دامت األجرة مقدرة بينهما. فبل تػربا أجػرة األ
يف حػاؿ ىبػوط أسػعار   وال يقاؿ إف إجبار ادلستأجر على إعطاء األجػرة ادلقػدرة

ألّف  ؛تػػ دي إىل خسػػارتو  وىػػذه تػػ دي إىل إخػػراج العامػػل  السػػلعة الػػيت ينتجهػػا
ذلػك إظلػا ػَلُْصػػل إذا حصػل ىبػػوط للسػلعة يف السػػوؽ كلهػا. وىػػذا يرجػع لتقػػدير 
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ألّ ػػػم ينظػػػػروف إىل رلمػػػوع منفعػػػػة األجػػػػري  ؛العامػػػل ال للمسػػػػتأجر اخلػػػساء دلنفعػػػػة
بشػػػكل عػػػاـ  ال إىل حالػػػة واحػػػدة. وذلػػػذا ال يػػػربا تقػػػدير األجػػػرة بػػػثمن السػػػلعة 

 وإظلا يربا بتقدير اخلساء.
يػػ دي   فػػألف بنػػاء اإلجػػارة علػػى البيػػع  والبيػػع علػػى اإلجػػارة  وفػػوؽ ذلػػك

أف أمثػػاف احلاجيػػات إظلػػا تػػتحكم  إىل حتكػػم أمثػػاف احلاجيػػات بػػأجرة األجػػري  مػػع
  بكفايػة األجػػري ال بأجرتػو  فػػألذا جعلػػت أمثػاف احلاجيػػات تػتحكم بػػأجرة األجػػري

أدت إىل جعػػػل كفايػػػة األجػػػري علػػػى ادلسػػػتأجر َيْضػػػمنها لػػػو  مػػػع أف كفايػػػة كػػػل 
إنساف إظلا ىي جزء من رعاية ش ونو  وىي على الدولة  ال علػى ادلسػتأجر. وال 

ال   ري بألنتاجػو مطلقػاً  إذ قػد يكػػوف األجػري ضػعيف البنيػػةغلػوز ربػا كفايػة األجػػ
فػألذا ربطػت أجرتػو  ػا ينػتج    يقدر إالّ على إنتاج القليل الذي ىو دوف حاجتػو

أو باحلاجيات اليت ػلتاجها ُحـر من العيش اذلتء  وىذا ال غلػوز  فحػق العػيش 
قلػػيبًل  وسػػواء  نػػتج كثػرياً أـأغلػب أف يػػوفر لكػل إنسػػاف مػن رعايػػا الدولػػة  سػواء أ

أكاف قادراً علػى اإلنتػاج  أـ غػري قػادر. فػأجره يقػّدر بقيمػة منفعتػو  سػواء وفَػت 
تاجاتػػو  أـ مل تَػػِف. وعلػػى ذلػػك يكػػوف مػػن اخلطػػأ تقػػدير أجػػرة العامػػل بأمثػػاف 
السػػلع الػػيت ينتجهػػا  أو بأمثػػاف احلاجيػػات الػػيت ػلتاجهػػا. فيكػػوف مػػن اخلطػػأ بنػػاء 

علػػى اإلجػػارة. فػػبل غلػػوز بنػػاء أحػػدعلا علػػى اآلخػػر. اإلجػػارة علػػى البيػػع  والبيػػع 
ولػػذلك ال غلػػوز بنػػاء الػػثمن علػػى األجػػرة  وال بنػػاء األجػػرة علػػى الػػثمن. فتقػػدير 

ة  واعتبػػػارات ي نػػػثمن شػػػيء رخػػػر  وكػػػٌل لػػػو عوامػػػل ُمعَ األجػػػرة شػػػيء  وتقػػػدير الػػػ
خاّصػػػة تػػػتحكم يف التقػػػدير. فػػػاألجرة تقػػػدر  قػػػدار ادلنفعػػػة الػػػيت يعطيهػػػا اجلهػػػد  

صػػالة ال باجلهػػد  وإف كانػػت ادلنفعػػة نامػػة عػػن اجلهػػد إفالتقػػدير إظلػػا ىػػو بادلنفعػػة 
تسب االنتفػاع هبػذه   الذي بذؿ من الشخص. وىذه ادلنفعة يقدرىا اخلساء هبا
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ادلنفعة. وتقديرىا ليس أبدياً  وإظلا ىو مربوط بادلدة اليت اتفق عليهػا  أو بالعمػل 
نتهػت ادلػػدة  أو أصلػز العمػل بػػدأ تقػدير جديػػد الػذي اتفػق علػػى القيػاـ بػو. فػػألذا ا

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 

النقػود بني كمية النقود والكمية ادلقابلة ذلا من السلع. فالثمن ىو ما يعطػى مػن 
مقابػل وحػػدة مػن سػػلعة معينػػة  يف زمػن معػػني. وأمػا تقػػديره فألظلػػا يكػوف  ػػا تقػػرره 

باعتبػػار حاجػػة النّػػاس إليهػػا. نعػػم قػػد يقػػدر الػػثمن بقػػدر   السػػوؽ طبيعيػػاً للسػػلعة
حاجػػػة ادلشػػػمي للسػػػلعة  فيأخػػػذىا مهمػػػا كػػػاف مثنهػػػا  وقػػػد يكػػػوف بقػػػدر حاجػػػة 

 غلػػػوز  وىػػػو أمػػػر خطػػػر علػػػى البػػػائع فيبيعهػػػا مهمػػػا كػػػاف مثنهػػػا  ولكػػػن ذلػػػك ال
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 ادلقػّدر يف السػػوؽ للسػلعة. فقبػػوؿ ادلشػمي لػػثمن السػوؽ كػػاف 

  قبػوؿ البػائع لػثمن السػوؽ كػاف جسيػاً  والػذي حػدد ىػذا الػثمن وكػذلك  جسيػاً 
ىػػػو احلاجػػػة إىل منفعػػػة السػػػلعة يف   أف ؼلضػػػعا لػػػوعلػػػى وأجػػػس البػػػائع وادلشػػػمي 

بغػح النظػر عػن نفقػات إنتاجهػا. وعلػى ذلػك ؼلتلػف  فيو  اجملتمع الذي بيعت
ير األجػرة تقدير الثمن عن تقدير األجرة  وال عبلقة بينهما. ولذلك ال يبىن تقػد

علػى تقػدير الػثمن. والػثمن إظلػا حتػدده احلاجػة إىل السػلعة  وتكػوف النػدرة عػػامبلً 
مػػ  راً يف تقػػػديره  وال ؽلكػػػن أف يقػػػاس الػػػثمن بنفقػػػات اإلنتػػػاج. فقػػػد ال يتسػػػاو  

حسب الظػروؼ   وقد يكوف أكثر  الثمن مع نفقات اإلنتاج  إذ قد يكوف أقل
فألنّػػػو ػلصػػل طبيعيػػاً تعػػادؿ بػػني مثػػػن   يػػليف ادلػػد  القصػػري. وأمػػا يف ادلػػد  الطو 

السوؽ ونفقات اإلنتاج  ولكن ذلك ال غلعل األجر مربوطػاً بػثمن السػلعة. فػألف 
ادلشػػػػمين يف ادلػػػػد  القصػػػػري  وادلػػػػد  الطويػػػػل ال ينظػػػػروف يف شػػػػراء السػػػػلعة إىل 
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مػػػع مراعػػػاة   احلاجػػػة إىل السػػػلعة  يف كلتػػػا احلػػػالتني  تكاليفهػػػا  وإظلػػػا يقػػػرر مثنهػػػا
 الندرة. عامل 

 وقػػػد اختلػػػف الرأ ػػػاليوف والشػػػيوعيوف يف تقػػػدير األجػػػرة لؤلجػػػري اختبلفػػػاً 
جعلهما متباينني. فالرأ ػاليوف يعطػوف العامػل األجػر الطبيعػي. واألجػر الطبيعػي 
عندىم ىو ما ػلتاج إليو العامل من أسػباب ادلعيشػة عنػد أدىن حػدىا  ويزيػدوف 

دىن حػدىا  وينقصػونو إذا نقصػت. ىذا األجر إذا زادت تكاليف ادلعيشة عنػد أ
وعلػػػى ذلػػػك فػػػأجر العامػػػل يقػػػدر تسػػػب تكػػػاليف ادلعيشػػػة  بغػػػح النظػػػر عػػػن 

ىػػػػا جهػػػػده للفػػػػرد واجملتمػػػػع. وأمػػػػا مػػػػا يأخػػػػذه العمػػػػاؿ يف أوروبػػػػا اادلنفعػػػػة الػػػػيت أد
فألنّػػػو تعػػػديل للنظػػػاـ الرأ ػػػا  يف إعطػػػاء العامػػػل   وأمريكػػػا مػػػن البلػػػداف الرأ اليػػػة

  وعّما تعطيػو حريػة ادللكيػة  ومػع ذلػك فألنّػو بػالرغم مػن ىػذا حقوقاً تزيد عم ا لو
الػػػذي   ال يػػػزاؿ مػػػا يأخػػػذه العامػػػل ىػػػو مقػػػدار أدىن حػػػد مػػػن العػػػيش  التعػػػديل

يسػػػتطيع أف يعػػػيش بػػػو يف مسػػػتو  ال يتضػػػجر. ولػػػيس ىػػػو مقػػػدار مػػػا ينػػػتج مػػػن 
 غلعػل أدىن  الصناعة. على أف رفع مستو  ادلعيشة يف اجملتمع يف أوروبػا وأمريكػا

حػػػد يأخػػػذه شلّكنػػػاً لػػػو مػػػن أف يكػػػوف  ػػػاىراً بػػػادلظهر الطيػػػب  ولكنػػػو ال يأخػػػذ 
وإف كػػػاف ال غلعػػػل   مقػػػدار مػػػا ينتجػػػو. فتقػػػدير أجػػػر العامػػػل يف أوروبػػػا وأمريكػػػا

وبعػػػح حاجاتػػػو   العامػػل فقػػػرياً بنسػػبتنا ضلػػػن  وغلعلػػػو مشػػبعاً حاجاتػػػو األساسػػية
  يت يعػػػيش بينهػػػا ىػػػوالكماليػػػة  ولكنػػػو إذا قػػػيس يف مسػػػتو  معيشػػػة اجلماعػػػة الػػػ

يكػػػػوف يف مسػػػػتو  مػػػػنخفح نسػػػػبياً  وإف كػػػػاف مرتفعػػػػاً بالنسػػػػبة لنػػػػا. وعلػػػػى أي 
فػػػألف   فألنّػػػو بػػػالرغم مػػػن رفػػػع مسػػػتو  معيشػػػة العمػػػاؿ يف أوروبػػػا وأمريكػػػا  حػػػاؿ

ال يػزاؿ ىػو  قػدار أدىن حػد مػن   تقدير األجر ىناؾ  ويف كل البلداف الرأ الية
 العيش بالنسبة جملتمعو.
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فألنّػػػػو مػػػػا داـ التقػػػػدير ىػػػػو  ػػػػا ػلتػػػػاج إليػػػػو العامػػػػل مػػػػن   اؿوعلػػػػى أي حػػػػ
وسػػػائل ادلعيشػػػة عنػػػد أدىن حػػػدىا  فألنّػػػو سػػػيمتب علػػػى ذلػػػك أف يظػػػل العمػػػاؿ 

بالنسػػبة   تػػدود مػا ػلتاجونػػو لسػػد حاجػا م عنػػد أدىن حػػدىا  زلػدودي ادللكيػػة
للجماعة الػيت يعيشػوف بينهػا. سػواء أكانػت معيشػتهم لسػد حاجػا م األساسػية 

كمػػا ىػػي حػػاؿ العمػػاؿ يف البلػػداف ادلتػػأخرة  كػػالببلد اإلسػػبلمية  أـ لسػػد    فقػػا
حاجػػػػا م األساسػػػػية والكماليػػػػة  كمػػػػا ىػػػػي حػػػػاؿ العمػػػػاؿ يف البلػػػػداف ادلتقدمػػػػة   
كأوروبػػػػا وأمريكػػػػا. فػػػػألف العامػػػػل فيهػػػػا مجيعهػػػػا زلػػػػدود ادللكيػػػػة تػػػػدود أدىن حػػػػد 

سػػػتو  ادلعيشػػػة بالنسػػػبة للجماعػػػة الػػػيت يعػػػيش بينهػػػا  مهمػػػا اختلػػػف م  دلعيشػػػتو
ارتفاعاً واطلفاضاً  وما داـ التقدير ىو  ا ػَلتػاج إليػو العامػل مػن أسػباب ادلعيشػة 

 عند أدىن حّدىا. 
لػػو الفضػػل    م يػػروف أف العمػػل الػػذي قػػاـ بػػو العامػػلألأمػػا الشػػيوعيوف فػػ

وإاػػػػاـ صػػػػنعها. وأف العمػػػػل  أو القػػػػدرة علػػػػى العمػػػػل   السػػػػلعة  األوؿ يف إنتػػػػاج
فالشػػػيوعية تػػػر  أف عمػػػل   ياً يف إنتػػػاج السػػػلعة. وعلػػػى ذلػػػكتلعػػػب دوراً أساسػػػ

العامػػل ىػػو األسػػاس يف اإلنتػػاج  فيكػػوف أجػػر العامػػل ىػػو مػػا ينتجػػو  وأف مجيػػع 
نفقػػػات اإلنتػػػاج تػػػرد إىل عنصػػػر واحػػػد ىػػػو العمػػػل  وىػػػذا طبعػػػاً سلػػػالف للواقػػػع. 

ىػػػو أسػػػاس قيمػػػة   يف الكػػػوف  فػػػالواقع احملسػػػوس ىػػػو أف ادلػػػاؿ الػػػذي خلقػػػو ا 
سلعة  والنفقات اليت بذلت يف زيادة ادلنفعة ذلذا ادلاؿ  أو إغلػاد منفعػة فيػو مػع ال

 .العمػػػل  ىػػػي الػػػيت جعلتػػػو علػػػى الشػػػكل الػػػذي صػػػار إليػػػو  يػػػ دي منفعػػػة معينػػػة
فجعػػػل العمػػػل ىػػػو األسػػػاس خطػػػأ سلػػػالف للواقػػػع  وجعػػػل السػػػلعة ادلنتجػػػة أجػػػرة 

د يكػوف بػذذلا عامػل رخػر وقػ  وللنفقات اليت بذلت  للعامل إْىَداٌر للمادة اخلاـ
أخػػذ أجرىػػا. فالعامػػل احلػػا  مل ينػػتج السػػلعة  وال يػػرد إنتاجهػػا إىل عملػػو مطلقػػاً 



 ٜٔٓ 

ح  يعطى السلعة أجراً لو. على أنػو لػو فرضػنا أف ادلقصػود جػنس العامػل  فألنّػو 
وىي قد خلقها ا   فبل يصػ  أف  ػدر وال ػلسػب حسػاهبا.   تبقى ادلادة اخلاـ

امل جنساً يف تقدير األجرة خطػأ  ألّف العمػاؿ أفػراد معينػوف  على أف اعتبار الع
واألجػر إظلػػا ىػو ذلػػ الء األفػػراد  فاعتبػار جػػنس العامػػل ال يػ دي إىل تقػػدير أجػػر  
وإظلػػا يػػ دي إىل إلغػػاء األجػػر  وإلغػػاء ادللكيػػة  وىػػذا يتنػػاقح مػػع فطػػرة اإلنسػػاف  

علػػػػى أف وىػػػػو فكػػػػر غلػػػػا  ولػػػػيس لػػػػو واقػػػػع زلسػػػػوس. فػػػػالواقع احملسػػػػوس يػػػػدؿ 
اإلنسػػاف ينػػدفع إلشػػباع حاجاتػػو بنفسػػو  فيجعلػػو اندفاعػػو ىػػذا يسػػعى ليحوزىػػا 

ليصػب    من الكوف  أو من إنساف رخر  أو بألضافة جهد منػو إىل مػا يف الكػوف
ادلاؿ صاحلاً إلشباع حاجاتو. ولذلك كانت نظرية تقدير األجػر عنػد الشػيوعيني 

ناقصػػاً   ديػػد األجػػر  ػػا أنتجػػوبأنػػو السػػلعة الػػيت أنتجهػػا خاط ػػة  وكػػذلك كػػاف حت
  خاط ػػاً أيضػػاً  ألّف األدوات الػػيت اسػػتعملها  والنفقػػات الػػيت بػػذذلا  ادلػػادة اخلػػاـ

قػػػػد سػػػػاعلت يف تكػػػػوين السػػػػلعة  وىػػػػي ليسػػػػت جػػػػزءاً مػػػػن عمػػػػل العامػػػػل. وإذا 
علػػى اعتبػػار أف العمػػل جػػنس  أد  ذلػػك إىل   اعتػػست جػػزءاً مػػن عمػػل العامػػل

ا تقػػدـ. علػػى أف أجػػرة العامػػل ال تػػرتبا بالسػػلعة ال إلغػػاء األجػػرة  وىػػذا خطػػأ دلػػ
قيمًة  وال مثناً  وإظلا ترتبا بادلنفعة اليت أد اىا ىذا اجلهػد للفػرد وللجماعػة  سػواء 
أكانػػػت ىػػػذه ادلنفعػػػة موجػػػودة يف ادلػػػادة اخلػػػاـ كػػػالُفْطر والتفاحػػػة  أـ موجػػػودة يف 

يف ىػػػذه ادلنفعػػػة   عمػػػل العامػػػل كالقػػػاطرة البخاريػػػة. فػػػألف تقػػػدير اجلهػػػد إظلػػػا ىػػػو
  ولػػػيس يف السػػػلعة الػػػيت أنتجهػػػا. ولػػػذلك كػػػاف حتديػػػد األجػػػر للعامػػػل تػػػد معػػػني

مهمػػػػا كػػػػاف قياسػػػػو  خطػػػػأ سلالفػػػػاً للواقػػػػع احملسػػػػوس  ويكفػػػػي أف يكػػػػوف األجػػػػر 
  معلومػػاً  ال زلػػدداً تػػد معػػني. وعليػػو فػػألف نظريػػة تقػػدير األجػػرة عنػػد الرأ ػػاليني

  الفػػػة للواقػػػع  وتسػػػبب إفسػػػاد العبلقػػػاتخاط ػػػة سل  واالشػػػماكيني  والشػػػيوعيني
 إلشباع حاجا م.  اليت غلب أف تقـو بني الّناس
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ويرجع ىذا اخلبلؼ يف تقدير أجرة العامل إىل اختبلفهم يف معػىن القيمػة 
بأ ػػا   ؼ بعػػح الرأ ػػاليني القيمػػةأي يف حتديػػد قيمػػة السػػلعة. وقػػد عػػرّ   للسػػلعة

  مػػػواد أوليػػػة  كالقػػػاطرة البخاريػػػةو   ورلهػػػود  ىػػػي مػػػا تتكلفػػػو السػػػلعة مػػػن وقػػػت
قيمتهػػػا أكثػػػر مػػػن قيمػػػة الدراجػػػة. وىػػػذه القيمػػػة تسػػػب نُػػػْدَرِ ا عنػػػدىم. وقػػػاؿ 
رخػػػػػػروف إف قيمػػػػػػة الشػػػػػػيء تتوقػػػػػػف علػػػػػػى منفعتػػػػػػو  أي علػػػػػػى قو تػػػػػػو يف إشػػػػػػباع 
احلاجػػات. وقػػاؿ رخػػروف بػػأف قيمػػة أيػػة سػػلعة تتوقػػف علػػى كميّػػة العمػػل ادلبػػذوؿ 

ر العمل الذي بذؿ يف إنتاج ادلعػدات واألدوات  يف إنتاجها  ويضاؼ إليو مقدا
وىػػػػي الػػػػيت تسػػػػمى   الػػػػيت تسػػػػتخدـ يف عمليػػػػة اإلنتػػػػاج. إالّ أف النظريػػػػة احلديثػػػػة

يّة تنظر إىل القيمة من ناحية ادلنتج وادلستهلك معاً  أي من ناحيػة   النظرية احلَْدِّ
يػػة العػػرض والطلػػب. فهػػي تتوقػػف علػػى كػػل مػػن العػػرض والطلػػب. فادلنفعػػة احلدّ 

ىي اليت حتكم الطلب  أي ىي  اية قػوة الشػيء يف إشػباع احلاجػة  تيػث تقػل 
بعػػػػدىا ِحػػػػد ة اإلشػػػػباع  أو تصػػػػب  ضػػػػرراً. وتكػػػػاليف اإلنتػػػػاج احلّديػػػػة ىػػػػي الػػػػيت 

تيػػث   العمػػل ادلبػػذوؿ يف إنتػػاج السػػلعةتػػتحكم يف العػػرض  أي ىػػي  ايػػة كميػػة 
حػػػػوؿ عنػػػػد النقطػػػػة الػػػػيت يصػػػػب  بػػػػذؿ كميػػػػة أخػػػػر  لئلنتػػػػاج خسػػػػارة. وإف القيمػػػػة تت

 .يتحقق عندىا التوازف بني ىاتني الظاىرتني
 كػػػارؿ مػػػاركس ذكػػػر أف ادلصػػػدر الوحيػػػد  فػػػألفّ   أمػػػا القيمػػػة عنػػػد الشػػػيوعيني

 ؿ الرأ ػػػا  يشػػػمي قػػػوة العامػػػلادلمػػػوّ  للقيمػػػة ىػػػو العمػػػل ادلبػػػذوؿ يف إنتاجهػػػا. وأفّ 
اّ يسػػتغل ىػػذه  بػػأجر ال يزيػػد عمػػا ىػػو ضػػروري إلبقائػػو حيػػاً قػػادراً علػػى العمػػل 

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 

العمػاؿ  باسػم الريػػع أّ ػا اثػل مػػا يغتصػبو ادلػبلؾ وأصػػحاب األعمػاؿ مػن حقػػوؽ 
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 . ؿ اليت مل يعمؼ طبعاً  شروعيتهاوالرب   وفائدة رأس ادلا
سػػلعة ىػػي  ةواحلقيقػػة الػػيت ىػػي فكػػر لػػو واقػػع يف احلػػس  ىػػي أف قيمػػة أيػػ

  مػػػع مبلحظػػػة عامػػػل النػػػدرة. ومػػػع أف ىػػػذه ادلنفعػػػة  مقػػػدار مػػػا فيهػػػا مػػػن منفعػػػة
يكػػػوف العمػػػل وسػػػيلة للحصػػػوؿ عليهػػػا  وقػػػد يكػػػوف وسػػػيلة إلنتاجهػػػا  ولكنػػػو ال 

 عند االنتفاع هبػا. ولػذلك كانػت النظػرة احلقيقيػة يبلح  مطلقاً عند تبادذلا  وال
مػػػع مبلحظػػػة عامػػػل النػػػدرة  سػػػواء ملكهػػػا   ىػػػي النظػػػرة إىل ادلنفعػػػة  سػػػلعة ةأليػػػ

مبادلة كالبيع. وال فرؽ يف ذلك بني اجملتمػع يف  ـاإلنساف ابتداء كالصيد مثبًل  أ
اف يف كػػػل موسػػػكو  واجملتمػػػع يف بػػػاريس  واجملتمػػػع يف ادلدينػػػة ادلنػػػورة  فػػػألف اإلنسػػػ

مكاف حني يسعى للحصوؿ على السلعة يقّدر مػا فيهػا مػن منفعػة مػع مبلحظػة 
النػػدرة. ىػػذه ىػػػي قيمتهػػا مػػػن حيػػث ىػػي عنػػػد اإلنسػػاف. وىػػػي القيمػػة احلقيقيػػػة 

فأل ػػا تقػػدر  قػػدار بػػدذلا بشػػيء رخػػر مػػن   للسػػلعة. أّمػػا القيمػػة الفعليػػة للسػػلعة
  ابتػػػة مهمػػػا تغػػػري الزمػػػافسػػػلعة أو نقػػػد. وتبقػػػى قيمتهػػػا ىػػػذه علػػػى ىػػػذا الوجػػػو  

مقابػل وحػدة مػن   والظروؼ. أما مثن السلعة فهو ما يُعطى من النقػود  وادلكاف
يف زمن معني  ومكػاف معػني  و ػروؼ معينػة. ويتغػري بتغػري األزمنػة   سلعة معينة

ىػو نسػبة ادلبادلػة بػني كميػة النقػود والكميػة   واألمكنة والظروؼ  وبعبارة أخػر 
 سلع. ادلقابلة ذلا من ال

فلػػو تػػزوج رجػػل امػػرأة وجعػػل مػػن مهرىػػا خزانػػة معينػػة موصػػوفة  وذكػػر أف 
قيمتهػا مخسػػوف دينػاراً وسػػلمها اخلزانػة بالفعػػل  تعينػت قيمػػة اخلزانػة بتسػػلمها ذلػػا 

فػألف عليػو تسػليم عػػني   وادعػت عليػو هبػا  عينػاً. فلػو أنػو أخػذىا منهػا بعػد ذلػػك
دعػػػى ىبلكهػػػا دفػػػع ذلػػػا مخسػػػني اخلزانػػػة ال مثنهػػػا  فػػػألف  بػػػت ىػػػبلؾ اخلزانػػػة  أو ا

دينػػاًر  ألّ ػػا قيمػػة اخلزانػػة  سػػواء أكػػاف مثػػل اخلزانػػة عنػػد الػػدعو  يسػػاوي أكثػػر 
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من مخسني دينػاراً أـ أقػل  ألّ ػا القيمػة ادلقػدرة فعػبًل  وال يعتػس مثػن مثػل اخلزانػة. 
خببلؼ ما لو ذكر يف العقد أف مثنها مخسوف دينػاراً  وسػلمها اخلزانػة بالفعػل  اّ 

وادعػػت عليػػو هبػػا  فػػألف لػػو تسػػليم اخلزانػػة  ولػػو دفػػع مثنهػػا مخسػػني   خػػذىا منهػػاأ
دينػػػاراً  ولػػػو أف يشػػػمي ذلػػػا خزانػػػة خبمسػػػني دينػػػاراً  سػػػواء أكانػػػت اخلزانػػػة عنػػػػد 
الػػدعو  تسػػاوي أكثػػر مػػن مخسػػني أـ أقػػل. فػػألف الواجػػب عليػػو دفػػع خزانػػة مثنهػػا 

 مخسوف ديناراً يف كل وقت.
فالقيمػػة الفعليػػة للسػػلعة ىػػي  .  والػػثمن يتغػػريوذلػػك ألّف القيمػػة ال تتغػػري

مقدار بدذلا حني التقدير  ومثن السلعة ىػو مػا يػدفع مقابلهػا مبادلػة يف السػوؽ. 
إظلػػػا ىػػػو يف البيػػػع  وسػػػائر أنػػػواع ادلبادلػػػة. أمػػػا   وىػػذا التفريػػػق بػػػني القيمػػػة والػػػثمن

قػدر مػرة فهي ادلقدار الذي تقدر فيو منفعة جهده عند العقد  وت  إجارة األجري
ال توجػػد عبلقػػة بػػني أجػػرة  وأخػػر  عنػػد انتهػػاء مػػّدة اإلجػػارة. ومػػن ىنػػا يظهػػر أنػػ

وقيمػػة السػػلعة  وال بػػني أجػػرة األجػػري وتكػػاليف اإلنتػػاج  وال بػػني أجػػرة   األجػػري
وإظلػػػا ىػػػي شػػػيء رخػػػر منفصػػػل  إذ ىػػػي مقػػػدار مػػػػا   األجػػػري ومسػػػتو  ادلعيشػػػة

ويكػػػوف تقػػػدير ىػػػذه ادلنفعػػػة تسػػػتحقو ادلنفعػػػة الػػػيت ػلصػػػل عليهػػػا منػػػو مسػػػتأجره  
لػػػيس راجعػػػاً للمسػػػتأجر  بػػػل راجعػػػاً للحاجػػػة ذلػػػذه ادلنفعػػػة. فوحػػػدة تقػػػدير أجػػػرة 
األجري ىي ىذه ادلنفعة ادلوصوفة هبػذا الوصػف  وىػذه األجػرة  تلػف بػاختبلؼ 
األعمػػاؿ  وتتفػػاوت بتفػػاوت اإلتقػػاف يف العمػػل الواحػػد. فػػأجرة ادلهنػػدس  تلػػف 

جػػار ادلػػاىر  تلػػف عػػن أجػػرة النجػػار العػػادي. وإظلػػا عػػن أجػػرة النجػػار  وأجػػرة الن
تسػب مػا يػ دوف مػن إتقػاف دلنفعػة اجلهػد    يرتفع أجػر النّػاس يف العمػل الواحػد

 وال يعتس ىذا ترقية ذلم وإظلا ىو أجرىم  الذي استحقوه بتحسينهم دلنفعتو. 
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 السبب الثاني من أسباب التملك
 اإلرث

ىو  ابت بنص القررف القطعي  ومن أسباب التملك للماؿ اإلرث  و 
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 عد ة أحكاـ. نفهم منها أف الذكر من األوالد يأخذ
ؤلنثى  ونفهم منها أف ابن االبن يعامل معاملة االبن يف حالة عدـ ل امضعف 

وجود األبناء  ألّف أوالد االبن الذكر يندرجوف حتت كلمة األوالد  خببلؼ ابن 
عامل معاملة ابن االبن يف حالة عدـ وجود األبناء  ألّف أوالد البنت فبل ي

البنت ال يندرجوف حتت كلمة أوالد يف اللغة. ونفهم أيضًا أف األوالد إف كانوا 
لالثنتين  وقد جعل النبي نساء فوؽ ا نتني فأل ن يشمكن يف  لثي المكة. 

كم ما فيكوف لبل نتني ح الصحابة على ذلك وأجمع  حكم ما فوقهما
فوقهما. فهذه أحكاـ فهمت من ادلعىن العاـ الذي ذكرتو اآلية. وهبذه 

باب ػاألحكاـ يستحق الوارث نصيبو من المكة. وعلى ذلك كاف من أس
 . لة يف الكتاب والسنة وإمجاع الصحابةػب أحكامو ادلفصػتس  التملك اإلرث

بػل   ّلة لػوواإلرث وسيلة من وسائل تفتيت الثروة  وليس تفتيت الثروة عِ 
وقػػػد أبيحػػػت ملكيتهػػػا  قػػػد تتجمػػػع يف يػػػد   ىػػػي بيػػػاف لواقعػػػو. وذلػػػك أف الثػػػروة
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فػػػألذا مػػػات ىػػػ الء فػػػألف اإلرث يفتػػػت  ػػػروا م بتوزيعهػػػا بػػػني   أفػػػراد حػػػاؿ حيػػػا م
أف وسػيلة تفتيػت الثػروة ىػذه طبيعيػاً ىػي ادلػرياث.   وقػد شػوىد يف الواقػع الور ة.

تعػػػمي تفتيػػػت الثػػػروة يف اإلرث  ػػػبلث  تبػػػني أف األحػػػواؿ الػػػيت  ومػػػن االسػػػتقراء
 أحواؿ ىي: 

احلالػػػػة األوىل أف يكػػػػوف الور ػػػػة يسػػػػتغرقوف مجيػػػػع ادلػػػػاؿ  حسػػػػب أحكػػػػاـ  -أ 
 اإلرث  وحين ذ يوزع عليهم ادلاؿ كلو. 

احلالػػة الثانيػػة أف ال يكػػوف ىنالػػك ور ػػة يسػػتغرقوف مجيػػع ادلػػاؿ  حسػػب  - ب
أو ادليتػػة عػػن زوج فقػػا   أحكػػاـ اإلرث. كمػػا إذا تػػويف ادليػػت عػػن زوجػػة فقػػا 

فألف الزوجة تأخذ الربػع فقػا  ويكػوف بػاقي ادلػرياث لبيػت ادلػاؿ  وإف كػاف الػزوج 
 فألنّو يأخذ النصف فقا  ويكوف باقي ادلرياث لبيت ادلاؿ. 

أف ال يكػػػػوف ىنالػػػك وارث مطلقػػػػاً  ويف ىػػػذه احلػػػػاؿ يكػػػوف ادلػػػػاؿ كلػػػػو  - جػػػػ
 لبيت ادلاؿ  أي للدولة. 

وينتقػػل ادلػػاؿ إىل الور ػػة  ويسػػتأنف تبػػادؿ ادلػػاؿ يف وبػػذلك تتفتػػت الثػػروة 
 دورة اقتصادية بني الّناس  وال ػلف  يف شخص معني تتجمع لديو الثروات. 
. واإلرث سػػػبب مشػػػروع للملكيػػػة  فمػػػن ورث شػػػي اً ملكػػػو ملكػػػاً مشػػػروعاً 

 فيكوف اإلرث سبباً من أسباب التملك اليت أِذف الشرع اإلسبلمي هبا. 
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 ن أسباب التملكالسبب الثالث م
 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 ُقوتِو ىو العمل. 

ألّ ا الراعي ذلذه الرعية   ؛كاف على الدولة أف  ي و لوفألذا تعذر عليو العمل  
اإلماـ الذي على »وادلس ولة عن توفري حاجا ا  قاؿ عليو الصبلة والسبلـ: 

رواه البخاري عن ابن عمر. فألذا تعذر « الّناس راع وىو مسؤوؿ عن رعيتو
ب أو كس سن  أو ألي سب  إغلاد عمل لو  أو عجز عن القياـ بالعمل  دلرض

كاف عيشو واجبًا على من أوجب عليو الشرع اإلنفاؽ    من أسباب العجز
عليو  فألف مل يوجد من مب عليو نفقتو  أو وجد وكاف غري قادر على 

كاف لو    اإلنفاؽ  كانت نفقتو على بيت ادلاؿ  أي على الدولة. وفوؽ ذلك
 يف بيت ادلاؿ حق رخر  وىو الزكاة. قاؿ تعاىل:        

           
  وىذا احلق فرض على األغنياء أف .

  اؿ تعاىل يف رية: ػوه. قػيدفع                 من سورة
 التوبة        الدولة يف ذلك  أي حقًا مفروضاً. وإف قّصرت

وقّصرت مجاعة ادلسلمني يف زلاسبتها  ويف كفالة احملتاجني  وليس متوقعًا يف 
أََوَده من أي  ومجاعة ادلسلمني أف تقّصر  كاف ذلذا الفرد أف يأخذ ما يقيم ب
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مكاف غلده  سواء أكاف ملك األفراد  أـ ملك الدولة. ويف ىذه احلاؿ ال يباح 
  ما داـ ىناؾ أكل عند أحد من الّناس. ألنّو ال للجائع أف يأكل حلم ادليتة

يُػَعدُّ مضطرًا ألكل ادليتة  مع وجود ما يأكلو يف يد أي إنساف. أما إذا مل 
فألف لو أف يأكل حلم ادليتة إلنقاذ حياتو. ودلا    يستطع احلصوؿ على األكل

مل يعتس الشارع أخذ   كاف العيش سببًا من أسباب احلصوؿ على ادلاؿ
  سرقة تقطع اليد عليها. عن أ  أمامة عن النيب  يف عاـ اجملاعة  الطعاـ

وكما ضمن الشرع حق الفرد يف ملكية « ال قطع في زمن المجاع»أنو قاؿ: 
َضِمَن إعطاؤه ىذا احلق بالتوجيو  رو  اإلماـ   ادلاؿ ألجل احلياة بالتشريع

رؤ جائعا  فقد أيما أىل َعْرَصة أصبح فيهم أم»قاؿ:   أيد أف رسوؿ ا 
  ورو  البزار عن أنس أف رسوؿ ا «. برئت منهم ذمة اهلل تبارؾ وتعالى

 « .ما آمن بي من بات شبعاف وجاره جائع إلى جنبو وىو يعلم بو»قاؿ: 
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 السبب الرابع من أسباب التملك
 إعطاء الدولة من أموالها للرعية

للرعيػػة  لسػػد ومػػن أسػػباب التملػػك إعطػػاء الدولػػة مػػن أمػػواؿ بيػػت ادلػػاؿ 
حػػاجتهم  أو لبلنتفػػاع  لكيػػتهم. أمػػا سػػد حػػاجتهم فكألعطػػائهم أمػػواالً لزراعػػة 

  مػػػن بيػػػت ادلػػػاؿ  أراضػػػيهم  أو لسػػػد ديػػػو م  فقػػػد أعطػػػى عمػػػر بػػػن اخلطػػػاب
أموااًل أعػا م هبػا علػى زراعػة أرضػهم  وسػد هبػا حػاجتهم    للفبلحني يف العراؽ

 دوف أف يسمدىا منهم.
نتفػػػػاع  لكيػػػػة الفػػػػرد  فتكػػػػوف يف اليػػػػك الدولػػػػة وأمػػػػا حاجػػػػة اجلماعػػػػة لبل

وأمواذلػػػػا ادلعطلػػػة ادلنفعػػػػة  بػػػأف تقطػػػػع الدولػػػة بعػػػػح   ألفػػػراد األّمػػػة ِمػػػػن أمبلكهػػػا
كما فعل رسوؿ اهلل حين قدـ المدينة فقػد أقطػع أبػا األرض  اليت ال مالك ذلػا  

فقػد أقطعػو رْكػر فرسػو فػي مػوات   كمػا أقطػع الزبيػر أرضػا  واسػعة  بكر وعمػر
وكما أقطع الخلفاء الراشػدوف مػن بعػده   وأقطعو أرضا  فيها شجر ونخل  لنقيعا

. فهذا الذي تقطعو الدولة للفرد يصػب  ملكػاً لػو هبػذا اإلقطػاع  أرضا  للمسلمين
ألّف اجلماعػػػػة يف حاجػػػػة إىل ىػػػػذه ادللكيػػػػة لبلنتفػػػػاع هبػػػػا  ولتسػػػػخري الفػػػػرد ذلػػػػذا 

بسػػػػػبب ىػػػػػذه   للجماعػػػػػةاالنتفػػػػػاع  واسػػػػػتخداـ نشػػػػػاطو الػػػػػذىت  أو اجلسػػػػػمي 
ادللكيػػػة. واسػػػتعماؿ لفػػػ  اإلقطػػػاع ىنػػػا اسػػػتعماؿ لغػػػوي وفقهػػػي  وال عبلقػػػة لػػػو 

 بالنظاـ اإلقطاعي اخلاص الذي مل يعرفو اإلسبلـ.
ما توزعو على احملاربني مػن الغنػائم. ومػا   ويلحق  ا تعطيو الدولة لؤلفراد

 يأذف بو اإلماـ باالستيبلء عليو من األسبلب.
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 س من أسباب التملكالسبب الخام
 األمواؿ التي يأخذىا األفراد دوف مقابل ماؿ أو جهد

ومن أسباب التملك أخذ األفراد مااًل دوف مقابل ماؿ أو جهد. وىذا 
 يشمل مخسة أشياء. 

صلة األفراد بعضهم بعضاً  سواء أكانت الصلة يف حيا م  كاذلبة  - ٔ
سائي وابن اسحق يف السرية فقد رو  النَ   واذلدية  أـ بعد وفا م  كالوصية

النبوية عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده أف وفد ىوازف دلا جاؤوا يطلبوف 
أف يرد عليهم ما غنمو منهم   (صلى ا  عليو وعلى رلو وسلم من رسوؿ ا  

ما  » :قاؿ رو  مالك عن عطاء بن مسلم عبد ا  اخلراسام أف رسوؿ ا  
أي فهو ىبة مت إليكم. ورو  ابن « فهو لكمكاف لي ولبني عبد المطلب 

وقاؿ « َتهاُدوا تَحابّوا»عساكر عن أ  ىريرة قاؿ: قاؿ عليو الصبلة والسبلـ: 
: «رواه « الذي يعود في ىبتو كالكلب يرجع في قيئو  ليس لنا َمَثُل السوء

 فألعطاء  البخاري عن ابن عباس. وال فرؽ يف اذلبة واذلدية بني الكافر وادلسلم
الكافر مباح  وقبوؿ ما أعطى ىو كقبوؿ ما أعطى ادلسلم. رو  مسلم عن 

في عهد قريش إذ  ،وىي مشركة ،قدمت علّي أميأ اء بنت أ  بكر قالت: 
َقِدَمْت علّي أمي ، يا رسوؿ اهلل :فقلت  فاستفتيت رسوؿ اهلل  ،عاىدىم

يد ورو  البخاري عن أ  ي« . نعم»قاؿ:  ووىي راغبة، أفأِصُل أمي
وكما « . بغلة بيضاء وكساه بردا   أىدع ملك أَيْػَلَة للنبي »الساعدي قاؿ: 
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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 .
 ،يعودني  فأتاني النبي ،فأشفيت منو على الموت ،مرضت بمكة مرضا  »

وليس يرثني إاّل ابنتي أفأتصدؽ بثلثي   إف لي ماال  كثيرا   ،يا رسوؿ اهلل فقلت:
الثلث   قاؿ: والثلث :قلت .قاؿ: ال وفالشطر قلت: :قاؿ .قاؿ: ال ومالي
 « .خير من أف تتركهم عالة يتكففوف الّناس ،إنك إف تركت ولدؾ أغنياء  كبير

أو   العػػػػني ادلوىوبػػػػة  أو الوصػػػػية  أو اذلبػػػػة  وؽللػػػػك الفػػػػرد بسػػػػبب اذلديػػػػة
 أو ادلوصى هبا.   ادلهداة

استحقاؽ ادلاؿ عوضًا عن ضرر من األضرار اليت حلقتو  وذلك   - ٕ
 وديات اجلراح. قاؿ تعاىل:  كدية القتيل                 

                 ورو  الَنسائي أف رسوؿ ا .   كتب إىل
وإف في النفس »وبعث بو مع عمرو بن حـز وجاء فيو:   أىل اليمن كتاباً 

الزىري عن . وأما ديات اجلراح فقد رو  الَنسائي عن « الّدية مائة من اإلبل
كتب   ا  بن حـز عن أبيو عن جده أف رسوؿ وأ  بكر بن زلمد بن عمر 

وفي   وفي اللساف الّدية  الّدية وعُ دْ وفي األنف إذا أوعب جَ »لو يف كتاب: 
  يةوفي الُصْلب الدّ   وفي الذكر الّدية  وفي البيضتين الّدية  الشفتين الّدية

 ،وفي المأمومة ثلث الّدية ،وفي الرْجل الواحدة نصف الّدية  وفي العينين الّدية
 «.وفي المنقلة خمس عشرة من اإلبل  وفي الجائفة ثلث الّدية

ويف ديػػػة ادلقتػػػوؿ يسػػػتحق ور تػػػو ديتػػػو علػػػى القاتػػػل يف القتػػػل العمػػػد  قػػػاؿ 
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مػػن  وابػػن ماجػػ رواه« . ال يجنػػي جػػاف  إالّ علػػى نفسػػو»عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ: 
فيسػتحق   واخلطػأ  كشػبو العمػد   طريق عمرو بن األحوص. وأما يف غػري العمػد

ور ػػة ادلقتػػوؿ الّديػػة علػػى عاقلػػة القاتػػل. فقػػد رو  البخػػاري عػػن أ  ىريػػرة قػػاؿ: 
هػػا ومػػا فػػي تاقتتلػػت امرأتػػاف مػػن ىػػذيل فرمػػت إحػػداىما األخػػرع بحجػػر فقتل»

  عبػػػٌد أو وليػػػدة نينهػػػا غُػػػرَّةٌ فقضػػػى أف ديػػػة ج بطنهػػػا فاختصػػػموا إلػػػى النبػػػي 
والعاقلة من ػلمل العقل  والعقل ىنا ىػو « . وقضى أف دية المرأة على عاقلتها
ويػدخل فيهػا إخوتػو  وعمومتػو  وأبنػاؤىم  وإف الّدية. والعاقلة ىي كل العصػبة  

  . وإذا مل تكػػن للقاتػػل عاقلػػة أُخػػذت الّديػػة مػػن بيػػت ادلػػاؿ  ألّف النػػيبسػػفلوا
من بيت ادلػاؿ. وُرِوَي أف رجػبلً قُتِػل يف زحػاـ   ي  الذي قتل خبيسود  األنصار 

يف زمػػاف عمػػر فلػػم يعػػرؼ قاتلػػو فقػػاؿ علػػي  لعمػػر: يػػا أمػػري ادلػػ منني ال يُطَػػلُّ دـ 
 أمرئ مسلم فأدِّ ديتو من بيت ادلاؿ.

وأما ديػات اجلػراح  وىػي الشػجاج يف رأس  أو وجػو  أو قطػع عضػو  أو 
والعقػػػل. فػػػألذا حصػػػل   ة  كتفويػػػت السػػػمع والبصػػػرقطػػػع حلػػػم  أو تفويػػػت منفعػػػ
تسػب األحكػاـ   استحق الّدية علػى ىػذا اجلػرح  إلنساف جرح من ىذه اجلراح

ادلفصػػػلة لكػػػل عضػػػو مػػػن األعضػػػاء  ولكػػػػل حالػػػة مػػػن احلػػػاالت. وؽللػػػك الفػػػػرد 
بسبب الّدية ادلاؿ الػذي ؼلصػو مػن ديػة ادلقتػوؿ  أو ديػة العضػو الػذي تلػف  أو 

 ت.ادلنفعة اليت فوت
  استحقاؽ ادلهر وتوابعو بعقد النكاح  فألف ادلرأة الك ىذا ادلاؿ - ٖ

ادلنفعة على الوجو ادلفصل يف أحكاـ الزواج. وليس ىذا ادلاؿ بدؿ منفعة  فألف 
 : وإظلا ىو مستحق بنص الشرع. قاؿ تعاىل  متبادلة بني الزوجني      
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          بالفريضة اليت فرض ا  تعاىل  والنحلة   طيب نفسأي عن
ألّف كل واحد من الزوجني يستمتع بصاحبو. ورو  أيد  ؛العطية  أي عطية

فقاؿ رسوؿ   جاء عبد الرحمن بن عوؼ وعليو َردُْع زعفراف» :عن أنس قاؿ
 قاؿ: وفقاؿ: ما أصدقتها ،تزوجت امرأة ،فقاؿ: يا رسوؿ اهلل وَمْهيمَ  :اهلل 
 « . َأْوِلْم ولو بشاة قاؿ:. نواة من ذىبوزف 

  فػػألف كػػاف ؽلكػػن حفظهػػا  يُنظػػر  اللَُّقطَػػة: إذا وجػػد شػػخص لقطػػة - ٗ
والثيػػػاب  وكػػػاف ذلػػػك يف غػػػري احلػػػـر    واجلػػػواىر  والفضػػػة  وتعريفهػػػا  كالػػػذىب

جػػاز التقاطػػو للتملػػك  دلػػا رو  أبػػو داود عػػن عبػػد ا  بػػن عمػػرو بػػن العػػاص أف 
)أي  اءتػػػػيمػػػػا كػػػػاف منهػػػػا فػػػػي طريػػػػق المِ »قطػػػػة فقػػػػاؿ: سػػػػ ل عػػػػن الل  النػػػػيب

وإف   فػإف جػاء طالبهػا فادفعهػا إليػو ،فعّرفهػا سػنة ،أو القرية الجامعػة المسلوكة(
أما « . يعني ففيها وفي الركاز الخمس  وما كاف في الخراب  لم يأت فهي لك

ء يف إف كانػت اللقطػة يف احلػػـر فػبل تعتػس لقطػػة  ألّف لقطػة احلػـر حػػراـ. كمػا جػػا
نهػػى عػػن   أف رسػػوؿ ا   احلػػديث ادلػػروي مػػن طريػػق عبػػد الػػرين بػػن عثمػػاف

وال » :لقولػو   وال غلوز أف يأخذىا إالّ للحفػ  علػى صػاحبها  لقطة الحاج
 رواه البخاري. « ها إالّ منشدتيلتقط ساقط

  أمػػا إف كانػػت شلػػا ال ؽلكػػن حفظهػػا  بػػأف كانػػت شلػػا ال يبقػػى  كاألكػػػل
و فهو سلري بني أف يأكلو ويغػـر مثنػو لصػاحبو إف وجػد  وبػني والبطيخ  وما شاكل

احلػوؿ. وىػػذا كلػػو إذا كانػػت اللقطػة شلػػا يطلػػب عػػادة   ةأف يبيعػو وػلفػػ  مثنػػو مػػد
  كػالتمرة  بأف كاف ذلػا مثػن ال يمكػو صػاحبو إف ضػاع. أمػا إف كانػت مػن التوافػو

 . احلاؿ وما شاكل ذلك  فألنّو ال يعّرؼ عليو  وإظلا ؽللكو يف  واللقمة



 ٕٕٔ 

تعػػويح اخلليفػػة  ومػػن يعتػػس عملهػػم حكمػػاً  فألنّػػو ال يكػػوف مقابػػل  - ٘
 عملهػػم  وإظلػػا ىػػو مقابػػل حبسػػهم عػػن القيػػاـ بأعمػػاذلم. وىػػ الء ؽللكػػوف ادلػػاؿ  جػػرد

  حبسو عن التجارة تعويضا  عن  فقد أخذ أبو بكر ماال  أخذه  ألّف ا  أحلو ذلم. 
 . وأقره الصحابة على ذلك  نحين طلب منو أف يتفرغ لشؤوف المسلمي

لصػػلة  والتعػػويح علػػى الضػػرر  وادلهػػر  واللقطػػة  ا-فهػػذه األمػػواؿ اخلمسػػة 
أو جهػد  وىػذا األخػذ   بغري مقابػل مػن مػاؿ  ماؿ أخذه الفرد -وتعويح احلكاـ

 .على ىذا الوجو من أسباب التملك ادلشروعة ؽللك الشخص بو ادلاؿ ادلأخوذ
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 كيفية التصرؼ بالماؿ

 صرؼحق الت
لقػػد ُعرِّفػػت ادللكيػػة بأ ػػا حكػػم شػػرعي مقػػدر بػػالعني أو ادلنفعػػة  يقتضػػي 
اكػػني مػػن يضػػػاؼ إليػػو مػػػن انتفاعػػو بالشػػيء  وأخػػػذ العػػوض عنػػػو. وعلػػى ىػػػذا 
تكػػػػػوف ادللكيػػػػػة ىػػػػػي احلكػػػػػم الشػػػػػرعي ادلقػػػػػدر بػػػػػالعني أو ادلنفعػػػػػة  أي ىػػػػػي إذف 
ى الشػػػارع  فيكػػػوف التصػػػرؼ ىػػػو مػػػا ترتػػػب علػػػى ىػػػذا احلكػػػم الشػػػرعي  أي علػػػ

اإلذف مػػن اكػػني ادلالػػك مػػن االنتفػػاع بالشػػيء  وأخػػذ العػػوض عنػػو. فالتصػػرؼ 
بادللكيػػة مقيػػد بػػألذف الشػػارع  ألّف ادللكيػػة ىػػي إذف الشػػارع باالنتفػػاع. والتصػػرؼ 
ىػو االنتفػاع بػػالعني. ودلػا كػػاف ادلػاؿ    وا  قػد اسػػتخلف العبػد فيػػو بػألذف منػػو  

ـ هبػػا لبلنتفػػاع بادلػػاؿ وتنميتػػو منهػػا كانػػت حيػػازة الفػػرد للمػػاؿ أشػػبو بو يفػػة  يقػػو 
بػػاالمتبلؾ. ألّف الفػػرد حػػني ؽللػػك ادلػػاؿ إظلػػا ؽللكػػو لبلنتفػػاع بػػو  وىػػو مقيػػد فيػػو 
تػػػدود الشػػػرع  ولػػػيس مطلػػػق التصػػػرؼ فيػػػو. كمػػػا أنػػػو لػػػيس مطلػػػق التصػػػرؼ يف 
نفس العني  ولو ملكها ملكية عينية. بدليل أنػو لػو تصػرؼ باالنتفػاع هبػذا ادلػاؿ 

كػػاف علػػى الدولػػة أف حَتُْجػػر عليػػو  وانعػػو    والتبػػذير  رعي  بالسػػفوتصػػرفاً غػػري شػػ
إياىػا. وعلػى ذلػك  ا  منحػومن ىذا التصػرؼ  وأف تسػلبو ىػذه الصػبلحية الػيت 

ادلػػراد مػػن ملكيتهػػا  أو ىػػو أ ػػر  ىػػو ادلعػػىن  واالنتفػػاع هبػػا  يكػػوف التصػػرؼ بػػالعني
لتصػػرؼ يف تنميػػة ىػػذه ادللكيػػة. وحػػق التصػػرؼ يف العػػني ادلملوكػػة يشػػمل حػػق ا

 ادللك  وحق التصرؼ باإلنفاؽ صلًة ونفقًة.
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 تنمية الملك
تنميػػػة ادلػػػاؿ مربوطػػػة باألسػػػاليب والوسػػػائل  الػػػيت تسػػػتخدـ إلنتاجػػػو. أمػػػا 

فأل ػا تتعلػق بالكيفيػة الػيت ػلصػل فيهػا الفػرد علػى ازديػاد   تنمية ملكية ىذا ادلػاؿ
تنميػػػة ادلػػػاؿ  وإظلػػػا  ىػػػذه ادللكيػػػة. ولػػػذلك كػػػاف ال دخػػػل للنظػػػاـ االقتصػػػادي يف

يتدخل يف تنمية ادللك. ومل يتعػرض اإلسػبلـ لتنميػة ادلػاؿ  وتركػو لئلنسػاف يُػَنميػو 
باألسػػػاليب والوسػػػائل  الػػػيت يػػػر  أّ ػػػا تػػػ دي إىل تنميتػػػو  وتعػػػرض لتنميػػػة ملكيػػػة 
ىػػػذا ادلػػػاؿ وبػػػنّي أحكامهػػػا. ومػػػن ىنػػػا كانػػػت تنميػػػة ادللػػػك مقيػػػدة باحلػػػدود الػػػيت 

ز تعػػديها. والشػػارع قػػد بػػني خطوطػػاً عريضػػة للكيفيػػات وضػػعها الشػػارع  ال غلػػو 
الػػيت تُػَنّمػػى هبػػا ادللكيػػة  وتػػرؾ التفصػػيبلت للمجتهػػدين يسػػتنبطوف أحكامهػػا مػػن 
ىذه اخلطوط العريضة  تسب فهم الوقائع  اّ نص على كيفيات معينػة حرمهػا 

نميػػة ومنعهػػا  فبػػنّي ادلعػػامبلت والعقػػود الػػيت ينّمػػى فيهػػا ادللػػك  ومنػػع الفػػرد مػػن ت
 ادللك بطرؽ معينة. 

  بعػػػػد االسػػػػتقراء  والنػػػػا ر يف األمػػػػواؿ ادلوجػػػػودة يف احليػػػػاة الػػػػدنيا غلػػػػدىا
ومػػا ينػػتج   زلصػػورة يف  بل ػػة أشػػياء ىػػي: األرض. ومػػا ينػػتج عػػن تبػػادؿ األشػػياء

عػػػػن حتويػػػػل أشػػػػكاؿ األشػػػػياء مػػػػن وضػػػػع إىل أوضػػػػاع أخػػػػر . ومػػػػن ىنػػػػا كانػػػػت 
ىػػػػي   أو تنميتػػػػو  وؿ علػػػػى ادلػػػػاؿللحصػػػػ  األشػػػػياء الػػػػيت يشػػػػتغل فيهػػػػا اإلنسػػػػاف

الػػيت تزيػػد   أف تكػػوف الكيفيػػات مػػن الزراعػػة  والتجػػارة  والصػػناعة. فكػػاف ال بػػد
ىػػػػػي موضػػػػػع البحػػػػػث يف النظػػػػػاـ االقتصػػػػػادي.   فيهػػػػػا ملكيػػػػػة الفػػػػػرد ذلػػػػػذا ادلػػػػػاؿ

ىػػػي األسػػاليب والوسػػػائل الػػيت تسػػػتخدـ إلنتػػػاج   والصػػناعة  والتجػػػارة  فالزراعػػة
ىػػي الػػيت تبػػني الكيفيػػة   والصػػناعة  والتجػػارة  ة بالزراعػػةادلػػاؿ. واألحكػػاـ ادلتعلقػػ

 اليت ينمي هبا الفرد ملكيتو للماؿ.
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ومػػا يتعلػػق هبػػا    وقػػد بػػني الشػػرع أحكػػاـ الزراعػػة يف بيػػاف أحكػػاـ األرض
ومػػػػا يتعلػػػق هبػػػػا  وبػػػػني   والشػػػػركة  وبػػػني أحكػػػػاـ التجػػػارة يف بيػػػػاف أحكػػػػاـ البيػػػع

أي   واالستصػػناع. أمػػا إنتػػاج الصػػناعة  أحكػاـ الصػػناعة يف بيػػاف أحكػػاـ األجػػري
فهو داخل يف التجارة  ولذلك كانػت تنميػة ادللكيػة مقيػدة باألحكػاـ   ما تنتجو

الػػػػيت جػػػػاء الشػػػػرع هبػػػػا  وىػػػػي أحكػػػػاـ األراضػػػػي ومػػػػا يتعلػػػػق هبػػػػا  وأحكػػػػاـ البيػػػػع 
 والشركة وما يتعلق هبا  وأحكاـ األجري واالستصناع.



 ٕٔٙ 

 أحكاـ األراضي

قبتهػػػا ىػػػي أصػػػلها  ومنفعتهػػػا ىػػػي اسػػػتعماذلا يف لػػػؤلرض رقبػػػة ومنفعػػػة. فر 
الزراعػػػػػة وغريىػػػػػا. وقػػػػػد أبػػػػػاح اإلسػػػػػبلـ ملكيػػػػػة رقبػػػػػة األرض  كمػػػػػا أبػػػػػاح ملكيػػػػػة 

فينظػر فيهػا  فػألف    منفعتها  ووضع أحكاماً لكل منهما. أما ملكية رقبػة األرض
كانػػػت رقبػػػة    قػػد فتحػػػت بػػػاحلرب َعنػػوة  الػػيت منهػػػا ىػػػذه األرض  كانػػت الػػػببلد
 للدولة  واعتست أرضاً خراجية  ما عدا جزيرة العرب. األرض ملكاً 

وإف فتحت صلحاً ينظر  فألف كاف الصػل  علػى أف األرض لنػا  وأف نقػر  
أىلهػػا عليهػػا مقابػػل خػػراج يدفعونػػو  فػػألف ىػػذا اخلػػراج يبقػػى أبػػدياً علػػى األرض  

ولػػو انتقلػػت إىل مسػػلمني باإلسػػبلـ  أو   وتبقػػى أرضػػو خراجيػػة إىل يػػـو القيامػػة
 أو بغريه.   لشراءبا

أّما إف كاف الصل  على أف األرض ذلم  وأف تبقى يف أيديهم  وأف 
يقّروا عليها خبراج معلـو يضرب عليهم  فهذا اخلراج يكوف  قاـ اجلزية  
ويسقا بألسبلمهم  أو ببيعهم األرض إىل مسلم. أما إف باعوا األرض إىل  

لكافر من أىل اخلراج واجلزية. وال يسقا ألّف ا  فألف اخلراج يكوف باقياً   كافر
ندونيسيا  أو كانت من جزيرة إمثل   وإف كانت الببلد قد أسلم أىلها عليها

كانت رقبة األرض ملكًا ألىلها  واعتست أرضًا عشرية. والسبب يف    العرب
زلة ادلاؿ  تعتس غنيمة من الغنائم  اليت تكسب يف احلرب  ػذلك أف األرض  ن

لبيت ادلاؿ. فقد حد ث حفص بن غياث عن أ  فهي حبلؿ  وىي ملك 
قاؿ . الجزية من مجوس البحرين قبل رسوؿ اهلل »ذئب عن الزىري قاؿ: 
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وأحرز لو إسالمو نفسو ومالو إالّ   فمن أسلم منهم قُِبل إسالمو الزىري:
« من أجل أنو لم يسلم أوؿ مرة وىو في َمنَػَعة ،فإنها فيء للمسلمين ،األرض

األرض وبني غريىا من الغنائم من األمواؿ  أف األمواؿ تقسم . والفرؽ بني 
ويتصرؼ هبا  وتعطى للناس  وأما األرض فتبقى رقبتها حتت تصرؼ بيت ادلاؿ 
حكماً  ولكنها تظل حتت يد أىلها ينتفعوف هبا. وكوف األرض باقية لبيت 

كو ا غنائم ادلاؿ ال تقسم رقبتها  وإظلا ؽلّكن الّناس من االنتفاع هبا   اىر يف  
من وجد بعدىم. أما  ـعامة جلميع ادلسلمني  سواء من وجدوا حني الفت   أ

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

تثبت اجلزية يف رقاهبم  وذلك ألّف  الرؤوس  فبل يثبت يف أرض العرب  كما ال
وما   وما يعتقدوف  من شرطو أف يمؾ أىلها  وضع اخلراج على الببلد

إاّل اإلسبلـ أو  ميعبدوف  كما يف سواد العراؽ. ومشركو العرب ال يقبل منه
 السيف. قاؿ تعاىل:                        

                      

                   :وقاؿ         

                     وما داـ مل ت خذ جزية منهم  فكذلك
 ال ي خذ خراج على أرضهم. 

يف مجيػػػػع الػػػػببلد الػػػػيت افتتحهػػػػا اإلسػػػػبلـ   فػػػػألف رقبػػػػة األرض  وعلػػػػى ىػػػػذا
َعنَوة  أو صلحاً على أف األرض لنا  تكوف ملكاً للدولة  وتعتس أرضػاً خراجيػة  

وتركيػػا  أـ   والعػػراؽ  رسػػواء أكانػػت ال تػػزاؿ حتػػت يػػد األّمػػة اإلسػػبلمية  كمصػػ



 ٕٔٛ 

  واذلنػػػػػد  وألبانيػػػػػا  والقػػػػػـر  وأوكرانيػػػػػا  كألسػػػػػبانيا   أصػػػػػبحت حتػػػػػت يػػػػػد الكّفػػػػػار
ويوغسػػبلفيا وضلوىػػا. وكػػل أرض أسػػلم عليهػػا أىلهػػا كألندونيسػػيا  وكػػل أرض يف 

 جزيرة العرب ىي ملك ألىلها  وتعتس أرضاً عشرية. 
ت أرضػػػػػاً أمػػػػػا منفعػػػػػة األرض فهػػػػػي مػػػػػن األمػػػػػبلؾ الفرديػػػػػة  سػػػػػواء أكانػػػػػ

 ـتبادلوىػػا بيػػنهم  أ ـخراجيػػة  أـ أرضػػاً عشػػرية  وسػػواء أقطعػػتهم إياىػػا الدولػػة  أ
مػػا احتجروىػػا. وىػػذه ادلنفعػػة تعطػػي ادلتصػػرؼ بػػاألرض مػػن احلقػػوؽ  ـأحيوىػػا  أ

أف  وتػػورث عنػػو  وذلػػك ألّف للدولػػة  ويهبهػػا  يعطػػى دلالػػك العػػني  ولػػو أف يبيعهػػا
ء أكانػت األرض عشػرية  أـ خراجيػة. تقطع  أي تعطي( األراضي لؤلفػراد  سػوا

بقػػػاء رقبتهػػػا إالّ أف اإلقطػػػاع يف األرض اخلراجيػػػة ىػػػو اليػػػك منفعػػػة األرض  مػػػع 
 .  لبيت ادلاؿ. وأما يف األرض العشرية فهو اليك لرقبة األرض ومنفعتها

ىو أف العشر على ناتج األرض  وىو أف   والفرؽ بني العشر واخلراج
رض عشر الناتج الفعلي  إف كانت تسقى  اء ادلطر تأخذ الدولة من الزارع لؤل

سقياً طبيعياً  وتأخذ نصف العشر عن الناتج الفعلي  إف كانت األرض تسقى 
بالساقية  أو غريىا  سقيًا اصطناعياً. رو  مسلم عن جابر قاؿ: قاؿ عليو 

فيما سقت األنهار والغيم الُعشور وفيما سقى بالسانية »الصبلة والسبلـ: 
وىذا العشر يعتس زكاة  ويوضع يف بيت ادلاؿ  وال يصرؼ إاّل «. ُعشرنصف ال

  ألحد األصناؼ الثمانية  ادلذكورين يف رية            

                              

                    
  أخرج .

 حني بعثهما النيب  احلاكم والبيهقي والطسام من حديث أ  موسى ومعاذ
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 ال تأخذا الصدقة إاّل من »فقاؿ:   يعلماف الّناس أمر دينهم  إىل اليمن
 « .والتمر ،والزبيب ،حنطةوال ،الشعير :ىذه األربعة

فهو أف تأخذ الدولة مػن صػاحب األرض قػدراً   وأما اخلراج على األرض
وحتػػػػػػدده  تسػػػػػػب إنتػػػػػػاج األرض التقػػػػػػديري عػػػػػػادة  ال اإلنتػػػػػػاج   تقػػػػػػدره  معينػػػػػػاً 

حػػػ  ال يُظلَػػػم صػػػاحُب األرض    الفعلػػػي. ويقػػػدر علػػػى األرض بقػػػدر احتماذلػػػا
نة مػػػن صػػػاحب األرض  سػػػواء زرعػػػت وال بيػػػُت ادلػػػاؿ. وػُلَص ػػػل اخلػػػراج كػػػل سػػػ

بعػػػػث عمػػػػر بػػػػن الخطػػػػاب أجػػػػدبت.   ـمل تػػػػزرع  وسػػػػواء أخصػػػػبت أ ـاألرض أ
فوضع   وأمره أف يمسحو  عثماف بن حنيف على السواد (رضي اهلل تعالى عنو)

( أخرجػػو أبػػو درىمػػا  وقفيػػزا   ،ممػػا يعمػػل مثلػػو ،أو غػػامر   ،علػػى كػػل جريػػب عػػامر  
وحار ػػة بػػن مضػػرب  وحػػدث احلجػػاج  يوسػػف يف اخلػػراج عػػن عمػػرو بػػن ميمػػوف

مػػا دوف   مسػػح السػػواد أف عمػػر بػػن الخطػػاب بػػن أرطػػأة عػػن ابػػن عػػوؼ  
  أو بغيػره  فوضع على كل جريب عامر  أو غػامر  ينالػو المػاء بػدلو  جبل حلواف

( أخرجػػػو أبػػػو يوسػػػف يف اخلػػػراج  ويوضػػػع أو ُعطّػػػل درىمػػػا  وقفيػػػزا  واحػػػدا    ُزرع
بػاب الزكػاة  ويصػرؼ علػػى مجيػع الوجػوه الػيت تراىػػا اخلػراج يف بيػت ادلػاؿ يف غػػري 

 الدولة  كما يصرؼ سائر ادلاؿ. 
يبقػػػى خراجهػػػا أبػػػد   وضػػػرب عليهػػػا اخلػػػراج  واألرض الػػػيت فتحػػػت َعنػػػوة

 مل يسػػػقا خراجهػػػا  ألّف صػػػفتها  أو باعوىػػػا إىل مسػػػلم  الػػػدىر  فػػػألف أسػػػلم أىلهػػػا
هم دفػػع العشػػر مػػع مػػن كو ػػا فتحػػت َعنػػَوًة باقيػػة إىل رخػػر الزمػػاف  ووجػػب علػػي

حػػق وجػػب علػػى األرض  والعشػػر حػػق وجػػب علػػى نػػاتج  ؛ألّف اخلػػراج ؛اخلػػراج
أل مػػا وجبػػا بسػػببني  ؛أرض ادلسػػلم باآليػػات واألحاديػػث  وال تنػػايف بػػني احلقػػني

مػن   على عدـ اجلمع بني العشر واخلػراج  سلتلفني. وأما ما استدؿ بو األحناؼ
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« ع عشر وخػراج فػي أرض مسػلمال يجتم» :حديث يروونو عن رسػوؿ ا  
 .   فألنّو ليس تديث  ومل يثبتو احلفاظ أنو من كبلـ الرسوؿ 

مػػن   شلػػا مػػب فيػػو الزكػػاة  دأ بػػأداء اخلػػراج  فػػألف بقػػي بعػػد أداء اخلػػراجػويُبػػ
فػبل زكػاة   ُ ػرُج منػو الزكػاة  وإف مل يبلػش النصػاب  مػا يَبلُػُش النصػاب  زروع ومثار

 .عليو

 إحياء الموات
األرض: ىػػي األرض الػػػيت مل يظهػػر عليهػػػا أنػػو جػػػر  عليهػػا ملػػػك مػػوات 

فلػػم يظهػػر فيهػػا تػػأ ري شػػيء  مػػن إحاطػػة أو زرع  أو  فػػرداً كػػاف أو دولػػة  أحػػٍد 
أي جعلهػػػا صػػػاحلة للزراعػػػة يف   عمػػػارة  أو ضلػػػو ذلػػػك. وإحياؤىػػػا ىػػػو إعمارىػػػا

هػا احلاؿ. فكػل أرض مػوات إذا أحياىػا إنسػاف أصػبحت ملكػاً لػو. فالشػرع ؽُللِّك
مػػن أعمػػَر » قػػاؿ:  َمػػن ػُلييهػػا  دلػػا رو  البخػػاري عػػن عائشػػة أف رسػػوؿ ا 

مػػن »قػػاؿ:   وقػػد رو  أبػػو داود أف النػػيب« . أرضػػا  ليسػػت ألحػػد فهػػو أحػػق
  ورو  البخػاري عػن عمػر عػن رسػوؿ ا « أحاط حائطا  على أرض فهػي لػو

إلطػبلؽ   واءويكػوف ادلسػلم والػذمي سػ« من أحيا أرضا  ميتة فهػي لػو»أنو قػاؿ: 
 احلديث.

واإلحيػػػػاء غػػػػري اإلقطػػػػاع. والفػػػػرؽ بينهمػػػػا ىػػػػو أف اإلحيػػػػاء يتعلػػػػق  ػػػػوات 
فلػم  فرداً كاف أو دولػة   األرض  اليت مل يظهر عليها أنو جر  عليها ملك أحدٍ 

يظهر فيهػا تػأ ري شػيء مػن إحاطػة أو زرع أو عمػارة أو ضلػو ذلػك. وإحيػاء ىػذه 
 العمارة.األرض ىو عمار ا بأي شيء يدؿ على 
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وأما اإلقطاع فيكوف يف األراضي اليت تضع الدولػة يػدىا عليهػا وىػي الػيت 
 تسمى  أراضي الدولة( وتشمل ما يلي:

ػػػػػ األرض العػػػػامرة الصػػػػاحلة للػػػػزرع والشػػػػجر  مثػػػػل األرض الػػػػيت أقطعهػػػػا ٔ
للػػزبري يف خيػػػس  ويف أرض بػػت النضػػػري  وكػػاف فيهمػػػا شػػجر وطلػػػل   الرسػػوؿ 

 اليت ىرب أصحاهبا من الببلد ادلفتوحة. ومثل األراضي العامرة
ػ األرض اليت سبق أف زرعت ا خربت مثػل أرض البطػائ  والسػباخ يف ٕ

العػػراؽ الواقعػػة بػػني الكوفػػة والبصػػرة  فقػػد روي عػػن زلمػػد بػػن عبيػػد الثقفػػي أنػػو 
قػػػاؿ: اسػػػتقطع رجػػػل مػػػن أىػػػل البصػػػرة يقػػػاؿ لػػػو نػػػافع أبػػػو عبػػػد ا   عمػػػر بػػػػن 

سػػت مػػػن أرض اخلػػراج وال تضػػر بأحػػػد مػػن ادلسػػػلمني اخلطػػاب أرضػػاً بالبصػػػرة لي
ليتخػػػػػذ منهػػػػػا قضػػػػػباً خليلػػػػػو  ويف روايػػػػػة قصػػػػػبًل(  فكتػػػػػب عمػػػػػر إىل أ  موسػػػػػى 
األشعري: إف كانت كمػا يقػوؿ فأقطعػو إياىػا. وأقطػع عثمػاف بػن عفػاف  عثمػاف 
بػػػػػن أ  العػػػػػػاص الثقفػػػػػي أرضػػػػػػاً بالبصػػػػػرة كانػػػػػػت سػػػػػباخاً ورجامػػػػػػاً فاسػػػػػػتخرجها 

 وأحياىا.
دلػػػػػوات الػػػػػيت مل يسػػػػػبق أف زرعػػػػػت أو عمػػػػػرت ربػػػػػاد الػػػػػدىر  األرض اػػػػػػ ٖ

ووضػعت الدولػة يػػدىا عليهػا أل ػا مػػن مرافػق ادلػدف والقػػر  مثػل شػواط  البحػػار 
 واأل ار القريبة منها.

األرض الػيت أعللهػا أصػحاهبا بعػد  ػبلث سػنني وأخػذ ا الدولػة مػنهم  ػ ٗ
عمر مػا أعللػو منهػا  لببلؿ ادلزم ا اسمجع مثل األرض اليت أقطعها الرسوؿ 

بعػػد  ػػبلث سػػنني وأقطعهػػا لغػػريه مػػن ادلسػػلمني. أخػػرج أبػػو عبيػػد يف األمػػواؿ عػػن 
أقطعو العقيػق أمجػع  قػاؿ: فلمػا كػاف  أف رسوؿ ا  »ببلؿ بن احلارث ادلزم 
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مل يقطعػػك لتحجػػره علػػى النػػاس إظلػػا  زمػػن عمػػر قػػاؿ لػػببلؿ: إف رسػػوؿ ا  
وقػػػد انعقػػػد «. ى عمارتػػػو ورد البػػػاقيل فخػػػذ منهػػػا مػػػا قػػػدرت علػػػػأقطعػػػك لتعمػػػ

 إمجاع الصحابة على أف من عطل أرضو  بلث سنني ت خذ منو وتعطى لغريه.
مػػن » :أمػا حتجػػري األرض فهػػو كاإلحيػػاء سػػواء بسػػواء. وذلػػك لقولػو 

« من أحاط حائطا  على شيء فهو لػو»وقولو: « أحاط حائطا  على أرض فهي لو
وألّف التحجػػري « و مسػػلم فهػػو أحػػق بػػومػػن سػػبق إلػػى مػػا لػػم يسػػبق إليػػ»وقولػػو: 

ػػػر التصػػػرؼ بػػػنص احلػػػديث. وللمحجػػػر منػػػع مػػػن يػػػرـو إحيػػػاء مػػػا ؽللػػػك بػػػو  احملجِّ
ػػره. فػػألف قهػػره غػػريه فأحيػػا األرض الػػيت حجرىػػا  قبػػل انتهػػاء  ػػبلث سػػنني مػػن حج 

احملجػػػػر  وإف كػػػاف القهػػػر بعػػػد مضػػػػي  حػػػني التحجػػػري مل ؽللػػػك ذلػػػك وردت إىل
. وألّف التحجػػػػري مثػػػػل جػػػػر وتبقػػػػى دلػػػػن أحياىػػػػا. ػػػػبلث سػػػػنوات مل تػػػػرد علػػػػى احمل

ػػر األرض الػػيت  اإلحيػػاء يف التصػػرؼ بػػاألرض  ووضػػع اليػػد عليهػػا. فػػألف بػػاع احملجِّ
ألنّو حق مقابل  اؿ فتجػوز ادلعاوضػة عليػو. ولػو مػات  ؛حج رىا ملك مثن بيعها

ػػػر يتصػػػرفوف هبػػػا  وتقسػػػم  فػػػألف ِملَكهػػػا ينتقػػػل إىل ور تػػػو  كسػػػائر األمػػػبلؾ   احملجِّ
علػػيهم حسػػػب الفريضػػػة الشػػػرعية  كمػػػا تقسػػػم سػػػائر األمػػػواؿ. ولػػػيس ادلػػػراد مػػػن 
التحجػػػري وضػػػع أحجػػػار عليهػػػا  بػػػل ادلػػػراد وضػػػع مػػػا يػػػدؿ علػػػى أنػػػو وضػػػع يػػػده 
عليهػػػا  أي ملكهػػػا  فيكػػػوف التحجػػػري بوضػػػع أحجػػػار علػػػى حػػػدودىا  ويكػػػوف 

بػػأف غػػرز حوذلػػا أغصػػاناً يابسػػة  أو نقػػى األرض  وأحػػرؽ   التحجػػري بغػػري احلجػػر
  ما فيها من شوؾ  أو خضد ما فيهػا مػن احلشػيش  أو الشػوؾ  وجعلهػا حوذلػا
ليمنع الّناس من الدخوؿ  أو حفر أ ارىا ومل يسقها  أو ما شاكل ذلػك يكػوف  

 كلو حتجرياً.
أف التحجػػػػري كاإلحيػػػاء  إظلػػػا يكػػػػوف يف األرض  األحاديػػػثوالظػػػاىر مػػػن 
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( ر حػق بعػد ثػالث سػنينلػيس لمحتجػادليتة  وال يكوف يف غريىا. فقػوؿ عمػر:  
وال أي ليس حملتجر يف األرض ادليتة. أما األرض غري ادليتة فبل الػك بػالتحجري  

  ادليتػة باإلحياء  بل الك بألقطاع اإلماـ. ألّف اإلحياء والتحجري قد وردا بػاألرض
فتكػوف   وميتػة صػفة يكػوف ذلػا مفهػـو معمػوؿ بػو« من أحيػا أرضػا  ميتػة»فقػاؿ: 
ثػالث  أف عمػر جعػل التحجيػرو  البيهقي عػن عمػرو بػن شػعيب وأيضاً ر  .قيداً 
. ومعػىن أحق بهافهو  ،فأحياىا غيره ،فإف تركها حتى تمضي ثالث سنين ،سنين

 . ذلك أف غري ادليتة من األراضي ال الك بالتحجري أو اإلحياء
وىػػذا التفريػػق بػػني األرض ادليتػػة  وغػػري ادليتػػة يػػدؿ علػػى أف الرسػػوؿ أبػػاح 

لكػػوا األرض ادليتػػة  باإلحيػػاء والتحجػػري  فأصػػبحت مػػن ادلباحػػات  للنػػاس أف ؽل
ولػػذلك ال حتتػػاج إىل إذف اإلمػػاـ باإلحيػػاء أو التحجػػري  ألّف ادلباحػػات ال حتتػػاج 
إىل إذف اإلمػػاـ. أمػػا األراضػػي غػػري ادليتػػة فػػبل الػػك إالّ إذا أقطعهػػا اإلمػػاـ  ألّ ػػا 

عليػػػو. وىػػػو مػػػا يسػػػمى  ليسػػػت مػػػن ادلباحػػػات  وإظلػػػا ىػػػي شلػػػا يضػػػع اإلمػػػاـ يػػػده
 ،بػػالال  المزنػػي اسػػتقطع رسػػوؿ اهلل أرضػػا  أف   بأراضػػي الدولػػة. ويػػدؿ علػػى ذلػػك

ألحاطهػا   فلو كانت الك باإلحياء أو التحجري ،يملكها حتى أقطعو إياىا فلم
 بعبلمة تدؿ على الكو إياىا  ولكاف ملكها دوف أف يطلب إقطاعو إياىا. 

عشر َمَلَك رقبتهػا ومنفعتهػا  مسػلماً كػاف ومن أحيا أرضاً ميتة يف أرض ال
زكػاة علػػى الػزروع والثمػػار  الػيت مػػب   أو كػافراً  وغلػػب علػى ادلسػػلم فيهػا العشػػر

وأمػػا الكػػافر فيجػػب عليػػو اخلػػراج  ولػػيس العشػػر  فيهػػا الزكػػاة  إذا بلغػػت نصػػاباً  
ألنػػو لػػيس مػػن أىػػل الزكػػاة  وألف األرض ال يصػػ  أف  لػػو مػػن و يفػػٍة: عشػػٍر أو 

 .  جخرا 
  مل يسػبق أف ضػرب اخلػراج عليهػا  ومن أحيا أرضاً ميتػة يف أرض اخلػراج
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وغلػػػب   ملػػػك رقبتهػػػا ومنفعتهػػػا إف كػػػاف مسػػػلماً  ومنفعتهػػػا فقػػػا إف كػػػاف كػػػافراً 
على ادلسلم فيها العشػر  وال خػراج عليػو. وغلػب علػى الكػافر فيهػا اخلػراج  كمػا 

مقابػػػل خػػػراج ي دونػػػو   لفػػػت ُوِضػػػَع علػػػى أىلهػػػا الكّفػػػار حػػػني أُقِػػػّروا عليهػػػا عنػػػد ا
 عنها.

ومػػن أحيػػا أرضػػاً ميتػػة يف أرض اخلػػراج  سػػبق أف وضػػع عليهػػا اخلػػراج قبػػل 
أف تتحػػػوؿ إىل أرض ميتػػػة  َملَػػػَك منفعتهػػػا فقػػػا  دوف رقبتهػػػا  مسػػػلماً كػػػاف أو  
كافراً  ووجب عليػو فيهػا اخلػراج  ألّ ػا منطبػق عليهػا أّ ػا أرض مفتوحػة  ُضػِرَب 

إىل   غلػب أف يبقػى اخلػراج عليهػا  ملكهػا مسػلم  أو كػافرعليهػا اخلػراج  لػذلك 
 أبد الدىر. 

  ىػػذا إذا كػػاف اإلحيػػاء للػػزرع. وأمػػا إذا كػػاف للسػػكىن  أو إلقامػػة مصػػانع
فألنّػو ال عشػر فيهػا وال خػراج  ال فػرؽ يف ذلػك بػػني أرض   أو سلػازف  أو حظػائر

اختطػػػوا  وأرض اخلػػػراج  فػػػألف الصػػػحابة الػػػذين فتحػػػوا العػػػراؽ ومصػػػر قػػػد  العشػػػر
والفسػػػػطاط  ونزلوىػػػػا أيػػػػاـ عمػػػػر بػػػػن اخلطػػػػاب  ونػػػػزؿ معهػػػػم   والبصػػػػرة  الكوفػػػػة

غػػػريىم  ومل يضػػػرب علػػػيهم اخلػػػراج  ومل يػػػدفعوا زكػػػاة عنهػػػا  ألّف الزكػػػاة ال مػػػب 
 على ادلساكن وادلبام. 

 التصرؼ في األرض
غُلػػس كػػل مػػن ملػػك أرضػػاً علػػى اسػػتغبلذلا  ويعطػػى احملتػػاج مػػن بيػػت ادلػػاؿ 

  ت خػػػػذ منػػػػو  مػػػػن ىػػػػذا االسػػػػتغبلؿ. ولكػػػػن إذا أعللهػػػػا  ػػػػبلث سػػػػننيمػػػػا ؽلكنػػػػو 
( لػػيس لمحتجػػر حػػق بعػػد ثػػالث سػػنينوتعطػػى لغػػريه. قػػاؿ عمػػر بػػن اخلطػػاب:  
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 أقطػػع رسػػوؿ اهلل »وأخػػرج ػلػػ  بػػن ردـ مػػن طريػػق عمػػرو بػػن شػػعيب قػػاؿ: 
لػػو  : فقػاؿ عمػػر  فجػػاء قػـو فأحيوىػػا  أناسػا  مػػن مزينػة أو جهينػػة أرضػا  فعطلوىػػا

: قػاؿ.  ولكػن مػن رسػوؿ اهلل ،لرددتهػا ،أو مػن أبػي بكػر  عة منييطكانت ق
« فجاء غيره فعمرىا فهي لو  من عطل أرضا  ثالث سنين لم يعمرىا: وقاؿ عمر

. وادلراد أنو قد مضى عليهػا أكثػر مػن  ػبلث سػنني  أي لػو كانػت مػن أ  بكػر 
ك  دلػػػا مضػػػى عليهػػػا  ػػػبلث سػػػنني  أو مػػػت دلػػػا مضػػػى عليهػػػا  ػػػبلث سػػػنني كػػػذل

ولكػػػػن مػػػػن رسػػػػوؿ ا   فقػػػػد مضػػػػت مػػػػّدة تزيػػػػد عػػػػن  ػػػػبلث سػػػػنني فػػػػبل ؽلكػػػػن 
أف رسػوؿ »إرجاعها. وأخػرج أبػو عبيػد يف األمػواؿ عػن بػبلؿ بػن احلػارث ادلػزم: 

لػبالؿ: إف رسػوؿ  فلمػا كػاف زمػاف عمػر قػاؿ: قاؿ  أقطعو العقيق أجمع اهلل 
منهػػا مػػا  فخػػذ  إنمػػا أقطعػػك لتعمػػل  لػػم يقطعػػك لتحجػػره علػػى النّػػاس اهلل 

وقػػػد انعقػػػد إمجػػػاع الصػػػحابة علػػػى أف مػػػن « . ورد البػػػاقي ،قػػػدرت علػػػى عمارتػػػو
 وتعطى لغريه.  ت خذ منو  عّطل أرضو  بلث سنني

  وحيوانػػػػو  وبػػػػذره  فلمالػػػػك األرض أف يػػػػزرع أرضػػػػو ب لتػػػػو  وعلػػػػى ىػػػػذا
وعمالو  وأف يستخدـ لزراعتها عماالً يستأجرىم للعمل هبػا  وإذا مل يقػدر علػى 

دوف  ةنػػػػو الدولػػػػة. وإف مل يزرعهػػػػا ادلالػػػػك أعطاىػػػػا لغػػػػريه ليزرعهػػػػا منحػػػػذلػػػػك تعي
مقابل. فألف مل يفعل وأمسكها ؽلهل مّدة  بلث سنوات  فألف أعللها مػّدة  ػبلث 
سػػنوات أخػػذ ا الدولػػة منػػو  وأقطعتهػػا لغػػريه. فقػػد حػػد ث يػػونس عػػن زلمػػد بػػن 

نػػػي إلػػػى جػػػاء بػػػالؿ بػػػن الحػػػارث المز »إسػػحق عػػػن عبػػد ا  بػػػن أ  بكػػػر قػػاؿ: 
فلمػا ُولّػَي عمػر قػاؿ   فأقطعها لو طويلة عريضة ،فاستقطعو أرضا   رسوؿ اهلل 

 ،أرضػا  طويلػة عريضػة فقطعهػا لػك إنػك اسػتقطعت رسػوؿ اهلل  ،يػا بػالؿ: لو
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 .وأنػػت ال تطيػػق مػػا فػػي يػػديك  لػػم يكػػن يمنػػع شػػيئا  ُيسػػأَلو وإف رسػػوؿ اهلل 
ومػا لػم  ،ومػا لػم تطػق  أمسػكوفانظر ما قويت عليهػا منهػا ف: فقاؿ .أجل: فقاؿ
واهلل شػػػيئا   ،ال أفعػػػل: فقػػػاؿ .فادفعػػػو إلينػػػا نقسػػػمو بػػػين المسػػػلمين ،عليػػػو تقػػػوَ 

فأخػػػذ منػػػو مػػػا عجػػػز عػػػن  .واهلل لػػػتفعلن: فقػػػاؿ عمػػػر .  أقطعنيػػػو رسػػػوؿ اهلل
رواه ػلػػػ  بػػػن ردـ يف كتػػػاب اخلػػػراج. فهػػػذا « فقسػػػمو بػػػين المسػػػلمين  عمارتػػػو

  صػػػػػاحبها زرعهػػػػػا  وأعللهػػػػػا  ػػػػػبلث سػػػػػنواتصػػػػػري  يف أف األرض إذا مل يطػػػػػق 
أخذ ا الدولة منو  وأعطتهػا لغػريه  كمػا فعػل عمػر ابػن اخلطػاب مػع بػبلؿ ادلػزم 

 يف معادف القبلية.
  والػػػػك بألقطػػػػاع اخلليفػػػػة  والػػػػك واحلاصػػػػل أف األرض الػػػػك بػػػػالتحجري

باإلحيػػػػاء  والػػػػك بػػػػادلرياث  والػػػػك بالشػػػػراء. والنصػػػػوص الػػػػيت وردت يف أخػػػػذ 
شلن عطلها  بلث سنني ذكرت احملتجر  وذكرت من أقطعها لو اخلليفػة  األرض 

ومل تذكر غريعلا من مالكي األرض  وىم الوارث واحمليػي وادلشػمي  فهػل تعطيػل  
غلعػػػػػل اخلليفػػػػػة يأخػػػػػذىا منػػػػػو    مػػػػػّدة  ػػػػػبلث سػػػػػنني  كػػػػػل أرض ؽللكهػػػػػا مالػػػػػك

واجلػػواب ويعطيهػػا لغػػريه  أـ أف ذلػػك خػػاص بػػاحملتجر  ومػػن أقطعهػػا لػػو اخلليفػػةو 
أف النػػػػا ر يف احملّجػػػػر غلػػػػد أف التحجػػػػري لػػػػؤلرض مثػػػػل شػػػػرائها  أو   علػػػػى ذلػػػػك

إر هػػػػا  أو أي سػػػػبب مػػػػن أسػػػػباب الكهػػػػا يف التصػػػػرؼ بػػػػاألرض  ووضػػػػع اليػػػػد 
عليهػػا. فػػألف بػػاع احملجػػر األرض الػػيت حجرىػػا ملػػك بيعهػػا  ألنّػػو حػػق مقابػػل  ػػاؿ 

إىل ور تػػو كسػػائر  فتجػػوز ادلعاوضػػة عليػػو. ولػػو مػػات احملجػػر انتقػػل ملػػك األرض
األمػػبلؾ يتصػػرفوف هبػػا  وتقسػػم علػػيهم حسػػب الفريضػػة الشػػرعية. وكػػذلك شػػأف 

أيّػػػػة صػػػػفة   وادلقطَػػػػع أرضػػػػاً   مػػػػن يقطعػػػػو اخلليفػػػػة أرضػػػػاً  فلػػػػيس إذف يف احملتجػػػػر
عطلػػت  ػػبلث سػػنني خاصػػاً  امعػػل أخػػذ األرض إذ  خاّصػػة عػػن بػػاقي ادلػػالكني
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سػػػػباب التملػػػك لػػػػؤلرض. أو هبمػػػا  دوف بػػػاقي ادلػػػػالكني  بأسػػػباب أخػػػػر  مػػػن أ
إذا عطلػت  ػبلث سػنني.   ا قيداً ألخذ األرضمكبلً منه   معل احملتجر وادلقطع

فػػبل يفهػػم معػػىن القيديػػة  ألنّػػو لػػيس وصػػفاً   أمػػا كونػػو نػػص عليهمػػا دوف غريعلػػا
لكوف األخذ دلن عطل إظلا ىػو ألنّػو زلتجػر  أو ألنّػو أقطػع  بػل ىػو مػن  ؛مفهماً 

أفػػػػراد ادلطلػػػػق  وىػػػػو أخػػػػذ األرض مػػػػن مالكهػػػػا إذا قبيػػػػل الػػػػنص علػػػػى فػػػػرد مػػػػن 
  فيكوف النص عاماً  ويكوف ذكر احملتجر وادلقطع ذكراً لفرد مػن األفػراد  عطلها

فألف وردت فيػو   ينظر فيو  ال قيداً ؽلنع غريعلا. على أنو إذا ورد النص يف حاد ة
ة  وىػو أف أخػذ العلي ة  كاف نصاً عاما فيما علل فيو. والنص ىنا تفهم منو العلي  

األرض بعػػػد  ػػػبلث سػػػنني لتعطيلهػػػا عػػػن الزراعػػػة  فيكػػػوف تعطيػػػل األرض  ػػػبلث 
سػػنني ىػػو علػػة أخػػذىا. وعلػػى ذلػػك تكػػوف ِعل ػػة أخػػذ األرض مػػن احملتجػػر ىػػي  

ألّف  ؛كونػػو عطلهػػا  ػػبلث سػػنني  ولػػيس كونػػو زلتجػػراً  وال كونػػو زلتجػػراً عطلهػػا
داً وال مقرونػػاً مػػع التعطيػػل  بػػل التحجػػري لػػؤلرض ال يفيػػد علي ػػة أخػػذىا. ال ُمنفػػر 

تعطيلهػػا وحػػده ىػػو الػػذي يفيػػد ِعلِّي ػػة أخػػذىا. فيكػػوف تعطيػػل األرض ِعل ػػة تػػدور 
مػػػع ادلعلػػػوؿ وجػػػوداً وعػػػدماً  فحيثمػػػا حصػػػل تعطيػػػل األرض مػػػن مالكهػػػا  ػػػبلث 

سػػواء أكػػاف ملكهػػا بػػالتحجري  أـ باإلقطػػاع  أـ بػػاإلرث  أـ   سػػنني أخػػذت منػػو
لها احملتجػر  ػبلث سػنني ال ت خػذ منػو. علػى أف احتجػار غري ذلك. وإذا مل يعط
( ىػػو كنايػػة عػػن الكهػػا. إذ جػػرت عػػادة ولػػيس لمحتجػػراألرض يف قػػوؿ عمػػر  

أي ػلػػيا حػػدودىا تجػػارة لتعػػرؼ أ ػػا ملكػػو    مالػػك األرض أف ػلّجػػر األرض
وايػػز عػػن ملػػك غػػريه. وال يشػػمط أف يضػػع حجػػارة حػػ  يقػػاؿ زلتجػػر  بػػل لػػو 

شجراً على حدود األرض  أو حفر حدودىا  أو قاـ بػأي عمػل وضع زرعاً  أو 
فػػألف ذلػػك كلػػو يقػػاؿ لػػو احتجػػار  ويقػػاؿ دلػػن   يػػدؿ علػػى أنػػو وضػػع يػػده عليهػػا

مػن أحػاط حائطػا  »يفعلو باألرض زلتجر. وذلذا يقوؿ الرسوؿ يف حػديث رخػر: 
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رواه أبػػو داود والػػذي يػػدؿ علػػى أف احتجػػار األرض ىػػو كنايػػة عػػن « علػػى أرض
مػػا يرشػػد إليػػو معػػىن كلمػػة احتجػػر لغػػة. فػػألف اللغػػة تقػػوؿ احتجػػر الشػػيء الكهػػا 

وضػػػػعو يف حجػػػػره  أي حضػػػػنو. فػػػػاحتجر األرض يعػػػػت حضػػػػنها  عػػػػىن ملكهػػػػا. 
لػػيس دلػػن حضػػن أرضػػاً أي ملكهػػا حػػق بعػػد   وعلػػى ىػػذا يكػػوف معػػىن احلػػديث

أحػػاط عليهػػا حائطػػاً  أو  ـ ػػبلث سػػنني  سػػواء وضػػع علػػى حػػدودىا حجػػارة  أ
 يدؿ على ملكيتها. فعل أي شيء 

ىذا بالنسػبة للػنص  أمػا بالنسػبة دلػا سػار عليػو عمػر  وسػكت عنػو سػائر 
إىل مزينػػة   الػػيت أقطعهػػا رسػػوؿ ا -  فػػألف عمػػر قػػد حكػػم بػػاألرض الصػػحابة

مػػن عطػػل أرضػػا  دلػػن عمرىػػا  ومنػػع مزينػػة مػػن أخػػذىا  وقػػاؿ:   -وعمرىػػا غػػريىم
  ( فهذا الكبلـ من عمر عاـفجاء غيره فعمرىا فهي لو  ثالث سنين لم يعمرىا

 إف رسػوؿ اهلل »( . وقاؿ لػببلؿ بػن احلػارث ادلػزم: من عطل أرضا  إذ قاؿ:  
فخذ منها مػا قػدرت علػى  ،إنما أقطعك لتعمل ،لم يقطعك لتحجره على الّناس

وأخػػذ منػػو بالفعػػل مػػا عجػػز   رواه أبػػو عبيػػد يف األمػػواؿ« . ورد البػػاقي ،عمارتػػو
بػػل   باإلقطػػاع وحػػده دوف سلصػػص صػػري  ال غلػػوزعػػن عمارتػػو. و صػػيص ىػػذا 

فهػػي تعبػري عػػن واقعػػة    يبقػى عامػػا. وأمػا كػػوف احلاد ػة حصػػلت مػع مػػن أقطعهػا
 وليست قيداً يف ىذه احلاد ة. 

  إذا عطلهػا  ػبلث سػنني ت خػذ منػو  فألف كل مالػك لػؤلرض  وعلى ىذا
ال  مهمػػػا كػػػاف سػػػبب ملكػػػو لػػػؤلرض  إذ العػػػسة بتعطيػػػل األرض   وتعطػػػى لغػػػريه

ألّف الشػػػرع  ؛بسػػبب ملكيتهػػػا. وال يقػػاؿ إف ىػػػذا أخػػػذ ألمػػواؿ النّػػػاس بغػػري حػػػق
جعػػل دللكيػػة األرض معػػىن غػػري معػػىن ملكيػػة األمػػواؿ ادلنقولػػة  وغػػري معػػىن ملكيػػة 
العقػػػار  فجعػػػل ملكيتهػػػا لزراعتهػػػا. فػػػألذا عطلػػػت ادلػػػدة الػػػيت نػػػص الشػػػرع عليهػػػا 
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ك األرض للزراعػػػػة ذىػػػػب معػػػػىن ملكيتهػػػػا عػػػػن مالكهػػػػا. وقػػػػد جعػػػػل الشػػػػرع اليػػػػ
وجعػػل مريػػدىا   والشػػراء وغػػري ذلػػك  وادلػػرياث  باالعتمػػار  واليكهػػا باإلقطػػاع

 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 

أـ مالكاً دلنفعتها فقا  أي سواء أكانػت األرض عشػرية   لرقبتها ومنفعتها معاً 
نػػػو ال غلػػػوز أف يػػػ جر إأـ خراجيػػػة  وسػػػواء أكػػػاف األجػػػر نقػػػوداً  أـ غريىػػػا. كمػػػا 

األرض للزراعػػة بشػػيء شلػػا تنبتػػو مػػن الطعػػاـ أو غػػريه  وال بشػػيء شلػػا ؼلػػرج منهػػا 
فقػد جػاء يف  مطلقاً  ألنّو كلو إجػارة. وإجػارة األرض للزراعػة غػري جػائزة مطلقػاً.

أو   مػػػن كانػػػت لػػػو أرض فليزرعهػػػا»قػػػاؿ:   صػػػحي  البخػػػاري أف رسػػػوؿ ا 
نهػػػى »وجػػػاء يف صػػػحي  مسػػػلم: « . ليمنحهػػػا أخػػػاه فػػػإف أبػػػى فليمسػػػك أرضػػػو

نهػى »وجػاء يف سػنن النسػائي: « أف يؤخػذ لػ رض أجػر أو حػ  رسوؿ اهلل 
شػػيء مػػن إذف نكريهػػا ب ،يػػا رسػػوؿ اهلل :قلنػػا. عػػن كػػراء األرض  رسػػوؿ اهلل
وكنػػا نكريهػػا بمػػا علػػى . ال: فقػػاؿ  وكنػػا نكريهػػا بػػالّتبن: قػػاؿ. ال: قػػاؿ  الحػػب

والربيػػع النهػػر الصػػػغري أي « ازرعهػػا أو امنحهػػػا أخػػاؾ  ال: قػػاؿ  الربيػػع السػػاقي
الػوادي  أي كنػػا نكريهػػا علػػى زراعػػة القسػم الػػذي علػػى الربيػػع  أي علػػى جانػػب 

وعػن   خػذ لػ رض أجػر أو حػ أنو نهى عن أف يؤ » : ادلاء. وص  عن النيب
 ورو  أبػػو داود عػػن رافػػع بػػن خػػديج أف رسػػوؿ ا « . أف تكػػرع بثلػػث أو ربػػع

  :وال يكاريهػا بثلػث  أو َفلُيزرِعهػا أخػاه  من كانت لو أرض فليزرعها»قاؿ، 
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ورو  البخػػاري عػػن نػػافع أف عبػػد ا  بػػن عمػػر « . وال بطعػػاـ مسػػمى ،وال بربػػع
فػذىب ابػن « نهى عن كراء المزارع ف النبي أ»ُحدِّث عن رافع بن خديج: 

« . عن كػراء المػزارع  نهى النبي»عمر إىل رافع فذىبت معو نسألو  فقاؿ: 
 .عبد اهلل بن عمر ترؾ كراء األرضورو  البخاري عن سامل أف 

عػن تػأجري األرض. والنهػي   فهذه األحاديث صػرػلة يف  ػي الرسػوؿ
ري أف القرينػة ىنػا تػدؿ علػى أف الطلػب وإف كاف يػدؿ علػى رلػرد طلػب الػمؾ  غػ

للجػػػـز  فقػػػد قػػػالوا للرسػػػوؿ: نكريهػػػا بشػػػيء مػػػن احلػػػب  قػػػاؿ: ال  اّ قػػػالوا لػػػو: 
نكريهػػا بػػالتنب  فقػػاؿ: ال  اّ قػػالوا: كنػػا نكريهػػا علػػى الربيػػع  فقػػاؿ: ال  اّ أكػػد 

وىذا واض  فيو اإلصرار على النهػي « . أو امنحها أخاؾ ،ازرعها»ذلك بقولو: 
لتأكيػػد. عػػبلوة علػػى أف التوكيػػد يف العربيػػة إمػػا لفظيػػاً بتكػػرار اللفػػ   وإمػػا وىػػو ل

معنويػػػاً  وىنػػػا قػػػد تكػػػرر لفػػػ  النهػػػي فػػػدؿ علػػػى التأكيػػػد. وأمػػػا تػػػأجري الرسػػػوؿ 
فلػػػػيس مػػػػن ىػػػػذا البػػػػاب  ألّف أرض خيػػػػس كانػػػػت   ألرض خيػػػػس علػػػػى النصػػػػف

عبػد ا   شجراً  وليست أرضاً ملساء  بدليل ما رو  ابن اسػحق يف السػرية عػن
كاف يبعث إلػى أىػل خيبػر عبػد اهلل بػن رواحػة  أف رسوؿ اهلل »بن أ  بكر: 

. . ثػػػّم أصػػػيب عبػػػد اهلل بػػػن . فيخػػػرص علػػػيهم  خارصػػػا  بػػػين المسػػػلمين ويهػػػود
أخػػو بنػػي  ،بػػن أميػػة بػػن خنسػػاءارواحػػة بمؤتػػة يرحمػػو اهلل فكػػاف جبػػار بػػن صػػخر 

واخلػػارص ىػو الػػذي « ةخرص علػيهم بعػػد عبػد اهلل بػػن رواحػػىػػو الػذي يػػ ،سػلمة
يقدر الثمر  وىو على أصولو قبل أف غُلَد . فهػذا صػري  بػأف أرض خيػس شػجر  

 فهػػػو أقػػل مػػػن مسػػػاحة الشػػػجر   وليسػػت أرضػػػاً ملسػػػاء. وأمػػػا مػػا فيهػػػا مػػػن زرع
فيكوف تابعاً لو. وعليو فليست أرض خيس من باب تأجري األرض  بل ىػي مػن 
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امتنػػع   فإنّػػو بعػػد نهػػي الرسػػوؿذلػػك بػػاب ادلسػػاقاة  وادلسػػاقاة جػػائزة. وفػػوؽ 
فػػدؿ علػػى أ ػػم فهمػػوا   ومػػنهم عبػػد اهلل بػػن عمػػر  تػػأجير األرض الصػػحابة عػػن

حتػػػػرمي إجػػػػارة األرض. غػػػػري أف حتػػػػرمي إجػػػػارة األرض إظلػػػػا ىػػػػو إذا كانػػػػت إجار ػػػػا 
للزراعػػػة. أمػػػا إف كانػػػت إجار ػػػا لغػػػري الزراعػػػة فيجػػػوز  إذ غلػػػوز أف يسػػػتأجر ادلػػػرء 

حػاً  أو مقػيبلً أو سلزنػاً لبضػاعتو  أو لبلنتفػاع هبػا بشػيء معػني األرض لتكوف مرا
غػػري الزراعػػة. ألّف النهػػي عػػن تػػأجري األرض منصػػب علػػى تأجريىػػا للزراعػػة  كمػػا 
ي خذ من األحاديػث الصػحيحة. فهػذه األحكػاـ لؤلراضػي  ومػا يتعلػق هبػا تبػني 

 عن طريق الزراعة.الكيفية اليت قيد هبا الشارُع ادلسلَم حني يعمل لتنمية ملكيتو 
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 البيع واالستصناع 

 البيع
إف ا  سبحانو وتعاىل جعل ادلاؿ سببًا إلقامة مصا  العباد يف الدنيا  
وشرع طريق التجارة الكتساب تلك ادلصا . ألّف ما ػلتاج إليو كل أحد ال 
يوجد ميسورًا يف كل موضع  وألف أخذه عن طريق القوة والتغالب فساد  فبل 

يكوف ىنالك نظاـ ؽلكِّن كل واحد من أخذ ما ػلتاج إليو عن غري أف من بد 
والتغالب  فكانت التجارة  وكانت أحكاـ البيع. قاؿ ا  تعاىل:   طريق القوة

                               

         والتجارة نوعاف: حبلؿ يسمى يف الشرع بيعاً  وحراـ .
ُيسمى ربا  كل واحد منهما مارة. فألف ا  أخس عن الكفرة إنكارىم الفرؽ 

 بني البيع والربا عقبًل  فقاؿ عز  وجّل:                 

    ما يف احلل واحلرمة بقولو تعاىلّا فرؽ بينه :        

    فعرفنا أف كل واحد منهما مارة  وأف احلبلؿ اجلائز منهما شرعًا ىو .
واآلخر   أحدعلا يدؿ على اإلغلاب  البيع. وانعقاد ىذا البيع يكوف بلفظني

يف معناعلا قواًل وعمبًل. وغلوز أف  يدؿ على القبوؿ  وعلا بعُت واشميُت  وما
يتوىل صاحب السلعة البيع  وأف ينيب عنو وكيبًل  أو رسواًل ليقـو بالبيع عنو  
وغلوز أف يستأجر أجريًا ليقـو بالبيع عنو  على أف يكوف أجره معلوماً  فألف 
استأجره على جزء من الرب  كاف شريكًا مضارباً  وانطبق عليو حكم 

األجري. وكذلك غلوز أف يشمي ادلاؿ بنفسو  أو بواسطة  ادلضارب  ال حكم
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 أو أف يستأجر من يشمي لو بنفسو.   وكيلو  أو رسولو
واحلاصل أف التجارة جائزة. وىي نوع من أنواع تنمية ادللك  وواضحة 
يف أحكاـ البيع والشركة. وقد وردت التجارة يف القررف واحلديث  قاؿ تعاىل: 

                       

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

ورو  أبو « . را  إاّل من اتقى اهلل وبر وصدؽإف التجار يبعثوف يـو القيامة فجا
التاجر الصدوؽ األمين مع النبيين والصديقين »أنو قاؿ:   سعيد عن النيب

 أخرجهما الممذي. « والشهداء
والتجػػػػػارة نوعػػػػػاف التجػػػػػارة الداخليػػػػػة  والتجػػػػػارة اخلارجيػػػػػة. أمػػػػػا التجػػػػػارة 

ادلوجػودة لػديهم  سػواء  الداخلية فهي البيع والشراء اجلاري بػني النّػاس يف السػلع
أكانػػػت مػػػن منتوجػػػا م  زراعيػػػة كانػػػت أـ صػػػناعية  أـ مػػػن منتوجػػػات غػػػريىم  

وال   ولكنهػػػا أصػػػبحت يف ببلدىػػػم يتبادلو ػػػا. والتجػػػارة الداخليػػػة ال شػػػيء فيهػػػا
ونػػوع السػػلع    إالّ مػػا ورد مػػن األحكػػاـ ادلتعلقػػة بػػالبيع. أمػػا السػػلع  قيػػود عليهػػا

فهػو مػموؾ لكػل إنسػاف أف يتػاجر ضػمن   إىل بلػد ونقلها داخل الببلد مػن بلػد
أحكاـ الشرع وليس للدولػة علػى التجػارة الداخليػة إالّ حػق اإلشػراؼ فقػا. أمػا 
التجػػػػارة اخلارجيػػػػة فهػػػػي شػػػػراء السػػػػلع مػػػػن خػػػػارج الػػػػببلد وبيػػػػع سػػػػلع الػػػػببلد إىل 
خارجهػػػا  سػػػواء أكانػػػت ىػػػذه السػػػلع زراعيػػػة أـ صػػػناعية. وىػػػذه التجػػػارة  ضػػػع 

لػػة ادلباشػػر  فهػػي الػػيت تتػػوىل اإلشػػراؼ ادلباشػػر علػػى إدخػػاؿ السػػلع إلشػػراؼ الدو 
 وإخراجها  وعلى التجار احلربيني وادلعاىدين. 



 ٔٗٗ 

 االستصناع
ىػػو أف يستصػػنع الرجػػل عنػػد رخػػر رنيػػة  أو سػػيارة  أو أي شػػيء يػػدخل 

  يف الصػػػناعة. واالستصػػػناع جػػػائز و ابػػػت بالسػػػّنة. فقػػػد استصػػػنع رسػػػوؿ ا 
النبػي أف  عبػد ا  بػن عمػر. وعػن خاتمػا   صػنع النبػي  :خاااً  عن أنس قاؿ

 قػاؿعن سهل   واستصنع ادلنس .. رواعلا البخاريخاتما  من ذىب اصطنع: 
إلى امرأة أف ُمري غالمػك النجػار يعمػل لػي أعػوادا  أجلػس  اهلل  بعث رسوؿ

 وقػػػد كػػػاف النّػػػاس يستصػػػنعوف فػػػي أيػػػاـ رسػػػوؿ اهلل . رواه البخػػػاري. علػػػيهن
  فسػػػكوتو تقريػػػر ذلػػػم علػػػى االستصػػػناع. وتقريػػػر الرسػػػوؿ وعملػػػو  نهموسػػػكت عػػػ

واخلزانػة   وادلنس  كقولو دليل شرعي. وادلعقود عليو ىو ادلستصنع فيو  أي اخلامت
وغػػري ذلػػك. وىػػو علػػى ىػػذا الوجػػو مػػن قبيػػل البيػػع  ولػػيس مػػن قبيػػل   والسػػيارة

أف يصػػنعها  وطلػػب منػػو  اإلجػػارة. أمػػا لػػو أحضػػر الشػػخص للصػػانع ادلػػادة اخلػػاـ
 فألنّو يكوف حين ذ من قبيل اإلجارة.   لو شي اً معيناً 

والصػػناعة مػػن حيػػث ىػػي أسػػاس مهػػم مػػن أسػػس احليػػاة االقتصػػادية أليػػة 
يف أي رلتمػػػػع. وقػػػػد كانػػػػت الصػػػػناعة مقتصػػػػرة علػػػػى ادلصػػػػنع   أمػػػػة  وأي شػػػػعب

اليػػدوي وحػػده  فلمػػا اىتػػد  اإلنسػػاف إىل اسػػتخداـ البخػػار يف تسػػيري اآلالت  
ودلػػا جػػاءت االخماعػػػات   دلصػػنع اآل  ػلػػل تػػدرغلياً زلػػل ادلصػػنع اليػػدويأخػػذ ا

احلديثػػػة حصػػػل انقػػػبلب خطػػػري يف الصػػػناعة فػػػزاد اإلنتػػػاج زيػػػادة مل تكػػػن  طػػػر 
 بباؿ  وغدا ادلصنع اآل  أساساً من أسس احلياة االقتصادية.

 واألحكػػاـ ادلتعلقػػة بادلصػػانع اآلليػػة  أو ادلصػػانع اليدويػػة  ال  لػػو مػػن أف
تكػػػػػوف مػػػػػن أحكػػػػػاـ الشػػػػػركة  أو أحكػػػػػاـ اإلجػػػػػارة  أو أحكػػػػػاـ البيػػػػػع والتجػػػػػارة 
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. فمػػن حيػػث إنشػػاء ادلصػػنع قػػد يكػػوف  ػػاؿ فػػرد  وىػػذا نػػادر. والغالػػب اخلارجيػػة
ق عليػػػو أحكػػػاـ ػذ تطبػػػػ ػػػػنػو. وحيػائػػػػأف يكػػػوف  ػػػاؿ عػػػدة أفػػػراد يشػػػمكوف يف إنش

أو   عػنػػػأو ص  أو عمػػل  ة. وأمػػا مػػن حيػػث العمػػل فيػػو مػػن إدارةػبلميػػػركات اإلسػالشػػ
و ػريف إنتاجػػػر. وأمػػا مػن حيػػث تصػػػارة األجيػػػو أحكػاـ إجػػػق عليػػػبػػػغػري ذلػػك فتط

و التػػػػػدليس والغػػػػػنب ػة  وؽلنػػػػػع فيػػػػػػو أحكػػػػػاـ البيػػػػػع والتجػػػػػارة اخلارجيػػػػػػق عليػػػػػػبػػػػػػفتط
التوصػػية واالحتكػػار  كمػػا ؽلنػػع التسػػعري  إىل غػػري ذلػػك مػػن أحكػػاـ البيػػع. وأمػػا 

فألنّػػػػو يطبػػػػق فيػػػػو أحكػػػػاـ   ج صػػػػغري أو كبػػػػري قبػػػػل صػػػػنعوعلػػػػى مػػػػا ينتجػػػػو مػػػػن إنتػػػػا 
 .نع  ا صنع لو  أو عدـ إلزاموػتصػزاـ ادلسػرُع يف إلػاالستصناع. وػُلك م الش
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 أحكاـ الشركات

 الشركة في اإلسالـ
بني فصػػاعداً  تيػػػث ال يتميػػز الواحػػد عػػػن ػة خلػػػا النصيػػػركة يف اللغػػػالشػػ
نني فػأكثر  يتفقػاف فيػو علػى القيػاـ بعمػل رعاً ىي عقد بني ا ػركة شػاآلخر. والش

مػػػا   بقصػػػد الػػػرب . وعقػػػد الشػػػركة يقتضػػػي وجػػػود اإلغلػػػاب والقبػػػوؿ فيػػػو معػػػاً   
كسػػػائر العقػػػود. واإلغلػػػاب أف يقػػػوؿ أحػػػدعلا لآلخػػػر شػػػاركتك يف كػػػذا  ويقػػػوؿ 

أف مػػػن   أي ال بػػػد اآلخػػػر قبلػػػت. إالّ أنػػػو لػػػيس اللفػػػ  ادلػػػذكور بػػػبلـز بػػػل ادلعػػػىن
ب والقبػػوؿ معػػىن يفيػػد أف أحػػدعلا خاطػػب اآلخػػر مشػػافهة  أو  يتحقػػق يف اإلغلػػا

بالشػػركة علػػى شػػيء  واآلخػػر يقبػػل ذلػػك. فاالتفػػاؽ علػػى رلػػرد االشػػماؾ   كتابػػة
مػن ال يعتس عقداً  واالتفاؽ على دفع ادلػاؿ لبلشػماؾ ال يعتػس عقػداً  بػل ال بػد 

 أف يتضػػػمن العقػػػد معػػػىن ادلشػػػاركة علػػػى شػػػيء. وشػػػرط صػػػحة عقػػػد الشػػػركة أف
يكوف ادلعقود عليػو تصػرفاً  وأف يكػوف ىػذا التصػرؼ ادلعقػود عليػو عقػد الشػركة  

 قاببلً للوكالة  ليكوف ما يستفاد بالتصرؼ مشمكاً بينهما. 
الرسػػػوؿ فػػػأقرىم   بُعػػػث والنػػػاس يتعػػػاملوف هبػػػا  ألنّػػػو  والشػػػركة جػػػائزة
شػػػرعياً علػػػى لتعامػػػل النّػػاس هبػػػا دلػػيبلً  عليػػػو الصػػبلة والسػػػبلـعليهػػا  فكػػػاف إقػػراره 

 .جوازىا
سػػػألت أبػػػا  :مػػػن طريػػػق سػػػليماف بػػػن أ  مسػػػلم أنػػػو قػػػاؿ ورو  البخػػػاري

اشػػػتريت أنػػػا وشػػػريك لػػػي شػػػيئا  يػػػدا  بيػػػد قػػػاؿ: ف ادلنهػػػاؿ عػػػن الصػػػرؼ يػػػداً بيػػػد 
فعلػػت أنػػا وشػػريكي زيػػد بػػن  :فقػاؿ ،فسػػألناه ،فجاءنػػا البػػراء بػػن عػػازب ،ونسػيئة
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ذوه ومػػا كػػاف ػدا  بيػػد فخػػػاف يػػػكػػمػػا  : »اؿػن ذلػػك فقػػػعػػ ا النبػػي ػألنػػػوس ،أرقػػم
وأقػػرىم  يتعػػاملوف هبػػا فهػػو يػػدؿ علػػى أف الشػػركة كػػاف ادلسػػلموف «نسػػيئة فػػرّدوه

إف اهلل »قػػاؿ:   عػػن أ  ىريػػرة عػػن النػػيب أبػػوداودورو  . عليهػػا الرسػػوؿ 
خرجػت مػن  وفػإذا خانػ ،ريكين مػا لػم يخػن أحػدىما صػاحبوػالث الشػػأنا ث يقوؿ
 .«بينهما

ني ادلسػػػلمني مػػػع بعضػػػهم  وبػػػني الػػػذميني مػػػع بعضػػػهم  ومػػػوز الشػػػركة بػػػ
وبػػني ادلسػػلمني والػػذميني. فيصػػ  أف يشػػارؾ ادلسػػلم النصػػرام واجملوسػػي وغػػريىم 

 رسػػػوؿ اهلل  عامػػل»مػػن الػػذميني. رو  مسػػػلم عػػن عبػػد ا  بػػػن عمػػر قػػػاؿ: 
 اشػترع»و« . بشطر مػا يخػرج منهػا مػن ثمػر أو زرع -ىم يهودو-أىل خيبر 
رواه البخػاري مػن طريػق عائشػة. « يهودي طعاما  ورىنو درعومن  رسوؿ اهلل 

ودرعػػو مرىونػػة بعشػػرين  النبػػي  تػػوفى»ورو  الممػػذي عػػن ابػػن عبػػاس قػػاؿ: 
 رسوؿ اهلل  أف»ورو  الممذي عن عائشة: « . صاعا  من طعاـ أخذه ألىلو

وذلػػذا فػػألف شػػراكة اليهػػود « . أرسػػل إلػػى يهػػودي يطلػػب منػػو ثػػوبين إلػػى الميسػػرة
صػػار  وغػػريىم مػػن الػػذميني جػػائزة  ألّف معػػاملتهم جػػائزة. إالّ أف الػػذميني ال والن

غلػوز ذلػم بيػػع اخلمػر واخلنزيػر وىػػم يف شػركة مػع ادلسػػلم  أمػا مػا بػػاعوه مػن اخلمػػر 
واخلنزيػػر قبػػل مشػػاركتهم للمسػػلم فثمنػػو حػػبلؿ يف الشػػركة. وال تصػػ  الشػػركة إالّ 

دلاؿ  فلم يصػ  مػن غػري جػائز ألّ ا عقد على التصرؼ يف ا ؛من جائز التصرؼ
عليػػػو  وال شػػػركة كػػػل مػػػن ال  رولػػػذلك ال مػػػوز شػػػركة احملجػػػو  ؛التصػػػرؼ يف ادلػػػاؿ

 غلوز تصرفو.
والشػػػركة إمػػػا شػػػركة أمػػػبلؾ  أو شػػػركة عقػػػود. فشػػػركة األمػػػبلؾ ىػػػي شػػػركة 
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العني  كالشػركة يف عػني ير هػا رجػبلف  أو يشػميا ا  أو يهبهػا ذلمػا أحػد  أو مػا 
شػػركة العقػػود ىػػي موضػػع البحػػث يف تنميػػة ادللػػك. ويتبػػني  شػػاكل ذلػػك. وتعتػػس

من استقراء شركات العقود يف اإلسبلـ وتتبعها  وتتبع األحكاـ الشرعية ادلتعلقة 
هبػػػا  واألدلػػػة الشػػػرعية الػػػواردة يف شػػػأ ا  أف شػػػركات العقػػػود مخسػػػة أنػػػواع ىػػػي: 

كة ادلفاوضػة  شركة العناف  وشركة األبداف  وشركة ادلضاربة  وشركة الوجوه  وشػر 
 وىذه ىي رلمل أحكامها: 

 شركة العناف 
وىػػي أف يشػػمؾ بػػدناف  اليهمػػا  أي أف يشػػمؾ شخصػػاف  اليهمػػا علػػى 

أل مػػا يتسػػاوياف  ؛أف يعمػػبل فيػػو بأبػػدا ما  والػػرب  بينهمػػا. و ّيػػت شػػركة عنػػاف
بالتصػػرؼ كالفارسػػني إذا سػػويا بػػني فرسػػيهما  وتسػػاويا يف السػػري فػػألف عنانيهمػػا 

اف سػػواء. وىػػذه الشػػركة جػػائزة بالسػػنة وإمجػػاع الصػػحابة  والنػػاس يشػػمكوف يكونػػ
 وأياـ الصحابة.   هبا منذ أياـ النيب 

ألّف النقػػود ىػػي قػػيم  ؛وىػػذا النػػوع مػػن الشػػركة غلعػػل فيػػو رأس ادلػػاؿ نقػػوداً 
األمػػػواؿ وأمثػػػاف ادلبيعػػػات. أمػػػا العػػػروض فػػػبل مػػػوز الشػػػركة عليهػػػا إالّ إذا قّومػػػت 

علػػت قيمتهػػا وقػػت العقػػد رأس ادلػػاؿ. ويشػػمط أف يكػػوف رأس وقػػت العقػػد  وج
ادلػػػػاؿ معلومػػػػاً ؽلكػػػػن التصػػػػرؼ بػػػػو يف احلػػػػاؿ. فػػػػبل مػػػػوز الشػػػػركة علػػػػى رأس مػػػػاؿ 
رلهػػوؿ  وال مػػوز  ػػاؿ غائػػب  أو بػػدين  ألنّػػو ال بػػد مػػن الرجػػوع إىل رأس ادلػػاؿ 

ركة. عند ادلفاصلة. وألف الدين ال ؽلكن التصرؼ بو يف احلاؿ  وىو مقصػود الشػ
وال يشػػمط تسػػاوي ادلػػالني يف القػػدر  وال أف يكػػوف ادلػػاالف مػػن نػػوع واحػػد  إال 
أنػػػو غلػػػب أف يُقو مػػػا بقيمػػػة واحػػػدة حػػػ  يصػػػب  ادلػػػاالف مػػػاالً واحػػػداً  فيصػػػ  أف 
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ماً ػدة  تقويػػػػة واحػػػػيشػػػمكا بنقػػػود مصػػػرية وسػػػورية  ولكػػػن غلػػػب أف يقومػػػا بقيمػػػ
وف رأس مػػػاؿ ػرط أف يكػػػػتػػػػنّػػػو يشيػػػذىب انفصػػػاذلما  وغلعلهمػػػا شػػػي اً واحػػػداً. أل

داً شػػػائعاً للجميػػػع  ال يعػػػرؼ أحػػػد الشػػػريكني مالػػػو مػػػن مػػػاؿ ػركة مػػػاالً واحػػػػالشػػػ
اآلخر. ويشمط أف تكوف أيدي الشريكني على ادلاؿ. وشركة العنػاف مبنيػة علػى 

ألّف كػػل واحػد منهمػػا يكػػوف بدفعػػو ادلػاؿ إىل صػػاحبو قػػد أمنػػو   ؛الوكالػة واألمانػػة
التصػػرؼ قػػد وكلػػو. ومػػ  ا ػػت الشػػركة صػػارت شػػي اً واحػػداً  وصػػار وبألذنػػو لػػو يف 

واجبػػػػاً علػػػػى الشػػػػركاء أف يباشػػػػروا العمػػػػل بأنفسػػػػهم  ألّف الشػػػػركة وقعػػػػت علػػػػى 
أبػػدا م. فػػبل غلػػوز ألحػػدىم أف يوكػػل عنػػو مػػن يقػػـو ببدنػػو مقامػػو يف الشػػركة يف 

اً تخدـ بػػػدف مػػػن تشػػػاء أجػػػري ػاء  وتسػػػػتػػػ جر مػػػن تشػػػالتصػػػرؼ. بػػػل الشػػػركة كلهػػػا 
 .  عندىا ال عند أحد الشركاء

وغلوز لكل واحد من الشريكني أو الشركاء أف يبيػع ويشػمي علػى الوجػو 
الػػػذي يػػػراه مصػػػلحة للشػػػركة. ولػػػو أف يقػػػبح الػػػثمن وادلبيػػػع  وؼلاصػػػم يف الػػػدين  
ويطالب بو  وأف ػليل وػلاؿ عليو  ويرد بالعيب. ولو أف يستأجر مػن رأس مػاؿ 

فع أجريت رلر  األعياف  فصار كالشراء والبيػع. فلػو أف ألّف ادلنا ؛الشركة وي جر
يبيػػػع السػػػلعة  كالسػػػيارة مػػػثبًل  ولػػػو أف ي جرىػػػا باعتبارىػػػا سػػػلعة للبيػػػع  فصػػػارت 
منفعتهػػػػػػا يف الشػػػػػػركة كػػػػػػالعني نفسػػػػػػها. فُأجرِيَػػػػػػت رلراىػػػػػػا. وال يشػػػػػػمط تسػػػػػػاوي 
الشػػػريكني يف ادلػػػػاؿ  بػػػػل يشػػػػمط تسػػػػاويهما يف التصػػػػرؼ. أمػػػػا ادلػػػػاؿ فيصػػػػ  أف 

فاضػبل يف ادلػػاؿ  ويصػ  أف يتسػػاويا  والػرب  يكػػوف علػى مػػا شػرطا. فيصػػ  أف يت
وقػػػد كػػػاف علػػػي يشػػػمطا التسػػػاوي يف الػػػرب   ويصػػػ  أف يشػػػمطا التفاضػػػل فيػػػو. 

رواه عبػد الػرزاؽ يف « الربح علػى مػا اصػطلحوا عليػو» رضي ا  عنو يقوؿ هبذا:
ادلػاؿ فقػا  فػألف كػاف اجلامع. أما اخلسارة يف شركة العناف فأل ا تكوف علػى قػدر 
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ماذلمػػا متسػػاوياً يف القػػدر فاخلسػػارة بينهمػػػا مناصػػفة  وإف كػػاف أ بل ػػاً فاخلسػػػراف 
أ بل ػػػػاً. وإذا شػػػػرطا غػػػػري ذلػػػػك ال قيمػػػػة لشػػػػرطهما  وينفػػػػذ حكػػػػم اخلسػػػػارة دوف 

ألّف البػػػدف ال ؼلسػػػر مػػػااًل   ؛شػػػرطهما  وىػػػو أف تػػػوزع اخلسػػػارة علػػػى نسػػػبة ادلػػػاؿ
قػػػا  فتبقػػػى اخلسػػػارة علػػػى ادلػػػاؿ  وتػػػوزع عليػػػو وإظلػػػا ؼلسػػػر مػػػا بذلػػػو مػػػن جهػػػد ف

بنسػػبة حصػػص الشػػركاء. وذلػػك أف الشػػراكة وكالػػة  وحكػػم الوكالػػة أف الوكيػػل ال 
جلػػػامع عػػػن يضػػػمن  وأف اخلسػػػارة تقػػػع علػػػى مػػػاؿ ادلوكػػػل. رو  عبػػػد الػػػرزاؽ يف ا

الوضػػػيعة علػػػى المػػػاؿ والػػػربح علػػػى مػػػا اصػػػطلحوا » علػػػّي رضػػػي ا  عنػػػو قػػػاؿ:
 .  «عليو

 افشركة األبد
وىػػػػي أف يشػػػػمؾ ا نػػػػاف أو أكثػػػػر بأبػػػػدا ما فقػػػػا دوف ماذلمػػػػا  أي فيمػػػػا 
يكتسػػػػػبانو بأيػػػػػديهما  أي اهػػػػػدعلا. مػػػػػن عمػػػػػل معػػػػػني  سػػػػػواء أكػػػػػاف فكريػػػػػاً أـ 
جسػػدياً. وذلػػك كالصػػناع يشػػمكوف علػػى أف يعملػػوا يف صػػناعا م  فمػػا يرتونػػو 

وسػائقي   ارينوالنجػ  واحلمالني  والصيادين  واألطباء  فهو بينهم. كادلهندسني
وأمثػػػاذلم. وال يشػػػمط اتفػػػاؽ الصػػػنائع بػػػني الشػػػركاء  وال أف يكونػػػوا   السػػػيارات

مجيعػػػػػاً صػػػػػناعاً. فلػػػػػو اشػػػػػمؾ صػػػػػناع سلتلفػػػػػو الصػػػػػنائع جػػػػػاز  ألّ ػػػػػم اشػػػػػمكوا يف 
مكسػػػب مبػػػاح فصػػػ   كمػػػا لػػػو اتفقػػػت الصػػػنائع بيػػػنهم. ولػػػو اشػػػمكوا يف عمػػػل 

ح ادلاؿ  والثالث يعمػل بيػده  على أف يدير أحدىم الشركة  واآلخر يقب  معني
صػػػحت الشػػػركة. وعلػػػى ذلػػػك غلػػػوز أف يشػػػمؾ عمػػػاؿ يف مصػػػنع  سػػػواء أكػػػانوا  

ال يعػرؼ  فيشػمكوف  وبعضػهم اآلخػركلهم يعرفوف الصناعة أـ بعضهم يعرؼ  
صناعاً وعمااًل وكتابػاً وحراسػاً  يكونػوف مجيعػاً شػركاء يف ادلصػنع. إالّ أنػو يشػمط 
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كوا بالقياـ بو بقصد الرب  عمبلً مباحػاً  أمػا إذا كػاف أف يكوف العمل الذي اشم 
 العمل زلرماً فبل موز الشركة فيو. 

والػػػرب  يف شػػػركة األبػػػداف يكػػػوف تسػػػب مػػػا اتفقػػػوا عليػػػو مػػػن مسػػػاواة أو 
فجػاز   تفاضل. ألّف العمل يستحق بػو الػرب   وغلػوز تفاضػل الشػركاء يف العمػل

نهم ادلطالبػػة بػػاألجرة كلهػػا شلػػن تفاضػػلهم يف الػػرب  احلاصػػل بػػو. ولكػػل واحػػد مػػ
اسػػػتأجرىم  وبػػػثمن البضػػػاعة الػػػيت صػػػنعوىا شلػػػن يشػػػميها. وللمسػػػتأجر ذلػػػم  أو 

دفػع األجػرة مجيعهػا  أو دفػع مثػن البضػاعة   ادلشمي منهم ما صنعوا مػن بضػاعة
ء. وإف عمػػل أحػػد الشػػركاء  أيهػػم دفعهػػا بػػر  وإىل  إىل أي واحػػد مػػنهم  مجيعػػو

ألّف العمػػل مضػػموف علػػيهم معػػاً  وبتضػػامنهم لػػو  ؛مدوف شػػركائو فالكسػػب بيػػنه
وجبػػػت األجػػػرة  فيكػػػوف ذلػػػم  كمػػػا كػػػاف الضػػػماف علػػػيهم. ولػػػيس ألحػػػدىم أف 
يوكػػػل عنػػػو غػػػريه شػػػريكاً ببدنػػػو  كمػػػا أنػػػو لػػػيس ألحػػػدىم أف يسػػػتأجر أجػػػرياً عنػػػو 

ألّف العقػد وقػع علػى ذاتػو  فيجػب أف يكػوف ىػو ادلباشػر للعمػل   ؛شػريكاً ببدنػو
بدنو ىو  وىو ادلتعني يف الشركة. ولكػن غلػوز أف يسػتأجر أحػدىم ألّف الشريك 

أجػػراء  واالسػػت جار حين ػػذ يكػػوف مػػن الشػػركة  وللشػػركة  ولػػو باشػػره واحػػد مػػن 
الشػػػركاء  وال يكػػػوف نيابػػػة عنػػػو  وال وكالػػػة وال أجػػػرياً عنػػػو. ويكػػػوف تصػػػرؼ كػػػل 

 عماؿ. شريك تصرفاً عن الشركة  ويلـز كل واحد منهم ما يتقبلو شريكو من أ
وىػػذه الشػػركة جػػػائزة دلػػا رو  أبػػو داود واأل ػػػـر بألسػػنادعلا عػػن أ  عبيػػػدة 

وسعد بػن أبػي   اشتركت أنا وعمار بن ياسر»عن أبيو عبد ا  بن مسعود قاؿ: 
« أنػا وعمػار بشػيء ئفجاء سعد بأسيرين ولػم أجػ ،فيما ُنصيب يـو بدر ،وقاص

أشػرؾ بيػنهم النبػي » علػى ذلػك. وقػاؿ أيػد بػن حنبػل:  وقد أقرىم الرسػوؿ
  . » فهػػػذا احلػػػديث صػػػري  يف اشػػػماؾ مجاعػػػة مػػػن الصػػػحابة يف أبػػػدا م يف
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عمػػل يقومػػوف بػػو  وىػػو قتػػاؿ األعػػداء  ويقسػػموف مػػا ينػػالوف مػػن غنػػائم إف رتػػوا 
ادلعركػػة. أمػػا مػػا يقػػاؿ مػػن أف حكػػم الغنػػائم ؼلػػالف ىػػذه الشػػركة  فألنّػػو غػػري وارد 

معركػة بػدر ىػذه  فحػني حصػلت نزؿ بعد  ألّف حكم الغنائم ؛على ىذا احلديث
موجػوداً. وحكػم الغنػائم الػذي نػػزؿ  مل يكػن حكػم الغنػائم  ىػذه الشػركة بأبػدا م

فيمػػػا بعػػػد ال ينسػػػخ الشػػػركة الػػػيت حصػػػلت  وإظلػػػا يبػػػني نصػػػيب الغػػػاظلني  ويبقػػػى 
 حكم شركة األبداف  ابتاً هبذا احلديث. 

 شركة المضاربة 
وماؿ. ومعناىا أف يػدفع رجػل مالػو وىي أف يشمؾ بدف   وتسمى قراضاً 

إىل رخػػر يتجػػػر لػػػو فيػػػو  علػػى أف مػػػا ػلصػػػل مػػػن الػػرب  يػػػوزع بينهمػػػا حسػػػب مػػػا 
يشػػمطانو. إالّ أف اخلسػػارة يف ادلضػػاربة ال  ضػػع التفػػاؽ الشػػريكني  بػػل دلػػا ورد 
يف الشػػػرع. واخلسػػػارة يف ادلضػػػاربة تكػػػوف شػػػرعاً علػػػى ادلػػػاؿ خاصػػػة  لػػػيس علػػػى 

لػو اتفػق رب ادلػاؿ وادلضػارب علػى أف الػرب  بينهمػا   ادلضارب منها شيء  حػ 
وذلػػك ألّف الشػػركة   واخلسػػارة عليهمػػا  كػػاف الػػرب  بينهمػػا  واخلسػػارة علػػى ادلػػاؿ

وكالة  وحكم الوكيػل أنػو ال يضػمن  وأف اخلسػارة تقػع علػى ادلوكِّػل فقػا  ورو  
  الوضػػػيعة علػػػى المػػػاؿ»عبػػػد الػػػرزاؽ يف اجلػػػامع عػػػن علػػػي رضػػػي ا  عنػػػو قػػػاؿ: 

وإظلػػا ؼلسػػر مػػا بذلػػو   فالبػػدف ال ؼلسػػر مػػاالً « . والػػربح علػػى مػػا اصػػطلحوا عليػػو
 من جهد فقا  فتبقى اخلسارة على ادلاؿ. 

ألّف  ؛وال تصػػ  ادلضػػاربة حػػ  ُيسػػل م ادلػػاؿ إىل العامػػل  وؼللػػى بينػػو وبينػػو
ادلضػػػاربة تقتضػػػي تسػػػليم ادلػػػاؿ إىل ادلضػػػارب. وغلػػػب يف ادلضػػػاربة تقػػػدير نصػػػيب 

وأف يكػػوف ادلػػاؿ الػػذي مػػري ادلضػػاربة عليػػو قػػدراً معلومػػاً. وال يصػػ  أف العامػػل  
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يعمل رب ادلاؿ مع ادلضارب  ولػو شػرط عليػو مل يصػ   ألنّػو ال ؽللػك التصػرؼ 
بادلػػػاؿ الػػػذي صػػػار للشػػػركة  وال ؽللػػػك رب ادلػػػاؿ التصػػػرؼ بالشػػػركة مطلقػػػاً  بػػػل 

ادلػاؿ.  ادلضارب ىو الػذي يتصػرؼ  وىػو الػذي يعمػل  وىػو صػاحب اليػد علػى
وذلػػك ألّف 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 

ف يتػػاجر بالصػػوؼ فقػػا  أو لػػو أف ؼلالفػػو  ألنػػو متصػػرؼ بػػاإلذف  فػػألذا أذف لػػو أ
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 

فالتصػػرؼ يف الشػركة زلصػػور بالعامػػل فقػػا  ولػػيس   رب ادلػاؿ  ولكػػن مػػع ذلػػك
 لرب ادلاؿ أية صبلحية يف التصرؼ. 

ادلضاربة أف يشمؾ ماالف وبدف أحدعلا. فلو كػاف بػني رجلػني  بل ػة  ومن
رالؼ  ألحدعلا ألػف  ولآلخػر ألفػاف. فػَأِذَف صػاحب األلفػني لصػاحب األلػف 
أف يتصػػػػرؼ فيهمػػػػػا علػػػػػى أف يكػػػػػوف الػػػػػرب  بينهمػػػػػا نصػػػػػفني  صػػػػػحت الشػػػػػركة  
ويكػػوف العامػػل ىػػو صػػاحب األلػػف مضػػارباً عنػػد صػػاحب األلفػػني وشػػريكاً لػػو. 

مػن ادلضػاربة أف يشػمؾ مػاالف وبػدف غريعلػا  فأل ػا كلهػا تػدخل يف بػاب  وكذلك
 ادلضاربة. 

أف العباس بن عبػد المطلػب كػاف يػدفع » وادلضاربة جائزة شرعاً دلا روي:
 فبلػػذ ذلػػك النبػػي   ويشػػترط علػػى المضػػارب شػػروطا  معينػػة  مػػاؿ المضػػاربة
فقػػد رو  ابػػن أ    وانعقػػد إمجػػاع الصػػحابة علػػى جػػواز ادلضػػاربة. « فاستحسػػنو

أف عمر بن الخطاب دفػع إليػو »شيبة عن عبد ا  بن ييد عن أبيو عن جده: 
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وذكػػر ابػػن قدامػػة يف « فقاسػػمو الفضػػل  فطلػػب فيػػو فأصػػاب  مػػاؿ يتػػيم مضػػاربة
أف عثمػػػاف »ادلغػػػت عػػػن مالػػػك بػػػن العػػػبلء بػػػن عبػػػد الػػػرين عػػػن أبيػػػو عػػػن جػػػده: 

وقػػد  « أنهمػػا قارضػػا»اـ: وذكػػر أيضػػاً عػػن ابػػن مسػػعود وحكػػيم بػػن حػػز « قارضػػو
كػػاف ذلػػك علػػى مػػرأ  مػػن الصػػحابة  ومل يُػػرَو سلػػالف لػػو  ومل ينكػػر أحػػد ذلػػك 

 فكاف ذلك إمجاعاً منهم على ادلضاربة.

 شركة الوجوه
وىػػػي أف يشػػػمؾ بػػػدناف  ػػػاؿ غريعلػػػا. أي أف يػػػدفع واحػػػد مالػػػو إىل ا نػػػني 

يتفقػػػاف . فقػػد فػػأكثر مضػػاربة  فيكػػػوف ادلضػػارباف شػػػريكني يف الػػرب   ػػاؿ غريعلػػػا
يتفقػػاف  علػػى قسػػمة الػػرب  أ بل ػػاً  لكػػل واحػػد منهمػػا الثلػػث  وللمػػاؿ الثلػػث  وقػػد

علػى قسػػمتو أرباعػاً للمػػاؿ الربػع  وألحػػدعلا الربػع ولآلخػػر النصػف  وقػػد يتفقػػاف 
علػػى غػػري ذلػػك مػػن الشػػروط. وهبػػذه الشػػروط ادلمكنػػة احلصػػوؿ ؽلكػػن أف ػلصػػل 

اكهما مػػع تفاضػػل حصصػػهما مبنيػػاً تفاضػػل بػػني العػػاملني يف الػػرب   فصػػار اشػػم 
يف العمػػل  وإمػػا مػػن علػػى وجاىػػة أحػػدعلا  أو وجاىتهمػػا  إمػػا مػػن ناحيػػة ادلهػػارة 
الذي ؽللكانػو يف ادلػاؿ  ناحية حسن التصرؼ يف اإلدارة  مع أف التصرؼ الشرعي

قسػػػماً مػػػن نػػػوع رخػػػر غػػػري شػػػركة واحػػػد. ومػػػن أجػػػل ذلػػػك صػػػارت ىػػػذه الشػػػركة 
 .تها ترجع إىل ادلضاربةادلضاربة  مع أ ا يف حقيق

ومػػػن شػػػركة الوجػػػوه أف يشػػػمؾ ا نػػػاف فػػػأكثر فيمػػػا يشػػػميانو بثقػػػة التجػػػار 
هبمػػػػا  وجاىهمػػػػا ادلبػػػػت علػػػػى ىػػػػذه الثقػػػػة  مػػػػن غػػػػري أف يكػػػػوف ذلمػػػػا رأس مػػػػاؿ. 
ويشػػمطاف علػػى أف يكػػوف ملكهمػػا فيمػػا يشػػميانو نصػػفني  أو أ بل ػػاً أو أرباعػػاً  

انو مػػن ربػػ  فهػػو بينهمػػا مناصػػفة  أو أو ضلػػو ذلػػك  ويبيعػػاف ذلػػك  فمػػا يكسػػب
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حسب مػا يتفقػاف عليػو  ال حسػب مػا ؽللكػاف يف   أ بل اً أو أرباعاً أو ضلو ذلك
ألنّػػػػو  قػػػػاـ  ؛البضػػػػاعة. أمػػػػا اخلسػػػػارة فتكػػػػوف علػػػػى قػػػػدر ملكهمػػػػا يف ادلشػػػػميات

ماذلما  ال على حسب ما يشمطاف من خسػارة  وال علػى حسػب الػرب   سػواء 
 در مشميا ما أـ سلتلفاً عنها.أكاف الرب  بينهما بق

وشركة الوجػوه بقسػميها جػائزة. أل مػا إذا اشػمكا  ػاؿ غريعلػا كانػت مػن 
و من مػاؿ ػذانػأخػا يػنة واإلمجاع. وإف اشمكا فيمػة بالسػة الثابتػركة ادلضاربػل شػقبي

فهػػي مػػن قبيػػل شػػركة   ة التجػػار هبمػػاػو قػػ  و ااىهمػػاػانػػػما  أي فيمػػا يشميػغريىػػ
 بداف الثابتة بالسنة  فتكوف شركة الوجوه  ابتة بالسنة واإلمجاع.األ

إالّ أنػػػػو ينبغػػػػي أف يعلػػػػم أف ادلػػػػراد بالثقػػػػػة ىنػػػػا الثقػػػػة ادلاليػػػػة  وىػػػػي الثقػػػػػة 
بالسػػػػداد  ولػػػػيس اجلػػػػاه والوجاىػػػػة. ألّف الثقػػػػة إذا أُطلقػػػػت يف موضػػػػوع التجػػػػارة 

ثقػػة ادلاليػػة. وعلػػى فألظلػػا يقصػػد منهػػا الثقػػة بالسػػداد  وىػػي ال  والشػػركة وضلػػو ذلػػك
ذلك قد يكوف الشخص وجيهاً  ولكنو غري مو وؽ بالسداد  فبل توجد فيو  قة 
ماليػػػة  وال يعتػػػس أف لديػػػو  قػػػة تعتػػػس يف موضػػػوع التجػػػارة والشػػػراكة. فقػػػد يكػػػوف 

ولكػػن ال توجػػد بػػو  قػػة بالسػػداد  فػػبل تكػػوف بػػو   أو تػػاجراً كبػػرياً   أو غنيػػاً   وزيػػراً 
علػػػى شػػػيء  فألنّػػػو ال يسػػػتطيع أف يشػػػمي مػػػن السػػػوؽ أيػػػة  قػػػة ماليػػػة  وال يػػػ م ن 

بضػػػاعة دوف أف يػػػػدفع مثنهػػػػا. وقػػػػد يكػػػػوف شػػػػخص فقػػػػرياً ولكػػػػن التجػػػػار يثقػػػػوف 
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 

ا ػلصػػل يف بعػػح الشػػركات مػػن إدخػػاؿ وزيػػر عضػػواً يف شػػركة  وغلعػػل لػػو فػػألف مػػ
دوف أف يػػدفع أي مػػاؿ  أو يشػػمؾ بػػأي جهػػد  وإظلػػا   نصػػيب معػػني مػػن الػػرب 

أشرؾ دلنزلتو يف اجملتمع  ح  يسّهل للشركة معامبل ا  فألف ذلك ليس مػن قبيػل 
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وز ىػذا النػوع شركة الوجوه  وال ينطبق عليها تعريػف الشػركة يف اإلسػبلـ. فػبل غلػ
وال يكػػوف ىػػذا الشػػخص شػػريكاً  وال ػلػػل لػػو أف يأخػػذ شػػي اً مػػن مػػن االشػػماؾ  

 .ىذه الشركة
ومػػػػػػػا ػلصػػػػػػػل يف بعػػػػػػػح البلػػػػػػػداف كالسػػػػػػػعودية والكويػػػػػػػت مػػػػػػػن أف غػػػػػػػري 

ال يسػػم  لػػو برخصػػة للتجػػارة  أو للعمػػل  فيػػدخل   السػػعودي  أو غػػري الكػػوييت
يػػػت  وغلعػػػل لػػػو حصػػػة مػػػن الػػػرب  معػػػو سػػػعودياً يف السػػػعودية  أو كويتيػػػاً يف الكو 

أي مػػػػػاؿ  ودوف أف تعقػػػػػػد   دوف أف يػػػػػدفع ىػػػػػذا السػػػػػػعودي  أو ىػػػػػذا الكػػػػػػوييت
الشػػػركة علػػػى بدنػػػػو  وإظلػػػا اعتػػػس شػػػػريكاً مػػػن أجػػػل أف الرخصػػػػة أخػػػذت با ػػػػو  
وجعلػػت لػػو حصػػة مػػن الػػرب  مقابػػل ذلػػك  فهػػذا أيضػػاً لػػيس مػػن شػػركة الوجػػوه  

شػريكاً    س ىذا السػعودي  أو الكػوييتوال ىو من الشركة اجلائزة شرعاً  وال يعت
ألنّػػو ال تنطبػػق عليػػو الشػػروط الػػيت  ؛وال ػلػػّل لػػو أف يأخػػذ شػػي اً مػػن ىػػذه الشػػركة

أوجػػب الشػػرع أف تتػػوفر يف الشػػريك  حػػ  يكػػوف شػػريكاً شػػرعاً  وىػػي االشػػماؾ 
أو الثقػػة التجاريػػة بالسػػداد  ليباشػػر ىػػو العمػػل  ػػا يأخػػذه مػػن   أو البػػدف  بادلػػاؿ

 هبذه الثقة.بضاعة 

 شركة المفاوضة
وىػػي أف يشػػػمؾ الشػػػريكاف يف مجيػػػع أنػػواع الشػػػركة ادلػػػار ذكرىػػػا  مثػػػل أف 
غلمعػػػػا بػػػػني شػػػػركة العنػػػػاف  واألبػػػػداف  وادلضػػػػاربة  والوجػػػػوه  وذلػػػػك كػػػػأّف يػػػػدفع 
شػػخص مػػاالً دلهندسػػنْي شػػراكة مػػع ماذلمػػا مضػػاربة  ليبنيػػا دوراً لبيعهػػا والتجػػارة 

يأخػػذاف  ايػػديهما مػػن مػػاؿ  وصػػار أبػػأكثر شلػػا بػػني  فيهػػا  واتفقػػا علػػى أف يشػػتغبل
بضاعة من غري دفع مثنها حااًل  بناء على  قة التجار هبمػا. فاشػماؾ ادلهندسػني 
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باعتبػػار صػناعتهما ودفعهمػػا مػػاالً منهمػا يشػػتغبلف بػػو  ؛معػاً ببػػد ما شػركة أبػػداف
اكهما معػػاً شػػركة عنػػاف  وأخػػذعلا مػػاالً مػػن غريعلػػا مضػػاربة شػػركة مضػػاربة  واشػػم 

يف البضاعة اليت يشميا ا بنػاء علػى  قػة التجػار هبمػا شػركة وجػوه  فهػذه الشػركة 
ألّف كػل نػوع منهػا يصػ   ؛مجعت مجيع أنواع الشركات يف اإلسػبلـ فيصػ  ذلػك

فيجػوز أف غلعػل   فيصػ  مػع غػريه. والػرب  علػى مػا اصػطلحا عليػو  على انفراده
تفاضػلهما يف ادلػاؿ  وأف يتفاضػبل  الرب  على قدر ادلالني  وغلػوز أف يتسػاويا مػع

 مع تساويهما يف ادلاؿ. 
ىذا النوع من شركة ادلفاوضة جػائز لػورود الػنص بػو. أمػا مػا يػذكره بعػح 

  مػػػػػػن أنػػػػػػواع شػػػػػػركة ادلفاوضػػػػػػة األخػػػػػػر   وىػػػػػػي أف يشػػػػػػمؾ الػػػػػػرجبلف  الفقهػػػػػػاء
يفػػػػوض كػػػػل واحػػػػد منهمػػػػا إىل   وديْنهمػػػػا  وتصػػػػرفهما  فيتسػػػػاوياف يف ماليهمػػػػا

ألنّػو مل يػرد نػص شػرعي دلػيبلً عليهػا   ؛فػبل مػوز مطلقػاً   اإلطػبلؽصاحبو علػى 
أو « إذا تفاوضتم فاحسنوا المفاوضة»وألّف احلديث الذي يستشهدوف بو وىػو 

مل يص  شيء من ىذين احلػديثني  وال يف « فاوضوا فإنّو أعظم للبركة»حديث 
ؿ رلهػوؿ  وألّف ىذه الشركة شركة علػى مػا ؛على فرض صحة داللتهما  معناعلا

وعمػػل رلهػػوؿ  وىػػذا وحػػده كػػاؼ لعػػدـ صػػحة ىػػذه الشػػركة  وألّف مػػن ماذلمػػا 
اإلرث الػػذي يصػػري إليهمػػا بعػػد وفػػاة ادلػػورث  وقػػد يكػػوف أحػػدعلا ذميػػاً فكيػػف 
غلعل لو نصيب يف اإلرث. وألّف الشركة تتضمن معىن الوكالػة  والوكالػة  جهػوؿ 

 النوع من شركة ادلفاوضة.  اجلنس ال موز. فكاف كلو دااًل على عدـ صحة ىذا



 ٔ٘ٛ 

 فسخ الشركة 
والشػػػػركة مػػػػن العقػػػػود اجلػػػػائزة شػػػػرعاً. وتبطػػػػل  ػػػػوت أحػػػػد الشػػػػريكني  أو 

أو احلجر عليو لسفو  أو بالفسخ من أحدعلا  إذا كانت الشركة مكونػة   جنونو
فبطلت بذلك كالوكالة. فألف مات أحػد الشػريكني    ألّ ا عقد جائز  من ا نني

و أف يقيم على الشركة  ويأذف لػو الشػريك يف التصػرؼ  ولػو فل  ولو وارث رشيد
ادلطالبة بالقسمة. وإذا طلب أحد الشريكني الفسخ وجب على الشريك اآلخػر 
إجابػػة طلبػػو. وإذا كػػانوا شػػركاء  وطلػػب أحػػدىم فسػػخ الشػػراكة ورضػػي البػػاقوف 

ؽ وجػددت بػني البػاقني. إالّ أنػو يُفػرّ   فسخت الشركة الػيت كانػت قائمػة  ببقائها
إذا طلػػػب العامػػػل   يف الفسػػخ بػػػني شػػػركة ادلضػػػاربة وغريىػػػا  ففػػي شػػػركة ادلضػػػاربة

ألّف حقػو يف الػرب    ؛أجيب طلب العامػل  القسمة صاحب ادلاؿوطلب   البيع
وال يظهػػػػػر الػػػػػرب  إالّ يف البيػػػػػع. أمػػػػػا يف بػػػػػاقي أنػػػػػواع الشػػػػػركة إذا طلػػػػػب أحػػػػػدعلا 

 البيع. دوف طلب   أجيب طلب القسمة  خر البيعالقسمة  واآل
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 الشركات الرأسمالية 

 قتضػاه يلتػـز شخصػاف أو أكثػر بػأف   عقػد  يف النظاـ الرأ ا   الشركة
القتسػػاـ   يسػػاىم كػػل منهمػػا يف مشػػروع مػػا   بتقػػدمي حصػػة مػػن مػػاؿ أو عمػػل

مػػػا قػػػد ينشػػػأ عػػػن ىػػػذا ادلشػػػروع مػػػن ربػػػ  أو خسػػػارة. وىػػػي قسػػػماف: شػػػركات 
 األشخاص  وشركات األمواؿ. 

ألشػػػػخاص فهػػػػي الػػػػػيت يػػػػدخل فيهػػػػا العنصػػػػر الشخصػػػػػي  أمػػػػا شػػػػركات ا
ويكػػػػوف لػػػػو أ ػػػػر يف الشػػػػركة  ويف تقػػػػدير احلصػػػػص  وذلػػػػك كشػػػػركات التضػػػػامن  

نػػػػػو ال يكػػػػػوف فيهػػػػػا ألف  وشػػػػركات التوصػػػػػية البسػػػػػيطة. خبػػػػػبلؼ شػػػػػركات األمػػػػػواؿ
أو أي أ ػػر  بػػل ىػػي قائمػػة علػػى   للعنصػػر الشخصػػي أي وجػػود  وال أي اعتبػػار

الشػػركة   وانفػػراد العنصػػر ادلػػا  فقػػا يف تكػػوين انتفػػاء وجػػود العنصػػر الشخصػػي
 . ويف سريىا  وذلك كشركات ادلساعلة  وشركات التوصية باألسهم

 شركة التضامن 
بعنػػواف   مػػار معػػاً يتفقػػاف فيػػو علػػى اال  ىػػي عقػػد بػػني شخصػػني أو أكثػػر

سلصػػوص  ويلتػػـز مجيػػع أعضػػائها بػػديوف الشػػركة  علػػى مجيػػع أمػػواذلم بالتضػػامن 
وحػد. لػذلك ال ؽلكػن أف يتنػازؿ أي شػريك عػن حقوقػو يف الشػركة من غػري قيػد 

لغػػػريه إال بػػػألذف بػػػاقي الشػػػركاء  وتنحػػػل الشػػػركة  ػػػوت أحػػػد الشػػػركاء  أو احلجػػػر 
عليػػػػو  أو إفبلسػػػػو  مػػػػا مل يوجػػػػد اتفػػػػاؽ ؼلػػػػالف ذلػػػػك. وأعضػػػػاء ىػػػػذه الشػػػػركة 

يتهم متضػامنوف يف تعهػدا ا ِقبَػَل الغػري يف تنفيػػذ مجيػع تعهػدات الشػركة  ومسػػ ول
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يف ذلػػك غػػري زلػػدودة  فكػػل شػػريك مطالػػب بػػأداء مجيػػع ديػػوف الشػػركة  ال مػػن 
مػا نقػص  أمواؿ الشركة فحسب  بل من أموالو أيضاً  فعليػو أف يػويف بأموالػو ىػو

ماذلػػػا  وال تسػػػم  ىػػػذه الشػػػركة باتسػػػاع ادلشػػػروع.  دمػػػن ديػػػوف الشػػػركة  بعػػػد نفػػػا
ويعرفػو معرفػة جيػدة   يثق كل مػنهم بػاآلخر   ويتم تكوينها من أشخاص قبلئل

  ال مػػػن حيػػػث كونػػػو بػػػدناً فقػػػا  بػػػل مػػػن الشػػػريكوأىػػػم اعتبػػػار فيهػػػا شخصػػػية 
 حيث مركزه وتأ ريه يف اجملتمع. 
ألف الشػػػػروط الػػػػيت تػػػػنص عليهػػػػا  ػػػػالف شػػػػروط  ؛وىػػػػذه الشػػػػركة فاسػػػػدة

ألف احلكػػم الشػػرعي أنػػو ال يشػػمط يف الشػػريك إال كونػػو  ؛الشػػركات يف اإلسػػبلـ
وأف للشػػػركة أف توسػػػع أعماذلػػػا  فػػػألذا اتفػػػق الشػػػركاء علػػػى جػػػائز التصػػػرؼ فقػػػا  

إمػػػا بزيػػػادة رأ ػػػاذلم  أو بألضػػػافة شػػػركاء  فهػػػم مطلقػػػو التصػػػرؼ   توسػػػيع الشػػػركة
يفعلوف ما يشاؤوف  وألف الشريك غري مس وؿ يف الشركة شخصياً إال بنسبة مػا 

جػة َلُو من حصة فيها  وألف لو احلػق أف يػمؾ الشػركة يف أي وقػت يريػد دوف حا
بػػػل   دلوافقػػػة الشػػػركاء؛ والشػػػركة ال تنحػػػل  ػػػوت أحػػػد الشػػػركاء  أو احلجػػػر عليػػػو

إذا كانت الشػركة م لفػة   وتبقى شراكة باقي الشركاء  تنفسخ شراكتو ىو وحده
مػػػػن أكثػػػػر مػػػػن ا نػػػػني. ىػػػػذه ىػػػػي الشػػػػروط الشػػػػرعية  فاشػػػػماط شػػػػركة التضػػػػامن 

غلػوز االشػماؾ هبػا غلعلها شػركة فاسػدة  وال   خببلؼ ىذه الشروط  بل نقيضها
 شرعاً. 

 شركات المساىمة 
ادلسػػاعلة ىػػي شػػركة مَكّونػػة مػن شػػركاء غلهلهػػم اجلمهػػور. وادل سػػس  ةشػرك

ألّف العقػد االبتػدائي  ؛يف شركة ادلساعلة ىو كل من وقع العقد االبتدائي للشػركة
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ىو الذي يوجد بني موقعيػو التزامػات بالعمػل علػى حتقيػق اذلػدؼ ادلشػمؾ  وىػو 
ويكػػوف االكتتػػاب يف الشػػركة بػػالتزاـ الشػػخص بشػػراء سػػهم أو أكثػػر يف  الشػػركة.

مشروع الشركة  مقابل قيمتها اال يػة. وىػو ضػرب مػن ضػروب التصػرؼ بػألرادة 
منفردة  أي يكفي الشخص أف يشمي األسػهم ليصػب  شػريكاً  رضػي بػو بػاقي 
 الشػػػػػركاء أـ ال. وػلصػػػػػل االكتتػػػػػاب بوسػػػػػيلتني: األوىل ؼلػػػػػتص فيهػػػػػا ادل سسػػػػػوف
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 

وىػي ادلنتشػرة    ػلصل فيها االكتتػابفقد تأسست الشركة. والوسيلة الثانية اليت
يف العػامل  ىػي أف يقػػـو بضػعة أشػػخاص بتأسػيس الشػػركة  ويضػعوف نظامهػػا  اّ 
تطػػرح األسػػهم مباشػػرة علػػى اجلمهػػور لبلكتتػػاب العػػاـ فيهػػا  وحػػني ينتهػػي أجػػل 
االكتتػػػاب يف الشػػػركة  تػػػػدعى اجلمعيػػػة التأسيسػػػية للشػػػػركة  للنظػػػر يف التصػػػػديق 

مهمػػػا كػػػاف عيػػػني رللػػػس اإلدارة ذلػػػا. وػلػػػق لكػػػل مسػػػاىم علػػػى نظػػػاـ الشػػػركة  وت
لسػهم واحػد. وتبػدأ عدد أسهمو احلضور يف اجلمعية التأسيسية  ولو كاف مالكاً 

 . الشركة أعماذلا عند انتهاء الزمن احملدد إلقفاؿ االكتتاب
وكلتػػػا الوسػػػيلتني شػػػكل واحػػػد ىػػػو دفػػػع األمػػػواؿ  وال تعتػػػس الشػػػركة قػػػػد 

توقيع ادل سسني يف الوسيلة األوىل  وانتهاء أجل االكتتاب  إالّ بانتهاء  انعقدت
يف الوسػػيلة الثانيػػة. فعقػػد الشػػركة عقػػد بػػني أمػػواؿ 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

بػأف يتػوىل أعمػاؿ الشػركة بوصػفو شػريكاً  وال حػق لػو بػأف   ا بلغػت أسػهمومهم



 ٕٔٙ 

يعمػػػل هبػػػا  أو ُيَسػػػريِّ أي شػػػيء مػػػن أعماذلػػػا باعتبػػػاره شػػػريكاً  وإظلػػػا الػػػذي يتػػػوىل 
أعماؿ الشركة  ويعمػل هبػا  ويسػرّيىا  ويشػرؼ علػى كػل أعماذلػا شػخص يطلػق 

لػػػػس اإلدارة ىػػػػذا عليػػػػو اسػػػػم ادلػػػػدير ادلنتػػػػدب  ينػػػػيا بػػػػو ذلػػػػك رللػػػػس إدارة. ورل
  ينتخػػب مػػن اجلمعيػػة العموميػػة  الػػيت يكػػوف فيهػػا لكػػل شػػخص مػػن األصػػوات

 قدار ما ؽللك مػن األمػواؿ  ال  قػدار شخصػيتو  ألّف الشػريك ىػو ادلػاؿ  فهػو 
الذي ػلػدد عػدد األصػوات  فلكػل سػهم صػوت  ولػيس لكػل شػخص صػوت  

ا االعتبػػػار ىػػػو فػػػبل يوجػػػد يف شػػػركة ادلسػػػاعلة أي اعتبػػػار لشػػػخص ادلسػػػاىم  وإظلػػػ
لرؤوس األمواؿ فقا. وشػركة ادلسػاعلة دائميػة  وال تتقيػد تيػاة األشػخاص  فقػد 
ؽلوت الشػريك فػبل تنحػل الشػركة. وقػد ػلجػر عليػو ويبقػى يف الشػركة. وأمػا رأس 

فألنّػػو يقسػػم إىل عػػدد مػػن احلصػػص متسػػاوية القيمػػة  يطلػػق عليهػػا   مػػاؿ الشػػركة
ى صػػػػفاتو الشخصػػػػية  ومسػػػػ وليتو اسػػػػم األسػػػػهم. وادلسػػػػاىم شػػػػريك ال تستقصػػػػ

زلػػػدودة بقػػػدر حصػػػتو يف رأس ادلػػػاؿ  فػػػبل يلػػػـز الشػػػركاء مػػػن اخلسػػػارة إالّ  قػػػدار 
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 

وف ا يػػػة  وقػػػد تكػػػوف حلاملهػػػا  وىػػػي تنتقػػػل مػػػن ملكيػػػة رؤوس أمػػػواؿ  فقػػػد تكػػػ
شػػخص إىل رخػػر. وادلمػػوؿ الػػذي يكتتػػب يف األسػػهم ال يلػػـز إالّ بػػدفع قيمتهػػا 
اال ية  فالسهم جزء من كياف الشركة  غري قابػل للتجزئػة  ولػيس ىػو جػزءاً مػن 
رأس ماذلػػػا. وأوراؽ األسػػػهم ىػػػي  ثابػػػة ورقػػػة تسػػػجيل يف ىػػػذه احلصػػػة  وقيمتهػػػا 

ت واحػػػدة  وإظلػػػا تتغػػػري حسػػػب أربػػػاح الشػػػركة أو خسػػػار ا  وىػػػذا الػػػرب  أو ليسػػػ
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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إذا كانػػػت سػػػوؽ يهػػػبا سػػػعرىا   البيػػػع  أي يف وقػػػت معػػػني  فهػػػي كورقػػػة النقػػػد
سػػػوؽ األسػػػهم مرتفعػػػة  وتػػػنخفح قيمػػػة األسػػػهم منخفضػػػة  ويرتفػػػع حػػػني تكػػػوف 
حػػػػني رتهػػػػا. فالسػػػهم بعػػػػد بػػػػدء الشػػػػركة  األسػػػهم حػػػػني خسػػػػارة الشػػػركة  وترتفػػػػع
وصار ورقة مالية  ذلا قيمػة معينػة  ترتفػع وتنػزؿ بالعمل انسلخ عن كونو رأس ماؿ  

  تسػب إقبػاؿ النّػاس عليهػا الشػركة وخسػار ا  أو حسب السوؽ  تسػب أربػاح
سػػػلعة  ضػػػع للعػػػرض والطلػػػب. واألسػػػهم تنتقػػػل مػػػن يػػػد وإدبػػػارىم عنهػػػا. فهػػػو 

ألخػػر   كانتقػػاؿ األوراؽ ادلاليػػة بػػني النّػػاس  دوف أدىن إجػػراءات كتابيػػة يف دفػػاتر 
حلاملهػػػػا  وبػػػػألجراءات كتابيػػػػة يف الشػػػػركة إذا كانػػػػت الشػػػػركة  إذا كانػػػػت األسػػػػهم 

 .  حتمل اسم ادلساىم
تػػػػػػس الشػػػػػػركة راتػػػػػػة إذا زادت قيمػػػػػػة موجػػػػػػودات الشػػػػػػركة علػػػػػػى قيمػػػػػػة وتع

مطلوبا ػا عنػد اجلػػرد السػنوي  فمػػا زاد فهػو الػػرب . وتػوزع األربػػاح سػنوياً يف اػػاـ 
بسػػػبب  ػػػروؼ   السػػػنة ادلاليػػػة للشػػػركة  فػػػألذا ارتفعػػػت قيمػػػة موجػػػودات الشػػػركة

الزيػادة. أمػا فبل مانع من إجػراء توزيػع ىػذه   دوف أف تكوف ىناؾ أرباح  فجائية
إذا حػػدث العكػػس فاطلفضػػت قيمػػة موجػػودات الشػػركة  ولكػػن الشػػركة رتػػت  

فلػم يػزد علػى قيمػة مطلوبا ػا    إذا ضمت إىل قيمة ادلوجودات  إالّ أف أرباحها
فػػػػػبل زلػػػػػل لتوزيػػػػػع األربػػػػػاح. وحػػػػػني توزيػػػػػع الػػػػػرب   صػػػػػص حصػػػػػة مػػػػػن األربػػػػػاح 

عتػػس الشػػركة شخصػػاً لبلحتيػػاطي ويصػػرؼ البػػاقي بعػػد ذلػػك علػػى ادلسػػاعلني. وت
كمػػػا أف ذلػػػا زلػػػّل إقامػػػٍة    معنويػػػاً  ذلػػػا أف تقاضػػػي ويتقاضػػػى با هػػػا أمػػػاـ احملػػػاكم

خاصاً وجنسية خاّصة. وال يسػد مسػدىا أي مسػاىم فيهػا  وال أي عضػو إدارة 
بوصفو شريكاً  أو بوصفو الشخصي  وإظلا ؽللػك ذلػك مػن يفػوض لػو أف ينطػق 

ركة  أي الشخصػية ادلعنويػة ال الشػخص باسم الشركة  فيكوف ادلتصرؼ ىػو الشػ
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 ادلباشر للتصرؼ. 
ىػػػػػذه ىػػػػػي شػػػػػركة ادلسػػػػػاعلة  وىػػػػػي مػػػػػن الشػػػػػركات الباطلػػػػػة شػػػػػرعاً  ومػػػػػن 
ادلعامبلت اليت ال غلػوز للمسػلم أف يقػـو هبػا. أمػا وجػو بطبل ػا وحرمػة االشػماؾ 

 فيها فيتبني شلا يلي: 
    أو أكثػػرإف تعريػػف الشػػركة يف اإلسػػبلـ ىػػو: أ ػػا عقػػد بػػني ا نػػني - ٔ

  يتفقاف فيو على القيػاـ بعمػل مػا  بقصػد الػرب . فهػي عقػد بػني ا نػني أو أكثػر
أف حتصػػل ادلوافقػػة مػػن مػػن فػػبل تصػػ  فيهػػا ادلوافقػػة مػػن جانػػب واحػػد  بػػل ال بػػد 

جػػانبني  أو أكثػػر. والعقػػد فيهػػا غلػػب أف يكػػوف منصػػباً علػػى القيػػاـ بعمػػل مػػا   
لػػى دفػػع ادلػػاؿ فقػػا  وال يكفػػي أف بقصػػد الػػرب . فػػبل يصػػ  أف يكػػوف منصػػباً ع

يكػػوف اذلػػدؼ رلػػرد االشػػماؾ فحسػػب. فالقيػػاـ بالعمػػل ادلػػا  ىػػو أسػػاس عقػػػد 
الشركة  والقياـ بالعمل ادلا  إما من ادلتعاقػدين  وإمػا مػن أحػدعلا ومػاؿ اآلخػر. 
وال يتػػأتى أف يكػػػوف عقػػد بينهمػػػا علػػى قيػػػاـ غريعلػػا بعمػػػل مػػا   ألنّػػػو ال يكػػػوف 

بػو أحػد. فالعقػد إظلػا يلتػـز بػو العاقػد  وغلػري علػى تصػرفاتو ىػػو   عقػداً  وال يلػـز
ال علػى غػػريه. فيتحػتم أف يكػػوف القيػػاـ بالعمػل ادلػػا  زلصػػوراً بػني العاقػػدين. إمػػا 
منهمػػػػا  أو مػػػػن أحػػػػدعلا ومػػػػاؿ اآلخػػػػر. وكػػػػوف القيػػػػاـ بالعمػػػػل ادلػػػػا  مػػػػن أحػػػػد 

أف مػػن أنػػو ال بػػد  ػلػػتم -حػػ  يػػتم قيػػاـ الشػػركة ووجودىػػا-العاقػػدين أمػػراً حتميػػاً 
فيشػػمط يف الشػػركة يف اإلسػػبلـ وجػػود   يكػػوف يف الشػػركة بػػدف غلػػري العقػػد عليػػو

انعقػػدت   البػػدف فيهػػا  فهػػو عنصػػر أساسػػي يف انعقػػاد الشػػركة. فػػألذا وجػػد البػػدف
 مل تنعقد شركة  ومل توجد من أساسها.   وإذا مل يوجد البدف يف الشركة  الشركة

بأ ػا عقػد  قتضػاه يلتػـز شخصػاف   سػاعلةوقد عرؼ الرأ اليوف شركة ادل
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بػػػأف يسػػػاىم كػػػل منهمػػػا يف مشػػػروع مػػػا   بتقػػػدمي حصػػػة مػػػن مػػػاؿ    أو أكثػػػر
ومػن ىػذا التعريػف   .القتساـ ما قػد ينشػأ مػن ىػذا ادلشػروع مػن ربػ  أو خسػارة

يتبػػني أّ ػػا ليسػػت عقػػداً بػػني   بوسػػيلتيها السػػابقتني  ومػػن واقػػع تأسػػيس الشػػركة
أحكػػػػاـ الشػػػػرع اإلسػػػػبلمي. ألّف العقػػػػد شػػػػرعاً ىػػػػو شخصػػػػني أو أكثػػػػر حسػػػػب 

أف يكػػػػوف مػػػػن نػػػػو ال بػػػػد إإغلػػػػاب وقبػػػػوؿ بػػػػني طػػػػرفني  شخصػػػػني أو أكثػػػػر. أي 
ىنالػػػك طرفػػػاف يف العقػػػد: أحػػػدعلا يتػػػوىل اإلغلػػػاب بػػػأف يبػػػدأ بعػػػرض العقػػػد كػػػأف 

أو مػػا شػػاكل   أو وىبتػػك  أو شػػاركتك  أو أجرتػػك  أو بعتػػك  يقػػوؿ: زوجتػػك
أو مػا شػاكل ذلػك.   أو رضػيت  بوؿ كأف يقػوؿ: قبلػتذلك. واآلخر يتوىل الق

مل ينعقػػػػد  وال   أو مػػػػن اإلغلػػػػاب والقبػػػػوؿ  فػػػػألف خػػػػبل العقػػػػد مػػػػن وجػػػػود طػػػػرفني
يسػمى عقػػداً شػرعاً. وأمػػا يف شػػركة ادلسػاعلة فػػألف ادل سسػػني يتفقػوف علػػى شػػروط 
االشػماؾ  وال يباشػروف االشػماؾ بالفعػػل حػني يتفقػوف علػػى شػروط الشػركة  بػػل 

ف ويتفقػػوف علػػى الشػػروط فقػػا. اّ يضػعوف صػػكاً ىػػو نظػػاـ الشػػركة  اّ يتفاوضػو 
بعػػد ذلػػك غلػػري التوقيػػع علػػى ىػػذا الصػػك مػػن كػػل مػػن يريػػد االشػػماؾ. فيعتػػس 
توقيعػػػو فقػػػا قبػػػوالً بػػػو. وحين ػػػذ يعتػػػس م سسػػػاً ويعتػػػس شػػػريكاً. أي يػػػتم اشػػػماكو 

أنػو مل يوجػد حني يتم التوقيع  أو حني ينتهي أجل االكتتاب. وىػذا واضػ  فيػو 
وإظلػا ىػو طػرؼ واحػد   فيو طرفاف أجريا العقد معاً  وال يوجد فيػو إغلػاب وقبػوؿ

يوافػػق علػػى الشػػروط فيصػػب   وافقتػػو شػػريكاً. فشػػركة ادلسػػاعلة ليسػػت اتفاقػػاً بػػني 
ا نػػػني  وإظلػػػا ىػػػي موافقػػػة مػػػن شػػػخص واحػػػد علػػػى شػػػروط. ولػػػذلك قػػػاؿ عنهػػػا 

بػأف االلتػزاـ فيهػا ضػرب مػػن   الغػر  علمػاء االقتصػاد الرأ ػا   وعلمػاء القػانوف
ضػػروب التصػػرؼ بػػاإلرادة ادلنفػػردة. واإلرادة ادلنفػػردة ىػػي كػػل شػػخص يلتػػـز أمػػراً 

أو لشػػخص رخػػر  بغػػح النظػػر عػػن موافقػػة اجلمهػػور  أو   مػػن جانبػػو للجمهػػور
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ويف   الشخص اآلخر  أو عدـ موافقتو  كالوعػد اػائزة. وشػركة ادلسػاعلة عنػدىم
سػػاىم  أو ادل سػػس  أو أي موقػػع علػػى الصػػك بالشػػروط الػػيت يلتػػـز ادل  حقيقتهػػا

يتضػػػػمنها  بغػػػػح النظػػػػر عمػػػػا إذا وافػػػػق غػػػػريه أو ال  وقػػػػد اعتسوىػػػػا مػػػػن أنػػػػواع 
التصرؼ باإلرادة ادلنفردة. وعلى ىذا يكوف عقد شركة ادلسػاعلة بػاإلرادة ادلنفػردة 

أحػػػد  ألّف العقػػػد شػػػرعاً ىػػػو ارتبػػػاط اإلغلػػػاب الصػػػادر مػػػن ؛عقػػػداً بػػػاطبلً شػػػرعاً 
شػػػركة العاقػػػدين بقبػػػوؿ اآلخػػػر  علػػػى وجػػػو يظهػػػر أ ػػػره يف ادلعقػػػود عليػػػو. وعقػػػد 

ادلساعلة مل ػلصل فيو ذلك. فهو مل غلِر فيو اتفاؽ بني شخصني أو أكثر  وإظلػا 
التػػـز  وجبػػػو شػػػخص واحػػػد بادلسػػػاعلة يف مشػػروع مػػػا . ومهمػػػا تعػػػدد ادللتزمػػػوف 

اتفقػػوا بيػػنهم علػػى اؿ إف الشػػركاء والشػػركاء فيعتػػس ادللتػػـز شخصػػاً واحػػداً. قػػد يقػػ
وكتابػػة الصػػك أمػػر شػػكلي لتسػػجيل   فيعتػػس اتفػػاقهم إغلابػػاً وقبػػوالً   شػػروط الشػػركة

 والعقد الذي اتفقوا عليو  فلماذا ال يسمى ىذا عقداً 
واجلػػواب علػػى ذلػػك ىػػو أف الشػػركاء اتفقػػوا بيػػنهم علػػى شػػروط الشػػركة  

كوا فعػػبًل  وال يلتزمػػوف هبػػذا ال يعتػػسوف أنفسػػهم اشػػم   حسػػب اتفػػاقهم  ولكػػنهم
االتفػػػػاؽ علػػػػى الشػػػػروط. بػػػػل غلػػػػوز لكػػػػل مػػػػنهم أف يػػػػمؾ  وأف ال يشػػػػمؾ بعػػػػد 
االتفػػػػاؽ علػػػػى الشػػػػروط  وبعػػػػد كتابػػػػة الصػػػػك. فهػػػػو غػػػػري ملػػػػـز باالتفػػػػاؽ علػػػػى 
الشروط حسب اصطبلحهم واتفاقهم إالّ بعد توقيعػو للصػك. فػألذا وقػع الصػك 

وغػري مػرتبا بشػيء. وعلػى ذلػك   لتػـزأصب  ملتزماً. وأمػا قبػل ذلػك فهػو غػري م
فاتفػػػاقهم علػػػى الشػػػروط قبػػػل توقيػػػع الصػػػك ال يعتػػػس عقػػػداً عنػػػدىم. وىػػػو أيضػػػاً 
لػػيس عقػػداً شػػرعاً ألّف االتفػػاؽ علػػى شػػروط االشػػماؾ  وعلػػى االشػػماؾ ال يعتػػس 
عقػد شػركة. ألّ ػػم حسػب اتفػاقهم غػػري ملػزمني بػػو قبػل التوقيػع  والعقػػد مػا التػػـز 

ذلػذا ال يعتػس اتفػاقهم علػى شػروط الشػركة  وعلػى االشػماؾ إغلابػاً بو العاقداف. و 
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وقبواًل  فبل يعتس حسب أحكاـ الشرع عقػداً  فضػبلً عػن كونػو عنػدىم ال يعتػس 
 عقداً. 

وقػػد يقػػاؿ إف قبػػوؿ الشػػريك بتوقيعػػو علػػى العقػػد يعتػػس إغلابػػاً منػػو لغػػريه  
 ووتوقيعػو قبػوالً   الصػك إغلابػاً  وتوقيع َمْن بعػده يعتػس قبػواًل  فلِػَم ال يعتػس عػرض

أف كػػػل شػػػريك يوقّػػػع يكػػػوف قػػػد قبػػػل فقػػػا فهػػػو قبػػػػوؿ    واجلػػػواب علػػػى ذلػػػك
  والعػػرض مل يصػػدر عػػن أحػػد معػػني  أي أف اإلغلػػاب مل يصػػدر عػػن أحػػد معػػني

فػػػبل يوجػػػد عػػػارض  ال ادل سسػػػوف وال ادلوقػػػع األوؿ  وإظلػػػا يوجػػػد قبػػػوؿ مػػػن كػػػل 
ا مػن نفسػو دوف عرضػها عػرض تصػرؼ شريك. فادلوقع يقبل الشروط  ويلتـز هبػ

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 بلفػػ  

بلفػػػ  يػػػدؿ علػػػى القبػػػوؿ. القبػػػوؿ. اّ يػػػأ  القبػػػوؿ  يػػػدؿ علػػػى اإلغلػػػاب  ال علػػػى
بػل الكػل يعتػس قػاببلً. فيكػوف   وعليو ال يعتس أي شخص وقع صك الشػركة موجبػاً 

 .  فلم تنعقد  قد صدر يف الشركة قبوؿ دوف إغلاب
والرأ اليوف يطلقوف على صك الشركة  أي نظامها عقداً  ويقولػوف وقػع 

ذا الصك عقداً. وإظلا العقد ىو إغلاب وقبػوؿ بػني العقد. وأما شرعاً فبل يعتس ى
 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 . 

ؽ  علػػى القيػػاـ بعمػػل  وإظلػػا فيػػو االلتػػزاـ ادلفػػرد مػػن فهػػو خػػاؿ مػػن عنصػػر االتفػػا
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الشػػخص بتقػػدمي ادلػػاؿ فقػػا  دوف أي اعتبػػار للعمػػل يف االلتػػزاـ. و ػػا أف القيػػاـ 
بالعمػػل ادلػػا  ىػػو اذلػػدؼ مػػن الشػػركة  ولػػيس رلػػرد االشػػماؾ  فخلػػو العقػػد مػػن 

افقػة االتفاؽ على القياـ بالعمػل مبطػل للعقػد. وبػذلك مل توجػد شػركة  جػرد ادلو 
على دفع ادلاؿ  لعدـ وجود االتفػاؽ علػى القيػاـ بالعمػل ادلػا . ومػن ىنػا كانػت 

 الشركة باطلة أيضاً. 
  وقػػػػد يقػػػػاؿ إف صػػػػك الشػػػػركة قػػػػد تضػػػػمن نػػػػوع العمػػػػل الػػػػذي تقػػػػـو بػػػػو
 كمعمػل سػػكر أو مػػارة أو مػػا شػػاكل ذلػػك  فيكػػوف قػػد حصػػل فيػػو االتفػػاؽ علػػى

ىػو إظلػا   نػوع العمػل الػذي ذكػر ىػو أف  القياـ بعمل ما . واجلواب على ذلػك
طػرؼ  العمل الذي ستقـو بو الشركة  ولكن مل ػلصل االتفاؽ علػى القيػاـ بػو مػن

فقػا. وتػرؾ الشركاء. وإظلا حصل االتفاؽ علػى االشػماؾ  وعلػى شػروط الشػركة 
تأسيسػػػها. وعليػػػو مل القيػػػاـ بالعمػػػل للشخصػػػية ادلعنويػػػة الػػػيت سػػػتكوف للشػػػركة بعػػػد 

 .  لشركاء على أف يقوموا ىم بعمل ما ػلصل االتفاؽ بني ا
وعبلوة على ذلك فألف الشركة يف اإلسبلـ يشمط فيها وجود البػدف  أي 

  واإلجػػػػارة  والبيػػػػع  وجػػػػود الشػػػػخص ادلتصػػػػرؼ  ألّف ادلػػػػراد بالبػػػػدف يف الشػػػػركة
ىػػو الشػػخص ادلتصػػرؼ  ولػػيس اجلسػػم أو اجلهػػد. فوجػػود البػػدف   وسػػائر العقػػود

ركة. فػػػألذا وجػػػد البػػػدف انعقػػػدت الشػػػركة  وإذا مل عنصػػػر أساسػػػي يف انعقػػػاد الشػػػ
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 
معػػػل لػػػو أي اعتبػػػار. ألّف عقػػػد شػػػركة ادلسػػػاعلة عقػػػد بػػػني أمػػػواؿ فحسػػػب  وال 

عنصػػػػر الشخصػػػػي فيهػػػػا  فػػػػاألمواؿ ىػػػػي الػػػػيت اشػػػػمكت مػػػػع بعضػػػػها ال وجػػػػود لل
أصػػحاهبا. وىػػػذه األمػػػواؿ اشػػػمكت مػػػع بعضػػػها دوف وجػػػود بػػػدف شػػػريك معهػػػا. 
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فعػػدـ وجػػود البػػػدف غلعػػل الشػػػركة مل تنعقػػد  فهػػػي باطلػػة شػػػرعاً  ألّف البػػدف ىػػػو 
الػػذي يتصػػرؼ بادلػػاؿ  وإليػػو وحػػده يسػػتند التصػػرؼ بادلػػاؿ  فػػألذا مل يوجػػد البػػدف 

  يوجد التصرؼ. مل
وأمػػا كػػوف األشػػخاص أصػػػحاب ادلػػاؿ ىػػم الػػػذين يباشػػروف ادلوافقػػة علػػػى 
ادلساعلة بادلاؿ  وكو م ىم الذين ؼلتاروف رللس اإلدارة  الذي يباشػر العمػل يف 
الشػػػركة  فػػػبل يػػػدؿ علػػػى أف ىنػػػاؾ بػػػدناً يف الشػػػركة  ألّف مػػػوافقتهم كانػػػت علػػػى 

شػػركاء. فادلػػاؿ ىػػو الشػػريك  ولػػيس جعػػل ادلػػاؿ شػػريكاً  ال علػػى أف يكونػػوا ىػػم 
صػػاحبو. وأمػػا كػػو م ىػػم الػػذين ؼلتػػاروف رللػػس اإلدارة فلػػيس معنػػاه أ ػػم وكلػػوا 
عػػنهم  بػػل إف أمػػواذلم ىػػي الػػيت جػػر  التوكيػػل عنهػػا مػػن قػػبلهم  ومل غلػػر التوكيػػل 
عنهم  بدليل أف ادلساىم لو أصوات بقدر ما ؽللك  فالذي ؽللػك سػهماً واحػداً 

وكالػػة واحػػدة  والػػذي لػػو ألػػف سػػهم لػػو ألػػف صػػوت  أي  لػػو صػػوت واحػػد  أي
ألػػػف وكالػػػة  فتكػػػوف الوكالػػػة عػػػن ادلػػػاؿ  ال عػػػن الشػػػخص. وىػػػذا يػػػدؿ علػػػى أف 

 عنصر البدف مفقود منها  وىي م لفة من عنصر ادلاؿ فحسب. 
وهبذا يكوف تعريف الشركة ادلسػاعلة دااًل علػى أنػو مل تتػوفر فيهػا الشػروط 

د شػػػركة يف اإلسػػػبلـ. إذ مل ػلصػػػل فيهػػػا اتفػػػاؽ بػػػني الػػػيت ال بػػػد منهػػػا حػػػ  تنعقػػػ
ا نػػني أو أكثػػر  وإظلػػا ىػػي التػػزاـ بػػألرادة منفػػردة مػػن جانػػب واحػػد. ومل يتفػػق فيهػػا 
على القياـ بعمل  وإظلا التػـز فيهػا شػخص بتقػدمي مػاؿ. ولػيس فيهػا بػدف يباشػر 
ىػػو التصػػرفات بوصػػفو الشخصػػي يف الشػػركة  وإظلػػا فيهػػا مػػاؿ فقػػا  دوف وجػػود 

بدف. وهبذا يكوف عقد شػركة ادلسػاعلة مػن ىػذه اجلهػة بػاطبلً شػرعاً  فتكػوف أي 
شركة ادلسػاعلة باطلػة  ألّ ػا مل تنعقػد شػركة  وال ينطبػق عليهػا تعريػف الشػركة يف 

 اإلسبلـ. 
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الشػػػػركة عقػػػػد علػػػػى التصػػػػرؼ  ػػػػاؿ  وتنميػػػػة ادلػػػػاؿ هبػػػػا ىػػػػي تنميػػػػة  - ٕ
ة  والتصػرفات الشػرعية  للملك  وتنمية ادللك ىي تصرؼ مػن التصػرفات الشػرعي

كلهػا إظلػا ىػي تصػرفات قوليػة  وىػي إظلػا تصػدر عػن شػخص  ال عػن مػاؿ. فػبل 
أف تكػػػوف تنميػػػة ادللػػػك مػػػن مالػػػك التصػػػرؼ  أي مػػػن شػػػخص  ال مػػػن مػػػن بػػػد 

مػػػػاؿ. وشػػػػركة ادلسػػػػاعلة معػػػػل ادلػػػػاؿ ينمػػػػو مػػػػن نفسػػػػو دوف بػػػػدف شػػػػريك  ودوف 
ّف شػػػركة أل ؛شػػػخص متصػػػرؼ ؽللػػػك حػػػق التصػػػرؼ  ومعػػػل التصػػػرؼ لؤلمػػػواؿ

ادلساعلة إظلا ىي أمواؿ ممعت وصػارت ذلػا قػوة التصػرؼ. ولػذلك تعتػس الشػركة 
  وشػػػراء  شخصػػػاً معنويػػػاً يكػػػوف ذلػػػا وحػػػدىا حػػػق التصػػػرفات الشػػػرعية مػػػن بيػػػع

وإظلػػا التصػػرؼ   وغػػري ذلػػك. وال ؽللػػك الشػػركاء أي تصػػرؼ  وشػػكو   وصػػناعة
صػػدر فيهػػا التصػػرؼ خػػاص بشخصػػية الشػػركة  مػػع أف الشػػركة يف اإلسػػبلـ إظلػػا ي

عػػػػن الشػػػػركاء فقػػػػا  ويتصػػػػرؼ أحػػػػدعلا بػػػػألذف مػػػػن اآلخػػػػر  وال يكػػػػوف ألمػػػػواؿ 
الشػػػػػركاء يف رلموعهػػػػػا أي واقػػػػػع يصػػػػػدر عنػػػػػو تصػػػػػرؼ  بػػػػػل التصػػػػػرؼ زلصػػػػػور 
بشػػػػػخص الشػػػػػريك. وعلػػػػػى ذلػػػػػك تكػػػػػوف التصػػػػػرفات الػػػػػيت حتصػػػػػل مػػػػػن الشػػػػػركة 

ألّف التصػػػػرفات غلػػػب أف تصػػػػدر عػػػػن  ؛بوصػػػفها شخصػػػػية معنويػػػػة باطلػػػة شػػػػرعاً 
معني  أي عن إنساف مشخص  وأف يكوف ىػذا الشػخص شلػن ؽللكػوف  شخص

التصػػػرؼ  ومل يتحقػػػق ذلػػػك يف شػػػركة ادلسػػػاعلة. وال يقػػػاؿ ىنػػػا إف الػػػذي يباشػػػر 
العمل يف الشركة ىم العمػاؿ  وىػم أجػراء ألصػحاب األمػواؿ ادلسػاعلني  والػذي 

  سػاعلنييباشر اإلدارة والتصرفات ىػم ادلػدير ورللػس اإلدارة  وىػم وكػبلء عػن ادل
ال يقػػػػاؿ ذلػػػػك ألّف الشػػػػريك متعػػػػني ذاتػػػػاً يف الشػػػػركة  وعقػػػػد الشػػػػركة وقػػػػع عليػػػػو 
بذاتػػو. فػػبل غلػػوز لػػو أف يوّكػػل أحػػداً عنػػو ليقػػـو بأعمػػاؿ الشػػركة  وال أف يسػػتأجر 
  أحػػداً عنػػو ليقػػـو بأعمػػاؿ الشػػركة  بػػل يتعػػني أف يقػػـو بنفسػػو يف أعمػػاؿ الشػػركة
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ء للقيػػػاـ عػػػنهم  وال أف يوّكلػػػوا رللػػػس جػػػراأبل غلػػػوز للشػػػركاء أف يػػػ جروا عػػػنهم فػػػ
رللس اإلدارة ليس وكيبلً عن أشػخاص ادلسػاعلني  وإظلػا ىػو إدارة عنهم. على أف 
  ألّف الػػػػػػػذي غلعلػػػػػػػو يف اإلدارة األصػػػػػػػوات الػػػػػػػيت يناذلػػػػػػػا يف وكيػػػػػػػل عػػػػػػػن أمػػػػػػػواذلم

االنتخػػػػاب  وىػػػػي تسػػػػب األمػػػػواؿ ادلسػػػػاعلة يف الشػػػػركة  ال تسػػػػب أشػػػػخاص 
ك فػػػػألف ادلػػػػدير ورللػػػس اإلدارة ال ؽللكػػػػوف التصػػػػرؼ يف ذلػػػالشػػػركاء. وفضػػػػبلً عػػػػن 
 : الشركة لثبل ة أسباب

أواًل: ألّ م يتصرفوف بوكالتهم عن ادلساعلني  أي عػن الشػركاء بانتخػاهبم 
ألّف الشػػركة وقعػػت علػػى ذاتػػو. فكمػػا ال  ؛ذلػػم  وال غلػػوز للشػػريك أف يوّكػػل عنػػو

  -ن يعقػد لػو عقػد الػزواجبل غلوز أف يوكل عنو م-غلوز أف يوكل من يتزوج عنو 
كذلك ال غلوز أف يوكل من يتشػارؾ عنػو  بػل غلػوز أف يوكػل مػن يعقػد لػو عقػد 

 الشركة  ال من يكوف شريكاً عنو. 
  انيػػػػاً: إف ادلسػػػػاعلني أي الشػػػػركاء قػػػػد وكلػػػػوا عػػػػن أمػػػػواذلم  ال عػػػػن أنفسػػػػهم 

ال واؿ  بدليل أف أصوات االنتخاب ىي اليت تعتس يف التوكيل  وىي تعتس حسب األم
 .  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. 
 . دارة تصرفاً باطبلً شرعاً وعليو يكوف تصرؼ مدير الشركة  ورللس اإل

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
أو حجر عليو  وإذا مات أحػد الشػركاء   أو جن  فأل ا تنفسخ شراكة من مات

فلػيس لػو أف يسػتمر يف الشػركة  وإف كػاف   ولو وارث ينظر  فألف كاف غػري رشػيد
لػػو أف يقػػيم علػػى الشػػركة  ويػػأذف لػػو الشػػريك يف التصػػرؼ  ولػػو ادلطالبػػة   رشػػيداً 

أف يكػوف مػن ألنّػو ال بػد  ؛بالقسمة. وإذا حجر على الشريك انفسخت الشركة
ائز التصػػػرؼ. فكػػػوف شػػػركة ادلسػػػاعلة دائميػػػة  وتسػػػتمر بػػػالرغم مػػػن الشػػػريك جػػػ

غلعلهػا شػركة فاسػدة  ألّ ػا اشػتملت علػى   موت أحد الشركاء  أو احلجر عليػو
شػػػػرط فاسػػػػد يتعلػػػػق بكيػػػػاف الشػػػػركة  وماىيػػػػة العقػػػػد. وخبلصػػػػة األمػػػػر أف شػػػػركة 

ومل ألّف الػػػذين وجػػػدوا ىػػػم شػػػركاء ادلػػػاؿ فقػػػا.  ؛ادلسػػػاعلة مل تنعقػػػد شػػػركة أصػػػبلً 
ألّف بػو تنعقػد الشػركة  ؛مػع أف شػريك البػدف شػرط أساسػي  يوجد شريك البػدف

شػػػػػركة  وبغػػػػػريه ال تنعقػػػػػد شػػػػػركة  وال حتصػػػػػل بتاتػػػػػاً. ويف شػػػػػركات ادلسػػػػػاعلة يػػػػػتم 
وتباشػػػػر   عنػػػػدىم االشػػػػماؾ بوجػػػػود شػػػػركاء ادلػػػػاؿ لػػػػيس غػػػػري. وتشػػػػتغل الشػػػػركة

بػػار. ومػػن ىنػػا  أعماذلػػا دوف أف يوجػػد شػػريك البػػدف  ودوف أف يكػػوف لػػو أي اعت
كانت شركة باطلة ألّ ا مل تنعقد شػركة شػرعاً. اّ إف الػذين يباشػروف التصػرفات 
يف الشػػركة ىػػم رللػػس اإلدارة  وىػػم وكػػبلء عػػن ادلسػػاعلني  أي عػػن شػػركاء ادلػػاؿ  
والشػػريك ال غلػػوز لػػو شػػرعاً أف يوكػػل عنػػو وكػػيبلً يتصػػرؼ يف الشػػركة نيابػػة عنػػو  

  دف  ألف عقػػػد الشػػػركة وقػػػع عليػػػو بذاتػػػوسػػػواء أكػػػاف شػػػريك مػػػاؿ أـ شػػػريك بػػػ
فبل يص  أف يوكػل عنػو  أو يػ جر عنػو مػن يقػـو   فيجب أف يقـو ىو بالتصرؼ

بالتصػرؼ والعمػػل بالشػركة. علػػى أف شػػريك ادلػاؿ فقػػا ال ؽللػك شػػرعاً التصػػرؼ 
يف الشػػػركة  وال العمػػػل فيهػػػا كشػػػريك مطلقػػػاً  بػػػل التصػػػرؼ يف الشػػػركة  والعمػػػل 

دف لػػػػيس غػػػػري. وأيضػػػػاً فػػػػألف الشػػػػركة ادلسػػػػاعلة تصػػػػب  فيهػػػػا زلصػػػػور بشػػػػريك البػػػػ
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شخصػػػية معنويػػػة يكػػػوف ذلػػػذه الشخصػػػية حػػػق التصػػػرؼ. والتصػػػرفات شػػػرعاً ال 
تصػػ  إالّ مػػن إنسػػاف مشػػخص لػػو أىليػػة التصػػرؼ  بػػأف يكػػوف بالغػػاً عػػاقبًل  أو 
شليػػزاً عػػاقبًل. وكػػل تصػػرؼ مل يصػػدر علػػى ىػػذا الوجػػو فهػػو باطػػل شػػرعاً. فألسػػناد 

بل ال بػد مػن إسػناده إىل مػن ػلػوز أىليػة   ة معنوية ال غلوزالتصرؼ إىل شخصي
التصرؼ مػن بػت اإلنسػاف. لػذلك كانػت شػركات ادلسػاعلة باطلػة  وكانػت مجيػع 

كسػػػبت    تصػػػرفا ا باطلػػػة  ومجيػػػع األمػػػواؿ الػػػيت كسػػػبت بواسػػػطتها أمػػػواؿ باطلػػػة
 فبل ػلل ملكها.   بتصرفات باطلة

 أسهم شركة المساىمة 
راؽ ماليػػػة اثػػػل مثػػػن الشػػػركة يف وقػػػت تقػػػديرىا  وال أسػػػهم الشػػػركة ىػػػي أو 

اثػػل رأس مػػاؿ الشػػركة عنػػد إنشػػائها. فالسػػهم جػػزء ال يتجػػزأ مػػن كيػػاف الشػػركة  
وليس ىو جزءاً من رأس ماذلا  فهو  ثابة سند لقيمة موجػودات الشػركة. وقيمػة 
األسػػػهم ليسػػػت واحػػػدة  وإظلػػػا تتغػػػري تسػػػب أربػػػاح الشػػػركة  أو خسػػػار ا  وىػػػي 

واحدة يف كػل السػنني  بػل تتفػاوت قيمتهػا وتتغػري. وعلػى ذلػك فالسػهم  ليست
اثػػل  -أي األسػػهم-ال ؽلثػػل رأس ادلػػاؿ ادلػػدفوع عنػػد تأسػػيس الشػػركة  وإظلػػا ىػػي 

رأس ماؿ الشركة حني البيع  أي يف وقت معني  فهي كورقة النقد يهػبا سػعرىا 
بعػػد   سػػهمإذا كانػػت سػػوؽ األسػػهم منخفضػػة  ويرتفػػع حػػني تكػػوف مرتفعػػة. فال

صػػار ورقػػة ماليػػة ذلػػا قيمػػة و انسػػلخ عػػن كونػػو رأس مػػاؿ    بػػدء الشػػركة يف العمػػل
 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 
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راءىا وبيعها يكوف حػبلاًل  ألّف ادلػاؿ فألف ش  الفضة يساويو  أو ما شاكل ذلك
   الػػػػذي تتضػػػػمنو حػػػػبلؿ  وإف كانػػػػت سػػػػندات تتضػػػػمن مبػػػػالش مػػػػن ادلػػػػاؿ احلػػػػراـ

كسػػندات الػػدين الػػيت يسػػتثمر فيهػػا ادلػػاؿ بالربػػا  وكأسػػهم البنػػوؾ  أو مػػا شػػاكل 
ألّف ادلػػاؿ الػػذي تتضػػمنو مػػاؿ حػػراـ.  ؛فػػألف شػػراءىا وبيعهػػا يكػػوف حرامػػاً   ذلػػك

ة ىػػػػي سػػػػندات تتضػػػػمن مبػػػػالش سللوطػػػػة مػػػػن رأس مػػػػاؿ وأسػػػػهم شػػػػركات ادلسػػػػاعل
حبلؿ  ومن رب  حراـ  يف عقد باطل  ومعاملة باطلة  دوف أي اييػز بػني ادلػاؿ 

باطلػػة  الاألصػػلي والػػرب   وكػػل سػػند منهػػا بقيمػػة حصػػة مػػن موجػػودات الشػػركة 
فكانػػت مػػػاالً   وقػػد اكتسػػبت ىػػػذه ادلوجػػودات  عاملػػة باطلػػػة  ػػى الشػػرع عنهػػػا

وف أسػػػهم شػػػركة ادلسػػػاعلة متضػػمنة مبػػػالش مػػػن ادلػػػاؿ احلػػػراـ. وبػػػذلك حرامػػاً  فتكػػػ
صػػػارت ىػػػذه األوراؽ ادلاليػػػة  الػػػيت ىػػػي األسػػػهم مػػػاالً حرامػػػاً  ال غلػػػوز بيعهػػػا وال 

 شراؤىا  وال التعامل هبا. 
بقيػػت مسػػألة مػػا وقػػع فيػػو ادلسػػلموف مػػن شػػراء أسػػهم شػػركات ادلسػػاعلة  

تكػػم مسػػاعلتهم يف   ؽللكو ػػا واشػػماكهم يف تأسيسػػها  ومػػن وجػػود أسػػهم ذلػػم
ىػػػذه الشػػػركات. ىػػػل كػػػاف عملهػػػم ىػػػذا حرامػػػاً علػػػيهم  مػػػع أ ػػػم كػػػانوا غلهلػػػوف 
احلكػػػم الشػػػػرعي حػػػػني مسػػػػاعلتهم  أو أفتػػػاىم مشػػػػايخ مل يػػػػدركوا واقػػػػع شػػػػركات 
ادلسػػػاعلة مػػػا ىػػػيو وىػػػل ىػػػذه األسػػػهم الػػػيت حتػػػت تصػػػرفهم ملػػػك ذلػػػم  وأمػػػواؿ 

رعاًو أـ حػراـ علػيهم  وال ؽللكو ػاو حبلؿ عليهم  ولػو كسػبت  عاملػة باطلػة شػ
 وىل غلوز ذلم بيع ىذه األسهم للناس أو ال غلوزو

ألنّػػػو  ؛واجلػػػواب علػػػى ذلػػػك ىػػػو أف اجلهػػػل بػػػاحلكم الشػػػرعي لػػػيس عػػػذراً 
  فرض عػني علػى كػل مسػلم أف يػتعلم مػا يلزمػو يف حياتػو مػن األحكػاـ الشػرعية

أنػو إذا كػاف احلكػم شلػا  ح  يتأتى لو القياـ بالعمػل حسػب احلكػم الشػرعي. إالّ 
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فبل ي اخذ يف الفعل  ويكوف عملو صػحيحاً  ولػو    غلهل مثلو على مثل الفاعل
سػػمع معاويػػة بػػن الحكػػم  الرسػػوؿ »كػػاف حكػػم الشػػرع فيػػو أنػػو باطػػل. ألّف 

فبعد أف فرغوا مػن الصػالة عّلمػو الرسػوؿ أف   وىو في الصالة  ُيشّمت عاطسا  
ولػػػم يػػػأمره بإعػػػادة   طس يبطػػػل الصػػػالةوتشػػػميت العػػػا  الكػػػالـ يبطػػػل الصػػػالة

ألّف  ؛رو  ىػػػذا ادلعػػػىن مسػػػلم والنسػػػائي مػػػن طريػػػق عطػػػاء بػػػن يسػػػار« . الصػػػالة
كػػػاف شلػػػا غلهػػػل عػػػادة دلثػػػل ذلػػػك    ىػػذا احلكػػػم وىػػػو كػػػوف الكػػػبلـ يبطػػػل الصػػػبلة

فعذره الرسوؿ فيو  واعتس صػبلتو صػحيحة. وشػركات ادلسػاعلة كو ػا   الشخص
الػػيت غلهػػل مثلهػػا علػػى كثػػري مػػن ادلسػػلمني  ولػػذلك حرامػػاً شػػرعاً  مػػن األحكػػاـ 

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 

ألنّػػو مل   حكػػم اجلهػػل بالنسػػبة للمسػػتفيت  أمػػا ادلفػػيت فلػػيس معػػذوراً  غلػػري عليػػو
قبػػل أف يعطػػي احلكػػم فيهػػا. وأمػػا   يبػػذؿ الوسػػع يف فهػػم واقػػع شػػركات ادلسػػاعلة

ملكيػػة ىػػ الء ادلسػػاعلني لؤلسػػهم فهػػي ملكيػػة صػػحيحة  وىػػي أمػػواؿ حػػبلؿ ذلػػم 
جلهلهػػػػم   مػػػػا داـ حكػػػػم الشػػػػرع يف عملهػػػػم أنػػػػو عمػػػػل صػػػػحي   ولػػػػيس بباطػػػػل

أل ػػػا  ؛بطبلنػػو جهػػػبلً يعػػذروف فيػػػو. وأمػػا بيػػػع ىػػػذه األسػػهم دلسػػػلمني فػػبل غلػػػوزب
أوراؽ ماليػػة باطلػػة شػػرعاً  وحلي ػػة ملكيتهػػا جػػاءت طارئػػة مػػن كػػوف اجلهػػل يعػػذر 
فيهػػػا. أمػػػػا إذا عػػػػرؼ احلكػػػػم الشػػػػرعي فيهػػػػا  أو أصػػػػب  شلػػػػا ال غلهػػػػل مثلػػػػو عنػػػػد 

شػم   وال أف غلعػل غػريه فألنّو حين ذ يكوف ماالً حراماً  ال يباع وال ي  الشخص
 يلي بيعو لو. 

وكيفيػػػة الػػػتخلص مػػػن ىػػػذه األسػػػهم الػػػيت ملكػػػت بسػػػبب جهػػػل احلكػػػم 
الشػػػرعي فيهػػػػا تكػػػوف تػػػػل الشػػػركة  أو حتويلهػػػػا إىل شػػػركة إسػػػػبلمية  أو لينظػػػػروا 
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شخصػػاً غػػري مسػػلم شلػػن يسػػتحل أسػػهم شػػركات ادلسػػاعلة فيولػػوه بيعهػػا عػػػنهم  
أف بػػػالال  قػػػاؿ لعمػػػر بػػػن الخطػػػاب إف : »ويأخػػػذوا مثنهػػػا. فعػػػن سػػػويد بػػػن َغَفلػػػة

ال تأخػػذوا مػػنهم ولكػػن : فقػػاؿ ،عمالػػك يأخػػذوف الخمػػر والخنػػازير فػػي الخػػراج
رواه أبػو عبيػد يف األمػواؿ. ومل ينكػر أحػد « وخذوا أنتم مػن الػثمن  بيعها مولوى

على عمر ذلك  مػع أنػو شلػا ينكػر لػو كػاف ؼلػالف الشػرع فكػاف إمجاعػاً. فػاخلمر 
مػػػن أمػػػواؿ أىػػػل الذّمػػػة  وال تكػػػوف مػػػاالً للمسػػػلمني  فلمػػػا أرادوا  واخلنػػػازير مػػػاؿ

إعطاءىػػا للمسػػلمني بػػدؿ جزيػػة أمػػرىم عمػػر أف ال يقبلوىػػا  وأف يولػػوىم بيعهػػا  
الغػربيني  وال تكػوف ويأخذوا مثنها. ودلا كانػت األسػهم مػاالً مػن أمػواؿ الرأ ػاليني 
  وليُػَولّػػػوىم بيعهػػػا. امػػػاالً للمسػػػلمني  وقػػػد رلػػػت للمسػػػلمني فػػػبل يصػػػ  أف يأخػػػذوى

فكمػػا أف حػػق ادلسػػلمني يف اجلزيػػة واخلػػراج قػػد اسػػتقر يف اخلمػػر واخلنػػازير  وأبػػاح 
فكػػػذلك حػػػق ادلسػػػلمني يف ىػػػذه   ذلػػم عمػػػر أف غلعلػػػوا الػػػذميني يلػػػوف بيعهػػا ذلػػػم

 األسهم غلوز ذلم أف غلعلوا الذميني يلوف بيعها ذلم. 

 الجمعيات التعاونية
ع الشػػركات الرأ اليػػة  فهػػي شػػركة وإف  ّيػػت التعاونيػػة ىػػي نػػوع مػػن أنػػوا 

اتفقػػػوا فيمػػػا بيػػػنهم علػػػى   مجعيػػػة تعاونيػػػة. فهػػػي مسػػػاعلة بػػػني رلموعػػػة أشػػػخاص
 القياـ مشمكني  قتضى فعاليتهم اخلاصة. 

وتنشػػػػػػػأ التعاونيػػػػػػػة يف الشػػػػػػػكل التجػػػػػػػاري ادلػػػػػػػألوؼ ىادفػػػػػػػة إىل مسػػػػػػػاعدة 
التعاونيػػػػػػػة  أعضػػػػػػػائها  أو ضػػػػػػػماف مصػػػػػػػاحلهم االقتصػػػػػػػادية احملػػػػػػػددة  وتكتسػػػػػػػب

الشخصػػػية ادلعنويػػػة للشػػػركة. وبػػػذلك  تلػػػف عػػػن اجلمعيػػػات األخػػػر  بػػػأف تلػػػك 
اجلمعيػػات رلػػردة أصػػبلً عػػن األغػػراض االقتصػػادية. فالتعاونيػػة تعمػػل علػػى تنميػػة 
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رب  أعضائها  ولػيس مصػا  الغػري  شلػا يسػتدعي خلػق ربػاط متػني بػني نشػاطها 
 واقتصاديات األعضاء.   االقتصادي

ة التعاونيػػة مػػن عػػدد مػػن األعضػػاء قػػد يكػػوف سػػبعة  وقػػد وت لػػف اجلمعيػػ
وقد يكوف أكثر  ولكنهػا ال ت لػف مػن شخصػني ا نػني فقػا. وىػي   يكوف أقل
ؽلكػػن فيهػػا ألي فػػرد ا ػػاذ   أحػػدعلا شػػركة ذات حصػػص تأسيسػػية :علػػى نػػوعني

  ا شػػركة بػػدوف حصػػص تأسيسػػيةمػػتيػػازة ىػػذه احلصػػص. و انيه  صػػفة الشػػريك
حتػػدده اجلمعيػػة العامػػة ذلػػا يف    ا بػػدفع بػػدؿ اشػػماؾ سػػنوييكػػوف االنتسػػاب إليهػػ

 كل دورة سنوية. 
 وغلب أف تتوفر يف التعاونية مخسة شروط: 

حرّيػػػة االشػػػماؾ يف التعاونيػػػة. فيبقػػػى بػػػاب االنتسػػػاب مفتوحػػػاً  -أحػػػدىا 
وف ػارية علػػى األعضػػاء السػػابقني  وأف تكػػػروط السػػػأمػػاـ أي شػػخص بػػنفس الشػػ

التحفظػػات الػػيت فيهػػا منطبقػػة عليػػو  سػػواء أكانػػت و   ودػوالقيػػ  ةػة التعاونيػػػأنظمػػ
ىذه القيػود ذات طػابع زللػي كأىػل القريػة مػثبًل  أـ ذات طػابع مهػت كػاحلبلقني 

 مثبًل. 
تسػػاوي التعػػاونيني يف احلقػػوؽ: وأىػػم ىػػذه احلقػػوؽ التصػػويت   - انيهػػا 

 فيمن  كل شريك صوتاً واحداً. 
: تػػدفع بعػػح الشػػركات التعاونيػػة حتديػػد فائػػدة معينػػة للحصػػص - الثهػػا 

 للمساعلني الدائمني فائدة زلدودة  إذا ما  حت أرباحها بذلك.
إعػػػػػادة فػػػػػائح أربػػػػػاح االسػػػػػتثمار: تعػػػػػاد األربػػػػػاح الصػػػػػافية إىل  -رابعهػػػػػا 

بنسػػػػػػبة العمليػػػػػػات الػػػػػيت أجروىػػػػػػا مػػػػػػع التعاونيػػػػػة  مػػػػػػن مشػػػػػػميات أو   األعضػػػػػاء
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 استعماؿ خدمات التعاونية وأجهز ا. 
 وجوب تشكيل  روة تعاونية بمحيل االحتياطي.  -خامسها 

ىػػػو رللػػػس   ومباشػػػرة أعماذلػػػا  والػػػذي يتػػػوىل التصػػػرؼ بالشػػػركة بألدار ػػػا
اإلدارة ادلنتخػػػػب مػػػػن اجلمعيػػػػة العموميػػػػة  الػػػػيت تتػػػػألف مػػػػن ادلسػػػػاعلني  علػػػػى أف 
يكوف لكل مساىم صػوت بغػح النظػر عػن أسػهمو. فمػن لػو مائػة سػهم  ومػن 

 ت واحد يف انتخاب اإلدارة. لو سهم واحد  لكٍل صو 
واجلمعيػػػات التعاونيػػػة عػػػدة أنػػػواع  منهػػػا تعاونيػػػة احلػػػرؼ  ومنهػػػا التعاونيػػػة 
االسػػػػػتهبلكية  ومنهػػػػػا التعاونيػػػػػة الزراعيػػػػػة  ومنهػػػػػا التعاونيػػػػػة اإلنتاجيػػػػػة. وىػػػػػي يف 
مجلتهػػا إمػػا أف تكػػوف تعاونيػػة اسػػتهبلكية فيقسػػم فيهػػا الػػرب  تسػػب ادلشػػميات  

 فيقسم فيها الرب  تسب اإلنتاج.أو تعاونية إنتاجية 
ىػػػػذه ىػػػػي اجلمعيػػػػات التعاونيػػػػة  وىػػػػي مجعيػػػػات باطلػػػػة تنػػػػاقح أحكػػػػاـ 

 اإلسبلـ وذلك دلا يلي: 
إف اجلمعيػػػة التعاونيػػػة شػػػركة فيجػػػب أف تسػػػتكمل شػػػروط الشػػػركة   - ٔ

اليت نػص عليهػا الشػرع حػ  تصػ   والشػركة يف اإلسػبلـ ىػي عقػد بػني ا نػني أو 
مػن القيػاـ بعمػل مػا  بقصػد الػرب   وعلػى ذلػك فػبل بػد  يتفقاف فيو على  أكثر

حػ  يتػأتى القيػاـ بعمػل مػن قبػل الشػركاء  أي ال بػد   أف يكوف يف الشركة بػدف
أف يكوف يف الشركة بدف تكوف لو حصة  حػ  تسػمى شػركة شػرعاً  فػألف مل من 

يكػػػػن يف الشػػػػركة مػػػػن ؽللػػػػك ويتصػػػػرؼ  فيقػػػػـو بالعمػػػػل الػػػػذي وجػػػػدت الشػػػػركة 
صػػل شػػركة. وإذا طبقنػػا ىػػذا علػػى اجلمعيػػة التعاونيػػة وجػػدنا أنػػو مل مل حت  ألجلػػو

ولػيس فيهػا بػدف   ألّ ا شركة قائمة على األمواؿ وحدىا ؛حتصل هبا شركة شرعاً 
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شػػريك  بػػل األمػػواؿ وحػػدىا ىػػي الػػيت وقعػػت الشػػراكة عليهػػا. فلػػم ػلصػػل فيهػػا 
ينػػة مػػن االتفػػاؽ علػػى القيػػاـ بعمػػل  وإظلػػا حصػػل االتفػػاؽ علػػى وضػػع أمػػواؿ مع

أجػػػل أف يوجػػػدوا إدارة تبحػػػث عمػػػن يقػػػـو بالعمػػػل. فاألشػػػخاص الػػػذين سػػػاعلوا 
  يف الشركة اشمكت أمواذلم فقا  فخلػت بػذلك الشػركة مػن بػدف. وعلػى ذلػك

خللوىػا مػن شػراكة البػدف. فهػي ال   فألف اجلمعية مل توجد بوجودىا شركة شػرعية
 ػػػاؿ  وال يتػػػأتى  ألّف الشػػػركة عقػػػد علػػػى التصػػػرؼ ؛تعتػػػس موجػػػودة مػػػن األسػػػاس

التصػػػرؼ إالّ مػػػػن بػػػػدف  فػػػألذا خلػػػػت منػػػػو مل تكػػػػن شػػػركة شػػػػرعاً  وكانػػػػت شػػػػركة 
 باطلة. 
إف قسػػػمة الػػػرب  بنسػػػبة ادلشػػػميات  أو تسػػػب اإلنتػػػاج  ال بنسػػػبة  - ٕ

ال مػػػوز  ألّف الشػػػركة إذا وقعػػػت علػػػى ادلػػػاؿ كػػػاف الػػػرب    رأس ادلػػػاؿ  أو العمػػػل
ابعػػػاً لػػػو. فػػػالرب  إمػػػا أف يكػػػوف تابعػػػاً تابعػػػاً لػػػو  وإذا وقعػػػت علػػػى العمػػػل كػػػاف ت

أو ذلما معاً. أما اشماط قسمة الػرب  علػى حسػب ادلبيعػات    للماؿ  أو العمل
فػػػبل غلػػوز دلخالفػػػة العقػػػد شػػػرعاً. وكػػل شػػػرط ينػػػايف مقتضػػػى   أو حسػػب اإلنتػػػاج

فهػػػو شػػػرط فاسػػػد. وتقسػػػيم   العقػػػد  أو لػػػيس مػػػن مصػػػلحة العقػػػد  وال مقتضػػػاه
ألّف العقػد يقػع  ؛ينايف مقتضى العقد  وحسب اإلنتاج الرب  حسب ادلشميات 

أو العمػػل  فػػألذا شػػرط   شػػرعاً علػػى ادلػػاؿ  أو العمػػل  فػػالرب  يكػػوف بنسػػبة ادلػػاؿ
 الرب  بنسبة ادلشميات واإلنتاج  كاف الشرط فاسداً. 

 التأمين 
التأمني على احليػاة  أو علػى البضػاعة  أو علػى ادلمتلكػات  أو علػى أي 

و ادلتعددة ىػو عقػد مػن العقػود. فهػو عقػد بػني شػركة التػأمني وبػني نوع من أنواع
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الشػػػخص ادلػػػ من  يطلػػػب فيػػػو ادلػػػ من مػػػن شػػػركة التػػػأمني أف تعطيػػػو تعهػػػداً بػػػأف 
تعوض عليػو  إمػا عػني مػا خسػره أو مثنػو  بالنسػبة للبضػاعة أو ادلمتلكػات  وإمػا 

يعّينانػػو  مبلغػػاً مػػن ادلػػاؿ بالنسػػبة للحيػػاة ومثلهػػا. وذلػػك حػػني حصػػوؿ حػػادث مػػا
خػػػبلؿ مػػػّدة معينػػػة  مقابػػػل مبلػػػش معػػػني  فتقبػػػل الشػػػركة ذلػػػك. وبنػػػاء علػػػى ىػػػذا 

ضػمن شػروط   بػأف تعػوض علػى ادلػ من  تتعهد شػركة التػأمني  اإلغلاب والقبوؿ
حػني حصػوؿ احلػادث    معينة يتفق عليها الفريقاف  إما عني ما خسػره  أو مثنػو

فػػت بضػػاعتو  أو تضػػررت سػػيارتو  أو مبلغػػاً مػػن ادلػػاؿ يتفػػق عليػػو. مثػػل مػػا إذا تل
خػػبلؿ مػػّدة   أو مػػا شػػاكل ذلػػك  أو احػمؽ بيتػػو  أو سػػرقت شلتلكاتػػو  أو مػػات

مقابل أف يدفع ذلا ادل من مبلغاً معيناً مػن ادلػاؿ  خػبلؿ مػّدة معينػة. ومػن   معينة
  علػػى نػػوع التػػأمني  ىػػذا يتبػػني أف التػػأمني ىػػو اتفػػاؽ بػػني شػػركة التػػأمني وادلػػ من

وىػػػػو -عقػػػػد  غػػػري أنػػػو بنػػػػاء علػػػى ىػػػذا العقػػػػد الػػػذي مت بينهمػػػا  فهػػػو  وشػػػروطو
تعطػػي الشػػركة تعهػػداً بػػالتعويح  أو دفػػع مبلػػش معػػني  ضػػمن الشػػروط  -االتفػػاؽ

  ينطبق على بنػود العقػد  اليت جر  االتفاؽ عليها. فألذا حصل للم من حادث
صػػارت الشػػركة ملزمػػة بػػأف تعػػوض العػػني ادلتلفػػة  أو مثنهػػا حسػػب سػػعر السػػوؽ  

 حصػػوؿ احلػػادث. والشػػركة ىػػي ادلخػػرّية بػػني دفػػع الػػثمن  أو تعػػويح العػػني حػػني
يف ذمػػػة   إىل ادلػػػ من  أو للغػػػري. وصػػػار ىػػػذا التعػػػويح حقػػػاً مػػػن حقػػػوؽ ادلػػػ من

إذا اقتنعػت الشػركة باالسػتحقاؽ  أو    جػرد حصػوؿ مػا ذكػر يف العقػد  الشػركة
 حكمت احملكمة بذلك. 

يكػوف التػأمني دلصػلحة ادلػ من  وقد اصطل  على ىذا اسم التأمني. وقد 
وسػػائر ور تػػو  أو أي شػػخص أو   وزوجتػػو  وقػػد يكػػوف دلصػػلحة غػػريه  كػػأوالده

مجاعػػة يعيػػنهم ادلػػ من. وإطػػبلؽ اسػػم التػػأمني علػػى احليػػاة  أو علػػى البضػػاعة  أو 
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إظلػػػػػا ىػػػػػو لتحبيػػػػػب ىػػػػػذه ادلعاملػػػػػة للنػػػػػاس. وإال   أو غػػػػػري ذلػػػػػك  علػػػػػى الصػػػػػوت
اة  وإظلػػا يػػ من علػػى احلصػػوؿ علػػى مبلػػش معػػني فاحلقيقػػة أنػػو ال يػػ من علػػى احليػػ

أو لسائر ور تػو  أو ألي شػخص أو مجاعػة يعيػنهم ادلػ من    أو لزوجتو  ألوالده
إذا حصػػل لػػو ادلػػوت. وىػػو ال يػػ من علػػى البضػػاعة  وال علػػى السػػيارة وال علػػى 

  أو مثنهػػا مػػن ادلػػاؿ  أو غػػري ذلػػك  وإظلػػا يػػ من علػػى تعػػويح العػػني  ادلمتلكػػات
أو   ضػػرر  أو ألي شػػيء ؽللكػو  أو دلمتلكاتػو  أو لسػػيارتو  لبضػاعتوإذا حصػل 

تلػػػف. فهػػػو يف احلقيقػػػة ضػػػمانة للحصػػػوؿ علػػػى مبلػػػش مػػػن ادلػػػاؿ لػػػو أو لغػػػريه  أو 
على تعويح إذا حصل لو شيء شلا يفقده نفسو  أو يتلف مالػو  ولػيس ضػماناً 

نػػػو باطػػػل مػػػن حلياتػػػو أو شلتلكاتػػػو. ىػػػذا ىػػػو واقػػػع التػػػأمني وبالتػػػدقيق فيػػػو يتبػػػني أ
 وجهني: 

و اتفػػػػاؽ بػػػػني طػػػػرفني  ويشػػػػتمل علػػػػى اإلغلػػػػاب نػػػػو عقػػػػد ألنّػػػػإأحػػػػدعلا: 
والقبػػػوؿ مػػػن الشػػػركة. فحػػػ  يصػػػ  ىػػػذا العقػػػد   والقبػػػوؿ  اإلغلػػػاب مػػػن ادلػػػ من

 وإال فػػػبل.  فػػألف تضػػمنها صػػ   شػػرعاً غلػػب أف يتضػػمن شػػروط العقػػػد الشػػرعية
يقػػع علػػى عػػني  أو مل  فػػألف مل  أو منفعػػة  والعقػد شػػرعاً غلػػب أف يقػػع علػػى عػني

ألّف  ؛ألنّػػو مل يقػػع علػػى شػػيء غلعلػػو عقػػداً شػػرعاً  ؛يقػػع علػػى منفعػػة كػػاف بػػاطبلً 
والشػػػركة ومػػػا شػػػاكل   والَسػػػَلم  العقػػػد شػػػرعاً يقػػػع إمػػػا علػػػى عػػػني بعػػػوض كػػػالبيع

ذلػػك  وإمػػا علػػى عػػني بغػػري عػػوض كاذلبػػة  وإمػػا علػػى منفعػػة بعػػوض كاإلجػػارة  
أف يقػػػع العقػػد شػػرعاً علػػػى مػػن فػػػبل بػػد  .كالعاريػػةعػػوض   وإمػػا علػػى منفعػػة بغػػػري

شيء. وعقد التأمني ليس عقداً وقع على عني  وال علػى منفعػة  وإظلػا ىػو عقػد 
ألنػػو ال وقػػع علػػى تعهػػد  أي علػػى ضػػمانة. والتعهػػد أو الضػػمانة ال يعتػػس عينػػاً  

ال   ألنػػػو ال ينتفػػػع بػػػذات التعهػػػد ؛يسػػػتهلك  وال ت خػػػذ منفعتػػػو  وال يعتػػػس منفعػػػة
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منفعػة  فػبل يعتػس  بناء على ىػذا التعهػد  وال باإلعارة. وأما حصوؿ ادلاؿ  باألجرة
لػػو  وإظلػػا ىػػػو أ ػػر مػػن ر ػػػار معاملػػة مػػػن ادلعػػامبلت. ومػػن ىنػػػا ال يعتػػس أف عقػػػد 
التػأمني وقػع علػى عػني  وال علػى منفعػػة فهػو عقػد باطػل  ألنّػو عقػد مل يسػػتوؼ 

 ره عقداً. ح  يتم اعتبا  الشروط الواجب توفرىا يف العقد شرعاً 
ف الشركة أعطت تعهداً للمػ ّمن ضػمن شػروط سلصوصػة  فهػو إ انيهما: 

أف تطبػػػق عليػػػو الشػػػروط الػػػيت يطلبهػػػا الشػػػرع يف مػػػن مػػػن قبيػػػل الضػػػماف فػػػبل بػػػد 
وإال فػبل. وبػالرجوع إىل   الضماف ح  يكوف ضماناً شػرعياً. فػألف تضػمنها صػ 

 الضماف شرعاً يتبني ما يلي: 
ضػامن إىل ذمػة ادلضػموف عنػو يف التػزاـ احلػق. إف الضماف ىو ضم ذمػة ال

فػػػبل بػػػد فيػػػو مػػػن ضػػػم ذمػػػة إىل ذمػػػة  وال بػػػد فيػػػو مػػػن ضػػػامن  ومضػػػموف عنػػػو  
التػػػػزاـ حػػػػق يف الذّمػػػػة مػػػػن غػػػػري معاوضػػػػة.   أي الضػػػػماف  ومضػػػػموف لػػػػو. وىػػػػو

أف يكػػوف يف حػػػق مػػن احلقػػػوؽ ادلاليػػة الواجبػػػة  أو   ويشػػمط يف صػػحة الضػػػماف
ال   أو يػ وؿ إىل الوجػوب  ا مل يكن يف حق واجػباليت ت وؿ إىل الوجوب. فألذ

يصػػ  الضػػماف. وذلػػك ألّف الضػػماف ضػػم ذمػػة إىل ذمػػة يف التػػزاـ احلػػق  فػػألذا مل 
يكن على ادلضموف عنو شيء فػبل ضػم فيػو. وىػذا  ػاىر يف احلػق الواجػب. أمػا 

وأنػػا   مثػػل قػػوؿ رجػػل المػػرأة: تزوجػػي فبلنػػاً   يف احلػػق الػػذي يػػ وؿ إىل الوجػػوب
يف أنػو   هرؾ  فألف الضامن فيو قد ضم ذمتو إىل ذمة ادلضػموف عنػوضامن لك م

يلزمػػو مػػا يلزمػػو  وإف مػػا يثبػػت يف ذمػػة مضػػمونو يثبػػت يف ذمتػػو. أمػػا إذا مل يكػػن 
فػبل يتحقػق فيػو معػىن   ىناؾ حق واجب على أحد  أو حػق يػ وؿ إىل الوجػوب

  االضػػماف  إذ ال يوجػػد فيػػو ضػػم ذمػػة إىل ذمػػة  فػػبل يصػػ  الضػػماف. وعلػػى ىػػذ
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إذا مل يكػػػػن احلػػػػق واجبػػػػاً للمضػػػػموف لػػػػو علػػػػى ادلضػػػػموف عنػػػػو  أو ال يػػػػ وؿ إىل 
ال يصػػػػ  الضػػػػماف. إذ يشػػػػمط أف يكػػػػوف مػػػػن   الوجػػػػوب علػػػػى ادلضػػػػموف عنػػػػو

سػػواء أكػػاف   يضػػمن عنػػو ضػػامناً للعػػني إذا تلفػػت أو ىلكػػت  أو ضػػامناً للػػدين
إذا كػػاف   اً بػػالقوةو ابتػػاً يف الذّمػػة  أـ ضػػامن إذا كػػاف احلػػق واجبػػاً   ضػػامناً بالفعػػل

احلق ي وؿ إىل الوجوب والثبوت يف الذّمػة. فػألف مل يكػن مػن يضػمن عنػو ضػامناً 
ألنّػػػو مػػػ  مػػا مل غلػػػب علػػػى ادلضػػػموف   ال بالفعػػل  وال بػػػالقوة ال يصػػػ  الضػػماف

عنػػو مل غلػػب علػػى الضػػامن. فمػػثبلً رجػػل يتقبػػل مػػن النّػػاس الثيػػاب  فقػػاؿ رجػػل 
عمػن   . فتلفػت الثيػاب ىػل يضػمن الضػامنوأنػا ضػامن  آلخر ادفع إليو  يابك

إنػو إف تلفػت الثيػاب بغػري فعلػو  وال   مثنهػاو واجلػواب علػى ذلػك  يتقبل الثيػاب
ألنّػو مػن األصػل مل يلػـز ادلضػموف عنػو شػيء   ؛تفريا منو مل يلـز الضامن شيء

أف يكػوف احلػق مػن فألذا مل يلـز األصيل فالضامن أوىل أف ال يلزمو. وعليو ال بد 
حػػ  يصػػ  الضػػماف.   للمضػػموف لػػو علػػى رخػػرين  أو يػػ وؿ إىل الوجػػوب واجبػػاً 

فثبػػػػوت احلػػػػق يف الذّمػػػػة حػػػػااًل  أو مػػػػػ الً شػػػػرط يف صػػػػحة الضػػػػماف. إالّ أنػػػػػو ال 
يشػػػػمط أف يكػػػػوف ادلضػػػػموف عنػػػػو معلومػػػػاً  وال يشػػػػمط أف يكػػػػوف ادلضػػػػموف لػػػػو 
معلومػػاً. فيصػػ  الضػػماف لػػو كػػاف رلهػػواًل. فلػػو قػػاؿ شػػخص آلخػػر أعػػا  يابػػك 

وأنا ضػامنها لػك   لغساؿ  فقاؿ أخاؼ أف يتلفها  فقاؿ لو أعا  يابك لغساؿ
صػػ . فلػػو أعطاىػػا لغسػػاؿ اّ تلفػػت يضػػمن  ولػػو    ومل يعػػني غسػػاالً   إف تلفػػت

كػػاف ادلضػػموف عنػػو رلهػػواًل. وكػػذلك لػػو قػػاؿ إف فبلنػػاً غسػػاؿ مػػاىر  وكػػل مػػن 
ادلضػموف لػو  ص   ولو كاف  فأنا ضامن الغساؿ من كل تلف  يضع عنده  ياباً 

 رلهواًل. 
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ودليل الضماف واض  فيو أنو ضم ذمػة إىل ذمػة  وأنػو ضػماف حلػق  ابػت 
يف الذّمػػة. وواضػػ  فيػػو أف فيػػو ضػػامناً ومضػػموناً عنػػو ومضػػموناً لػػو  وواضػػ  فيػػو 
أنػػػو بػػػدوف معاوضػػػة. وفيػػػو ادلضػػػموف عنػػػو رلهػػػوؿ  وادلضػػػموف لػػػو رلهػػػوؿ  وىػػػذا 

ال يصػػػلي  كػػػاف رسػػػوؿ اهلل »ؿ: الػػػدليل ىػػػو مػػػا رواه أبػػػو داود عػػػن جػػػابر قػػػا
. نعػم دينػاراف: قػالوا وأعليػو ديػن: فأتي بميت فقاؿ  على رجل مات وعليو دين

  فقاؿ أبو قتادة األنصاري: ىمػا علػّي يػا رسػوؿ اهلل. صلوا على صاحبكم: قاؿ
أنػػا  :قػاؿ فلمػا فػتح اهلل علػػى رسػوؿ اهلل   قػاؿ: فصػلى عليػو رسػػوؿ اهلل 
« ومن ترؾ ماال  فلورثتو  فمن ترؾ دينا  فعلّي قضاؤه. أولى بكل مؤمن من نفسو

. فهػػذا احلػػديث واضػػ  فيػػو أف أبػػا قتػػادة قػػد ضػػم ذمتػػو إىل ذمػػة ادليػػت يف التػػزاـ 
حػػق مػػا  قػػد وجػػب للػػدائن. وواضػػ  فيػػو أف يف الضػػماف ضػػامناً ومضػػموناً عنػػو 

ة التػػزاـ حػػق يف الذّمػػ  أي الضػػماف الػػذي ضػػمنو كػػل منهمػػا  ومضػػموناً لػػو  وأنػػو
مػػن غػػري معاوضػػة. وواضػػ  فيػػو أف ادلضػػموف عنػػو وىػػو ادليػػت وادلضػػموف لػػو وىػػو 
صػػاحب الػػدين كػػاف رلهػػوالً عنػػد الضػػماف. فاحلػػديث قػػد تضػػّمن شػػروط صػػحة 

 الضماف  وشروط انعقاده. 
وبتطبيػق تعهػد التػأمني عليػو وىػو ضػماف قطعػاً    ىذا ىو الضماف شػرعاً 

ص عليهػا الشػرع لصػحة الضػماف صلد أف التأمني خػاؿ مػن مجيػع الشػروط الػيت نػ
وانعقػػػاده. فػػػألف التػػػأمني لػػػيس فيػػػو ضػػػم ذمػػػة إىل ذمػػػة مطلقػػػاً. فشػػػركة التػػػأمني مل 

فلػػػم يوجػػػد ضػػػماف  فكػػػاف   تضػػػم ذمتهػػػا إىل ذمػػػة أحػػػد يف التػػػزاـ مػػػاؿ للمػػػ من
التػػأمني بػػاطبًل. والتػػأمني ال يوجػػػد فيػػو حػػق مػػا  للمػػػ من عنػػد أحػػد قػػد التزمتػػػو 

من أي حػػػػق مػػػػا  عنػػػػد أحػػػػد  وجػػػػاءت الشػػػػركة شػػػػركة التػػػػأمني. إذ لػػػػيس للمػػػػ  
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وضػػػمنتو  فهػػػو خػػػاؿ مػػػن وجػػػود احلػػػق ادلػػػا   فتكػػػوف الشػػػركة مل تلتػػػـز أي حػػػق 
حػػ  يصػػ  أف يقػػاؿ إنػػو ضػػماف شػػرعاً. وأيضػػاً فػػألف مػػا التزمتػػو الشػػركة مػػن   مػػا 

التعػػويح  أو الػػثمن أو دفػػع ادلػػاؿ مل غلػػب للمضػػموف لػػو عنػػد عقػػد التػػأمني مػػاه 
حػػػػ  يصػػػػ  ضػػػػمانو. فتكػػػػوف شػػػػركة التػػػػأمني قػػػػد   وال مػػػػ الً   رخػػػػرين  ال حػػػػاالً 

ضمنت ما ال غلب يف احلاؿ  وال غلب يف ادل ؿ  فيكوف الضماف غػري صػحي   
ال يوجػػػد فيػػػو مضػػػموف   وبالتػػػا  يكػػػوف التػػػأمني بػػػاطبًل. عػػػبلوة علػػػى أف التػػػأمني

ألّف شػػػركة التػػػأمني مل تضػػػمن عػػػن أحػػػد اسػػػتحق عليػػػو حػػػق  حػػػ  يسػػػمى  ؛عنػػػو
فيكػػوف عقػػد التػػأمني قػػد خػػبل مػػن عنصػػر أساسػػي مػػن عناصػػر الضػػماف ضػػماناً. 

البلزمػػػة شػػػرعاً  وىػػػو وجػػػود مضػػػموف عنػػػو. ألنّػػػو ال بػػػد يف الضػػػماف مػػػن وجػػػود 
ضػامن ومضػموف عنػو ومضػموف لػو. و ػػا أف عقػد التػأمني مل يوجػد فيػو مضػػموف 
عنػػو فهػػو باطػػل شػػرعاً. وأيضػػاً فػػألف شػػركة التػػأمني حػػني تعهػػدت بتعػػويح العػػني  

دفػع مثنهػػا إذا تضػررت  أو دفػػع مػاؿ عنػػد حصػوؿ احلػػادث  قػد التزمػػت ىػػذا أو 
مقابػػػل مبلػػػش مػػػن ادلػػػاؿ فهػػػو التػػػزاـ  عاوضػػػة  وىػػػو ال يصػػػ  ألّف شػػػرط   الػػػدفع

فكػػػاف التػػػأمني بوجػػػود ادلعاوضػػػة فيػػػو   صػػػحة الضػػػماف أف يكػػػوف بػػػدوف معاوضػػػة
 ضماناً باطبًل. 

اف الػػػيت نػػػص وهبػػػذا يظهػػػر مقػػػدار خلػػػو تعهػػػد التػػػأمني مػػػن شػػػروط الضػػػم
عليها الشرع  وعدـ استيفائو لشروط انعقاد الضػماف  وشػروط صػحتو. وبػذلك 
يكػػػػوف سػػػػند التعهػػػػد الػػػػذي أعطتػػػػو الشػػػػركة وضػػػػمنت بػػػػو التعػػػػويح والػػػػثمن  أو 

 ضمنت ادلاؿ  باطبًل من أساسو فيكوف التأمني كلو باطبًل شرعاً.
ى احليػاة سػواء أكػاف التػأمني علػ  وعلى ىذا فػألف التػأمني كلػو حػراـ شػرعاً 
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أـ علػػػى البضػػػػاعة  أـ علػػػػى ادلمتلكػػػػات  أـ علػػػػى غػػػػري ذلػػػػك. ووجػػػػو حرمتػػػػو أف 
  الذي تعطيػو شػركة التػأمني  وجػب العقػد  عقده عقد باطل شرعاً. واف التعهد

حرامػػاً    وىػػذا التعهػػد  تعهػػد باطػػل شػػرعاً. فكػػاف أخػػذ ادلػػاؿ تسػػب ىػػذا العقػػد
 وىو أكل ماؿ بالباطل ويدخل يف ماؿ السحت. 
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 طرؽ الممنوع تنمية الملك بهاال

يها.  جعػػل الشػػرع اإلسػػبلمي تنميػػة ادللػػػك مقيػػدة يف حػػدود ال غلػػوز تعػػػدِّ
 فمنع الفرد من تنمية ادللك بطرؽ معينة منها: 

 القمار
منع الشرع القمار منعًا 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
 رجسًا كما قاؿ تعاىل:             ومنها أنو جعلهما

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

الوباؿ وىو كاف االرتكاب خيبة وخسراناً. ومنها أنو ذكر ما ينتج منهما من 
إليو من الصد  لتباغح من أصحاب اخلمر والقمار  وما ي ديافوقوع التعادي وا

  عن ذكر ا   وعن مراعاة أوقات الصبلة  وقولو:         من أبلش
ما ينهى بو  كأنو قيل: قد تُلَي عليكم ما فيها من أنواع الصوارؼ وادلوانع فهل 
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مار أوراؽ اليانصيب مهما  أنتم مع ىذه الصوارؼ وادلوانع منتهوفو ومن الق
كاف نوعها ومهما كاف السبب الذي وضعت لو. ومن القمار الرىاف يف سباؽ 

 اخليل. وماؿ القمار حراـ ال غلوز الكو. 

 الربا 
سواء أكانت كثرية أـ   منع الشرع الربا منعًا باتًا مهما كانت نسبتو

 يرّد ألىلو إف كانواقليلة. وماؿ الربا حراـ قطعاً  وال حق ألحد يف ملكيتو  و 
         اىل: ػاؿ ا  تعػن. قػروفيػمع

                                   

                                    

                         
  

جوقاؿ:                         

                    

                
  . 

ىػػػػي   ىػػػػو أف ىػػػػذه الفائػػػػدة الػػػػيت يأخػػػػذىا ادلػػػػرا  والوصػػػػف الواقػػػػع للربػػػػا
وىػي جػزاء مػػن غػري بػذؿ جهػد. وألّف ادلػاؿ الػذي ي خػػذ   اسػتغبلؿ جلهػد النّػاس

الغػـر عليو ربا ىو مضػموف الفائػدة غػري معػرض للخسػارة  وىػذا ؼلػالف قاعػدة  
  وادلسػػاقاة بشػػروطها  وادلضػػاربة  ( . ولػػذلك كػػاف اسػػتغبلؿ ادلػػاؿ بالشػػركةبػػالغنم
اً ألنّو تنتفع بو اجلماعة  وال يستغل جهد رخرين  بل يكوف وسيلة اكػنهم جائز 

وىػذا   من االنتفاع اهد أنفسهم  وىو معرض للخسارة كمػا ىػو معػرض للػرب 
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خبػػبلؼ الربػػا. علػػى أف حتػػرمي الربػػا إظلػػا كػػاف بػػالنص  ومل يعلػػل ىػػذا الػػنص بعلػػة  
يتبػادر للػذىن أف صػاحب  وقد جاءت السػّنة مبينػة األمػواؿ الربويػة. غػري أنػو قػد

ادلاؿ زلتف   الػو  وقػد ال يسػخو بػألقراض احملتػاج لقضػاء حاجتػو. وىػذه احلاجػة 
فبل بد من وسيلة لسػد ىػذه احلاجػة. علػى أف احلاجػة اليػـو   تل  على صاحبها

والصػػػػناعة. ولػػػػذلك   والزراعػػػػة  وصػػػػار الربػػػػا قػػػػواـ التجػػػػارة  وتنوعػػػػت  تعػػػػددت
بالربػػا وال وسػػيلة غريىػػا كمػػا ال وسػػيلة بغػػري  وجػػدت ادلصػػارؼ  البنػػوؾ( للتعامػػل

 ادلرابني لسد احلاجات. 
أننػػا نتحػدث عػػن اجملتمػع الػػذي يطبػق فيػػو اإلسػػبلـ   واجلػواب علػػى ذلػك

ومنػػػػو الناحيػػػػة االقتصػػػػادية  ال عػػػػن اجملتمػػػػع بوضػػػػعو احلاضػػػػر. ألّف ىػػػػذا   مجيعػػػػو
كػػػػوف   اجملتمػػػػع بوضػػػػعو احلاضػػػػر يعػػػػيش علػػػػى النظػػػػاـ الرأ ػػػػا   ولػػػػذلك بػػػػرز فيػػػػو

ادلصرؼ  البنك( من ضروريات احلياة. فصاحب ادلاؿ الػذي يػر  نفسػو حػراً يف 
  والربػا  والقمػار  واالحتكػار  ملكو  والذي ير  أف لو حرية االستغبلؿ بالغش

  أف مثػل ىػذا يػر يف دوف رقابة من دولة  أو تقيد بقانوف  ال شػك   وغري ذلك
 أف الربا وادلصرؼ ضرورة من ضرورات احلياة. 

ولػػػػذلك وجػػػػػب أف يغػػػػػري النظػػػػػاـ االقتصػػػػادي احلػػػػػا  برمتػػػػػو  وأف يوضػػػػػع 
النظػػػاـ اإلسػػػبلمي لبلقتصػػػاد. فػػػألذا أُزيػػػل ىػػػذا  -وضػػػعاً انقبلبيػػػاً شػػػامبلً -مكانػػػو 
بػرز للنػاس أف اجملتمػع الػذي يطبػق اإلسػبلـ ال   وطبػق النظػاـ اإلسػبلمي  النظاـ

إمػػا أف ػلتاجػػو ألجػػل   ألّف احملتػػاج إىل االسػػتقراض ؛تظهػػر فيػػو الضػػرورة إىل الربػػا
فقػػػػد سػػػػدىا اإلسػػػػبلـ   أو ػلتاجػػػػو ألجػػػػل الزراعػػػػة. أمػػػػا احلاجػػػػة األوىل  العػػػػيش

فقػػػد سػػػّدىا   بضػػػماف العػػػيش لكػػػل فػػػرد مػػػن أفػػػراد الرعيػػػة. وأمػػػا احلاجػػػة الثانيػػػة
عػػػن ابػػػن وابػػػن ماجػػػو اإلسػػػبلـ بػػػألقراض احملتػػػاج دوف ربػػػا  فقػػػد رو  ابػػػن ِحبّػػػاف 
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مسػلم يقػػرض مسػلما  قرضػػا  مػػرتين إالّ   مػا مػػن»قػػاؿ:   مسػعود أف رسػوؿ ا 
وإقػػػراض احملتػػػاج منػػػػدوب  وال يكػػػره االسػػػتقراض  بػػػػل « . مػػػػرة تهاكػػػاف كصػػػدق

  كػػاف يسػػتقرض. ومػػا داـ االسػػتقراض موجػػوداً   ينػػدب أيضػػاً  ألّف الرسػػوؿ
فقػػػد بػػػرز للنػػػاس أف الربػػػا ضػػػرر مػػػن أشػػػد   وىػػػو منػػػدوب للمقػػػرض وادلسػػػتقرض
بػػػل بػػػرز للعيػػػاف أف الضػػػرورة تقضػػػي باسػػػتبعاد  األضػػػرار علػػػى احليػػػاة االقتصػػػادية 

َوفػػق نظػػاـ   والتوجيػػو  بالتشػػريع  وإغلػػاد احلوائػػل الكثيفػػة بينػػو وبػػني اجملتمػػع  الربػػا
 اإلسبلـ. 

وإذا عػػدـ الربػػا مل تبػػق حاجػػة للمصػػارؼ  البنػػوؾ( ادلوجػػودة اآلف. ويبقػػى 
نيػػػػة بعػػػػد التحقػػػػق مػػػػن إمكا  بيػػػػت ادلػػػػاؿ وحػػػػده يقػػػػـو بػػػػألقراض ادلػػػػاؿ بػػػػبل فائػػػػدة

االنتفػػػاع بادلػػػاؿ. وقػػػد أعطػػػى عمػػػر بػػػػن اخلطػػػاب مػػػن بيػػػت ادلػػػاؿ للفبلحػػػػني يف 
العراؽ أموااًل الستغبلؿ أرضهم. واحلكم الشرعي أف يعطى الفبلحػوف مػن بيػت 
ادلػػاؿ مػػا يتمكنػػوف بػػو مػػن اسػػتغبلؿ أراضػػيهم إىل أف  ػػرج الغػػبلؿ  وعػػن اإلمػػاـ 

  أي ليعمػػػل فيهػػػا ويعطػػػى للعػػػاجز كفايتػػػو مػػػن بيػػػت المػػػاؿ قرضػػػا  أ  يوسػػػف  
يقػػرض مػػن ىػػم مػػثلهم شلػػن   األرض. وكمػػا يقػػرض بيػػت ادلػػاؿ الفبلحػػني للزراعػػة

يقومػػػوف باألعمػػػاؿ الفرديػػػة  الػػػيت ػلتػػػاجوف إليهػػػا لكفايػػػة أنفسػػػهم. وإظلػػػا أعطػػػى 
فػػػػػأعطوا ذلػػػػػذه   عمػػػػػر الفبلحػػػػػني ألّ ػػػػػم يف حاجػػػػػة لكفايػػػػػة أنفسػػػػػهم يف العػػػػػيش

مػػػػن بيػػػػت ادلػػػػاؿ شػػػػي اً لزيػػػػادة  الكفايػػػػة  ولػػػػذلك ال يعطػػػػى الفبلحػػػػوف األغنيػػػػاء
  فيمػػػا ىػػػم يف حاجػػػة إليػػػو  إنتػػػاجهم. ويقػػػاس علػػػى الفبلحػػػني مػػػن ىػػػم مػػػثلهم

حػػبال  وفأسػػا  ليحتطػػب  أعطػػى الرسػػوؿ رجػػال  »فقػػد   لكفايػػة أنفسػػهم يف العػػيش
 .  « من أجل أف يأكل

علػػػى أف تػػػرؾ الربػػػا ال يتوقػػػف علػػػى وجػػػود اجملتمػػػع اإلسػػػبلمي  أو وجػػػود 
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وجػػود مػػن يقػػرض ادلػػاؿ  بػػل الربػػا حػػراـ وغلػػب تركػػو سػػواء  الدولػػة اإلسػػبلمية أو
أوجػػدت دولػػة إسػػبلمية أـ مل توجػػد  ووجػػد رلتمػػع إسػػبلمي أـ مل يوجػػد  ووجػػد 

 من يقرض ادلاؿ أـ مل يوجد. 

 الغبن الفاحش
يقػػاؿ غبنػػو غبنػػاً يف البيػػع والشػػراء خدعػػو وغلبػػو    الغػػنب يف اللغػػة اخلػػداع

فهػػػو غػػػابن وذاؾ مغبػػػوف. والغػػػنب ىػػػو بيػػػع   وغػػػنب فبلنػػػاً نقصػػػو يف الػػػثمن وغػػػريه
  الشػػيء بػػأكثر شلػػا يسػػاوي  أو بأقػػل شلػػا يسػػاوي. والغػػنب الفػػاحش حػػراـ شػػرعاً 

فقػػػػػد رو    ألنّػػػػػو  بػػػػػت يف احلػػػػػديث الصػػػػػحي  طلػػػػػب تػػػػػرؾ الغػػػػػنب طلبػػػػػاً جازمػػػػػاً 
أنػػو   البخػػاري عػػن عبػػد ا  بػػن عمػػر رضػػي ا  عنهمػػا أف رجػػبلً ذكػػر للنػػيب

أف »ورو  أيػػد عػػن أنػػس « إذا بايعػػت فقػػل ال ِخالبػػة» ؼلػػدع يف البيػػوع فقػػاؿ:
 ،يعني عقلو ضػعف ،وكاف في عقدتو ،كاف يبتاع رجال  على عهد رسوؿ اهلل 

 وفػػي ،حجػػر علػػى فػػالف فإنّػػو يبتػػاعأ ،يػػا نبػػي اهلل :فقػػالوا  فػػأتى أىلػػو النبػػي 
إنػػي ال  ،يػػا نبػػي اهلل :فقػػاؿ  فنهػػاه عػن البيػػع فػػدعاه نبػػي اهلل  ،عقدتػو ضػػعف

« . إف كنت غير تارؾ للبيع فقل ىا وىا وال ِخالبة :فقاؿ  ،بر عن البيعأص
-. واخلبلبػػة أنػػو نهػػى عػػن بيػػع المحّفػػالت  ورو  البػػزار عػػن أنػػس عػػن النػػيب

اخلديعػػػػة. فهػػػػذه األحاديػػػػث قػػػػد طلػػػػب فيهػػػػا تػػػػرؾ اخلبلبػػػػة أي  -بكسػػػػر اخلػػػػاء
غػػنب احلػػراـ ىػػو اخلديعػػة  واخلديعػػة حػػراـ. ومػػن ىنػػا كػػاف الغػػنب حرامػػاً. إالّ أف ال

ألّف علػػػة حتػػػرمي الغػػػنب ىػػػو كونػػػو خديعػػػة يف الػػػثمن  وال يسػػػمى  ؛الغػػػنب الفػػػاحش
خديعة إذا كاف يسرياً  ألنّو يكوف مهػارة يف ادلسػاومة  وإظلػا يكػوف الغػنب خديعػة 
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  إف شػػاء فسػػخ البيػػع  فػػألف للمغبػػوف اخليػػار  إذا كػػاف فاحشػػاً  فػػألذا  بػػت الغػػنب
جاز للمخػدوع أف يػرد الػثمن   يعة يف البيعوإف شاء أمضاه  أي إذا  هرت خد

ويأخػػػذ السػػػلعة إذا كػػػاف بائعػػػاً  وأف يػػػرد ادلبيػػػع ويأخػػػذ الػػػثمن إذا كػػػاف مشػػػمياً  
  ولػػيس لػػو أخػػذ األرش  أي لػػيس لػػو أف يأخػػذ الفػػرؽ بػػني مثػػن السػػلعة احلقيقػػي

وبني الثمن الذي بيعت بو  ألّف الرسوؿ جعل لو اخليػار بػني أف يفسػخ البيػع أو 
فقػػػا  ومل غلعػػػل لػػػو غػػػري ذلػػػك  رو  الػػػدارقطت عػػػن زلمػػػد بػػػن ػلػػػ  بػػػن  ؽلضػػػيو

ثػّم أنػت فػي   ،إذا بعػت فقػل ال ِخالبػة»حباف قاؿ: قػاؿ عليػو الصػبلة والسػبلـ: 
وإف سػػػخطت   فػػػإف رضػػػيت فأمسػػػك ،كػػػل سػػػلعة تبتاعهػػػا بالخيػػػار ثػػػالث ليػػػاؿ

أف  وىػػذا يػػدؿ علػػى أف ادلغبػػوف يثبػػت لػػو اخليػػار. إالّ « . فارددىػػا علػػى صػػاحبها
الزيػادة  أو   عدـ العلم وقت العقد والثام  ىذا اخليار. يثبت بشرطني  أحدعلا

النقصػاف الفػػاحش الػذي ال يتغػػابن النّػاس  ثلهمػػا وقػت العقػػد. والغػنب الفػػاحش 
ىػو مػا اصػػطل  التجػار علػػى كونػو غبنػاً فاحشػػاً. وال يقػدر ذلػػك بثلػث وال ربػػع  

ألّف ذلػػػػك ؼلتلػػػػف  ؛اء العقػػػػدبػػػػل يػػػػمؾ الصػػػػطبلح التجػػػػار يف البلػػػػد وقػػػػت أجػػػػر 
 باختبلؼ السلع واألسواؽ. 

 التدليس في البيع 
األصل يف عقد البيع اللزـو  فمػ  مت العقػد باإلغلػاب والقبػوؿ بػني البػائع 

فقد لـز عقد البيع ووجب نفاذه علػى ادلتبػايعني.   وانتهى رللس البيع  وادلشمي
وجػو يرفػع ادلنازعػات بػني النّػاس   غلب أف يتم على  إالّ أنو دلا كاف عقد ادلعاملة

فقد حرـ  الشرع على الّناس التدليس يف البيع  وجعلو إمثاً سػواء حصػل التػدليس 
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مػػػػن البػػػػائع  أو ادلشػػػػمي يف السػػػػلعة أو العملػػػػة  فكلػػػػو حػػػػراـ  ألّف التػػػػدليس قػػػػد 
وقد ػلصل من ادلشػمي. ومعػىن تػدليس البػائع السػلعة ىػو أف   ػلصل من البائع
عن ادلشػمي مػع علمػو بػو  أو يغطػي العيػب عنػو  ػا يػوىم ادلشػمي يكتم العيب 

عدمو  أو يغطي السلعة  ا يظهرىػا كلهػا حسػنة. ومعػىن تػدليس ادلشػمي الػثمن 
ىػػػو أف يزيػػػف العملػػػة  أو يكػػػتم مػػػا فيهػػػا مػػػن زيػػػف مػػػع علمػػػو بػػػو. وقػػػد ؼلتلػػػف 
الػػػثمن بػػػاختبلؼ ادلبيػػػع ألجػػػل التػػػدليس  وقػػػد يرغػػػب ادلشػػػمي بالسػػػلعة بسػػػبب 
التػػدليس. فهػػػذا التػػدليس اميػػػع أنواعػػو حػػػراـ  دلػػا رو  البخػػػاري عػػن أ  ىريػػػرة 

فإنّػو بخيػر  ،فمػن ابتاعهػا بعػدُ  ،ال ُتَصػّروا اإلبػل والغػنم»أنػو قػاؿ:   عن النػيب
ودلا رو  « وإف شاء ردىا وصاع تمر ،إف شاء أمسك ،بعد أف يحتلبها ،النظرين
مػن ابتػاع مصػّراة فهػو بالخيػار : »أنو قػاؿ  عن أ  ىريرة عن النيب وابن ماج
وادلػػراد رّد مثػػن لبنهػػا « ال سػػمراء  رّد معهػػا صػػاعا  مػػن تمػػر ،فػػإف ردىػػا ،ثالثػػة أيػػاـ

أنػػػػو نهػػػػى عػػػػن بيػػػػع » :الػػػذي حلبػػػػو  ودلػػػػا رو  البػػػػزار عػػػن أنػػػػس عػػػػن النػػػػيب 
فهذه األحاديػث صػرػلة يف النهػي عػن َتصػرِيَة اإلبػل والغػنم  ويف « . المحفالت

فبلت  وىي اليت مل حتلب ح  يظهر ضرعها كبرياً  أو يتػوىم النهي عن بيع احمل
أ ػػا حلػػوب  ألّف ذلػػك خديعػػة  وأف ذلػػك حػػراـ. ومثػػل ذلػػك كػػل عمػػل يغطػػي 

سػواء أكػاف ذلػك يف   فألف ذلك كلو تدليس ػلػـر فعلػو  العيب  أو يكتم العيب
ملػػة ألنّػػو غػػنب. وال غلػػوز للمسػػلم أف يغػػش يف السػػلعة  أو الع ؛العملػػة ـالسػػلعة أ

بػل غلػب عليػو أف يبػػني مػا يف السػلعة مػن عيػػب  وعليػو أف يوضػ  مػا يف العملػػة 
مػػػن زيػػػف. وأف ال يغػػػش السػػػلعة مػػػن أجػػػل أف تػػػروج أو تبػػػاع بػػػثمن أغلػػػى  وال 

 ػػى عػػن ذلػػػك   ألّف الرسػػوؿ ؛يغػػش العملػػة مػػن أجػػل أف تُقبػػل مثنػػاً للسػػلعة
أنػػو قػػػاؿ:   عػػن عقبػػة بػػن عػػامر عػػن النػػيب و يػػاً جازمػػاً. فقػػد رو  ابػػن ماجػػ
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وال يحػل لمسػلم بػاع مػن أخيػو بيعػا  فيػو عيػب إالّ بّينػػو  ،المسػلم أخػو المسػلم»
البّيعػاف بالخيػػار »قػاؿ:   ورو  البخػاري عػن حكػيم بػن حػػزاـ عػن النػيب« لػو

وإف كتمػا وكػذبا محقػت  ،فػإف صػدقا وبينػا بػورؾ لهمػا فػي بيعهمػا ،مػا لػم يتفرقػا
رواه ابػػػن « لػػيس منػػػا مػػن غػػػش»سػػػبلـ: وقػػاؿ عليػػػو الصػػبلة وال« . بركػػة بيعهمػػػا

وأبػػػػو داود مػػػػن طريػػػػق أ  ىريػػػػرة. ومػػػػن حػػػػاز شػػػػي اً بالتػػػػدليس والغػػػػش ال  وماجػػػػ
وىػو مػاؿ   ألنّػو لػيس مػن وسػائل التملػك  بػل مػن الوسػائل ادلنهػي عنهػا ؛ؽللكو
ال يػػدخل الجنػػة لحػػم نبػػت »ومػػاؿ سػػحت. قػػاؿ عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ:   حػػراـ

عبػد ا . وإذا حصػل ه أيػد مػن طريػق جػابر بػن روا« النػار أولػى بػو  من سحت
  إمػػػػا أف اخليػػػػار صػػػػار للمػػػػدل س عليػػػػو  سػػػػواء أكػػػػاف بالسػػػػلعة أـ بالعملػػػػة  التػػػػدليس

ولػيس لػو غػري ذلػك. فػألذا أراد ادلشػمي إمسػاؾ السػلعة   يفسخ العقد  أو ؽلضيو
وأخػػذ األرش  أي الفػػرؽ بػػني مثنهػػا مػػن غػػري عيػػب  ومثنهػػا   ادلعيبػػة  أو ادلدلسػػة

خػػريه يف شػػي ني مل غلعػػل لػػو أرشػػاً  وإظلػػا   ألّف النػػيب ؛فلػػيس لػػو ذلػػك  العيػػبب
 .  رواه البخاري عن أ  ىريرة« وإف شاء ردىا  إف شاء أمسك»

حػػػػ  يثبػػػػت   وال يشػػػػمط أف يكػػػػوف البػػػػائع عادلػػػػاً بالتػػػػدليس  أو العيػػػػب
اخليػػار  بػػل يثبػػت اخليػػار للمػػدل س عليػػو   جػػرد حصػػوؿ التػػدليس  سػػواء أكػػاف 

ألّف األحاديػػػػث عامػػػػة  وألّف واقػػػػع البيػػػػع يكػػػػوف قػػػػد  ؛البػػػػائع عادلػػػػاً أـ غػػػػري عػػػػامل
 ؛فألنّػػو يشػػمط فيػػو العلػػم بػػالغنب  حصػػل علػػى مػػا  ػػي عنػػو  وىػػذا خبػػبلؼ الغػػنب

ن ح  يكػوف ىنػاؾ حػق للمغبػوف.  مل يكن الواقع أنو غاب  ألنّو إف مل يكن عادلاً 
فيبيػع اّ يتبػني أنػو بػاع   بػذلكينػزؿ سػعر السػوؽ  ويكػوف البػائع غػري عػامل  كأفْ 

ألّف البائع وىػو غػري  ؛بأكثر شلا يساوي  فألنّو ال يعتس غبناً  وال ؼلري فيو ادلشمي
 ال يصدؽ عليو أنو غابن.   عامل بنزوؿ السعر
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 االحتكار
وؽلنػػػع االحتكػػػار مطلقػػػاً  وىػػػو حػػػراـ شػػػرعاً  لػػػورود النهػػػي اجلػػػاـز عنػػػو يف 

مسػلم عػن سػعيد بػػن ادلسػيب عػن معمػػر صػري  احلػديث. فقػد روي يف صػػحي  
ورو  القاسػػم « ال يحتكػػر إالّ خػػاطئ»قػػاؿ:   ابػػن عبػػد ا  العػػدوي أف النػػيب

أخرجػػو احلػػاكم يف « أف ُيحتكػػر الطعػػاـ نهػػى رسػػوؿ اهلل »عػػن أ  أمامػػة قػػاؿ: 
ادلسػػػػػتدرؾ وابػػػػػن أ  شػػػػػيبة يف مصػػػػػنفو. ورو  مسػػػػػلم بألسػػػػػناده عػػػػػن سػػػػػعيد بػػػػػن 

فػػالنهي  «مػػن احتكػػر فهػػو خػػاطئ: »اؿ رسػػوؿ ا  ادلسػػيب أف ُمعّمػػراً قػػاؿ: قػػ
واخلػػػػاط  -بوصػػػػفو أنػػػػو خػػػػاط    وذـ احملتكػػػػر  يف احلػػػػديث يفيػػػػد طلػػػػب الػػػػمؾ

وىذا قرينػة تػدؿ علػى أف ىػذا الطلػب للػمؾ يفيػد اجلػـز  ومػن  -ادلذنب العاصي
ىنػػػا دلّػػػػت األحاديػػػػث علػػػى حرمػػػػة االحتكػػػػار. واحملتكػػػػر ىػػػو مػػػػن غلمػػػػع السػػػػلع 

تيػػػػث يضػػػػيق علػػػػى أىػػػػل البلػػػػد   حػػػػ  يبيعهػػػػا بأسػػػػعار غاليػػػػة  انتظػػػػاراً لغبلئهػػػػا
فػؤلف معػىن كلمػة   شراؤىا. أما كوف احملتكػر ىػو مػن غلمػع السػلع انتظػاراً للغػبلء

َحَكػػػػَر يف اللغػػػػػة اسػػػػتبد  ومنػػػػػو االسػػػػتبداد تػػػػػبس البضػػػػاعة كػػػػػي تبػػػػاع بػػػػػالكثري  
. وأمػػػا  فيبيعػػػو بػػػالكثري  واحتكػػػر الشػػػيء يف اللغػػػة مجعػػػو واحتبسػػػو انتظػػػاراً لغبلئػػػو

كونػػػو يبلػػػش حػػػداً يضػػػيق علػػػى أىػػػل البلػػػد شػػػراء    كػػػوف شػػػرط انطبػػػاؽ االحتكػػػار
فلػو مل يضػق   فؤلف واقع االحتكار ال ػلصل إالّ يف ىذه احلاؿ ؛السلعة احملتكرة

علػػى النّػػاس شػػراء السػػلعة ال ػلصػػل مجػػع البضػػاعة  وال االسػػتبداد هبػػا كػػي تبػػاع 
مي السػػلعة  بػػل رلػػرد مجعهػػا بػػالكثري. وعلػػى ىػػذا فلػػيس شػػرط االحتكػػار أف يشػػ

 ـأ  حػػػ  بيعهػػػا بػػػالكثري يعتػػػس احتكػػػاراً  سػػػواء مجعهػػػا بالشػػػراء  انتظػػػاراً للغػػػبلء
مجعها من غلة أراضػيو الواسػعة النفػراده هبػذا النػوع مػن الغلػة  أو لنػدرة زراعتهػا  

كمػا ىػي    أو مجعها من مصانعو النفراده هبذه الصناعة  أو لنػدرة ىػذه الصػناعة
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بقتػل مجيػع ادلصػانع    م ػلتكػروف صػناعة شػيءألكارات الرأ الية. فػحاؿ االحت
فػػػألف ذلػػػك كلػػػو احتكػػػار ألنّػػػو يصػػػدؽ   اّ يتحكمػػػوف يف السػػػوؽ  إالّ صػػػناعتهم

عليو منطوؽ كلمة احتكر وػلتكػر لغػة  فػاحُلْكرَُة واالحتكػار ىػو حصػر السػلعة  
 فيبيعها بالكثري.   عن البيع انتظاراً لغبلئها  أو السلع

حتكػػار حػػراـ يف مجيػػع األشػػياء مػػن غػػري فػػرؽ بػػني قػػوت اآلدمػػي  أو واال
قوت الدواب وغريه  ومن غري فرؽ بني الطعاـ وغريه  ومن غري فرؽ بني مػا ىػو 
من ضػروريات النّػاس  أو مػن كماليػا م  وذلػك ألّف معػىن احتكػر يف اللغػة مجػع 

ات النّػاس  بػل أو ضػروري  أو القوت  ومل تأت  عىن مجع الطعاـ  الشيء مطلقاً 
وألّف  ػاىر األحاديػث   مجع الشيء  فبل يص  أف  صص بغري معناىا اللغػوي

الصحيحة  اليت وردت يف االحتكػار  يػدؿ علػى حتػرمي االحتكػار يف كػل شػيء  
وذلػػك ألّف األحاديػػث جػػاءت عامػػة مػػن غػػري  صػػيص  فتبقػػى علػػى عمومهػػا. 

تسليا االحتكار علػى  وأما ما ورد يف بعح الروايات ألحاديث االحتكار  من
  وغػري ذلػك مػن الروايػات  « ى رسوؿ ا  أف ػلتكر الطعاـ»الطعاـ كحديث 

فػػألف ذكػػر الطعػػاـ يف احلػػديث ال غلعػػل االحتكػػار خاصػػاً بالطعػػاـ  وال يقػػاؿ يف 
ذلػػػك إف النهػػػي عػػػن االحتكػػػار ورد يف بعػػػح الروايػػػات عامػػػاً  وبعػػػح الروايػػػات 

اص  ال يقػػاؿ ذلػػك  ألّف كلمػػة الطعػػاـ خاصػػاً بالطعػػاـ  فيحمػػل العػػاـ علػػى اخلػػ
يف الروايػػػػات الػػػػيت ذكر ػػػػا ال تصػػػػل  لتخصػػػػيص الروايػػػػات العامػػػػة  بػػػػل ىػػػػو مػػػػن 

 التنصيص على فرد من األفراد اليت يطلق عليها العاـ.

أما دلاذا ال تصل  أحاديث الطعاـ للتخصػيص فػؤلف ادلخصػص غلػب أف 
مػػػػػػـو أحاديػػػػػػث يكػػػػػػوف جػػػػػػزءا مػػػػػػن العػػػػػػاـ  أي أف يكػػػػػػوف الطعػػػػػػاـ جػػػػػػزءا مػػػػػػن ع
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االحتكػػار  ولكػػن بػػالنظر يف أحاديػػث االحتكػػار يتبػػني أ ػػا تفيػػد العمػػـو يف كػػل 
من ػلتكر أي يف احملتِكرين  فحػديث مسػلم  ال ػلتكػر   ىػو فعػل منفػي فيفيػد 
العمػػـو يف احملتكػػػرين  وروايػػػة مسػػػلم األخػػػر   مػػػن احتكػػػر   فهػػػي كػػػذلك تفيػػػد 

ادة زلتَكػػػرة ال  صػػػص عمػػػـو العمػػػـو يف كػػػل زلتِكػػػر... وكلمػػػة الطعػػػاـ وىػػػي مػػػ
 احملتكرين أل ا ليست جزءا منهم.

  «اَل ػَلَْتِكػػُر ِإال  َخػػاِط ٌ »وقػػد يقػػاؿ إف حػػديثي مسػػلم ادلػػذكورين أعػػبله  
  وإف كانػػػا يفيػػػداف يف منطوقهمػػػا عمػػػـو احملتكػػػرين «َمػػػِن اْحَتَكػػػَر فَػُهػػػَو َخػػػاِط ٌ »

يصػػل  حػػديث الطعػػاـ لكػػن  فهومهمػػا يفيػػداف عمػػـو ادلػػادة احملتكػػرة  وعنػػدىا 
 نطوقػػو لتخصػػيص مفهػػـو حػػديثي مسػػلم عػػن احملتكػػرين... ال يقػػاؿ ذلػػك ألف 
. وعليػػو فػػألف االحتكػػار زلػػـر يف كػػل شػػيء  فػػاحملتكر  ادلنطػػوؽ ال ؼلصػػص ادلفهػػـو

باحتكػاره السػلعة     ويفرض علػى النّػاس مػا يشػاء مػن أسػعاريتحكم يف السوؽ
لعػػػدـ وجودىػػػا عنػػػد غػػػريه.   لغػػػا فيضػػػطر النّػػػاس لشػػػرائها منػػػو بػػػالثمن ا  عنػػػده

وىذا حػراـ  دلػا روي عػن   يف حقيقتو يريد أف يغلي السعر على ادلسلمنيفاحملتكر 
مػػن دخػػػل فػػي شػػػيء مػػن أسػػػعار » :بػػن يسػػػار قػػاؿ: قػػاؿ رسػػػوؿ ا   معقػػل

كػػػاف حقػػػا  علػػػى اهلل أف يقعػػػده بُعظْػػػم مػػػن النػػػار يػػػـو   ،ليغليػػػو علػػػيهم ،المسػػػلمين
 « . القيامة

 التسعير
ا  لكػػل شػػخص أف يبيػػع سػػلعتو بالسػػعر الػػذي يرضػػاه  رو  ابػػن  جعػػل

ولكػن دلػا كانػت « . إنما البيع عػن تػراض: »عن أ  سعيد قاؿ: قاؿ  وماج
فقػػد حػػـر ا  عليهػػػا أف تضػػع أسػػعاراً معينػػػة   الدولػػة َمِظنػػة التسػػعري علػػػى النّػػاس
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 .  عن التسعريولذلك جاء النهي  ؛مس النّاس على البيع والشراء تسبها  للسلع
أو كػػػػل مػػػػن و  مػػػػن أمػػػػور   أو نوابػػػػو  والتسػػػػعري ىػػػػو أف يػػػػأمر السػػػػلطاف

فيمنعػػػوا مػػػػن   ادلسػػػلمني أمػػػراً  أىػػػػل السػػػوؽ أف ال يبيعػػػػوا السػػػلع إالّ بسػػػعر كػػػػذا
الزيػػادة عليػػو حػػ  ال يغلػػوا األسػػعار  أو النقصػػاف عنػػو حػػ  ال يضػػاربوا غػػريىم  

وذلػػك بػػأف   دلقػػرر دلصػػلحة النّػػاسأي ؽلنعػػوف مػػن الزيػػادة أو الػػنقص عػػن السػػعر ا
وتضػػع للسػػلع أو لبعضػػها أسػػعاراً معينػػة  وانػػع كػػل   تتػػدخل الدولػػة يف األسػػعار

دلػا تػر  يف ذلػك   أو بأقػل منػو  واحد من أف يبيع بأكثر من السعر الذي عينتػو
مػػن مصػػلحة اجملمػػوع. وقػػد حػػرـّ اإلسػػبلـ التسػػعري مطلقػػاً  دلػػا رو  اإلمػػاـ أيػػد 

يػا رسػوؿ اهلل لػو  فقػالوا: ال السػعر علػى عهػد رسػوؿ اهلل غػ»عن أنس قاؿ: 
وإنػػي  ،المسػػعر ،الػػرازؽ ،الباسػػط ،القػػابر ،إف اهلل ىػػو الخػػالق فقػػاؿ:. سػػعَّرت

« . وال مػاؿ ،فػي دـ ،وال يطلبني أحد بمظِلمة ظلمتها إيػاه ،ألرجو أف ألقى اهلل
 ،رسػػػوؿ اهلليػػػا  إف رجػػػال  جػػػاء فقػػػاؿ:» ودلػػػا رو  أبػػػو داود عػػػن أ  ىريػػػرة قػػػاؿ:

بػل اهلل  فقاؿ: .سّعر ،يا رسوؿ اهلل ثّم جاءه رجل فقاؿ:. بل ادعوا :فقاؿ .سّعر
وأنػػو َمْظِلَمػػة مػػن   وىػػذه األحاديػػث تػػدؿ علػػى حتػػرمي التسػػعري« . يخفػػر ويرفػػع

  ادلظامل اليت ترفع الشكو  على احلاكم إلزالتها  وإذا فعلهػا احلػاكم أا عنػد ا 
لكػػل شػػخص مػػن رعيتػػو أف يرفػػع الشػػكو  إىل زلكمػػة ألنّػػو فعػػل حرامػػاً. وكػػاف 

ادلظػػامل علػػى ىػػذا احلػػاكم الػػذي سػػّعر  سػػواء أكػػاف واليػػاً أـ خليفػػة  يشػػكو ذلػػا 
 وتقـو بألزالة ىذه ادلظِلمة.   لتحكم عليو  ىذه ادلظِلمة

ال فرؽ يف ذلك بني ما كػاف قوتػاً  ومػا   وحترمي التسعري عاـ جلميع السلع
اديػػػث تنهػػػى عػػػن التسػػػعري مطلقػػػاً  فهػػػي عامػػػػة  وال ألّف األح ؛مل يكػػػن كػػػذلك
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تشػمل تسػعري    يوجد ما ؼلصصو بالقوت أو بغريه  فكانت حرمة التسعري عامػة
 كل شيء. 

وواقع التسعري أنو ضػرر مػن أشػد األضػرار علػى األّمػة يف مجيػع الظػروؼ  
  أـ يف حالػػة السػػلم  ألنّػػو يفػػت  سػػوقاً خفيػػة  سػػواء أكػػاف ذلػػك يف حالػػة احلػػرب

ع النّػػاس فيهػػا بيعػػاً مسػػتوراً عػػن الدولػػة بعيػػداً عػػن مراقبتهػػا  وىػػي مػػا يسػػمو ا يبيػػ
السػػػوؽ السػػػوداء. فمتفػػػع األسػػػعار  وػلػػػوز السػػػلعة األغنيػػػاء دوف الفقػػػراء  وألّف 
حتديػػد الػػثمن يػػ  ر يف االسػػتهبلؾ  فيػػ  ر يف اإلنتػػاج ور ػػا سػػبب أزمػػة اقتصػػادية. 

  ألّف معػىن ملكيػتهم ذلػا أف يكػوف وفوؽ ذلك فألف الّناس مسلطوف على أمواذلم
ذلػػم سػػلطاف عليهػػا  والتسػػعري حجػػر علػػيهم  وىػػو ال غلػػوز إالّ بػػنص شػػرعي  ومل 
يرد نص بذلك  فبل غلوز احلجر على الّناس بوضع مثن معني لسػلعهم  ومػنعهم 

أو الػػػنقص عنػػػو. أمػػػا مػػػا ػلصػػػل مػػػن غػػػبلء األسػػػعار يف أيػػػاـ   مػػػن الزيػػػادة عليػػػو
سياسية فألنّو ناتج إما من عدـ توفرىػا يف السػوؽ بسػبب احلروب  أو األزمات ال

فقػد   احتكارىا  أو بسبب ندر ا. فػألف كػاف عػدـ وجودىػا نامػاً عػن االحتكػار
حّرمو ا   وإف كػاف نامػاً عػن نػدر ا  فػألف اخلليفػة مػأمور برعايػة مصػا  النّػاس  

كػوف قػد منػع فعليو أف يسعى لتوفريىا يف السوؽ يف جلبها من أمكنتهػا. وهبػذا ي
 لمػػا ،الػػذي سػػمي عػػاـ الرمػػادة ،ةػاعػػػوعمػػر بػػن الخطػػاب فػػي عػػاـ المجالغػػبلء. 

وقػد غػال مػن   حصلت المجاعة في الحجاز فقط لندرة الطعاـ فػي تلػك السػنة
 ،بل أرسل وجلب الطعػاـ مػن مصػر  فلم يضع أسعارا  معينة للطعاـ ،جراء ندرتو
 . التسعيرفرخص دوف حاجة إلى   إلى الحجاز ،وبالد الشاـ
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 حق التصرؼ باإلنفاؽ صلة  ونفقة

ومن حق التصرؼ اإلنفاؽ. وإنفاؽ ادلاؿ ىو بذلو ببل عوض. أما بذلو 
 بعوض فبل يسمى إنفاقاً. قاؿ تعاىل:          اؿ: ػوق    

           :وقاؿ             وقد جر  اإلسبلـ .
فحدد طرؽ اإلنفاؽ  ووضع ذلا ضوابا  ومل يمؾ صاحب ادلاؿ   على طريقتو

  مطلق التصرؼ  ينفق ادلاؿ كما يشاء  بل حدد كيفية التصرؼ  الو يف حياتو
إما أف يكوف   وبعد شلاتو. وتصّرؼ الفرد  الو بنقل ملكيتو لغريه ببل عوض

وعلى من مب عليو نفقتو. ونفاذ   على نفسوبألعطائو للناس  وإما بألنفاقو 
والنفقة.   والصدقة  واذلدية  كاذلبة   إما أف يكوف حاؿ حياتو  ىذا اإلنفاؽ

فمنع   وإما أف يكوف بعد وفاتو كالوصية. وقد تدخل اإلسبلـ يف ىذا التصرؼ
للعدو يف حالة احلرب ما يتقو  بو على   أو يهدي  الفرد من أف يهب

  و من أف يتصدؽ عليو يف ىذه احلالة. ومنع الفرد من أف يهبادلسلمني  ومنع
إاّل فيما يُبقي لو ولعيالو غىن. فألف أعطى ما ال يبقي   أو يتصدؽ  أو يهدي

خير الصدقة ما  » :بعده غىن ُفِسخ كلُّو؛ قاؿ رسوؿ ا    وعيالو  لنفسو
رو  رواه البخاري عن أ  ىريرة. و « وابدأ بمن تعوؿ ،نىغكاف عن ظهر 

إذ جاءه   بينما نحن عند رسوؿ اهلل »الدارمي عن جابر بن عبد ا  قاؿ: 
يف بعح  :قاؿ أيد  أصابها في بعر المغازي ،رجل بمثل البيضة من ذىب

فواهلل مالي ماؿ  ،خذىا مني صدقة ،اهلل يا رسوؿ :فقاؿ (ادلعادف وىو الصواب
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ثّم جاءه من  ،ثل ذلكثّم جاءه عن ركنو األيسر فقاؿ م ،عرض عنوأف ،غيرىا
فحذفو بها حذفة لو أصابو  ،مغضبا   ،ىاتها :ثّم قاؿ ،بين يديو فقاؿ مثل ذلك

فيتصدؽ  ،ال يملك غيره ،يَػْعَمد أحدكم إلى مالو ثّم قاؿ: ،أو عقره ،ألوجعو
ال   خذ الذي لك. إنما الصدقة عن ظهر غنى. ثّم يقعد يتكفف الّناس ،بو

ىو   والغىن الذي يبقيو اإلنساف لو ولعيالو« . فأخذ الرجل مالو  حاجة لنا بو
  وادلسكن  وادللبس  وىي ادلأكل  إبقاء ما يكفيو من احلاجات الضرورية

واحلاجات الكمالية اليت تعتس من لواـز مثلو حسب معيشتو العادية  أي ما 
مع احملافظة   يكفيو بادلعروؼ بني الّناس. ويقدر ذلك تسب حاجتو ادلعتادة

ش عليها أمثالو من ػتو  معيشتو اليت يعيش عليها ىو وعيالو  ويعيعلى مس
 اىل: ػولو تعػالّناس. وأما ق                      

فليس معناه ولو كاف هبم فقر كما يتوىم  بل معناه ولو كاف هبم حاجة أكثر 
أف الذين فيهم فقر أعطاىم الرسوؿ  ومل شلا يسد حاجا م األساسية  بدليل 

ؽلنع إاّل الذين ليس هبم فقر إىل ادلاؿ. وخصاصة ىنا معناىا َخّلة 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 

إنما الصدقة عن ظهر : »عليو الصبلة والسبلـالنهي عن الصدقة يف قولو 
ثّم يقعد  ،فيتصدؽ بو ،ال يملك غيره ،إلى مالو يعَمد أحدكم»وقولو: « غنى

الذي مل يشبع   من حديث واحد رواه الدارمي  ىو أف الفقري« يتكفف الّناس



 ٕٕٓ 

و ػد حاجاتػلس  ال غلوز لو أف يتصدؽ  ا ىو ضروري لو  حاجاتو األساسية
اء عن ػغنػتػر اسػر غىن  أي عن  هػة  ألّف الصدقة إظلا تكوف عن  هػاسيػاألس
د عن حاجتو ػات األساسية. أما الذي لديو ماؿ يزيػباع احلاجػاس يف إشػّ الن

ير  أف بو حاجة إىل قضاء   األساسية  وبعد أف أشبع حاجاتو األساسية ىذه
مصا  تزيد على حاجاتو األساسية  أي إىل حاجات كمالية  فيندب ذلذا أف 

ف يف حاجة إىل يفضل الفقراء على نفسو: أي ي  ر الفقراء على نفسو  ولو كا
 ليشبع حاجاتو الكمالية.   مالو

وىػو يف   أو يوصػي  أو يهػدي  وكذلك منع اإلسبلـ الفرد من أف يهػب
ال تنفػذ   وىػو يف مػرض ادلػوت  أو أوصػى  أو أىد   مرض ادلوت  وإذا وىب

 :. رو  الػػػدارقطت عػػػن أ  الػػػدرداء قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوؿ ا  مالػػػوإالّ يف  لػػػث 
 ،زيػػػادة فػػػي حسػػػناتكم ،م بثلػػػث أمػػػوالكم عنػػػد وفػػػاتكمإف اهلل تصػػػدؽ علػػػيك»

أف رجػػال  مػػن »ورو  عمػػراف بػػن حصػػني: « . ليجعلهػػا لكػػم زيػػادة فػػي أعمػػالكم
فاستدعاىم رسػوؿ اهلل  ،ال ماؿ لو غيرىم ،األنصار أعتق ستة أعبد لو في مرضو

  وإذا مل « . عتق اثنػػين وأرؽ أربعػػةأفػػ ،وأقػػرع بيػػنهم ،أىم ثالثػػة أجػػزاءزَّ فجػػ
فغػػريه مػػن التصػػرفات ال   مػػع حػػث الشػػارع عليػػو  ذ تصػػرؼ اإلنسػػاف بػػالعتقينفػػ
 من باب أوىل.   ينفذ

ىذا كلو يف تصرؼ الفرد بألعطائو للناس. أما تصرفو بألنفاقػو علػى نفسػو  
ورسم ذلػا سػبيبلً   وعلى من مب عليو نفقتو فقد تدخل اإلسبلـ يف ىذه النفقة

 سوياً  فمنع الفرد من أمور منها: 
منع الفرد من اإلسراؼ يف اإلنفاؽ  واعتسه سفهًا يوجب منع  -أ 
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  السفيو وادلبذر من التصرؼ بأموالو باحلجر عليو  وإقامة غريه وصيًا عليو
ججليتوىل عنو التصرؼ بأموالو دلصلحتو. قاؿ تعاىل:             

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

  ج تعاىل:                           

            فأوجب الوالية على السفيو. وعن ادلغرية بن شعبة أف
 . من حديث رواه الدارمي والشيخاف. «نهى عن إضاعة الماؿ»  رسوؿ ا 

واإلسراؼ والتبذير كلمتاف ذلما معىن لغوي  ومعىن شرعي  وقد غلب 
ا بغري مرو فصاروا يفس  وبعدوا عن ادلعىن الشرعي  على الّناس ادلعىن اللغوي

فألف السرؼ واإلسراؼ معناه ماوز   ما أراد الشرع منهما. أما معناعلا اللغوي
َّ احلد واالعتداؿ  ضد القصد. والتبذير يقاؿ بذ ر ادلاؿ تبذيرًا فرقو إسرافاً ّّ

فألف اإلسراؼ والتبذير   وبدده. ىذا ىو معناعلا اللغوي. أما معناعلا الشرعي
   أو أمر هبا  عنو. فكل نفقة أباحها ا  تعاىل ىو إنفاؽ ادلاؿ فيما  ى ا 

قّلت أو    وال تبذيراً. وكل نفقة  ى ا  عنها  فليست إسرافاً   كثرت أو قلت
فهي اإلسراؼ والتبذير. وقد روي عن الزىري أنو كاف يقوؿ يف قولو   كثرت
 تعاىل:                           قاؿ ال

انعو من حق  وال تنفقو يف باطل. وقد وردت كلمة اإلسراؼ يف القررف الكرمي 
 يف عدة ريات                      

   
  اصي  أما الُقَرب فبل إسراؼ فاإلسراؼ ىنا إظلا ىو اإلنفاؽ يف ادلع

فيها. ومعىن اآلية ال تنفقوا أموالكم يف ادلعاصي  وال تبخلوا هبا ح  عن 
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ادلباحات  بل أنفقوىا فيما ىو أكثر من ادلباحات  أي يف الطاعات. فاإلنفاؽ 
يف غري ادلباحات مذمـو  والبخل عن ادلباحات مذمـو  وادلمدوح ىو اإلنفاؽ 

  ت. وقاؿ تعاىل: يف ادلباحات والطاعا              
وىذا ذـ من ا  لئلسراؼ وىو اإلنفاؽ يف ادلعاصي وقد وردت كلمة ادلسرفني 

 قاؿ تعاىل:    عىن ادلعرضني عن ذكر ا                   

                             أي زين
واتباع   من اإلعراض عن الذكر  الشيطاف بوسوستو ما كاف يعملو ادلسرفوف

الشهوات. فسمى ادلعرضني عن ذكر ا  ادلسرفني. ووردت كلمة ادلسرفني  عىن 
   اىل:ػاؿ تعػرىم قػرىم على خيػالذين غلب ش               

                                

   
   :وعن المشركوف أف المراد بالمسرفين ىنا ىمعن قتادة .

غلب شرىم خيرىم  الذين. وقيل كي الدماء بغير حلهاالمسرفين السفا رلاىد: 
جج. وقد وردت كلمة ادلسرفني  عىن ادلفسدين. قاؿ تعاىل: ىم المسرفوف    

                           

   
  .ليس ادلراد من اإلسراؼ فيها ادلعىن   فهذه اآليات كلها

يراد   حني تذكر اانب اإلنفاؽ  اللغوي مطلقاً  بل ادلراد معاٍف شرعية. وىي
ألّف ا  أراد  ؛منها إنفاؽ ادلاؿ يف ادلعاصي  فتفسريىا بادلعىن اللغوي ال غلوز

ىو إنفاؽ ادلاؿ يف  هبا معىن شرعيًا معيناً. وأما التبذير فمعناه الشرعي أيضاً 
جقاؿ تعاىل:   احملرمات                  

    وىي غاية ادلذمة  ألنّو ال يوجد أشّر من   أي أمثاذلم يف الشر
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أف سعود: الشيطاف. والتبذير ىنا تفريق ادلاؿ فيما ال ينبغي. عن عبد ا  بن م
لو أنفق مدا  في باطل كاف . وعن رلاىد: الماؿ في غير حقو التبذير ىو إنفاؽ

. وعن المنفق في غير حقو. وروي عن ابن عباس أنو قاؿ يف ادلبذر: تبذيرا  
. ذكر وفي الفساد  النفقة في معصية اهلل وفي غير الحق التبذير:قتادة قاؿ: 

و يدؿ على أف ادلراد باإلسراؼ ىذه األقواؿ الطسي يف تفسريه. فهذا كل
والتبذير ىو اإلنفاؽ يف ما حـر ا . فكل ما حرمو الشرع يعتس اإلنفاؽ فيو 

  غلب احلجر على فاعلو. ومن ػلجر عليو ال ينفذ لو صدقة  إنفاقًا بغري حق
 ىقضيوال نكاح. وكل ما أخذه قرضًا مل يلزمو أداؤه  وال   وال ىبة  وال بيع

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

             
   ال   البسافألف النهي منصب على كل

وأما ادلنهيُّ   وىو اإلنفاؽ الكثري يف احلبلؿ  اليد مل ينو عنو ا على البسا  فبسا 
ومعروؼ -عنو فهو كل البسا. وىو اإلنفاؽ يف احلراـ. فعدـ النهي عن البسا 

يف احلبلؿ   دليل على أنو اإلنفاؽ -أنو إنفاؽ ادلاؿ بكثرة ألنّو بسا لليد
على ما زاد دليل على أف النهي منصب   وانصباب النهي على كل البسا

 فيكوف منصباً على اإلنفاؽ يف احلراـ.   على البسا الذي أباحو
مػن ناحيػة الػدليل. أمػا مػن ناحيػة واقػع اإلنفػاؽ  فألنّػو ؼلتلػف تقػػدير  اىػذ

بالنسػػػػبة دلسػػػتو  ادلعيشػػػة يف بلػػػػده.   أف ادلنفػػػق قػػػد أكثػػػػر اإلنفػػػاؽ  أو مل يكثػػػر
فيعتػػس إنفاقػػو   اعاً كليػػاً فهنػػاؾ بػػبلد ال يشػػبع فيهػػا الفػػرد حاجاتػػو األساسػػية إشػػب

مػن البلػداف  على إشباع احلاجات الكمالية إنفاقػاً كثػرياً  كمػا ىػي احلػاؿ يف كثػري
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اإلسػػػبلمية. وىنػػػاؾ بػػػبلد يشػػػبع الفػػػرد حاجاتػػػو األساسػػػية إشػػػباعاً كليػػػاً  ويشػػػبع 
الػػػػيت أصػػػػبحت مػػػػع تقػػػػدـ ادلدنيػػػػة حاجػػػػات ضػػػػرورية   أيضػػػػاً حاجاتػػػػو الكماليػػػػة

وضلو ذلك  فػبل يعتػس إنفاقػو علػى ىػذه   والسيارة  الغسالةو   كالساد   بالنسبة لو
احلاجػات الكماليػػة إنفاقػاً كثػػرياً  فػألذا اعتػػس اإلسػراؼ والتبػػذير كمػا يػػدؿ عليهمػػا 

فػػألف ذلػػك يعػػت أف احلكػػم الشػػرعي ىػػو أف كػػل إنفػػاؽ علػػى مػػا   معناعلػػا اللغػػوي
  لغسػػػػالةوا  فيكػػػػوف شػػػراء الػػػساد  يزيػػػد علػػػى إشػػػباع احلاجػػػػات األساسػػػية حػػػراـ

حرامػػاً ألّ ػػا تزيػػد علػػى احلاجػػات األساسػػية  أو يعتػػس احلكػػم الشػػرعي   والسػػيارة
أو علػػػى أنػػػاس  وحػػػبلؿ يف   يف بلػػػداف  أف اإلنفػػػاؽ علػػػى ىػػػذه احلاجػػػات حػػػراـ

بلداف أخر   أو علػى أنػاس رخػرين  وبػذلك يكػوف احلكػم الشػرعي اختلػف يف 
الشرعي يف ادلسألة الواحػدة  الشيء الواحد دوف علة  وىذا ال غلوز. ألّف احلكم

فػألف إباحػة ا  األشػياء يف اسػتعماذلا واسػتهبلكها    ىو ىو ال يتغري. وفوؽ ذلك
ومل يقيػػد باإلنفػػاؽ الكثػػري أو القليػػل  فكيػػف يعتػػس اإلنفػػاؽ الكثػػري   كػػاف مطلقػػاً 

حرامػػػػػاًو ولػػػػػو أف ا  حػػػػػرـّ اإلنفػػػػػاؽ الكثػػػػػري يف األشػػػػػياء احلػػػػػبلؿ  وأحػػػػػل ىػػػػػذه 
معنػػػػػاه أحػػػػػل الشػػػػػيء وحرمػػػػػو يف رف واحػػػػػد. فيكػػػػػوف ا  ػلػػػػػل األشػػػػػياء  لكػػػػػاف 

اسػػػتعماؿ الطػػػائرة اخلصوصػػػية  وػلرمهػػػا إذا كػػػاف شػػػراؤىا للشػػػخص يعتػػػس إنفاقػػػاً  
كثرياً  وىو تناقح ال غلوز. وعليو فألف تفسري اإلسراؼ والتبذير  عناعلا اللغػوي 

والػوارد   تالوارد يف نصوص اآليػا  بل غلب أف يفسرا  عناعلا الشرعي  ال غلوز
 وبعح العلماء ادلو وؽ بأقواذلم.  يف أقواؿ بعح الصحابة

 .بالعذاب ادلمفني وأوعد  إمثاً  واعتسه المؼ من الفرد اإلسبلـ منع -ب 
 قاؿ تعاىل:                        

                             أي
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 كانوا بطرين يفعلوف ما يشاؤوف. وقاؿ تعاىل:            

             :وممفيهم ىنا جبابر م البطرين. وقاؿ تعاىل
                                       

                      
   أي إال قاؿ ادلتكسوف

 اىل: ػاؿ تعػوالد وقرة األمواؿ واألػثػني بكػعلى ادل من           

        وادلراد ىنا من قولو ما أترفوا فيو ىو االنصراؼ إىل شهوا م  أي
 اتبعوا شهوا م. وقاؿ تعاىل:                          

    ممفيها ىنا جبابر ا ادلتنعمني. وقاؿ تعاىل: و             

     بغي من بطرىم  أي جعلناىم بطرين.أي جعلناىم يصروف على ال 
ؼ يف اللغة البطر والغطرسة من التنعم  يقاؿ تَػَرَفُو وأَتْػَرَفُو ادلاؿ أي والم 

على البغي  استمؼ: بغى  تغطرس. وعلى أبطره  أفسده. أترؼ الرجل أصر 
ىو المؼ   وجعلو إمثاً   وحرمو ا   ذلك يتبني أف المؼ الذي ذمو القررف

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

ألف ىذا التنعم والتمتع  ا رزؽ ا  مل يذمو الشرع  قاؿ  ؛ا رزؽ ا والتنعم  
   تعاىل:                        ورو .

إف اهلل يحب أف يرع أثر » :الممذي عن عبد ا  بن عمرو قاؿ: قاؿ 
أي ػلب من عبده أف يتنعم بنعمة ا   ويتمتع بالطيبات « نعمتو على عبده

اليت رزقو إياىا رب العادلني. ولكن ا  يكره البطر من التنعم  والغطرسة من 
  وغطرسة  وبغي  التنعم  والبغي من التنعم  أي يكره التنعم إذا نتج عنو بطر

وبطراً    ومساً   ومس. ودلا كاف التنعم بادلاؿ قد ينتج عند بعح الناس تكساً 
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أي قد ػلدث عنده ترفاً  منع اإلسبلـ ىذا المؼ وحّرمو  أي منع الفساد إذا 
متجساً    متغطرساً   واألوالد  فجعل الشخص بطراً   صلم عن كثرة األمواؿ

وحرـّ ذلك أشد التحرمي. فحني يقاؿ إف المؼ حراـ ال يعت أف التنعم حراـ  
نجم عن التنعم بادلاؿ حراـ كما ىو معىن المؼ وإظلا يعت أف البطر الذي ي
 كما يفهم من ريات القررف.    لغة  وكما ىو معىن المؼ

ر على نفسو  ومن حرما ا ادلتاع ادلشروع  ػمنع الفرد من التقتي –ػ ج
 وأحّل التمتع بالطيبات من الرزؽ  وأخذ الزينة البلئقة  قاؿ ا  تعاىل:   

                                    

   
   :وقاؿ ا  تعاىل                  

              :وقاؿ                

           :إف اهلل يحب أف »وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ
فلير أثر  ،إذا آتاؾ اهلل ماال  »رواه الممذي. وقاؿ: « يرع أثر نعمتو على عبده
للفرد رواه احلاكم عن والد أ  األحوص. فألذا كاف « نعمة اهلل عليك وكرامتو

وف رمثًا عند ا  تعاىل. أما إذا خبل بو على ػو يكػنألف  وػوخبل بو على نفس  ماؿ
ال بد من   د ا  تعاىلػمو على ذلك عنػنو فوؽ إ ألف  من مب عليو نفقتهم
ف ألو شلن مب عليو نفقتهم  و ػعلى اإلنفاؽ على أى  إجباره من قبل الدولة

  يتوفر ذلم ادلستو  الطيب من ة حػعػيضمن أف يكوف ىذا اإلنفاؽ عن س
 العيش قاؿ ا  تعاىل:           ج  :وقاؿ     

                    من  على . وإذا خبل
خذوا من ادلاؿ قدر كفايتهم كاف دلن ذلم النفقة أف يأ   مب عليو نفقتهم
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يا »بادلعروؼ. رو  البخاري وأيد عن عائشة أف ىند بنت عتبة قالت: 
وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما   إف أبا سفياف رجل شحيح ،رسوؿ اهلل

  فجعل « خذي ما يكفيك وولدؾ بالمعروؼ فقاؿ:  أخذت منو وىو ال يعلم
غري علمو إف مل يعطها  أل ا فرض أف تأخذ ذلك بنفسها من يف ذلا احلق 

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 

أو   أو جدة  فرضت نفقة إىل األوالد  وأمر بدفعها إىل من ػلضنهم من أُـ
 يها إنفاقها. فلو مل تنفقها غلسىا القاضي على إنفاقها. نو غلب علألف  غريعلا

 الفقر 
الفقر يف اللغة االحتياج. يقاؿ فقر وافتقر ضد استغىن  وافتقر إليو 
احتاج. فهو فقري  مجعو فقراء. أفقره ضد أغناه. والفقر مصدر  ضد الغىن. 

ع ىو وذلك أف يصب  اإلنساف زلتاجًا وليس لو ما يكفيو. والفقري يف الشر 
. الذي ال يسأؿ الفقيراحملتاج الضعيف احلاؿ الذي ال يسأؿ. عن رلاىد قاؿ: 

وعن عكرمة: « الفقير الذي ال يسأؿ»وعن جابر بن زيد مثل ذلك قاؿ: 
  وقاؿ تعاىل: « الفقير الضعيف»                    أي إم

  زلتاج. وقاؿ تعاىل: فقري أي   ل أو كثري من خريقلي  ألي شيء أنزلت إ ّ 
             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. 
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قتصػػػادي الرأ ػػػا  غلعلػػػوف الفقػػػر شػػػي اً نسػػػبياً  ولػػػيس ىػػػو ويف النظػػػاـ اال
مسػػمى لشػػػيء معػػػني  ابػػػت ال يتغػػػري  فيقولػػػوف إف الفقػػػر ىػػػو عػػػدـ القػػػدرة علػػػى 
إشػػػباع احلاجػػػات مػػػن سػػػلع وخػػػدمات. و ػػػا أف احلاجػػػات تنمػػػو وتتجػػػدد كلمػػػا 

لػػػػذلك كػػػػاف إشػػػػباع احلاجػػػػات ؼلتلػػػػف بػػػػاختبلؼ األشػػػػخاص   تقػػػػدمت ادلدنيػػػػة
فػػػػيمكن إشػػػػباعها   دلنحطػػػػة تكػػػػوف حاجػػػػات أفرادىػػػػا زلػػػػدودةواألمػػػػم. فػػػػاألمم ا

  ادلتقدمػػػة ماديػػػاً   ادلتمدنػػػة  بالسػػػلع واخلػػػدمات الضػػػرورية  ولكػػػن األمػػػم الراقيػػػة
فيكػوف   ولذلك ػلتػاج إشػباعها إىل سػلع وخػدمات أكثػر  تكوف حاجا ا كثرية

إشػػػػباع اعتبػػػار الفقػػػر فيهػػػػا غػػػري اعتبػػػػاره يف البلػػػداف ادلتػػػػأخرة. فمػػػثبلً يعتػػػػس عػػػدـ 
احلاجػػػة مػػػن الكماليػػػات يف أوروبػػػا وأمريكػػػا فقػػػراً  ولكػػػن عػػػدـ إشػػػباع احلاجػػػات 

ال يعتػػػس   مػػػع إشػػػباع احلاجػػػات األساسػػػية  أو العػػػراؽ مػػػثبلً   الكماليػػػة يف مصػػػر
ألنػػػػو غلعػػػػل معػػػػىن  ؛فقػػػراً. وىػػػػذا االعتبػػػػار يف النظػػػاـ االقتصػػػػادي الرأ ػػػػا  خطػػػأ

ألف الشػيء لػو واقػع حقيقػي فيعػرؼ األشياء اعتبارياً وليس حقيقيػاً. وىػذا خطػأ 
بواقعو  وليس ىو شي اً اعتباريػاً وال واقػع لػو  وألف التشػريع ادلوضػوع لئلنسػاف ال 

إنسػاناً   وراد  مػا داـ قػد جػاء لئلنسػاف بوصػفغلعل النظػاـ سلتلفػاً بػاختبلؼ األفػ
نػو ألفال بوصفو فرداً. فلو كانت الدولة حتكػم أفػراداً يف أسػبانيا  وأفػراداً يف الػيمن 

ألف كػػبلً مػػنهم إنسػػاف  ؛ال يصػػ  أف  تلػػف نظر ػػا للفقػػر يف بلػػد عػػن بلػػٍد رخػػر
 قد وضع العبلج دلشاكلو. 

وقد اعتس اإلسبلـ الفقر اعتبارًا واحدًا لئلنساف يف أي بلد ويف أي 
جيل. فالفقر يف نظر اإلسبلـ ىو عدـ إشباع احلاجات األساسية إشباعاً  

  ادلأكل :اجات األساسية بثبل ة أشياء ىيكامبًل. وقد حدد الشرع ىذه احل
 وادلسكن. قاؿ تعاىل:   وادللبس                    
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        :وقاؿ                رو
أال وحقهن »عن أ  األحوص قاؿ: قاؿ عليو الصبلة والسبلـ:  وابن ماج

شلا يدؿ على أف احلاجات « عليكم أف تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن
وادلسكن. أما   والكسوة  الطعاـ :ىي  فقراً اليت يعتس عدـ إشباعها   األساسية

ما عدا ذلك فيعتس من احلاجات الكمالية. فبل يكوف من مل يشبع احلاجات 
بلمي  وىو ػىن اإلسػر بادلعػالكمالية مع إشباعو احلاجات األساسية فقرياً. والفق

 بًا الضلطاطػبػة  من األمور اليت تكوف سػيػات األساسػبع احلاجػداف ما يشػفق
  قاؿ ا  تعاىل: وعد الشيطاف   من  اإلسبلـ جعلو   وقد  وىبلكها.  األمة
            واعتس اإلسبلـ الفقر ضعفًا وأمر بالعطف على .

  الفقراء قاؿ تعاىل:                        

           اؿ: ػوق           وقد جعل .
اإلسبلـ إشباع ىذه احلاجات األساسية وتوفريىا دلن مل غلدىا فرضاً. فألذا 

لعدـ وجود ماؿ كاؼ بني   وفرىا الفرد لنفسو كاف هبا  وإذا مل يوفرىا لنفسو
ح    ل ادلاؿ الكايف  جعل الشرع إعانتو على غريهأو لعدـ إمكانو حتصي  يديو

يتوفر لو ما يشبع ىذه احلاجات األساسية. وقد فص ل الشرع كيفية إعانة الفرد 
 قاؿ تعاىل:  األقارب الور ة يف ىذه األشياء. فأوجبها على          

                                  

                      أي على الوارث مثل ادلولود
بل   لو من حيث الرزؽ والكسوة. وليس ادلراد بالوارث أف يكوف وار ًا بالفعل
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شلن أوجب ا  عليهم   ث. فألف مل يكن لو أقاربأف يكوف شلن يستحق ادلريا
يف باب الزكاة. عن أ  ىريرة قاؿ:   انتقلت نفقتو على بيت ادلاؿ  نفقة قريبهم

رواه مسلم « ومن ترؾ كال  فإلينا ،من ترؾ ماال  فلورثتو» :قاؿ رسوؿ ا  
  والَكّل الضعيف الذي ال ولد لو وال والد. وقاؿ تعاىل:       

          اآلية. فألف مل َيِف قسم الزكاة من بيت ادلاؿ يف حاجات
كاف واجباً على الدولة أف تنفق عليهم من أبواب أخر  من    الفقراء وادلساكني

غلب على الدولة أف تفرض ضريبة   بيت ادلاؿ. فألف مل يوجد يف بيت ادلاؿ ماؿ
ألف النفقة  ؛لتنفق على الفقراء وادلساكني منها  وحتصلها  على أمواؿ األغنياء

فرض على األقارب  فألف مل يوجدوا فعلى واردات الزكاة  فألف مل يوجد منها 
واردات ففرض على بيت ادلاؿ  فألف مل يوجد فيو ماؿ كانت فرضًا على مجيع 

ؤ أصبح فيهم أمر  ،أيّما أىل عرصة»ادلسلمني. قاؿ عليو الصبلة والسبلـ: 
فيما   رواه أيد. وقاؿ« . فقد برئت منهم ذمة اهلل تبارؾ وتعالى ،جائع

وىو يعلم  ،وجاره جائع إلى جنبو ،ما آمن بي من بات شبعافَ »يرويو عن ربو: 
 أنس: وقاؿ تعاىل:   عن  رواه البزار« بو                

    وؿ. وإف الرس   ألـز األنصار بألعالة ادلهاجرين الفقراء  شلا
نو فرض على مجيع ادلسلمني ح  يكفوىم. وما كاف فرضًا على أيدؿ على 

أف    ا عليو من واجب رعاية ش وف األمة  كاف على اخلليفة   مجيع ادلسلمني
ليقـو  ا ىو فرض عليهم. فينتقل حين ذ الفرض من   ػلصل ادلاؿ من ادلسلمني

بألطعاـ   فيقـو بأدائو  إىل أف يصب  فرضًا على بيت ادلاؿ  ادلسلمنيعلى 
 الفقري وادلسكني. 
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ىػػذا مػػن ناحيػػة مػػن مػػب لػػو النفقػػة مػػن الفقػػراء وادلسػػاكني غلػػس ىػػو علػػى 
  أي يف وار ػػاً حتصػػيلها  فػػألف مل يسػػتطع فيجػػس قريبػػو علػػى اإلنفػػاؽ عليػػو إذا كػػاف 

ب النفقػة. فػألف مل يسػتطع القريػب  أو درجة من القرابة الػيت ذكرىػا القػررف لوجػو 
مل توجػػد القرابػػة  فعلػػى بػػاب الزكػػاة مػػن بيػػت ادلػػاؿ  ا علػػى بيػػت ادلػػاؿ  ا علػػى 

 مجيع ادلسلمني ح  حتصل الكفاية للفقراء وادلساكني. 
فأل ا ال   أما بالنسبة دلن مب عليو النفقة للفقري وادلسكني من األقارب

من استغىن عن غريه. ويعتس الشخص يف  مب إال على من كاف يف غناء  أي
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  
والغىن ىنا ما يستغت بو اإلنساف شلا ىو « خير الصدقة ما كاف عن ظهر غنى»

 والغنى ىو ما يقـو بقوت المرءجاتو. ويقوؿ الفقهاء: قدر كفايتو إلشباع حا
وبمثل حالو  وسكناىم، ،وبكسوتهم كذلك ،وأىلو على الشبع من قوت مثلو

الستغنائو عن الناس.   . فهذا يقع عليو يف اللغة اسم غىنمن مركب وزي
ويقاؿ يف اللغة أغىن غناء الرجل: أجزأه وكفاه. وعلى ىذا ال مب النفقة 

إال على من كاف مستغنيًا عن غريه  أي من كاف يف سعة.   ادلسكنيو   للفقري
 قاؿ تعاىل:                             

   ورو  مسلم عن جابر أف رسوؿ ا .   :ابدأ بنفسك فتصّدؽ »قاؿ
 ،فإف فضل عن أىلك شيء فلذي قرابتك ، ىلكفإف فضل شيء ف ،عليها

وعن  ،يقوؿ فبين يديك ،فإف فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وىكذا
لكفاية حاجاتو  هونفقة اإلنساف على نفسو ىي سد« . وعن شمالك ،يمينك

اليت تتطلب إشباعاً  وليست كفاية حاجاتو األساسية فحسب. وذلك ألف 



 ٕٔٗ 

عروؼ  وقد فسر بأ ا حسب حاذلا الشرع أوجب عليو نفقة زوجتو بادل
 وأمثاذلا. قاؿ تعاىل:            فتكوف نفقتو على نفسو

أيضًا بادلعروؼ  وليس الكفاية. وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ ذلند امرأة أ  
رواه البخاري وأيد فلم يقل « خذي ما يكفيك وولدؾ بالمعروؼ»سفياف: 

شلا يدؿ على أف ادلراد ما « بالمعروؼ»بل زاد كلمة   فقا« يكفيكما »
بالنسبة حلاذلما   وكفاية ولدىا  يكفيها حسب ادلتعارؼ عليو من كفايتها

ح  مب عليو النفقة  ا   وأمثاذلما. فبل يقّدر إذف غناؤه الذي ال بد من توفره
ة  و ا يكفي يكفي حاجاتو األساسية فحسب  بل  ا يكفي حاجاتو األساسي

حاجاتو األخر  اليت يعرؼ بني الّناس أ ا من حاجاتو  وذلك ال يقدر 
وإظلا يمؾ للشخص  ومستو  ادلعيشة الذي يعيش عليو. وقد قدر    قدار

  ادلأكل :بعح الفقهاء احلاجات اليت يعتس ما زاد عليها غىن مخسة أشياء ىي
حاجاتو البعيدة. غري أف ذلك مل وما يركبو لقضاء   والزواج  وادلسكن  وادللبس

وإظلا حسب ما كاف يعتس أنو بادلعروؼ. ولذلك يقدر الغىن   يرد بو نص صري 
 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 

  والكسوة  اتو األساسية  أي من احتاج إىل الطعاـىو من عدـ إشباع حاج
والسكىن  وأما الغت الذي مب عليو النفقة  وغلب عليو ما غلب على مجيع 

فهو من ملك ما يفضل عن إشباع حاجاتو   ادلسلمني من التكاليف ادلالية
بادلعروؼ  ال حاجاتو األساسية فقا. ويقدر ذلك تسب حالو وأمثالو من 

 الّناس. 



 ٕٔ٘ 

 لملكية العامةا

ادللكيػػة العامػػة ىػػي إذف الشػػارع للجماعػػة باالشػػماؾ يف االنتفػػاع بػػالعني. 
واألعياف اليت تتحقق فيها ادللكية العامة ىي األعياف اليت نػص الشػارع علػى أ ػا 

حقػػػق يف تللجماعػػػة مشػػػمكة بيػػػنهم  ومنػػػع مػػػن أف ػلوزىػػػا الفػػػرد وحػػػده  وىػػػذه ت
   : بل ة أنواع ىي

تيث إذا مل تتوفر لبلدة أو مجاعة تفرقػوا يف   ق اجلماعةما ىو من مراف - ٔ
   طلبها.
 ادلعادف اليت ال تنقطع.  - ٕ
 األشياء اليت طبيعة تكوينها انع اختصاص الفرد تياز ا.  - ٖ

فهػػو كػػل شػػيء يعتػػس مػػن مرافػػق النّػػاس   أمػػا مػػا ىػػو مػػن مرافػػق اجلماعػػة
صػػفتها  ال مػػن حيػػث  مػػن حيػػث  يف احلػػديث عمومػػاً. وقػػد بّينهػػا الرسػػوؿ 

المسػػلموف شػػركاء فػػي ثػػالث فػػي » :قػػاؿ عػػددىا. فعػػن ابػػن عبػػاس أف النػػيب 
رواه أبػػو داود ورواه أنػػس مػػن حػػديث ابػػن عبػػاس وزاد فيػػو « المػػاء والكػػ  والنػػار

ثػػالث ال » :قػػاؿ عػػن أ  ىريػػرة أف النػػيب  وورو  ابػػن ماجػػ« . وثمنػػو حػػراـ»
  دليػػػل علػػػى أف النّػػػاس شػػػركة يف ادلػػػاءويف ىػػػذا «. المػػػاء والكػػػ  والنػػػار :يمػػػنعن
وأف الفرد ؽلنػع مػن ملكيتهػا. إالّ أف ادلبلحػ  أف احلػديث ذكرىػا   والنار  والكؤل
  ومل تػػػرد علػػػة للحػػػديث. فاحلػػػديث مل يتضػػػمن علّػػػة  وىػػػي أ ػػػاء جامػػػدة   بل ػػػاً 

وىذا يوىم أف ىذه األشياء الثبل ة ىي الػيت تكػوف ملكيػة عامػة  ال وصػفها مػن 
أبػػػػاح المػػػػاء فػػػػي   أف الرسػػػػوؿيػػػػاج إليهػػػػا. ولكػػػػن ادلػػػػدقق غلػػػػد حيػػػػث االحت
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بالفعػػػػػل لسػػػػػقي زروعهػػػػػم  وامتلكػػػػػوه  ل فػػػػػراد أف يمتلكػػػػػوه ،وخيبػػػػػر ،الطػػػػػائف
ال مػػػػن حيػػػػث صػػػػفة   مػػػػن حيػػػػث ىػػػػو    فلػػػػو كانػػػػت الشػػػػركة للمػػػػاءوبسػػػػاتينهم

المسػػػلموف » :دلػػػا  ػػػ  لؤلفػػػراد أف ؽلتلكػػػوه. فمػػػن قػػػوؿ الرسػػػوؿ  االحتيػػػاج إليػػػو
لؤلفػراد  عليػو الصػبلة والسػبلـاخل. ومػن إباحتػو « .. ث فػي المػاءشركاء فػي ثػال
والنػػار  وىػػي كونػػو مػػن   والكػػؤل  تسػػتنبا علّػػة الشػػراكة يف ادلػػاء  أف ؽلتلكػػوا ادلػػاء
  الػػػيت ال تسػػتغت عنهػػػا اجلماعػػػة. فيكػػوف احلػػػديث ذكػػػر الثبل ػػػة  مرافػػق اجلماعػػػة
ف ىذه العلة تػدور مػع فأل  لكو ا من مرافق اجلماعة. وعلى ذلك ؛ولكنها معللة

ادلعلػػوؿ وجػػوداً وعػػدماً  فكػػل شػػيء يتحقػػق فيػػو كونػػو مػػن مرافػػق اجلماعػػة يعتػػس 
أـ ال  أي مػػا ذكػػر يف احلػػديث   والنػػار  والكػػؤل  سػػواء أكػػاف ادلػػاء  ملكػػاً عامػػاً 

ولػو كػاف قػد ذكػر يف احلػديث    وما مل يذكر. وإذا فقػد كونػو مػن مرافػق اجلماعػة
كاً عاماً  بل يكوف من األعيػاف الػيت الػك ملكػاً فرديػاً. فألنّو ال يكوف مل  كادلاء

  إذا مل يتػػوفر للجماعػػة  ىػػو أف كػػل شػػيء  وضػػابا مػػا ىػػو مػػن مرافػػق اجلماعػػة
تفرقػت   أو دولػة  أو مدينػة  أو قريػة  َشػَعركمجموعة بيوت    أياً كانت اجلماعة

ومراعػي   وأحػراش االحتطػاب  كمنػابع ادليػاه  يف طلبو  يعتس من مرافػق اجلماعػة
 .  وما شابو ذلك  ادلاشية

قسػػػم زلػػػدود ادلقػػػدار بكميػػػة ال تعتػػػس كميػػػة   :فهػػػي قسػػػماف  أمػػػا ادلعػػػادف
فألنّػو   كبرية بالنسبة للفرد  وقسم غري زلػدود ادلقػدار. أمػا القسػم احملػدود ادلقػدار

وفيػػو اخلمػػس.   ويعامػػل معاملػػة الركػػاز  وؽللػػك ملكػػاً فرديػػاً   مػػن ادللكيػػة الفرديػػة
سػػ ل عػػن اللقطػػة  بػػن شػػعيب عػػن أبيػػو عػػن جػػده أف رسػػوؿ ا  فعػػن عمػػرو 

 ،أو القرية الجامعػة( أي الطريق ادلسلوكة)ما كاف منها في طريق الميثاء » :فقاؿ
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وما كاف في   وإف لم يأت فهي لك  فادفعها إليو ،فإف جاء طالبها  فعرفها سنة
 رواه أبو داود. « . يعني ففيها وفي الركاز الخمس ،الخراب
فألنّػػو ملكيػػػة   َفػػدالػػذي ال ؽلكػػن أف يَػنػْ   مػػا القسػػم غػػري احملػػدود ادلقػػػداروأ

أنػو وفػد » :عامة  وال غلوز أف ؽللك فردياً دلا رو  الممذي عػن أبػيح بػن يػاؿ
قػػاؿ رجػػل مػػن  ،ولّػػى فلمػػا أف ،فاسػػتقطعو الملػػح فقطػػع لػػو ، إلػػى رسػػوؿ اهلل

« فانتزعػو منػو :قػاؿ  دّ أتدري ما قطعت لو؟ إنما قطعػت لػو المػاء الِعػ :المجلس
وادلاء الِعدُّ الذي ال ينقطع. شػبو ادللػ  بادلػاء العػّد لعػدـ انقطاعػو  فهػذا احلػديث 

شلػا يػدؿ علػى أنػو   أقطع مل  اجلبل ألبيح بػن يػاؿ يدؿ على أف الرسوؿ 
رجػع   غلوز إقطاع معدف ادلل . فلما علم أنو مػن ادلعػدف الػدائم الػذي ال ينقطػع

ومنػػع ملكيػػة الفػػرد لػػو  ألنّػػو ملكيػػة اجلماعػػة. ولػػيس ادلػػراد   وأرجعػػو  عػػن إقطاعػػو
بػػدليل دلػػا علمػػو أنػػو ال ينقطػػع منعػػو  مػػع أنػػو يعلػػم   ىنػػا ادللػػ   وإظلػػا ادلػػراد ادلعػػدف

 :وأقطعو من أوؿ األمر  فادلنع لكونو معدناً ال ينقطػع. قػاؿ أبػو عبيػدة  أنو مل 
ثػػّم ارتجاعػػو  ،أربأبػػير بػػن حمػػاؿ المػػأربي الملػػح الػػذي بمػػ  وأمػػا إقطاعػػو 

فلمػػا تبػػين  ،ويعمرىػػا ،وىػػو عنػػده أرض مػػوات يحييهػػا أبػػير ،وفإنمػػا أقطعػػ  منػػو
 -الذي لو مادة ال تنقطع مثل مػاء العيػوف واآلبػار ىوو- أنو ماء عد للنبي 

أف النّػاس جميعػا   ،والماء ،والنار ،في الك   ّنة رسوؿ اهللػارتجعو منو ألّف سُ 
 . ودلػػػا كػػػاف ادللػػػ  مػػػن و لرجػػػل يحػػػوزه دوف النّػػػاسفكػػػره أف يجعلػػػ ،فيػػػو شػػػركاء

فػػألف رجػػوع الرسػػوؿ عػػن إقطاعػػو ألبػػيح يعتػػس علػػة لعػػدـ ملكيػػة الفػػرد    ادلعػػادف
وىػػػو كونػػػو معػػػدناً ال ينقطػػػع  ولػػػيس كونػػػو ملحػػػاً ال ينقطػػػع. ومػػػن ىػػػذا احلػػػديث 
يتبني أف علة ادلنع يف عدـ إقطػاع معػدف ادللػ  كونػو عػداً  أي ال ينقطػع. ويتبػني 
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  ويتبػني معػدف الملػححيث قػاؿ    رواية عمرو بن قيس أف ادلل  ىنا معدف من
فيكوف احلػديث متعلقػاً   أ م جعلوا ادلل  من ادلعادف  من استقراء كبلـ الفقهاء
 بادلعادف ال بادلل  خاّصة. 

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

كانت زلدودة فجاز إقطاعهػا  كمػا أقطػع الرسػوؿ أبػيح    أقطعها الرسوؿ لببلؿ
ادللػػ  أواًل  وال يصػػ  أف ػلمػػل علػػى إقطػػاع ادلعػػادف مطلقػػاً  ألنّػػو حين ػػذ معػػدف 

حػػػػني تبػػػػني لػػػػو أنػػػػو عػػػػد ال   يتعػػػػارض مػػػػع إرجػػػػاع الرسػػػػوؿ ادلعػػػػدف الػػػػذي أقطعػػػػو
سػػػوؿ علػػػى كو ػػػا زلػػػدودة تنقطػػػع ينقطػػػع. فتعػػػني يػػػل ادلعػػػادف الػػػيت أقطعهػػػا الر 

 . دوتنف
اً  يشػػػػمل وىػػػذا احلكػػػػم  وىػػػو كػػػػوف ادلعػػػػدف الػػػذي ال ينقطػػػػع ملكػػػاً عامػػػػ
ينتاهبػػػا   ادلعػػػادف كلهػػػا سػػػواء ادلعػػػادف الظػػػاىرة الػػػيت يوصػػػل إليهػػػا مػػػن غػػػري م ونػػػة

كػػػػاف مػػػػن  ـ ومػػػػا شػػػػاهبها  أ  واليػػػػاقوت  والكحػػػػل  النّػػػػاس ينتفعػػػػوف هبػػػػا  كػػػػادلل 
  ادلعػػػػادف الباطنػػػػة  الػػػػيت ال يوصػػػػل إليهػػػػا إالّ بالعمػػػػل وادل ونػػػػة  كمعػػػػادف الػػػػذىب

ومػػا شػػاكلها. وسػػواء أكانػػت جامػػدة    والرصػػاص  والنحػػاس  واحلديػػد  والفضػػة
 كالبلور أـ سائلة كالنفا  فأل ا كلها معادف تدخل حتت احلديث. 

أمػػػا األشػػػياء الػػػيت طبيعػػػػة تكوينهػػػا انػػػع اختصػػػػاص الفػػػرد تياز ػػػا  فهػػػػي 
وإف كانػػػت تػػػدخل يف القسػػػم   األعيػػػاف الػػػيت تشػػػتمل علػػػى ادلنػػػافع العامػػػة. وىػػػي

مػػن حيػػث   ا  تلػػف عػػن القسػػم األوؿأل ػػا مػػن مرافػػق اجلماعػػة  ولكنهػػ ؛األوؿ
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أنو ال يتأتى فيها أف ؽللكها الفرد  خببلؼ القسم األوؿ فألنّػو يتػأتى   أف طبيعتها
أف ؽللكػػو الفػػرد. فعػػني ادلػػاء ؽلكػػن أف ؽللكهػػا الفػػرد  ولكنػػو ؽلنػػع مػػن ملكيتهػػا إذا  

فألنّػػػػو ال ؽلكػػػػن أف ؽللكهػػػػا   كانػػػػت اجلماعػػػػة ال تسػػػػتغت عنهػػػػا  خبػػػػبلؼ الطريػػػػق
وىػػي    وذلػػذا فػػألف ىػػذا القسػػم وإف كػػاف دليلػػو انطبػػاؽ العلػػة الشػػرعية عليػػو الفػػرد.

فػػألف حقيقػػة واقعػػو تػػدؿ علػػى أنػػو ملكيػػة عامػػة. وىػػذا   كونػػو مػػن مرافػػق اجلماعػػة
  واخللجػػػػاف  واألقنيػػػػة العامػػػػة  والبحػػػػريات  والبحػػػػار  واأل ػػػػار  يشػػػػمل الطػػػػرؽ

  مستشػػػػػفيا او   ومػػػػػدارس الدولػػػػػة  وضلوىػػػػػا  ويلحػػػػػق هبػػػػػا ادلسػػػػػاجد  وادلضػػػػػايق
 وضلوىا.    وادلبلج  وادلبلعب
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 ملكية الدولة

ىنػػػػاؾ أمػػػػواؿ ال تػػػػدخل يف ادللكيػػػػة العامػػػػة  بػػػػل ىػػػػي داخلػػػػة يف ادللكيػػػػة 
واألشػياء ادلنقولػة  ولكنػو قػد   الفردية  ألّ ا أعياف تقبل ادللك الفردي  كاألرض

  تعلػػػق فيهػػػا حػػػق لعامػػػة ادلسػػػلمني  فصػػػارت بػػػذلك ليسػػػت مػػػن ادللكيػػػة الفرديػػػة
وىي ال تدخل يف ادللكية العامة  فتكوف حين ذ ملكاً للدولػة. وملػك الدولػة ىػو 

ؼلػػص بعضػػهم بشػػيء   والتػػدبري فيػػو للخليفػػة  مػػا كػػاف احلػػق فيػػو لعامػػة ادلسػػلمني
حسػػب مػػا يػػر . ومعػػىن تػػدبريه ىػػذا ىػػو أف يكػػوف لػػو سػػلطاف عليػػو   مػػن ذلػػك

وف للفػرد سػلطاف علػى ألّف معػىن ادللكيػة أف يكػ ؛يتصرؼ فيو  وىذه ىي ادللكية
فكػل ملػك مصػرفو موقػوؼ علػى رأي اخلليفػة واجتهػاده   ما ؽللػك. وعلػى ذلػك

يعتػػس ملكػػاً للدولػػة. وقػػد جعػػل الشػػارع أمػػواالً معينػػة ملكػػاً للدولػػة  للخليفػػة أف 
ألّف  ؛يصػػرفها حسػػب رأيػػو واجتهػػاده مثػػل الفػػيء  واخلػػراج  واجلزيػػة ومػػا شػػاهبها

فيهػػا. أمػػا إذا عػػني الشػػرع اجلهػػة الػػيت تصػػرؼ  الشػػرع مل يعػػني 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 

صػرفها الثمانية الذين عينهم الشرع  وبيػت ادلػاؿ إظلػا ىػو زلػل إحرازىػا مػن أجػل 
 على جها ا. 
ف كانػػػػت الدولػػػػة ىػػػػي الػػػػيت تقػػػػـو بتػػػػدبري ادللكيػػػػة العامػػػػة  وتقػػػػـو إو   وإنػػػػو

إالّ أف ىنالػػػك فرقػػػاً بينهمػػػا. وىػػػو أف مػػػا كػػػاف داخػػػبلً يف   بتػػػدبري ملكيػػػة الدولػػػة
ال غلػػػوز للدولػػػة أف تعطػػػي أصػػػلو ألحػػػد  وإف كػػػاف ذلػػػا أف تبػػػي    ادللكيػػػة العامػػػة

تػػدبري ؽلكػػنهم مجيعػػاً مػػن االنتفػػاع بػػو  خبػػبلؼ بنػػاء علػػى   للنػػاس أف يأخػػذوا منػػو
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فػألف للدولػػة أف تعطيهػػا كلهػا ألفػػراد معينػني  وال تعطػػي اآلخػػرين    ملكيػة الدولػػة
عػػن األفػػراد  إذا رأت يف ذلػػك رعايػػة لشػػ و م مػػن ناحيػػة أخػػر   اوذلػػا أف انعهػػ

 ال غلػػوز أف تعطيهػػا  وسػػاحات البلػػدة  وادلراعػػي  وادللػػ   غػػري إعطػػائهم. فادلػػاء
تيث يكػوف النفػع ذلػم مجيعػاً   ف كاف غلوز للجميع االنتفاع هباإألفراد مطلقاً  و 

دوف  صػػيص أحػػد دوف اآلخػػر. واخلػػراج غلػػوز أف تنفقػػو علػػى الػػزراع فقػػا دوف 
غػػػريىم دلعاجلػػػة شػػػ وف الزراعػػػة  وغلػػػوز أف تنفقػػػو علػػػى شػػػراء السػػػبلح فقػػػا  وال 

 لحة للرعية. فهي تتصرؼ بو كما تر  مص  تعطي أحداً منو شي اً 
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 التأميم ليس من الملكية العامة
 وال من ملكية الدولة

التأميم ىو مػن ترقيعػات النظػاـ الرأ ػا   وىػو حتويػل ادللكيػة الفرديػة إىل 
ملكيػػػػػة الدولػػػػػة  إذا رأت أف ىنػػػػػاؾ مصػػػػػلحة عامػػػػػة تقتضػػػػػي ملكيػػػػػة ىػػػػػذا ادلػػػػػاؿ 

  إف شػػػاءت ادلملػػػوؾ فرديػػػاً  وليسػػػت الدولػػػة رلػػػسة علػػػى التػػػأميم  بػػػل ىػػػي سلػػػرية
ػػػػػت  وإف شػػػػػاءت تركػػػػػت ادلػػػػػاؿ دوف تػػػػػأميم. وىػػػػػذا خبػػػػػبلؼ ادللكيػػػػػة العامػػػػػة   أشل 

فأل ػػػا حسػػػب أحكػػػاـ اإلسػػػبلـ  ابتػػػة يف طبيعػػػة ادلػػػاؿ وصػػػفتو    وملكيػػػة الدولػػػة
فألف كاف يف ادلػاؿ حػق لعامػة   بغح النظر عن رأي الدولة. فينظر إىل واقع ادلاؿ

  وإف مل يكػػػػن فيػػػػو حػػػػق لعامػػػػة غلػػػػب أف الكػػػػو  كػػػػاف ملكػػػػاً للدولػػػػة   ادلسػػػػلمني
كػػاف ملكػػػاً لؤلفػػراد  فػػػبل يصػػ  أف الكػػػو. وإف كػػاف ادلػػػاؿ مػػن مرافػػػق    ادلسػػلمني

كػػػاف ملكػػػاً عامػػػاً    أو مػػػن طبيعتػػػو أف ال ؽللػػػك فرديػػػاً   اجلماعػػػة  أو مػػػن ادلعػػػادف
طبيعيػاً  وال تسػػتطيع الدولػة إبقػػاءه ملكػاً فرديػػاً. وإف مل يكػن ىػػذا ادلػاؿ مػػن نػػوع 

مة يبقى ملكاً فردياً  وال تستطيع الدولة أف ت شلػو  وال أف الكػو جػساً ادللكية العا
عػػػن صػػػاحبو مطلقػػػاً  إالّ إذا رضػػػي صػػػاحبو أف يبيعػػػو ذلػػػا  كمػػػا يبيعػػػو ألي فػػػرد  
فتشػػػميو كمػػػا يشػػػميو سػػػائر األفػػػػراد. وذلػػػذا ال تسػػػتطيع الدولػػػة أف اتلػػػك ملػػػػك 

ذلػك  ولػو دفعػت مثنهػا  ألّف  كّلمػا بػدا ذلػا   األفراد جساً  تجة ادلصػلحة العامػة
أمبلؾ األفراد زلممة ومصونة  ال غلوز أف يتعػد  أحػد عليهػا  حػ  وال الدولػة  

  علػى احلػاكم  ويعتس التعدي عليهػا مظِلمػة يشػكو صػاحبها إىل زلكمػة ادلظػامل
لمفػػع مظلمتػػو. إذ لػػيس للخليفػػة أف ؼلػػرج شػػي اً مػػن يػػد أحػػد إالّ تػػق   إذا فعلهػػا
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كػػػػذلك ال تسػػػػتطيع الدولػػػػة أف تبقػػػػي مػػػػاالً شلػػػػا ىػػػػو داخػػػػل يف  ابػػػػت معػػػػروؼ. و 
يف   ادللكيػػة العامػػة  أو ملكيػػة الدولػػة يف يػػد فػػرد تجػػة ادلصػػلحة  ألّف ادلصػػلحة

قػد قػػدرىا الشػرع يف بيانػػو مػا ىػػي ادللكيػة العامػػة  ومػا ىػػي ملكيػػة   ىػذه األمػػواؿ
 الدولة  وما ىي ادللكية الفردية. 

ن ادللكيػة العامػة  وال مػن ملكيػة الدولػة  وبذلك يظهر أف التأميم ليس م
 وال ىو من األحكاـ الشرعية  بل ىو من ترقيعات النظاـ الرأ ا . 
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 المنافع العامةمن الحمى 

جلميع النّػاس حػق االنتفػاع بادلنػافع العامػة علػى الوجػو الػذي وجػدت مػن 
بػػالطريق  أجلػو  وال غلػػوز اسػػتعماذلا إالّ  ػػا وجػػدت مػن أجلػػو. فػػبل غلػػوز االنتفػػاع

للوقػػوؼ لبلسػػماحة  أو الوقػػوؼ إلجػػراء معػػامبلت البيػػع والشػػراء  أو لغػػري ذلػػك 
ألّف الطريػػػػق وجػػػػدت لبلسػػػػتطراؽ  إالّ أف يكػػػػوف  ؛شلػػػػا مل توجػػػػد الطريػػػػق ألجلػػػػو

اسػػػتعماذلا يسػػػرياً تيػػػث ال يػػػ  ر يف االسػػػتطراؽ. ويقػػػدر ذلػػػك بالقػػػدر الػػػذي ال 
لك ال غلػػوز اسػػتعماؿ األ ػػار إالّ ػلصػػل فيػػو اإلضػػرار والتضػػييق علػػى ادلػػارة. وكػػذ

جلػػػو  فػػػألف وجػػػد النهػػػر للسػػػقي كػػػالنهر الصػػػغري  ال يسػػػتعمل أ ػػػا وجػػػدت مػػػن 
 للمبلحة  وإف وجد لبل نني كالنيل ودجلة والفرات يستعمل ذلما. 

وكػػذلك لػػيس ألحػػد أف ؼلػػػتص تمػػى شػػيٍء شلػػا ىػػػو مػػن ادلنػػافع العامػػػة   
 ال حمػػػػى إالّ هلل» :والسػػػػبلـ كػػػػادلراعي وادلسػػػػاجد والبحػػػػار  قػػػػاؿ عليػػػػو الصػػػػبلة

رواه أبػػػػو داود مػػػػن طريػػػػق الصػػػػعب بػػػػن جثامػػػػة. وأصػػػػل احلمػػػػى عنػػػػد « ولرسػػػػولو
أف الػػرئيس مػػػنهم كػػاف إذا نػػػزؿ منػػزالً سلصػػػباً اسػػتعو  كلبػػػاً علػػى مكػػػاف   العػػرب

عاؿ  فألىل حيث انتهى صوتو ياه من كل جانب  فبل يرعػى فيػو غػريه  ويرعػى 
و ادلكػاف احملمػي  وىػو خػبلؼ ادلبػاح. فجػاء ىو مع غريه فيمػا سػواه. واحلمػى ىػ

اإلسػػبلـ فمنػػع النّػػاس أف ػلمػػوا أي شػػيء مػػن األشػػياء العامػػة ذلػػم وحػػدىم دوف 
لػػيس ألحػػد أف ػلمػػي مػػا ىػػو لعمػػـو ادلسػػلمني إالّ ا    غػػريىم. ومعػػىن احلػػديث

  ذلػػػك فػػػألف ذلػػػم أف ػلمػػػوا أي شػػػيء يرونػػػو. وقػػػد فعػػػل رسػػػوؿ ا    ورسػػػولو
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حمػػػى النقيػػػع لخيػػػل   أف النبػػػي». فعػػػن ابػػػن عمػػػر: فحمػػػى بعػػػح األمكنػػػة
يػى مكانػاً يقػاؿ لػو  أي أف الرسػوؿ   رواه أبو عبيد يف األمواؿ« المسلمين

النقيع  وىو موضع ينتقع فيو ادلاء  فيكثر فيو اخلصب  وكػاف علػى بعػد عشػرين 
فرسػػػخاً مػػػن ادلدينػػػة  فقػػػد منػػػع النّػػػاس مػػػن اإلحيػػػاء يف ذلػػػك ادلػػػوات  ليتػػػوفر فيػػػو 

كؤل  وترعاه مواش سلصوصة  وؽلنع غريىا. وادلراد ىنا أنو ياىػا للخيػل الغازيػة ال
يف سبيل ا . وقد كاف خلفاء النػيب مػن بعػده ػلمػوف بعػح األمكنػة  فػألف عمػر 
وعثمػػػػاف ييػػػػا بعػػػػح األمػػػػواؿ العامػػػػة  واشػػػػتهر ذلػػػػك يف الصػػػػحابة  فلػػػػم ينكػػػػر 

 بػػن الػػزبري عػػن أبيػػو عليهمػػا منكػػر فكػػاف إمجاعػػاً. وروي عػػن عػػامر بػػن عبيػػد ا 
يػػػا أميػػػػر المػػػؤمنين بالدنػػػػا قاتلنػػػا عليهػػػػا فػػػػي  أتػػػى أعرابػػػػي عمػػػر فقػػػػاؿ:» :قػػػاؿ

وجعل   فأطرؽ عمر قاؿ: عالـ تحميها؟ ،وأسلمنا عليها في اإلسالـ ،الجاىلية
األعرابػي  عفلما رأ -كاف إذا كربو أمر فتل شاربو ونفػخو- ويفتل شاربو ،ينفخ

واهلل   والعبػاد عبػاد اهلل  الماؿ ماؿ اهلل عمر: اؿفق ،ما بو جعل يردد ذلك عليو
رواه « مػا حميػػت مػن األرض شػػبرا  فػي شػػبر ،اهلل لػوال مػا أحمػػل عليػو فػػي سػبيل

 أبو عبيد يف األمواؿ. 
األوؿ األرض ادليتػػة الػػيت  :واحلمػػى ادلنهػػي عنػػو يف احلػػديث يشػػتمل أمػػرين

حُتمػػػى األشػػػياء الػػػيت لكػػػل واحػػػد مػػػن النّػػػاس أف ػلييهػػػا ويأخػػػذ منهػػػا  والثػػػام أف 
النّػػػاس فيهػػػا شػػػركاء  وىػػػي مثػػػل ادلػػػاء والكػػػؤل والنػػػار  كػػػأّف  جعػػػل رسػػػوؿ ا  

ؼلػػتص بقنػػاة ادلػػاء فيسػػقي زرعػػو  اّ ؽلنعهػػا عػػن غػػريه حػػ  ال يسػػقي زرعػػو. رو  
عػػن  نهػػى  فػػإف النبػػي ،ال تبيعػػوا فضػػل المػػاء» :أيػػد أف إيػػاس بػػن عبػػد قػػاؿ

مػػن منػػع » : قػػاؿ رسػػوؿ ا  :قػػاال :وعػػن ىشػػاـ عػػن احلسػػن« . بيػػع المػػاء
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رواه أبو عبيد يف « منعو اهلل فضلو يـو القيامة ،فضل الماء ليمنع بو فضل الك 
األمػػواؿ وبػػػذلك يتبػػني أنػػػو غلػػوز للدولػػػة أف حتمػػي مػػػن األرض ادلػػوات  وشلػػػا ىػػػو 
داخػػل يف ادللكيػػة العامػػة  أليػػة مصػػلحة تراىػػا مػػن مصػػا  ادلسػػلمني  علػػى شػػرط 

 لى وجو ال يلحق الضرر بأحد.أف يكوف ذلك ع
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  المصانع

ن األعيػاف الػيت تقبػل مػادلصنع من حيث ىػو  مػن األمػبلؾ الفرديػة. فهػو 
   ادللك الفردي. وقػد  بػت أف األفػراد كػانوا ؽللكػوف مصػانع يف أيػاـ الرسػوؿ 

وغريىػػػا  وقػػػد أقػػػرىم   كصػػػناعة األحذيػػػة  وصػػػناعة الثيػػػاب  وصػػػناعة السػػػيوؼ
عنػػػدىم ادلنػػػس  شلػػػػا يػػػدؿ علػػػى جػػػواز ملكيػػػة األفػػػػراد الرسػػػوؿ عليهػػػا  واستصػػػنع 
حتػػػػوؿ ادلصػػػػنع إىل أف يأخػػػػذ   الػػػػيت تصػػػػنعها ادلصػػػػانع  للمصػػػػانع. غػػػػري أف ادلػػػػواد

حكػػػػم ىػػػػذه ادلػػػػواد  بػػػػدليل أف مصػػػػنع اخلمػػػػر ػلػػػػـر علػػػػى ادلسػػػػلم اقتنػػػػاؤه  بػػػػنص 
احلػػػديث الػػػذي ذكػػػر أف ا  لعػػػن عاصػػػر اخلمػػػر ومعتصػػػرىا. فػػػالنهي عػػػن عصػػػر 

عػػػن العصػػػر  وإظلػػػا ىػػػو  ػػػي عػػػن عصػػػر اخلمػػػر  فالعصػػػر لػػػيس  اخلمػػػر لػػػيس  يػػػاً 
حرامػػاً  ولكػػن عصػػر اخلمػػر ىػػو احلػػراـ  فجػػاءت حرمػػة مصػػنع اخلمػػر مػػن حرمػػة 
ادلواد اليت يصنعها. وبذلك يتبني أف ادلصػنع قػد أخػذ حكػم ادلػادة الػيت يصػنعها. 

ليسػػت مػػػن   وعلػػى ذلػػك ينظػػر يف ادلصػػانع  فػػألف كانػػػت ادلػػواد الػػيت تصػػنع فيهػػا
كانػػػت ىػػػذه ادلصػػػانع أمبلكػػػاً فرديػػػة  كمصػػػانع    واد الداخلػػػة يف ادللكيػػػة العامػػػةادلػػػ

احللويػػات  ومصػػػانع النسػػػيج  ومصػػػانع النجػػػارة  ومػػػا شػػػاكل ذلػػػك  وإف كانػػػت 
ادلصػػانع لصػػنع ادلػػواد الداخلػػة يف ادللكيػػة العامػػة  كمصػػانع ادلعػػادف الػػيت تسػػتخرج 

امػػػػة  تبعػػػػاً للمػػػػادة الػػػػيت ادلعػػػػادف الػػػػيت ال تنقطػػػػع  فأل ػػػػا تكػػػػوف شللوكػػػػة ملكيػػػػة ع
أو نفػػا  كتبعيػػة حكػػم   أو ضلػػاس  أو فضػػة  أو حديػػد  تسػػتخرجها مػػن ذىػػب

مصػػػػنع اخلمػػػػر للخمػػػػر يف احلرمػػػػة  وغلػػػػوز أف تكػػػػوف شللوكػػػػة للدولػػػػة  باعتبػػػػار أف 
الدولػػػػػة ىػػػػػي الػػػػػيت غلػػػػػب عليهػػػػػا أف تقػػػػػـو باسػػػػػتخراج ىػػػػػذه ادلعػػػػػادف  نيابػػػػػة عػػػػػن 

ومصػانع السػيارات  ومػا   وطرقو  دادلسلمني  وحلساهبم. أما مصانع قطع احلدي



 ٕٕٛ 

فألنّػػػو غلػػػوز لؤلفػػػراد أف   شػػػاكل ذلػػػك شلػػػا تكػػػوف مػػػواده داخلػػػة يف ادللكيػػػة الفرديػػػة
ألّف ادلػػادة الػػيت تصػػنعها ليسػػت مػػن ادلػػواد الداخلػػة يف ادللكيػػة العامػػة.  ؛ؽللكوىػػا

فكػػل مصػػػنع تكػػوف مػػػادة صػػػنعو شلػػا ىػػػو داخػػل يف ادللكيػػػة العامػػػة   وعلػػى ذلػػػك
لوكاً ملكيػة عامػة  أو شللوكػاً للدولػة  كمػا غلػوز أف يكػوف شللوكػاً غلوز أف يكوف شل

شلػا   ملكية فردية ألفػراد تسػتأجرىا الدولػة مػنهم. وكػل مصػنع تكػوف مػادة صػنعو
فألنّػو غلػوز لؤلفػراد أف ؽلتلكػوه ألنّػو مػن نػوع ادللكيػة   ىو داخل يف ادللكية الفردية

 الفردية. 
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 بيت الماؿ

دلػػػا يسػػػتحقو    ػػػتص بكػػػل دخػػػل  أو خػػػرج ادلػػػاؿ ىػػػو اجلهػػػة الػػػيت تبيػػػ
فكل ماؿ استحقو ادلسلموف  ومل يتعػني مالكػو   ادلسلموف من ماؿ. وعلى ذلك

  فهػػو مػػن حقػػوؽ بيػػت ادلػػاؿ  حػػ  ولػػو تعػػني مالكػػو جهػػة. فػػألذا قػػبح  مػػنهم
صػػػػار بػػػػالقبح مضػػػػافاً إىل حقػػػػوؽ بيػػػػت ادلػػػػاؿ  سػػػػواء أدخػػػػل إىل حػػػػرزه  أـ مل 

عن اجلهة  ال عػن ادلكػاف. وكػل حػق وجػب صػرفو يدخل. ألّف بيت ادلاؿ عبارة 
صػػػار   يف مصػػػا  ادلسػػػلمني فهػػػو حػػػق علػػػى بيػػػت ادلػػػاؿ. فػػػألذا صػػػرؼ يف جهتػػػو

مضػػػافاً إىل اخلػػػرج مػػػن بيػػػت ادلػػػاؿ  سػػػواء خػػػرج مػػػن حػػػرزه  أـ مل ؼلػػػرج. ألّف مػػػا 
فحكم بيت ادلػاؿ جػار   وعماذلم  أو خرج من أيديهم  صار إىل والة ادلسلمني

 وخرجو.   وعليو يف دخلو إلي

 واردات بيت الماؿ
الفػػػيء  والغنػػػائم  واألنفػػػاؿ  واخلػػػراج   :واردات بيػػػت ادلػػػاؿ الدائمػػػة ىػػػي

  والعشػػػػور  واجلزيػػػة  وواردات ادللكيػػػػة العامػػػػة بأنواعهػػػػا  وواردات أمػػػػبلؾ الدولػػػػة
وأمواؿ الزكاة. إالّ أف أمواؿ الزكاة توضع يف حػرز خػاص   وادلعدف  ومخس الركاز

  وال تصػػرؼ إالّ لؤلصػػناؼ الثمانيػػة الػػذين ذكػػروا يف القػػررف  هبػػا مػػن بيػػت ادلػػاؿ
وال غلوز أف يصرؼ منها شيء لغػري األصػناؼ الثمانيػة  سػواء أكػاف مػن شػ وف 

دلػن   أـ من ش وف األّمة. إالّ أنو غلوز لئلماـ صرفها على رأيػو واجتهػاده  الدولة
ر  ولػػػو أف يشػػػاء مػػػن األصػػػناؼ الثمانيػػػة. فلػػػو أف يعطيهػػػا لصػػػنف مػػػنهم أو أكثػػػ



 ٕٖٓ 

فأل ػػػػا توضػػػػع يف   يعطيهػػػػا ذلػػػػم مجيعػػػػاً. وكػػػػذلك واردات أمػػػػواؿ ادللكيػػػػات العامػػػػة
مكػػػاف خػػػاص يف بيػػػت ادلػػػاؿ  وال  لػػػا بغريىػػػا  ألّ ػػػا شللوكػػػة جلميػػػع ادلسػػػلمني  
يصػػرفها اخلليفػػة وفػػق مػػا يػػراه مصػػلحة للمسػػلمني حسػػب رأيػػو واجتهػػاده  ضػػمن 

 أحكاـ الشرع. 
فتوضػػع يف بيػػت ادلػػاؿ   قػػوؽ بيػػت ادلػػاؿأمػػا األمػػواؿ األخػػر  الػػيت مػػن ح

مػػع بعضػػها  وينفػػق منهػػا علػػى شػػ وف الدولػػة واألمػػة  وعلػػى األصػػناؼ الثمانيػػة  
وعلػى كػػل شػػيء تػػراه الدولػة. فػػألف وفػػت ىػػذه األمػواؿ تاجػػات الرعيػػة كػػاف هبػػا  
وإال فػػألف الدولػػة تفػػرض ضػػرائب علػػى ادلسػػلمني  لتقػػـو بقضػػاء مػػا يطلػػب منهػػا 

فألنّػو يسػري علػى حسػب مػا   كيفيػة فػرض ىػذه الضػرائب  من رعاية الشػ وف. أمػا
فرضػػو الشػػرع علػػى ادلسػػلمني. فػػألف مػػا كػػاف فرضػػاً علػػى ادلسػػلمني القيػػاـ بػػو مػػن 
األعماؿ  واحتاج إىل نفقػات حػ  تقػـو بػو الدولػة  فػألف للدولػة أف تفػرض علػى 

كسداد ديػن    ادلسلمني ضرائب لتقـو بأعبائو  وما مل يكن واجباً على ادلسلمني
دليػػػت  فألنّػػػو ال غلػػػوز للدولػػػة أف تفػػػرض ضػػػرائب للقيػػػاـ بػػػو  فػػػألف كػػػاف لػػػديها يف ا

بيت ادلػاؿ مػاؿ قامػت بػو  وإال سػقا القيػاـ بػو عػن الدولػة. وعلػى ىػذا فللدولػة 
   :أف حتّصل الضرائب يف ىذه احلاؿ  وعليها أف تسري على الوجو التا 

وابػػن   اكنيوادلسػػ  لسػػد النفقػػات الواجبػػة علػػى بيػػت ادلػػاؿ للفقػػراء - ٔ
 وللقياـ بفرض اجلهاد.   السبيل

كنفقػات    لسد النفقات الواجبة على بيػت ادلػاؿ علػى سػبيل البػدؿ - ٕ
 وما شاكل ذلك.   وأرزاؽ اجلند  ادلو فني
  لسػػػػػد النفقػػػػػات الواجبػػػػػة علػػػػػى بيػػػػػت ادلػػػػػاؿ علػػػػػى وجػػػػػو ادلصػػػػػلحة - ٖ



 ٕٖٔ 

  سػػػػػاجدواسػػػػػتخراج ادليػػػػػاه  وبنػػػػػاء ادل  واإلرفػػػػػاؽ دوف بػػػػػدؿ  كألنشػػػػػاء الطرقػػػػػات
وادلستشػػػػػفيات  وغػػػػػري ذلػػػػػك مػػػػػن األمػػػػػور الػػػػػيت يعتػػػػػس إغلادىػػػػػا مػػػػػن   وادلػػػػػدارس
 ويناؿ األمة ضرر من عدـ وجودىا.   الضروريات
لسػػػػػد النفقػػػػػات الواجبػػػػػة علػػػػػى بيػػػػػت ادلػػػػػاؿ علػػػػػى وجػػػػػو الضػػػػػرورة    - ٗ

كحادث طرأ علػى ادلسػلمني مػن رلاعػة  أو طوفػاف  أو زلػزاؿ  أو ىجػـو عػدو  
 أو ما شاكل ذلك. 

ف تفػػرض ضػػرائب لتسػػػديد ديػػوف اقمضػػػتها للقيػػاـ  ػػػا ىػػو واجػػػب أ - ٘
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. 
مػػا   وتنفػق علػػى مصػا  الرعيػة  ومػن الػواردات الػيت توضػػع يف بيػت ادلػاؿ

واألمػػػواؿ النامػػػة شلػػػا ىػػػو مػػػن ادللكيػػػة   وادلعاىػػػدين  احلػػػربيني يأخػػػذه العاشػػػر مػػػن
أو مػػن ملكيػػة الدولػػة  واألمػػواؿ ادلورو ػػة عمػػن ال وارث لػػو. وإذا فضػػلت   العامػػة

بػػػأف زادت األمػػػواؿ الػػػيت يف بيػػػت ادلػػػاؿ عػػػن   حقػػػوؽ بيػػػت ادلػػػاؿ علػػػى مصػػػرفها
ؼ للنػػاس يف صػػر   ينظػػر  فػػألف كػػاف الزائػػد رتيػػاً مػػن الفػػيء  النفقػػات ادلطلوبػػة منػػو

أبقػػػاه دلػػػا ينػػػوب ادلسػػػلمني مػػػن   أعطيػػػات  وإف كػػػاف الزائػػػد مػػػن اجلزيػػػة واخلػػػراج
أف تفػرض اجلزيػة عػن   حػادث  وال ينػزؿ عمػن غلػب عليػو  ألّف احلكػم الشػرعي

  يػد  وأف يفػرض اخلػراج علػى األرض بقػدر احتماذلػا. وإف كػاف الزائػد مػن الزكػاة
لثمانية من تصرؼ لو  فتصػرؼ ح  يوجد من األصناؼ ا  حف  يف بيت ادلاؿ

حط ػػػػو عػػػػنهم    لػػػػو حين ػػػػذ. وإف كػػػػاف الزائػػػػد شلػػػػا ىػػػػو مفػػػػروض علػػػػى ادلسػػػػلمني
 وأعفاىم من دفعو. 
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 نفقات بيت الماؿ 
  :وضعت نفقات بيت ادلاؿ على ست قواعد

مػا كػاف بيػت ادلػػاؿ لػو حػرزاً  وىػو أمػػواؿ الزكػاة  فػألف اسػتحقاقو دلػػن  - ٔ
كػػاف    اف ادلػػاؿ موجػػوداً فيػػو مػػن ناحيػػة الزكػػاةيصػػرؼ ذلػػم معتػػس بػػالوجود. فػػألف كػػ

مسػتحقاً  وغلػب  -وىي األصناؼ الثمانية ادلذكورة يف القػررف-صرفو يف جهاتو 
أف يصػرؼ ذلػم  وعػدـ وجػود ادلػاؿ مسػقا السػتحقاقو دلػن يصػرؼ ذلػم  أي إف 

فػػبل يصػػرؼ ألي واحػػد   مػػن ناحيػػة الزكػػاة  مل يكػػن ادلػػاؿ موجػػوداً يف بيػػت ادلػػاؿ
الثمانيػػػة شػػػيء مػػػن سلصصػػػات الزكػػػاة  وال يسػػػتداف علػػػى الزكػػػاة  مػػػن األشػػػخاص

 ريثما حتصل جبايتها. 
أف يكػػوف بيػػت ادلػػػاؿ مسػػتحقاً لػػػو علػػى وجػػو اإلعالػػػة  وعلػػى وجػػػو  - ٕ

وابػػن السػػبيل    وادلسػػاكني  وذلػػك كاإلنفػػاؽ علػػى الفقػػراء :القيػػاـ بفػػرض اجلهػػاد
 معتػػس بػػالوجود  نفػػاؽ علػػى اجلهػػاد  فاسػػتحقاؽ الصػػرؼ ذلػػذه األمػػور غػػريوكاإل

وىػػو مػػن احلقػػوؽ البلزمػػة مػػع الوجػػود والعػػدـ  أي سػػواء أكػػاف ادلػػاؿ موجػػوداً يف 
بيػػت ادلػػاؿ  أـ مل يكػػن. فػػألف كػػاف ادلػػاؿ موجػػوداً وجػػب صػػرفو يف احلػػاؿ  وإف مل 

اقمضػػػت الدولػػػة ادلػػػاؿ   فػػػألف خيػػػف مفسػػػدة مػػن تػػػأخري الصػػػرؼ  يكػػن موجػػػوداً 
  مني اّ تسػػػده  وإف مل  ػػػف مفسػػػدةريثمػػػا ممعػػػو مػػػن ادلسػػػل  لصػػػرفو يف احلػػػاؿ

  فيػػػ خر حػػػ  غلمػػػع ادلػػػاؿ اّ يعطػػػى « ْيسرةػإلػػػى َمػػػ ِظرةػنَػػػػفَ »طبقػػػت فيػػػو قاعػػػدة 
 دلستحقيو. 
أف يكػػوف بيػػت ادلػػاؿ مسػػتحقاً لػػو علػػى وجػػو البػػدؿ  أي أف يكػػوف  - ٖ

فأخػػذوا بػػدؿ ىػػذه اخلدمػػة مػػااًل  وذلػػك    ادلػػاؿ مسػػتحقاً ألشػػخاص أدوا خدمػػة
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وادلعلمػػػػني  ومػػػػا شػػػػاكل ذلػػػػك    والقضػػػػاة  رواتػػػػب ادلػػػػو فنيو   كػػػػأرزاؽ اجلنػػػػد
فاسػػتحقاؽ الصػػرؼ ذلػػذه األمػػور غػػري معتػػس بػػالوجود. وىػػو مػػن احلقػػوؽ البلزمػػة 
مػػع الوجػػود والعػػدـ  أي سػػواء أكػػاف ادلػػاؿ موجػػوداً يف بيػػت ادلػػاؿ  أـ مل يكػػن. 
فألف كاف ادلاؿ موجوداً وجب صرفو يف احلػاؿ. وإف مل يكػن موجػوداً وجػب علػى 

بأخػػذ مػػا يلػػـز لػػو مػػن ادلسػػلمني  فػػألف خيػػف مفسػػدة مػػن تػػأخري   الدولػػة تػػوفريه
اّ   ريثمػػا ممعػػو مػػن ادلسػػلمني  الصػػرؼ اقمضػػت الدولػػة ادلػػاؿ لصػػرفو يف احلػػاؿ
في خر حػ  « فنظرة إلى ميسرة» تسده  وإف مل  ف مفسدة طبقت فيو قاعدة

 غلمع ادلاؿ ّا يعطى دلستحقيو. 
مستحقاً لو  وأف يكػوف مصػرفو مسػتحقاً علػى  أف يكوف بيت ادلاؿ - ٗ

وجو ادلصػلحة واإلرفػاؽ دوف البػدؿ  أي أف يكػوف مصػرفو علػى أشػياء  دوف أف 
وذلػك  وجودىػا   على أف يناؿ األمة ضرر مػن عػدـ يكوف مقابلها أمواؿ حتصل

ومػا شػاكل ذلػك مػن  كالطرقات  وادلياه  وبناء ادلسػاجد  وادلػدارس  وادلستشػفيات
 يعتػػس إغلادىػػػا ضػػرورة مػػػن الضػػػرورات  وينػػاؿ األّمػػػة ضػػرر مػػػن عػػػدـ األمػػور الػػػيت

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 

مع منهػا قػدر فيج  األشياء  وإف مل يوجد يف بيت ادلاؿ انتقل وجوبو على األّمة
الكفايػػة لسػػد صػػرؼ النفقػػات البلزمػػة  اّ غلػػري الصػػرؼ عليهػػا مػػن بيػػت ادلػػاؿ. 
ألّف مػػػا كػػػػاف مصػػػػرفو مسػػػػتحقاً علػػػػى وجػػػو ادلصػػػػلحة دوف البػػػػدؿ  وعػػػػدـ صػػػػرفو 
يوجػػػد الضػػػرر  يكػػػوف اسػػػتحقاقو معتػػػساً بػػػالوجود والعػػػدـ. فػػػألف كػػػاف موجػػػوداً يف 

ف كػػػاف معػػػدوماً صػػػار وإ .بيػػػت ادلػػػاؿ وجػػػب فيػػػو  وسػػػقا فرضػػػو عػػػن ادلسػػػلمني
حػػ  حتصػػل الكفايػػة بتػػوفريه يف بيػػت ادلػػاؿ  فيصػػري واجبػػاً   ادلسػػلمنيفرضػػو علػػى 
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 .  على بيت ادلاؿ
وأف يكػوف مصػرفو مسػتحقاً علػى   أف يكوف بيت ادلاؿ مستحقاً لو - ٘

وجػػػػو ادلصػػػػلحة واإلرفػػػػػاؽ دوف البػػػػدؿ  إالّ أنػػػػػو ال ينػػػػاؿ األّمػػػػة ضػػػػػرر مػػػػن عػػػػػدـ 
انيػػة مػػع وجػػود غريىػػا  أو فػػت  مستشػػفى  ػػاف مػػع وذلػػك كفػػت  طريػػق    وجػػوده

وجود غريه ؽلكن االكتفاء بو  أو تعمري طريق غلد الّناس غريىا طريقػاً بعيػدة  أو 
مػػا شػػاكل ذلػػك. فاسػػتحقاؽ الصػػرؼ ذلػػذه األمػػور معتػػس بػػالوجود دوف العػػدـ. 

وإف مل يوجػد يف بيػػت   فػألف وجػد يف بيػػت ادلػاؿ مػاؿ وجػػب صػرفو ذلػذه األشػػياء
اؿ سػػػقا وجوبػػػو عػػػن بيػػػت ادلػػػاؿ  وال غلػػػب علػػػى ادلسػػػلمني دفػػػع مػػػاؿ ادلػػػاؿ مػػػ

 ألجلو  ألنّو من األساس ال غلب على ادلسلمني. 
أف يكػػوف مصػػرفو مسػػتحقاً علػػى وجػػو الضػػرورة كحػػادث طػػرأ علػػى  - ٙ

فاسػػػػتحقاقو غػػػػري   ادلسػػػػلمني يف رلاعػػػػة  أو طوفػػػػاف  أو زلػػػػزاؿ  أو ىجػػػػـو عػػػػدو
زمػػة مػػع الوجػػود والعػػدـ. فػػألف كػػاف موجػػوداً معتػس بػػالوجود. وىػػو مػػن احلقػػوؽ البل

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 

اّ   و يف بيػػت ادلػػاؿ  وتصػػرفو يف احلػػاؿ علػػى وجػػو اسػػتحقاقوادلػػاؿ الػػبلـز  وتضػػع
 تسد ىذا الدين شلا ممعو من ادلسلمني. 

 ميزانية الدولة
الػػػدوؿ الدؽلقراطيػػػة تضػػػع ميزانيػػػة عامػػػة للدولػػػة كػػػل سػػػنة. وواقػػػع ادليزانيػػػة 



 ٕٖ٘ 

ا ػػػو قػػػانوف ادليزانيػػػة لسػػػنة    للدولػػػة الدؽلقراطيػػػة ىػػػو أف ادليزانيػػػة تصػػػدر يف قػػػانوف
دقو السدلاف  ويسنو قانوناً بعد مناقشتو  ومناقشة فصوؿ ادليزانية فصػبلً كذا. يص

فصػبًل  وادلبػػالش الػػيت يتضػمنها كػػل فصػػل. ويعتػس كػػل فصػػل كػبلً ال يتجػػزأ  غلػػري 
عليػػو ككػػل  ال علػػى كػػل جػػزء منػػو  فيقبلػػو أو يرفضػػو مجلػػة. وإف كػػاف  تالتصػػوي

مبلػػػش مػػػن ادلبػػػالش الػػػيت لػػػو أف ينػػػاقش كػػػل جػػػزء مػػػن أجزائػػػو  وكػػػل   عنػػػد ادلناقشػػػة
يشػػتمل عليهػػا. وقػػانوف ادليزانيػػة يكػػوف م لفػػاً مػػن بضػػع مػػواد. منهػػا مػػادة توضػػع 
لتبػػني ادلبلػػش الػػذي يرصػػد لنفقػػات الدولػػة خػػبلؿ السػػنة ادلاليػػة  الػػيت وضػػعت ذلػػا 
ادليزانيػػة. وتوضػػع مػػادة لتبػػني ادلبلػػش الػػذي  مػػن إيػػرادات الدولػػة بػػو خػػبلؿ السػػنة 

ا ادليزانيػػػػػػة. وتوضػػػػػع مػػػػػواد لرصػػػػػػد مصػػػػػروفات لػػػػػػبعح ادلاليػػػػػة  الػػػػػيت وضػػػػػػعت ذلػػػػػ
ادل سسػػات  كمػػا توضػػع مػػواد لتخمػػني واردات بعػػح ادل سسػػات. وتوضػػع مػػواد 
إلعطػػاء وزيػػر ادلاليػػة بعػػح الصػػبلحيات. وتوضػػع يف كػػل مػػادة إشػػارة إىل جػػدوؿ 
يتضػػػػػػػمن أبػػػػػػػواب ادليزانيػػػػػػػة  دلػػػػػػػا تتضػػػػػػػمنو ادلػػػػػػػادة سػػػػػػػواء أكانػػػػػػػت للػػػػػػػواردات أـ 

يف كػػػػل جػػػػدوؿ مفرداتػػػػو  أي الفصػػػػوؿ الػػػػيت يتضػػػػمنها  للمصػػػػروفات  اّ توضػػػػع
البػػاب  اّ يوضػػع يف كػػل فصػػل ادلبػػالش اإلمجاليػػة دلفػػردات الفصػػل مجيعهػػا. وعلػػى 

توضػػػع ادليزانيػػػة كػػػل سػػػنة مػػػع بعػػػح اختبلفػػػات فرعيػػػة يف بعػػػح   ىػػػذا األسػػػاس
  السػػنني  حسػػب الوقػػائع ادلختلفػػة  أو مػػع بعػػح اختبلفػػات فرعيػػة بػػني الػػدوؿ

 ادلختلفة. حسب الوقائع 
أمػػػا الدولػػػة اإلسػػػبلمية فػػػبل توضػػػع ذلػػػا ميزانيػػػة سػػػنوية  حػػػ  ػلتػػػاج األمػػػر 
سػػػنوياً إىل سػػػن قػػػانوف هبػػػا. وال تعػػػرض علػػػى رللػػػس األّمػػػة  وال ي خػػػذ فيهػػػا رأي 
منو. وذلك ألّف ادليزانية يف النظػاـ الػدؽلقراطي قػانوف يف أبواهبػا وفصػوذلا  وادلبػالش 

احػػػدة. والقػػػانوف عنػػػدىم إظلػػػا يسػػػنو السدلػػػاف. الػػػيت تتضػػػمنها  وىػػػو قػػػانوف لسػػػنة و 
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ولػػذلك ػلتػػػاج األمػػػر إىل عرضػػػها علػػػى رللػػس السدلػػػاف. وىػػػذا كلػػػو ال حتتػػػاج إليػػػو 
ألّف واردات بيػػػػت ادلػػػػاؿ حتّصػػػػل تسػػػػب األحكػػػػاـ الشػػػػرعية  ؛الدولػػػػة اإلسػػػػبلمية

ادلنصػػوص عليهػػا  وتصػػرؼ تسػػب أحكػػاـ شػػرعية منصػػوص عليهػػا. وىػػي كلهػػا 
. فػػػػبل رلػػػػاؿ للػػػػرأي يف أبػػػػواب الػػػػواردات  وال يف أبػػػػواب أحكػػػػاـ شػػػػرعية دائميػػػػة

النفقات مطلقاً  وإظلػا ىػي أبػواب دائميػة قرر ػا أحكػاـ شػرعية دائميػة. ىػذا مػن 
ناحيػػة أبػػواب ادليزانيػػة. أمػػا مػػن ناحيػػة فصػػوؿ ادليزانيػػة  وادلبػػالش الػػيت يتضػػمنها كػػل 

كلػو موكػوؿ فصل  واألمور اليت  صص ذلا ىذه ادلبالش يف كل فصل. فػألف ذلػك  
ألنّػو مػن رعايػة الشػ وف الػيت تركهػا الشػرع للخليفػة يقػرر  ؛لرأي اخلليفػة واجتهػاده

 فيها كل ما يراه  وأمرُُه واجُب التنفيذ. 
وعلػػى ىػػذا ال يوجػػد أي رلػػاؿ يف اإلسػػبلـ لوضػػع ميزانيػػة سػػنوية للدولػػة   

  وال كمػػػا ىػػػي احلػػػاؿ يف النظػػػاـ الػػػدؽلقراطي  ال بالنسػػػبة ألبواهبػػػا  وال لفصػػػوذلا
دلفػردات الفصػوؿ  أو ادلبػالش الػيت حتتاجهػا تلػك ادلفػردات أو الفصػوؿ. ومػن ىنػػا 

ة قد حػدد يال توضع ميزانية سنوية للدولة اإلسبلمية  وإف كانت ذلا ميزانية دائم
ة أمػػر تقريػػر الفصػػوؿ ػل للخليفػػػبة للػػواردات والنفقػػات  وجعػػػرع أبواهبػػا بالنسػػػالشػػ

 دوف نظر إىل مّدة معينة.   ذلا  حينما تدعو ادلصلحةومفردا ا  وادلبالش البلزمة 

 الزكاة
يعتػػس مػػاؿ الزكػػاة أحػػد أنػػواع األمػػواؿ الػػيت توضػػع يف بيػػت ادلػػاؿ  ولكنهػػا 

مػػن ناحيػػة جبايتهػػا  ومػػن ناحيػػة ادلقػػدار    تلػػف عػػن سػػائر األنػػواع مػػن األمػػواؿ
مػن أمػواؿ ال مػخ إالّ   الذي غلخ  ومن ناحيػة إنفاقهػا. فهػي مػن حيػث اجلبايػة

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 
واحلػػج. وأداؤىػػا فػػرض عػػني علػػى ادلسػػلم. وال   والصػػياـ  قيمػػة روحيػػة  كالصػػبلة

كسػػائر    لػػة  وحسػػب مصػػلحة اجلماعػػةتعتػػس جبايتهػػا مسػػايرة الحتياجػػات الدو 
األمواؿ اليت مخ من األّمػة  بػل ىػي نػوع خػاص مػن ادلػاؿ غلػب أف يػدفع لبيػت 
ادلػػػػاؿ  سػػػػواء أكانػػػػت ىنػػػػاؾ حاجػػػػة  أـ مل تكػػػػن  وال تسػػػػقا عػػػػن ادلسػػػػلم مػػػػ  
وجبت يف مالو. ومب على ادلسلم ادلالك للنصػاب فاضػبلً عػن ديونػو وحاجتػو. 

ب علػػى الصػػيب واجملنػػوف دلػػا رو  الممػػذي عػػن ومػػ  وال مػػب علػػى غػػري ادلسػػلم
فليتجػر  ،أال مػن ولػي يتيمػا  لػو مػاؿ» :أنػو قػاؿ عبد ا  بن عمػرو عػن النػيب 

أي ال يمكػػو حػػ  ال يػػذىب مالػػو كلػػو مػػن « وال يتركػػو حتػػى تأكلػػو الصػػدقة ،فيػػو
دفػػع الزكػػاة عليػػو  وأل ػػا مػػُب علػػى ادلػػاؿ ادلملػػوؾ للشػػخص  فهػػي عبػػادة ماليػػة  

 بادة جسدية. ال ع
وأمػػػػا مػػػػن حيػػػػث ادلقػػػػدار الػػػػذي غلػػػػخ  فألنّػػػػو مقػػػػدار معػػػػني ال يزيػػػػد  وال 

والفضػػة  وعػػروض التجػػارة. وي خػػذ مػػن   يػػنقص  وقػػدر بربػػع العشػػر يف الػػذىب
ىو النصاب فما فوقو. وقدر النصاب مائتػا درىػم فضػة    مقدار معني من ادلاؿ

دينػاراً شػرعياً  ووزنػػو وعشػروف مثقػاالً مػن الػػذىب. وادلثقػاؿ مػن الػذىب يسػػاوي 
 ٘ٛغرامػػػػاً  وبػػػػذلك يكػػػوف نصػػػػاب الػػػػذىب  ٕ٘.ٗعشػػػروف قرياطػػػػاً  وتسػػػاوي 

غرامػػاً  وبػػذلك يكػػوف نصػػاب  ٜ٘ٚ.ٕغرامػاً ذىبػػاً  وأمػػا درىػػم الفضػػة فيسػاوي 
غراماً فضة. فألذا نقص ادلقدار عن النصاب فبل ي خذ منػو  ٜ٘٘الفضة يساوي 

كاإلبػػل والبقػػر والغػػنم  فقػػد بػػني  شػػيء. وأمػػا احلبػػوب كػػالقم  وضلػػوه  وادلواشػػي
 . الفقهاء مقدار نصاهبا  وما ي خذ منها مفصبلً 

معروؼ  فهي زلددة كذلك تد   ووجوه إنفاقها  وأما مصارؼ الزكاة
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الكرمي يف سورة فبل تصرؼ إاّل لؤلصناؼ الثمانية  الذين ذكرىم ا  يف القررف 
   التوبة                                 

                أما الفقراء فهم الذين .
ؽللكوف أموااًل  ولكن نفقا م أكثر شلا ؽللكوف. وادلساكني ىم الذين ال ؽللكوف 

   :اؿ تعاىلػت ذلم واردات. قػوليسأمواال         
  .

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 

ليعتقوا  وىذا الصنف غري موجود الرقاب وىم األرقاء يعطوف من ماؿ الزكاة 
ل ا  أي ػبيػو م. ويف سػداد ديػػن سػزوف عػاآلف. والغارموف ىم ادلدينوف العاج

  اد. وما ذكرتػاجله        إاّل وكاف معناىا   مع اإلنفاؽ يف القررف
أف اجلهاد. وابن السبيل ىو ادلسافر ادلنقطع. وما عدا ى الء الثمانية ال غلوز 

تصرؼ ذلم الزكاة. وكذلك ال غلوز أف تصرؼ يف ش وف الدولة االقتصادية. 
من األصناؼ الثمانية ال تصرؼ الزكاة يف باب رخر   صنفوإذا مل يوجد 

 .يف وجوىها الثمانية -عند احلاجة إىل صرفها-وحتف  يف بيت ادلاؿ لتصرؼ 
    :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. 

فقلت عندي  ،أتيت سعد بن أبي وقاص» :وي عن سهيل بن أ  صا  قاؿر 
فما تأمرني؟ قاؿ ادفعها  ،وىؤالء القـو على ما ترع  ماؿ أريد أف أخرج زكاتو
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  فأتيت أبا ىريرة فقاؿ مثل ذلك  فأتيت ابن عمر فقاؿ مثل ذلك. إليهم
زكاة لكافر وال تعطى ال .ذكره صاحب ادلغت« فأتيت أبا سعيد فقاؿ مثل ذلك

بن جبل حني اقاؿ دلعاذ  مطلقًا سواء أكاف ذمياً  أـ غري ذمي  ألّف النيب 
تؤخذ من  ،فأعلمهم أف اهلل افترض عليهم صدقة في أموالهم» :بعثو إىل اليمن

رواه البخاري عن ابن عباس. فخصهم بصرفها « وترد على فقرائهم  أغنيائهم
ر ػوز إعطاء الكافػن غلػائهم. لكػيكما خصهم بوجوهبا على أغن   على فقرائهم

  :اىلػاؿ تعػوع مطلقًا قػة التطػدقػص               

         ري يوم ذ إالّ كافراً. ػومل يكن األس 

 الجزية 
  اجلزية حق أوصل ا  سبحانو وتعاىل ادلسلمني إليها من الكفار

وعاً منهم حلكم اإلسبلـ. وىي ماؿ عاـ يصرؼ على مصا  الرعية كلها  خض
وتستحق تلوؿ احلوؿ  وال تستحق قبلو  وىي  ابتة بنص القررف الكرمي. قاؿ 

 :تعاىل                 رو  أبو عبيد يف .
إىل رلوس ىجر  ا   كتب رسوؿ  :األمواؿ عن احلسن بن زلمد قاؿ

في أف . ومن ال ضربت عليو الجزية  فمن أسلم قبل منو»يدعوىم إىل اإلسبلـ 
وت خذ من الكّفار ما داموا باقني « . وال تُنَكح لو امرأة  ال تؤكل لو ذبيحة

على الكفر  فألذا أسلموا سقطت عنهم. وتوضع اجلزية على الرؤوس  ال على 
الكّفار  ال على مالو. واجلزية مشتقة من  األمواؿ  فت خذ عن كل شخص من

اجلزاء  فهي ت خذ جزاء على كفرىم  ولذلك ال تسقا إاّل إذا أسلموا. وال 
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جزاء يايتهم. وال ت خذ إالّ ألّ ا ليست  ؛تسقا عنهم إذا اشمكوا يف القتاؿ
أي عن مقدرة  فبل ت خذ من    جج :لقولو تعاىل ؛من القادر على دفعها

عاجز  وال ت خذ إاّل من الرجاؿ  فبل مب على امرأة  وال على صيب  وال ال
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 

  أي اإلماـ واجتهادهجزية. وال يقدر مقدار سلصوص للجزية  بل ىي مموكة لر 
على شرط أاّل تكوف أكثر شلا يطيق الذي تستحق عليو اجلزية. عن ابن أ  

وأىل اليمن   قلت لمجاىد ما شأف أىل الشاـ عليهم أربعة دنانير) :صلي  قاؿ
أخرجو البخاري وإذا استحقت  (ذلك من قبل اليسارجعل  عليهم دينار؟ قاؿ:

تبقى دينًا عليو  ويعامل معاملة ادلدين قبل دفعها اجلزية على قادر وأعسر 
 . ادلعسر  فينظر إىل ميسرة

 الخراج
اخلػػراج ىػػو حػػق أوصػػل ا  ادلسػػلمني إليػػو مػػن الكّفػػار. وىػػو حػػق يوضػػع 
على رقبة األرض اليت غنمت من الكّفار حربػاً أو صػلحاً  إذا كػاف الصػل  علػى 

ج يف لغة العػرب الكػراء أف األرض لنا  ويُقّروف عليها مقابل خراج ي دونو. واخلرا 
والغلػػػة. وكػػػل أرض أخػػػذت مػػػن الكّفػػػار َعنػػػوة بعػػػد إعػػػبلف احلػػػرب علػػػيهم تعتػػػس 
أرضػػػاً خراجيػػػة. وإذا أسػػػلموا بعػػػد الفػػػت  تبقػػػى أرضػػػهم خراجيػػػة. فقػػػد رو  أبػػػو 

الجزيػػػة مػػػن مجػػػوس  قبػػػل رسػػػوؿ اهلل » :عبيػػػد يف األمػػػواؿ عػػػن الزىػػػري قػػػاؿ
وأحػرز لػو إسػالمو نفسػو  ،ل إسػالموفمن أسلم منهم قب  :قاؿ الزىػري« البحرين

مػػن أجػػل أنػػو لػػم يسػػلم أوؿ مػػرة وىػػو  ،فإنهػػا فػػيء للمسػػلمين ،ومالػػو إالّ األرض
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  أي وىػػم يف منعػػة مػػن ادلسػػلمني. أمػػا قػػدر اخلػػراج الػػذي يضػػرب علػػى فػػي منعػػة
راعػى مػا حتتملػو   األرض فيعتس  ا حتتملو األرض  فػألف عمػر حػني وضػع اخلػراج

لػػػػػك  وال إجحػػػػػاؼ بػػػػػزارع  فقػػػػػد ضػػػػػرب يف بعػػػػػح األرض مػػػػػن غػػػػػري حيػػػػػف  ا
قفيػزاً ودرعلػاً  وضػرب علػى ناحيػة أخػر  غريىػا غػري   على كػل جريػب  النواحي

ىػػذا القػػدر  وعمػػل يف نػػواحي الشػػاـ غػػري ىػػذا  فعلػػم أنػػو راعػػى يف كػػل أرض مػػا 
فألنّػػػو ػلصػػػلو علػػػى الوجػػػو الػػػذي   حتتملػػػو. فػػػألذا تقػػػرر اخلػػػراج  ػػػا احتملتػػػو األرض

ف وضػع اخلػراج علػى مسػاحة األرض سػنوياً حصػل اخلػراج عنػد وضعها عليػو  فػأل
ألّ ػػا السػػنة ادلعتػػسة شػػرعاً. وإف جعػػل اخلػػراج علػػى مسػػاحة  ؛ ايػػة السػػنة اذلبلليػػة

الزرع حصل اخلراج كل سنة عنػد  ايػة السػنة الشمسػية  ألّ ػا السػنة الػيت تكػوف 
معينػػػة شلػػػا  عليهػػػا األمطػػػار  ويػػػزرع الػػػزرع. وإف وضػػػعها مقا ػػػة  أي قػػػدر نسػػػبة

حصل اخلراج عنػد كمػاؿ الػزرع وتصػفيتو. ولئلمػاـ أف يقػدر اخلػراج   تنتجو عادة
مراعيػػػػاً أصػػػػل  األمػػػػور يف ىػػػػذه األوجػػػػو الثبل ػػػػة  إمػػػػا علػػػػى مسػػػػاحة األرض  أو 
مسػػػػاحة الػػػػزرع  أو تقػػػػدير مقػػػػدار النػػػػاتج. وإذا حصػػػػلت حتسػػػػينات يف األرض  

رأ علػػػػػى األرض عوامػػػػػل فنػػػػػتج عػػػػػن ىػػػػػذه التحسػػػػػينات زيػػػػػادة يف اإلنتػػػػػاج  أو طػػػػػ
ينظر  فألف كانت ىذه الزيادة من فعػل الػزراع كػأّف حفػروا ب ػراً    أنقصت اإلنتاج

كهػػدمهم    ال يػػزاد علػػيهم شػػيء  وإف كػػاف الػػنقص بفعلهػػم  أو أوصػػلوا قنػػاة مػػاء
ال يػػنقص عػػنهم شػػيء  ويػػ مروف بألصػػبلح مػػا خربػػوه.   القنػػاة  أو إعلػػاذلم الب ػػر

  أو أعللػػت كػػأف حفػػرت ذلػػم ىػػي ب ػػراً    مػػن الدولػػةوإف كانػػت الزيػػادة أو الػػنقص 
فألف ذلا أف تزيػد اخلػراج يف حالػة زيػادة اإلنتػاج  وعليهػا   إصبلح اآلبار والقنوات

أف تنقصػػػو يف حالػػػة نقصػػػاف اإلنتػػػاج. أمػػػا إف حصػػػلت الزيػػػادة والػػػنقص بعوامػػػل 
طبيعيػػة  كػػػأّف اقتلعػػػت الزوابػػػع األشػػػجار  أو جػػرؼ السػػػيل األقنيػػػة  فألنّػػػو يوضػػػع 

حػػ  ال يظلػػم أىلهػػا. واخلػػراج يقػػدر دلػػدة معلومػػة    لػػى األرض قػػدر مػػا حتتمػػلع
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عنػػد   وال يقػػدر دائميػػاً  ويتغػػري ىػػذا التقػػدير عنػػد انتهػػاء ادلػػدة  ػػا حتتملػػو األرض
 التقدير للمدة اجلديدة. 

 الضرائب
إف ادلػػػػوارد الػػػػيت حػػػػددىا الشػػػػرع لبيػػػػت ادلػػػػاؿ كافيػػػػة إلدارة شػػػػ وف الرعيػػػػة 

. ةوال ػلتػػاج األمػػر إىل فػػرض ضػػرائب مباشػػرة  أو غػػري مباشػػر ورعايػػة مصػػاحلهم  
منهػػػػا  :ولكػػػػن الشػػػػرع مػػػػع ذلػػػػك احتػػػػاط فجعػػػػل حاجػػػػات األّمػػػػة قسػػػػمني ا نػػػػني

أي علػػى ادلػػوارد الدائمػػة لبيػػت ادلػػاؿ  ومنهػػا   حاجػػات فرضػػها علػػى بيػػت ادلػػاؿ
أف حتّصػػل ادلػػػاؿ يف وجعػػل للدولػػػة احلػػق   حاجػػات فرضػػها علػػى ادلسػػػلمني كافػػة

فالضػػرائب ىػػي شلػػا فرضػػو ا  علػػى   ء تلػػك احلاجػػات. وعلػػى ذلػػكمػػنهم لقضػػا
  ػلّصػػػػل ىػػػػذا ادلػػػػاؿ  ادلسػػػػلمني لقضػػػػاء مصػػػػاحلهم  وجعػػػػل اإلمػػػػاـ واليػػػػاً علػػػػيهم

   وينفقػػو ىػػو علػػى الوجػػو الػػذي يػػراه. ويصػػ  أف يسػػمى ىػػذا الػػذي غلمػػع ضػػريبة
وغػػػري ذلػػػك. ومػػػا عػػػدا مػػػا فرضػػػو ا  مػػػن   كمػػػا يصػػػ  أف يسػػػمى مػػػاالً مفروضػػػاً 

واخلػػػراج  ومػػػا عػػػدا مػػػا فرضػػػو ا  علػػػى   ارد الػػػيت نػػػص الشػػػرع عليهػػػا كاجلزيػػػةادلػػػو 
  للقيػػػػاـ باإلنفػػػػاؽ علػػػػى احلاجػػػػة ادلفروضػػػػة علػػػػيهم كافػػػػة  كالطرقػػػػات  ادلسػػػػلمني
 ةال ت خػػذ ضػػرائب. فػػبل ت خػػذ رسػػـو للمحػػاكم  وال للػػدوائر  وال أليػػ  وادلػػدارس

خوذة. وإظلػػا ىػػي مصػػلحة. أمػػا ضػػريبة اجلمػػارؾ فليسػػت مػػن قبيػػل الضػػرائب ادلػػأ
معاملػػة للػػدوؿ  ثػػل مػػا تعاملنػػا بػػو  وليسػػت ضػػريبة لسػػد كفايػػة بيػػت ادلػػاؿ  وقػػد 
 اىػا الشػرع مكوسػاً  ومنػػع أخػذىا مػن ادلسػػلمني والػذميني. وال غلػوز أف ي خػػذ 
غػري مػا فرضػػو الشػرع ضػريبة مطلقػػاً  إذ ال غلػوز أف ي خػذ مػػن مػاؿ ادلسػلم شػػيء 

لشػػػرعية التفصػػػيلية. ومل يػػػرد أي دليػػػل يػػػدؿ إالّ تػػػق شػػػرعي  دلػػػت عليػػػو األدلػػػة ا
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على جواز أخذ ضريبة من أحد من ادلسلمني سو  ما تقدـ. أما غػري ادلسػلمني 
ألّف قضاء احلاجات الذي فرضو الشػرع إظّلػا فرضػو علػى  ؛فبل ت خذ منهم ضريبة

ادلسػػػػػلمني فقػػػػػا  فػػػػػبل ت خػػػػػذ الضػػػػػريبة إالّ مػػػػػن ادلسػػػػػلمني  وال ت خػػػػػذ مػػػػػن غػػػػػري 
سو  اجلزية فقا. واخلراج ي خذ من ادلسلم  وغػري ادلسػلم علػى ادلسلمني ضريبة 

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  
لكفايػة مجيػع  هنفقة الفرد على نفسو ىي سػدوحاجاتو الكمالية بادلعروؼ. ألّف 

حاجاتػػو  الػػيت تتطلػػب إشػػباعاً بػػادلعروؼ  حسػػب حياتػػو الػػيت يعػػيش عليهػػا بػػني 
الّناس. وىذا ال يقّدر  قػدار معػني عػاـ جلميػع النّػاس. وإظلػا يقػدر لكػل شػخص 
تسػػب مسػػتو  معيشػػتو. فػػألذا كػػاف شلػػن ػلتػػاج مثلػػو إىل سػػيارة وخػػادـ يقػػّدر  ػػا 

وإف كػػاف ػلتػػاج إىل زوجػػة يقػػّدر  ػػا يزيػػد عػػن زواجػػو  وىكػػذا. فػػألف   زاد عنهمػػا 
كػاف ال يزيػد عػن كاف ما ؽللكو يزيد عن ىذه احلاجات حتصل منو ضػريبة  وإف 

 . ألنّو ال يكوف مستغنياً فبل مب عليو ضريبة ؛ذلك ال حتصل
وال يراعى يف فرض الضرائب منع تزايد الثروة  وعدـ الغىن  ألّف اإلسػبلـ 

ؽلنػػػػع الغػػػػىن. وال يراعػػػػى أي اعتبػػػػار اقتصػػػػادي جلمػػػػع الضػػػػرائب  وإظلػػػػا ت خػػػػذ ال 
كفايػػػة ادلػػػاؿ ادلوجػػػود يف بيػػػت ادلػػػاؿ لسػػػد مجيػػػع عػػػدـ  ضػػػريبة ادلػػػاؿ علػػػى أسػػػاس 

احلاجات ادلطلوبة منو  فت خذ  قدار حاجات الدولة للنفقػات  وال يراعػى فيهػا 
در بنسػػبة تصػػاعدية  ومقػػدرة ادلسػلمني علػػى دفعهػػا  وال تقػ  إالّ حاجػات الرعيػػة

أو تنازلية مطلقاً  وإظلا تقدر بنسبة واحدة على ادلسػلمني بغػح النظػر عػن مبلػش 
إذ ال   ادلػػاؿ  الػػذي ت خػػذ منػػػو. ويراعػػى يف تقػػدير النسػػػبة العػػدؿ بػػني ادلسػػػلمني
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مجيػػػع ادلػػػاؿ الزائػػػد عػػػن احلاجػػػة  ال علػػػى  عػػػنت خػػذ إالّ عػػػن  هػػػر غػػػىن  وت خػػػذ 
أو الػدخل. بػل ت خػذ عػن ادلػاؿ    دلػاؿ  أو الػرب الدخل فقا  ال فرؽ بني رأس ا

  كلػػو. وال تعتػػس رالت اإلنتػػاج البلزمػػة للعمػػل يف الصػػناعة والزراعػػة  وال األرض
 من رأس ادلاؿ.   وال العقار
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 توزيع الثروة بين الّناس

لقػػػد أبػػػاح اإلسػػػبلـ ادللكيػػػة الفرديػػػة  ولكنػػػو حػػػدد كيفيػػػة التملػػػك. وأذف 
ولكنػػػو حػػػدد كيفيػػػة التصػػػرؼ. والحػػػ  تفػػػاوت   للفػػػرد بػػػأف يتصػػػرؼ  ػػػا ؽللػػػك

 القػػو  العقليػػة واجلسػػمية لػػد  أفػػراد بػػت اإلنسػػاف  فاحتػػاط ذلػػذا التفػػاوت يف إعانتػػو
العاجز  وكفايتو احملتاج  وفرضو يف أمػواؿ األغنيػاء حقػاً للفقػراء وادلسػاكني. وقػد 

ألحػد أف جعل ما ال تستغت عنو اجلماعة ملكاً عاماً جلميػع ادلسػلمني  ال غلػوز 
ؽلتلكػػو  أو ػلميػػو لنفسػػو  أو لغػػريه. كمػػا جعػػل الدولػػة مسػػ ولة عػػن تػػوفري الثػػروة 

 أموااًل وخدمات للرعية  وأباح ذلا أف تتملك ملكية خاّصة هبا. 
وهبذا كلو ضمن العيش لكل فرد من أفراد الرعية  وضمن للجماعة أف تبقػى 

 وف ىػػػذه اجلماعػػػة  رلتمعػػػة متماسػػػكة  وضػػػمن مصػػػا  ىػػػ الء األفػػػراد  ورعايػػػة شػػػ
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 أفػػراد الرعيػػة يف مجلػػتهم قػػائمني بتنفيػػذ مجيػػع أحكػػاـ الشػػرع. أمػػا إذا 

كمػػا ىػػي احلػػاؿ تمػػع علػػى تفػػاوت فػػاحش بػػني أفػػراده  يف تػػوفري احلاجػػات  قػػاـ اجمل
يف عمليػػػة   اآلف يف العػػػامل اإلسػػػبلمي  كػػػاف ال بػػػد مػػػن إغلػػػاد تػػػوازف بػػػني أفػػػراده

 .  توجد التقارب يف توفري احلاجات  توزيع جديدة
وكػػػذلك أيضػػػاً إذا حصػػػل اضلػػػراؼ يف أذىػػػاف النّػػػاس يف تطبيػػػق األحكػػػاـ 

م  أو لفساد طارئ  أو حصل تقصػري مػن الدولػة يف تطبيػق الشرعية  لفهم سقي
 م حين ذ ينحرفوف عن النظاـ  وينحػرؼ اجملتمػع عػن وضػعو ادلرسػـو  ألالنظاـ  ف
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يف ادللكيػة الفرديػة  فيحصػل   وسػوء التصػرؼ  واألنانيػة  في دي ذلك إىل األ ػرة
ني أفػػراد حين ػػذ سػػوء توزيػػع الثػػروة بػػني النّػػاس  فيصػػب  ال بػػد مػػن حفػػ  التػػوازف بػػ

 اجملتمع  أو إغلاد ىذا التوازف. 
ويف كلتػػا احلػػالتني ػلصػػل سػػوء التوزيػػع للثػػروة بػػني النّػػاس مػػن أحػػد أمػػرين. 
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

ضػػػع أحكامػػػاً شػػػرعية تضػػػمن تػػػداوؿ الثػػػروة بػػػني النّػػػاس مجيعػػػاً  وتعيػػػد توزيعهػػػا  فو 
كّلمػػػا حصػػػل اخػػػتبلؿ يف تػػػوازف اجملتمػػػع. كمػػػا وضػػػع أحكامػػػاً شػػػرعية انػػػع كنػػػز 
الػػذىب والفضػػػة  بوصػػػفهما أداة التبػػادؿ  ومػػػس علػػػى وضػػعهما يف اجملتمػػػع بػػػني 

   اجملتمػػع ادلنحػػرؼالنّػػاس موضػػع التبػػادؿ. وبػػذلك يعػػا  اجملتمػػع الفاسػػد  ويعػػا 
أفراد الرعية  فػرداً فػرداً حػ  يشػبع  أو ادلائل لبلضلراؼ  ويعمل لتوفري الثروة جلميع 
ويفػت  أمامػو السػبيل ليعمػل علػى   كل فرد منهم حاجاتػو األساسػية  إشػباعاً تامػاً 
 . إشباع حاجاتو غري األساسية قدر ما يستطيع

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

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

من إعلاؿ أحكاـ اإلسبلـ  وأريد بناؤه من جديد  أو حصل فيو ىذا التفاوت 
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 

و ليس ادلقصود من إعطاء ادلاؿ قضاء احلاجة م قتاً  منقواًل  وغري منقوؿ. ألنّ 
بل ادلقصود توفري وسائل قضائها  بتوفري ملكية الثروة اليت تسد ىذه احلاجات  

ال يص    وإذا كانت الدولة ال الك مااًل  أو مل تف أمواذلا بألغلاد ىذا التوازف
ألنّو ليس  ؛فأف الك من أمواؿ الّناس  فبل تفرض ضرائب من أجل ىذا التواز 

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

حني رأ  التفاوت يف ملكية األمواؿ  . فألف النيب الدولة احلاجة من أمواؿ
أمواؿ الفيء  الذي غنمو من بت بني ادلهاجرين واألنصار خص ادلهاجرين ب

  لما فتح النبيالنضري  من أجل إغلاد التوازف االقتصادي. فقد روي أنو 
أف يقسم   سأؿ المسلموف النبي ،وأجلى اليهود عنها  بني النضير صلحا  

  فنزلت: ،لهم                           اآليات
فقسمها  ،خاّصة يضعها حيث شاء  فجعل اهلل أمواؿ بني النضير للنبي

ىما أبو  منها شيئا  سوع رجلين اثنينولم يعط األنصار   النبي بين المهاجرين
فقد كانت حالهما كحاؿ المهاجرين   وسهل بن حنيف  دجانة سماؾ بن خرشة

شئتم قسمت  ار إفقاؿ ل نص  . وعن ابن عباس أف النيبمن حيث الفقر
وإف شئتم كانت  ،في ىذه الغنيمة للمهاجرين من دياركم وأموالكم وشاركتموىم

فقالت األنصار بل نقسم  ،نقسم لكم من الغنيمة شيئا  لكم دياركم وأموالكم ولم 
  فأنزؿ ا  .ونؤثرىم بالغنيمة إلخواننا من ديارنا وأموالنا       
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              فقولو تعاىل .:              

    أي كيبل يتداوؿ بني األغنياء فقا  والُدولة يف اللغة اسم للشيء
الذي يتداولو القـو  وىي أيضاً اسم دلا يتداوؿ من ادلاؿ  أي كيبل يكوف الفيء 

راء ليكوف بُػْلغًة ذلم يعيشوف هبا  واقعًا يف يد األغنياء يُعطى للفقالذي حقو أف 
  .وُدولة بينهم

قػد خػص بػو الفقػراء  الدولػة  وىو من أمػواؿ   وما فُعل بفيء بت النضري
لتػػوازف تػػوفري احلاجػػات بيػػنهم. ويُفعػػل ذلػػك يف أمػػواؿ بيػػت   وحػػـر منػػو األغنيػػاء

أمػػواؿ    بػػل مثػػلسػػلمنيإذا كانػػت ىػػذه األمػػواؿ مل تػػأت شلػػا غلمػػع مػػن ادل  ادلػػاؿ
فػبل يصػرؼ علػى التػوازف. ويفعػل   الغنائم. أما إذا كػاف ادلػاؿ مجػع مػن ادلسػلمني

ذلػػك يف كػػل وقػػت  ألّف العػػسة بعمػػـو اللفػػ  ال خبصػػوص السػػبب. وعليػػو فػػألف 
علػػى اخلليفػػة أف يوجػػد التػػوازف االقتصػػادي بألعطائػػو الفقػػراء مػػن الرعيػػة وحػػدىم  

ادلػػػػاؿ  حػػػػ  يوجػػػػد التػػػػوازف االقتصػػػػادي هبػػػػذا  بيػػػػت يفالدولػػػػة الػػػػيت مػػػػن أمػػػػواؿ 
العطاء. إالّ أف ىذا ال يعتس من نفقات بيػت ادلػاؿ الثابتػة  بػل ىػو معاجلػة حلالػة 

 معينة من أمواؿ معينة.

 منع كنز الذىب والفضة
مػػػػن   إف  ػػػػاىرة سػػػػوء توزيػػػػع الثػػػػروة بػػػػني األفػػػػراد  يف سلتلػػػػف دوؿ العػػػػامل

مظػاىر احليػاة اليوميػة  يف صػراحة وفصػاحة   احلقائق الثابتػة الػيت تنطػق هبػا مجيػع
ال تػػػدعاف كبػػػري رلػػػاؿ للتػػػدليل عليهػػػا  وإّف مػػػا يعانيػػػو البشػػػر مػػػن ىػػػذا التفػػػاوت 

ال ػلتاج إىل إ هار حػدة ىػذا التفػاوت وبشػاعتو.   الفاحش يف قضاء احلاجات
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وقػػد حاولػػت الرأ اليػػة معاجلػػة ذلػػك فلػػم تفلػػ . واالقتصػػاديوف الرأ ػػاليوف حػػني 
يهملػػػػػػوف كػػػػػػل اإلعلػػػػػػاؿ سػػػػػػوء توزيػػػػػػع الػػػػػػدخل   نظريػػػػػػة توزيػػػػػػع الػػػػػػدخليبحثػػػػػػوف 

الشخصػػػػػػػي  ويكتفػػػػػػػوف بعػػػػػػػرض اإلحصػػػػػػػاءات مػػػػػػػن غػػػػػػػري معاجلػػػػػػػة وال تعليػػػػػػػق. 
 .واالشػػماكيوف مل غلػػدوا وسػػيلة دلعاجلػػة سػػوء التوزيػػع سػػو  حتديػػد ادللكيػػة بػػالكم

والشػيوعيوف جعلػػوا ادلعاجلػػة منػػع ادللكيػػة. أمػػا اإلسػػبلـ فقػػد ضػػمن حسػػن التوزيػػع 
حتديػد كيفيػة ادللكيػة  وكيفيػة التصػرؼ  ويف إعطػػاء مػن قصػرت بػو مواىبػو مػػا يف 

يضػػػمن لػػػو تقاربػػػاً مػػػع غػػػريه شلػػػن يعيشػػػوف يف اجملتمػػػع  إلغلػػػاد التقػػػارب يف تػػػوفري 
احلاجػات بػػني النّػػاس. وبػػذلك عػػا  سػوء التوزيػػع. إالّ أنػػو مػػع وجػػود التقػػارب يف 

لػػػػد  بعػػػػح األفػػػػراد. قضػػػػاء احلاجػػػػات بػػػػني األفػػػػراد  قػػػػد توجػػػػد  ػػػػروات كبػػػػرية 
واإلسبلـ مل يفػرض التقػارب بػني النّػاس يف ادللكيػة  وإظلػا فػرض اسػتغناء كػل فػرد 

لثػػػػػػروات الكبػػػػػػرية  يػػػػػػ  وىػػػػػػذه ا يف حاجاتػػػػػػو ادلعروفػػػػػػة بالنسػػػػػػبة لػػػػػػو. عػػػػػػن غػػػػػػريه 
االّدخػػػػار  وتسػػػػاعد علػػػػى اكتسػػػػاب الػػػػدخوؿ الكبػػػػرية  فتظػػػػل  صألصػػػػحاهبا فػػػػر 

لكبػػػري  ألّف ادلػػػاؿ غللػػػب ادلػػػاؿ  وإف  الثػػػروة الكبػػػرية موجػػػودة حيػػػث يكػػػوف ادلػػػاؿ ا
كػػػاف للجهػػػد أ ػػػر يف اكتسػػػاب الثػػػروة  و ي ػػػة الفػػػرص السػػػتغبلؿ األمػػػواؿ  فػػػبل 
يوجد منها أي خطػر علػى االقتصػاد  بػل علػى العكػس تنمػي الثػروة االقتصػادية 
للجماعة  كما تنمي  روة الفػرد  ولكػن اخلطػر إظلػا يػأ  مػن النقػود ادلكنػوزة عنػد 

ن ذوي الثػػروات الكبػػرية. فيهػػبا بكنػػز النقػػود مسػػتو  الػػدخل  بعػػح األفػػراد  مػػ
ولذلك ال بد من معاجلة كنػز   وتنتشر البطالة  ويصل الّناس إىل حالة من الفقر

النقود. فالنقود ىي أداة التبادؿ  بني ماؿ وماؿ  وبػني مػاؿ وجهػد  وبػني جهػد 
صػػػل إليهػػػا وجهػػػد  فهػػػي ادلقيػػػاس ذلػػػذا التبػػػادؿ  فػػػألذا اختفػػػت مػػػن السػػػوؽ  ومل ت

عُػػدـ ىػػذا التبػػادؿ  ووقػػف دوالب االقتصػػاد. وبقػػدر وجػػود ىػػذه   أيػػدي النّػػاس
 بقدر ما يدفع سري العمل إىل األماـ.   األداة متوفرة بني أيدي الّناس
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إالّ ومصػػدره شػػخص رخػػر    وذلػك أنػػو مػػا مػػن دخػػل لشػخص  أو ىي ػػة
ل للدولػػػة  أو ىي ػػة أخػػػر . فػػاألمواؿ الػػػيت مبيهػػػا الدولػػة مػػػن الضػػػرائب ىػػي دخػػػ

  ولكنهػػػػػا إنفػػػػػاؽ مػػػػػن النّػػػػػاس. والنفقػػػػػات الػػػػػيت تنفقهػػػػػا الدولػػػػػة علػػػػػى ادلػػػػػو فني
ىػػػػػي دخػػػػػل ذلػػػػػ الء  وإنفػػػػػاؽ مػػػػػن الدولػػػػػة.   وغريىػػػػػا  وأرزاؽ اجلنػػػػػد  وادلشػػػػػاريع

ىي دخػل دلػن تشػم  السػلع   وغريعلا  واجلندي  والنفقات اليت ينفقها ادلو ف
ر  وغػػػػريىم وىكػػػػذا... مػػػػنهم  كصػػػػاحب ادلنػػػػزؿ  واللحػػػػاـ  واخلضػػػػري  والتػػػػاج
تسػػػػري يف شػػػػكل دائػػػػرة   فتكػػػػوف دخػػػػوؿ النّػػػػاس يف اجملتمػػػػع  ونفقػػػػا م اإلمجاليػػػػة

مستمرة  فألذا كنز شخص النقد فألنّو يكػوف قػد سػحب مػن السػوؽ نقػداً  وىػذا 
بػػػػػالطبع ال ينػػػػػتج إالّ مػػػػػن تقليػػػػػل إنفاقػػػػػو  فيػػػػػ دي حتمػػػػػاً إىل تقليػػػػػل مػػػػػا يػػػػػدخل 

مػػا كنػػزه مػػن النقػػد. وىػػذا يػػ دي إىل  أو يتبػػادؿ معهػػم  لآلخػػرين الػػذين يعطػػيهم
تقليل إنتاجهم  ألّف الطلب علػى السػلع قػد قػّل  وىػذا يػ دي إىل البطالػة  وإىل 
ىبػػػوط االقتصػػػاد يف مجلتػػػو. ومػػػن ىنػػػا كػػػاف كنػػػز النقػػػد م ديػػػاً حتمػػػاً إىل وجػػػػود 

 البطالة  وىبوط االقتصاد من قلة ما يدخل للناس. 
ر إظلػػا يػػأ  مػػن كنػػز النقػػد  ال إالّ أف الػػذي غلػػب أف يعلػػم أف ىػػذا الضػػر 

مػػن ادخػػاره  فاالدخػػار ال يوقػػف دوالب العمػػل  وإظلػػا الػػذي يوقفػػو ىػػو الكنػػز. 
 ىػػو أف الكنػػز عبػػارة عػػن مجػػع النقػػد بعضػػو فػػوؽ بعػػح  والفػرؽ بػػني الكنػػز واالدخػػار

مػن  لغري حاجة  فهو حبس النقد عن السوؽ. وأما االدخار فهو خزف النقد حلاجػة
النقد ليبػت بيتػاً  أو ليتػزوج  أو ليشػمي مصػنعاً  أو ليفػت   احلاجات  كأف غلمع

مػػػػارة  أو غػػػػري ذلػػػػك. فهػػػػذا النػػػػوع مػػػػن مجػػػػع النقػػػػد ال يػػػػ  ر يف السػػػػوؽ  وال يف 
ألنّو ليس حبساً للماؿ  وإظلا ىو مميع لو إلنفاقو  فهو سػيدور  ؛دوالب العمل

طػػر إظلػػا االدخػػار  واخلحػػني يوضػػع موضػػع اإلنفػػاؽ. ولػػذلك ال يوجػػد خطػػر مػػن 
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 .  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 يشػػػتغل وغلمػػع النقػػػد بعضػػػو فػػوؽ بعػػػح  ليػػػ دي مػػا وجػػػب عليػػػو 
لسػػيده ليعتػػق  وأبػػاح للرجػػل مجػػع النقػػػد بعضػػو فػػوؽ بعػػح  ليجمػػع مهػػر امػػػرأة 

ح  يقـو بػأداء فريضػة احلػج  ومل   وجها  وأباح مجع النقد بعضو فوؽ بعحليتز 
غلعػػػػل يف ىػػػػذا النقػػػػد اجملمػػػػوع مػػػػن الػػػػذىب والفضػػػػة سػػػػو  الزكػػػػاة عليػػػػو إذا بلػػػػش 

 مقداره النصاب  وحاؿ عليو احلوؿ. 
كانػػػت ذا مػػػا أداة    حػػػني نزلػػػت اآليػػػة يف منػػػع كنزعلػػػا  والػػػذىب والفضػػػة

لعمػل  وادلنفعػة يف ادلػاؿ  سػواء أكانػت مسػكوكة   ومقياسػاً للجهػد يف ا  للتبادؿ
فػػالنهي منصػػب   كالػػدراىم والػػدنانري  أـ مل تكػػن مسػػكوكة  كالسػػبائك. وعليػػو

 على الذىب والفضة بوصفهما أداة للتبادؿ. 
 :أما كنز الذىب والفضة فقد حّرمو اإلسبلـ بصري  القررف. قاؿ تعاىل

                           

     فهذا الوعيد بالعذاب األليم دلن يكنزوف الذىب والفضة دليل
 اىر على أف الشارع طلب ترؾ الكنز طلبًا جازمًا فكاف كنز الذىب والفضة 

 حراماً. 
   :حترؽلاً قاطعاً ىووالدليل على أف اآلية قد حرمت كنز الذىب والفضة 

عمـو ىذه اآلية. فػنص اآليػة منطوقػاً ومفهومػاً دليػل علػى منػع كنػز  :أوالً 
ادلػػػاؿ مػػػن الػػػذىب والفضػػػة منعػػػاً باتػػػاً  فادلصػػػري إىل أف الكنػػػز مبػػػاح بعػػػد إخػػػراج 
الزكػػاة تػػرؾ حلكػػم اآليػػة  الػػذي دلػػت عليػػو داللػػة قطعيػػة  وىػػذا ال يصػػار إليػػو إالّ 
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عػػػػػن معناىػػػػػا  أو ينسػػػػػخها. ومل يػػػػػرد أي نػػػػػص بػػػػػدليل منفصػػػػػل عنهػػػػػا  يصػػػػػرفها 
صػػػحي  يصػػػػرفها عػػػػن معناىػػػػا  وال ػلتمػػػػل أف يكػػػوف ىنػػػػاؾ دليػػػػل يصػػػػرفها عػػػػن 
معناىػػػا  ألّ ػػػا قطعيػػػة الداللػػػة. فلػػػم يبػػػق إالّ الػػػدليل الػػػذي ينسػػػخها  وال يوجػػػد 

  دليػػػػػل ينسػػػػػخها. أمػػػػػا ريػػػػػة                      فأل ػػػػػا نزلػػػػػت يف
حػػػػني فرضػػػػت الزكػػػػاة  وريػػػػة الكنػػػػز قػػػػد نزلػػػػت يف السػػػػنة   لسػػػػنة الثانيػػػػة للهجػػػػرةا

ـُ ادلتأخَر يف النزوؿ.  وأما األحاديػث الػواردة يف التاسعة للهجرة  وال ينسخ ادلتقد
أنو ما أديت زكاتو فليس بكنز  فألنو مل يص  منهػا شػيء. أمػا حػديث أـ سػلمة 

ومػع ذلػك تاب وىو رلهوؿ. الذي ػلتج بو بعح الفقهاء فألنو روي من طريق ع
فألف حديث أـ سلمة ال يصل  لنسػخ حكػم اآليػة حػ  لػو صػ  احلػديث وحػ  
لو كاف متواتراً  فاألحاديػث النبويػة ال تنسػخ القػررف الكػرمي  ولػو كانػت متػواترة  
ألّف القررف قطعي الثبوت عن ا  سبحانو لفظػاً  وضلػن متعبػدوف بلفظػو ومعنػاه  

فهو قطعي الثبوت عن ا  سػبحانو معػىن  ال لفظػاً ألنػو خببلؼ احلديث ادلتواتر 
بلفػػ  الرسػػوؿ صػػلى ا  عليػػو وسػػلم ولسػػنا متعبػػدين بلفظػػو  فػػبل يُنسػػخ القػػررف 
باألحاديث  ولو كانت متواترة. فكيف غُلعل حديث رحاد فيػو مقػاؿ كحػديث 

 أـ سلمة ناسخاً آلية قطعية الثبوت قطعية الداللةو
تػػوفي رجػػل » :تفسػػريه إىل أ  أمامػػة البػػاىلي قػػاؿأسػػند الطػػسي يف  : انيػػاً 

ثػػّم تػػوفي  «.َكيّػػة» :فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل ،فُوجػػد فػػي مئػػزره دينػػار ،فَّةػمػػن أىػػل الُصػػ
وكػػذلك رواه أيػػد « كيتػػاف» فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل: ،فوجػػد فػػي مئػػزره دينػػاراف ،آخػػر

وىػػذا أل مػػا كانػػا يعيشػػاف مػػن عػػن علػػي بػػن أ  طالػػب وعبػػد ا  بػػن مسػػعود؛ 
قة وعنػػػدعلا التػػػس. والػػػدينار والػػػديناراف ال يبلغػػػاف نصػػػاباً حػػػ   ػػػرج منهمػػػا الصػػػد

دليػػل علػػى اعتبػػاره ذلمػػا أ مػػا كنػػز  « كيػػة وكيتػػاف»الزكػػاة  فقػػوؿ الرسػػوؿ عنهمػػا 



 ٕٖ٘ 

  ولػػػو مل مػػػب فيهمػػػا الزكػػػاة. وىػػػو يشػػػري إىل مػػػا جػػػاء يف ريػػػة الكنػػػز       

                                 . 
أحدعلا كنز  :إف نص اآلية ىو صب الوعيد على أمرين ا نني : الثاً 

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 

يشملو الوعيد  ومن كنز وانفق يف سبيل ا     سبيل ا يكنز  ومل ينفق يف
ومنع اإلنفاؽ في سبيل اهلل   فإف من لم يكنزيشملو الوعيد  قاؿ القرطيب:  

    وادلراد باآلية من قولوفال بد وأف يكوف كذلك        أي يف
   اجلهاد  ألّ ا مقمنة باإلنفاؽ. وكلمة    ذا قرنت باإلنفاؽ كاف إ

  ةػاىا اجلهاد. وقد وردت يف القررف يف ىذا ادلعىن وحده  ومل ترد كلمػمعن  

      .يف القررف ومعها اإلنفاؽ إالّ كاف معناىا اجلهاد 
 رو  البخاري َعْن َزْيِد ْبِن َوْىٍب  قَاَؿ: َمَرْرُت بِالر َبَذِة فألَذا أَنَا بَِأِ   :رابعاً 

َذرٍّ َرِضَي الل ُو َعْنُو  فَػُقْلُت َلُو: َما أَنْػزََلَك َمْنزِلَك َىَذاو قَاَؿ:   ُكْنُت بِالش ْأـِ  
 فَاْختَػَلْفُت أَنَا َوُمَعاِويَُة يف:         

    :ِويَُة: نَػزََلْت يف َأْىِل الِكَتاِب  فَػُقْلُت:[   قَاَؿ ُمَعاٖٗ]التوبة     
َنُو يف َذاَؾ  وََكَتَب ِإىَل ُعْثَماَف َرِضَي الل ُو َعْنُو    نَػزََلْت ِفيَنا َوِفيِهْم  َفَكاَف بَػْيِت َوبَػيػْ

ِديَنَة فَػَقِدْمتُػَها  َفَكثُػَر 
َ
َعَلي  الن اُس َح    َيْشُكوِم  َفَكَتَب ِإَ   ُعْثَماُف: َأِف اْقَدـِ ادل

َكأَنػ ُهْم ملَْ يَػَرْوِم قَػْبَل َذِلَك  َفذََكْرُت َذاَؾ ِلُعْثَماَف   فَػَقاَؿ ِ : ِإْف ِشْ َت 
َْنزَِؿ  َوَلْو أَم ُروا َعَلي  َحَبِشيًّا »تَػَنح ْيَت  َفُكْنَت َقرِيًبا  

َفَذاَؾ ال ِذي أَنْػَزَلِت َىَذا ادل
. ورواه ابن جرير من حديث عبيد ا  بن القاسم عن «تُ َلَسِمْعُت َوَأَطعْ 
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فارتفع في ذلك بيني وبينو  ،فذكره وزاد»حصني عن زيد بن وىب عن أ  ذر 
 قاؿ:  فكتب إلّي عثماف أف أقبل إليو ،فكتب إلى عثماف يشكوني  القوؿ

  كأنهم لم يروني قبل يومئذ  ،فلما قدمت المدينة ركبني الّناس  فأقبلت إليو
واهلل لن أدع ما كنت  قلت:  تنح قريبا   فقاؿ لي:  كوت ذلك إلى عثماففش
فخبلؼ أ  ذر ومعاوية إظلا كاف يف حق من نزلت اآلية  ال يف « . أقوؿ

بأف ما أديت زكاتو   معناىا  ولو كاف ىناؾ حديث مروي يف ذلك الوقت
فليس بكنز الحتج بو معاوية  وألسكت أبا ذّر بو. والظاىر أف ىذه 

حاديث وضعت بعد حاد ة أ  ذر ىذه  وقد  بت أّ ا كلها أحاديث غري األ
 صحيحة. 

الكنػػػز يف اللغػػػة مجػػػع ادلػػػاؿ بعضػػػو علػػػى بعػػػح وحفظػػػو  ومػػػاؿ  :خامسػػػاً 
يف بطػن األرض    مكنوز  أي رلموع. والكنز كل شيء رلمػوع بعضػو إىل بعػح

 أف يػػرد إالّ كػػاف  أو علػػى  هرىػػا  والقػػررف تفسػػر كلماتػػو  عناىػػا اللغػػوي وحػػده  
الكنػز مل يصػ   فتفسر حين ػذ بػادلعىن الشػرعي. وكلمػة  من الشرع معىن شرعي ذلا

وىػو   فيجػب أف تفسػر  عناىػا اللغػوي فقػا  أنو ورد أي معىن شرعي وضع ذلػا
أنو رلرد مجع ادلاؿ بعضو إىل بعح لغري حاجة مُجع من أجلهػا  يعتػس مػن الكنػز 

 ب األليم.ادلذمـو  الذي أوعد ا  فاعلو بالعذا
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 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 إاّل يف البيع  أما الربا فألنّو 

فأما البيع فهو مبادلة ادلاؿ بادلاؿ  ال يكوف إاّل يف بيع  أو قرض  أو َسَلم.
    اليكًا والكاً  وىو جائز  لقولو تعاىل:     ولقولو: 

رواه البخاري من طريق حكيم بن حزاـ. وأما « البيعاف بالخيار ما لم يتفرقا»
جل. الَسَلم فهو أف ُيْسِلم َعَرَضًا حاِضرًا بَِعَرٍض موصوؼ يف الذّمة إىل أ

ويسمى َسَلمًا وَسَلفاً. وىو نوع من البيع ينعقد  ا ينعقد بو البيع  وبلف  
  :السلم  وىو جائز  لقولو تعاىل                  

         :أشهد أف الَسَلَف المضموف إلى »قاؿ ابن عباس
   ويتلو ىذه اآلية  أف اهلل عز وجل قد أحلو وأذف فيو ،مسمىأجل    

          . »قدـ  :وألنو رو  الشيخاف عن ابن عباس قاؿ
من أْسَلف في » :ادلدينة وىم يسلفوف بالتمر السنتني والثبلث فقاؿ النيب 

وأما القرض فهو نوع من « . ل معلـوشيء ففي كيل معلـو ووزف معلـو إلى أج
الَسَلف  وىو أف يعطي مااًل آلخر ليسمده منو  وىو جائز. فقد رو  مسلم 

فقدمت عليو إبل   استسلف من رجل َبكرا   أف رسوؿ اهلل »عن أ  رافع: 
فرجع إليو أبو رافع   فأمر أبا رافع أف يقضي الرجل َبكره  من إبل الصدقة
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أعطو إياه إف خيار الّناس أحسنهم  فقاؿ: ، خَيارا  رباعيا  لم أجد فيها إالّ  فقاؿ:
ما من مسلم » :قاؿ عود أف النيب ػاف عن ابن مسػورو  ابن حب« . قضاء

كاف     وألّف النيب « يُقرض مسلما  َقرضا  مرتين إال كاف كصدقة مرة
 يستقرض. 

 الربا
  يف التمػػػػػػر :والربػػػػػػا ال يقػػػػػػع يف البيػػػػػػع والَسػػػػػػلم إالّ يف سػػػػػػتة أشػػػػػػياء فقػػػػػػا

فػػبل   والفضػػة. والقػػرض يقػػع يف كػػل شػػيء  والػػذىب  وادللػػ   والشػػعري  والقمػػ 
ػلل إقراض شيء لػريد إليػك أقػل وال أكثػر  وال مػن نػوع رخػر أصػبًل. لكػن مثػل 

أف البيػع   وبني القػرض  والَسَلم  ما أقرضت يف نوعو ومقداره. والفرؽ بني البيع
نػػػوع بنوعػػػو  وال يكػػػوف القػػػرض إالّ يف ويف   والسػػػلم يكونػػػاف يف نػػػوع بنػػػوع رخػػػر

فػػػؤلف إمجػػػاع   نػػػوع بنوعػػػو وال بػػػد. وأمػػػا كػػػوف الربػػػا يف ىػػػذه األنػػػواع السػػػتة فقػػػا
الػذىب بالػذىب والفضػة » :يقػوؿ الصحابة انعقد عليها  وألّف الرسػوؿ ا  

 ،مػثال  بمثػل ،والتمر بالتمر والملح بػالملح  بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير
فإذا اختلفػت ىػذه األصػناؼ فبيعػوا كيػف شػئتم إذا كػاف  ،يدا  بيد ،واءسواء بس
رواه مسػػلم عػػن عبػػادة بػػن الصػػامت. فاإلمجػػاع واحلػػديث نػػص علػػى « . يػػدا  بيػػد

فػػبل يثبػػت إالّ فيهػػا. ومل يػػرد يف غػػري ىػػذه األنػػواع السػػتة   أشػػياء معينػػة فيهػػا الربػػا
يهػػػا كػػػل مػػػا ىػػػو مػػػن فػػػبل يكػػػوف الربػػػا يف غريىػػػا  ويػػػدخل ف  دليػػػل علػػػى التحػػػرمي

جنسها  وما ينطبق عليو وصفها. وأما ما عداىا فػبل يػدخل. أمػا تعليػل التحػرمي 
ألّف العلػة علػة شػرعية  ال عقليػة   ؛يف ىذه األشياء فلم يرد يف النص  فػبل يعلػل
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ألنّػػػو  ؛فمػػػا مل تفهػػػم العلػػػة مػػػن نػػػص فػػػبل تعتػػػس. وأمػػػا قيػػػاس العلػػػة فػػػبل يػػػأ  ىنػػػا
حػػ    كػػوف الشػػيء الػػذي اعتػػس علػػة وصػػفاً مفهمػػاً يشػػمط يف قيػػاس العلػػة أف ي

يصػ  القيػاس عليػو  فػألذا مل يكػن وصػفاً مفهمػاً  بػأف كػاف ا ػاً جامػداً  أو كػػاف 
فبل يصل  أف يكػوف علػة  وال يقػاس عليػو غػريه  فػألف الرسػوؿ   وصفاً غري مفهم

 ال يقضػػي القاضػػي »  كمػػا رو  ابػػن ماجػػو مػػن طريػػق أ  بكػػرة   حػػني قػػاؿ
اعتػس الغضػب علػة دلنػع القضػاء  ألّف الغضػب وصػػف « وىػو غضػبافبػين اثنػين 

مفهػػم للمنػػع فكػػاف علػػة  واسػػتنبطت علّيتػػو شلػػا فيػػو مػػن معػػىن فهػػم منػػو أف ادلنػػع  
شلػا   كاف ألجلو. وىػذا ادلعػىن ىػو حتػرّي العقػل  فيقػاس علػى الغضػب كػل مػا فيػو

  أف كػػػاجلوع الشػػػديد مػػػثبًل. فهنػػػا يصػػػ   وىػػػو حتػػػرّي العقػػػل  جعػػػل الغضػػػب علّػػػة
يقػػػػاس غػػػػري الغضػػػػب علػػػػى الغضػػػػب  ألّف لفػػػػ   الغضػػػػب( وصػػػػف مفهػػػػم دلنػػػػع 

  :القضاء  خببلؼ قولو تعاىل                 ًفػألف ادليتػة ليسػت وصػفا
فينحصػػػر التحػػػرمي بادليتػػػة؛ وكػػػػذلك إذا ورد   مفهمػػػاً للتحػػػرمي  فػػػبل يقػػػاس عليهػػػػا

 يقػػاس عليػػو  ألّف القمػػ  اسػػم جامػػد  الػػنص علػػى حتػػرمي الربػػا يف القمػػ   فألنّػػو ال
فػػبل يقػػاؿ حػػـر الربػػا يف القمػػ  ألنّػػو مطعػػـو  إذ ىػػو لػػيس   ولػػيس وصػػفاً مفهمػػاً 

 :وصػػػفاً مفهمػػػاً  فػػػبل يعتػػػس علّػػػة للتحػػػرمي  وال يقػػػاس عليػػػو غػػػريه. وأمػػػا قولػػػو 
رواه مسلم عن معمػر بػن عبػد ا   ومػا رو  أيػد « الطعاـ بالطعاـ مثال  بمثل»

بعػػر  ،قسػػم بيػػنهم طعامػػا  مختلفػػا   أف رسػػوؿ اهلل »يد اخلػػدري: عػػن أ  سػػع
إالّ  ،أف نتبايعػو فمنعنػا رسػوؿ اهلل  ،فذىبنا نتزايد بيننػا أفضل من بعر قاؿ:

ق جػػابر أف رسػػوؿ ا  يػػ  ومػػا رو  النسػػائي مػػن طر « كػػيال  بكيػػل ال زيػػادة فيػػو
 الصػػػبرة مػػػن وال  ،ال تبػػػاع الصػػػبرة مػػػن الطعػػػاـ بالصػػػبرة مػػػن الطعػػػاـ» :قػػػاؿ
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فػػػألف ذلػػػك كلػػػو ال يػػػدؿ علػػػى أف علّػػػة « . الطعػػػاـ بالكيػػػل المسػػػمى مػػػن الطعػػػاـ
التحػػػػرمي الطعػػػػاـ  وإظلػػػػا يػػػػدؿ علػػػػى أف الربػػػػا ػلصػػػػل يف الطعػػػػاـ  فيشػػػػمل جػػػػنس 

الػػػػػذي رواه عبػػػػػادة بػػػػػن  فجػػػػػاء حػػػػػديث الرسػػػػػوؿ فهػػػػػو عػػػػػاـ    الطعػػػػػاـ كلػػػػػو
لتمػػػر  وادللػػػ   الصػػامت  فحصػػػر أصػػناؼ الطعػػػاـ الربويػػة يف: البُػػػػّر  والشػػعري  وا

وعليػػػو فػػػألف لفػػػ  الطعػػػاـ العػػػاـ الػػػوارد يف النصػػػوص السػػػابقة ىػػػو مػػػن بػػػاب العػػػاـ 
ولو تعػاىل ػذا مثػل قػػورة  وىػػة ادلذكػػاـ األربعػػناؼ الطعػادلراد بو اخلصوص  أي أص

                                   فػػػػػػ  اآليػػػػػػة. فل
الناس ىنػا ىػو عػاـ مػراد بػو اخلصػوص ألف الػذين قػالوا ىػم بعػح النػاس  ولػيس 
عمـو الناس  وىكذا لف  الطعاـ السابق فهو عاـ مراد بػو اخلصػوص أي بعػح 

. بػػدليل أف ىنػػاؾ أطعمػػة كثػػرية ال ػلػػـر فيهػػا الربػػػا  الطعػػاـ ولػػيس عمػػـو الطعػػاـ
  والثػػػػػـو  والفلفػػػػل  وةواحلػػػػبل  واجلػػػػزر  والقػػػػػرع  وىػػػػي مػػػػن الطعػػػػاـ. فالباذصلػػػػاف

تعتػػػس مػػػن ادلطعومػػػات  وال يػػػدخلها الربػػػا باإلمجػػػاع  مػػػع أنػػػو يصػػػدؽ   والعنػػػاب
ال صػػػػػالة » :قػػػػػاؿ ألّ ػػػػػا مػػػػػن ادلطعػػػػػـو  وألّف الرسػػػػػوؿ  ؛عليهػػػػا لفػػػػػ  الطعػػػػػاـ

أّي طعػاـ معػد لؤلكػل. فلػو  :رواه مسػلم مػن طريػق عائشػة أيْ « بحضرة الطعػاـ
وعلػػػى ذلػػػك  فػػػألف لفػػػ  الطعػػػاـ العػػػاـ . كػػػاف الربػػػا يف كػػػل مطعػػػـو لػػػدخلها الربػػػا

الػػوارد يف النصػػوص السػػابقة ىػػو مػػن بػػاب العػػاـ ادلػػراد بػػو اخلصػػوص أي أصػػناؼ 
 ،والشػعير بالشػعير ،البػر بػالبر» :يف قولػو الطعاـ الربوية الػيت ذكرىػا الرسػوؿ 

احلػػػػديث. وكػػػػذلك ال يقػػػػاؿ حػػػػـر الربػػػػا يف « . والملػػػػح بػػػػالملح ،والتمػػػػر بػػػػالتمر
فتجعل عّلة حترمي الربا فيػو كونػو مػوزوف جػنس. وال   نّو موزوفالذىب والفضة أل

ألنّػػو مكيػػل فتجعػػل علّػػة   وادللػػ   والتمػػر  والشػػعري  يقػػاؿ حػػـر الربػػا يف احلنطػػة
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حتػػرمي الربػػا فيهػػا كو ػػا مكيػػل جػػنس  ألّف الػػوزف والكيػػل جػػاء يف احلػػديث وصػػفاً 
 :قػػػػاؿ  ذلػػػػا ال علّػػػػة. رو  النسػػػػائي عػػػػن عبػػػػادة بػػػػن الصػػػػامت أف رسػػػػوؿ ا 

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

فاحلديث بنّي احلالة اليت عليها التحرمي « فمن زاد أو ازداد فقد أربى ،مثال  بمثل
  وادللػػػػ   والشػػػػعري  ة تفاضػػػػبًل  والكيػػػػل يف القمػػػػ وىػػػػي الػػػػوزف بالػػػػذىب والفضػػػػ

فػػبل غلػػري   تفاضػػبًل  فهػػو بيػػاف مػا غلػػري فيػػو التبػػادؿ  ال علّػة لػػو. وعليػػو  والتمػر
الربا يف كل مكيل أو موزوف  وإظلا غلري الربا يف ىػذه األشػياء السػتة فقػا  وزنػاً 

البيػع والسػلم إال أي أف الربػا ال يقػع يف   بلً فيما عػداعلايف الذىب والفضة  وكيْ 
 .  يف ستة أشياء فقا: يف التمر  القم   الشعري  ادلل   والذىب والفضة

وأمػػػا القػػػرض فجػػػائز يف ىػػػذه األصػػػناؼ السػػػتة  ويف غريىػػػا  ويف كػػػل مػػػا 
وال يػػدخل الربػػا فيػػو إال إذا جػػر نفعػػاً دلػػا رواه يتملػػك  وػلػػل إخراجػػو عػػن ادللػػك  

 ػى  أف النػيب » عنػو بلفػ  احلارث بن أ  أسامة من حديث علي رضي ا 
ويسػتثىن مػن « كػل قػرض جػر منفعػة فهػو ربػاً »ويف روايػة « عن قرض جر منفعػة

ذلػػك مػػا ىػػو مػػن قبيػػل حسػػن القضػػاء دوف زيػػادة دلػػا رواه أبػػو داود عػػن أ  رافػػع 
بكػػػراً فجاءتػػػػو إبػػػل الصػػػػدقة فػػػأمرم أف أقضػػػػي  استسػػػلف رسػػػػوؿ ا  »قػػػاؿ 

إال مجبلً خياراً رباعياً فقػاؿ: أعطػو إيػاه فػألف الرجل بكره فقلت مل أجد يف اإلبل 
 « .خيار الناس أحسنهم قضاءً 
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 الصرؼ 
مػػػن ادلعػػػامبلت ادلاليػػػة   يتبػػػني مػػػن تتبػػػع مجيػػػع مػػػا مػػػري عليػػػو عقػػػود البيػػػع

 :أف عمليػػػػات الشػػػراء والبيػػػػع مػػػػري يف سػػػػتة أنػػػػواع  اجلاريػػػة يف األسػػػػواؽ العادليػػػػة
راؽ النقػػد اجلديػػدة مػػن الػػدينار كاسػػتبداؿ أو    أحػػدىا شػػراء عملػػة بػػنفس العملػػة

كاسػػػػتبداؿ    العراقػػػػي بػػػػأوراؽ قدؽلػػػػة. والثػػػػام ىػػػػو اسػػػػتبداؿ عملػػػػة بعملػػػػة أخػػػػر 
وشػػػػراء ىػػػػذه   دوالرات انيهػػػػات مصػػػػرية. والثالػػػػث شػػػػراء بضػػػػاعة بعملػػػػة معنيػػػػة

واسػػػتبداؿ دوالرات بػػػػدنانري   كشػػػراء طػػػائرات بػػػػدوالرات   العملػػػة بعملػػػة أخػػػػر 
بػػػػػع بيػػػػػع بضػػػػػاعة بعملػػػػػة انيهػػػػػات إسػػػػػملينية  يف صػػػػػفقة واحػػػػػدة. والرا  عراقيػػػػػة

واسػػتبداؿ دوالرات باجلنيهػػات اإلسػػملينية. واخلػػامس بيػػع سػػندات معينػػة بعملػػة 
معينػػػػة. والسػػػػادس بيػػػػع أسػػػػهم يف شػػػػركة معينػػػػة بعملػػػػة معينػػػػة. فهػػػػذه ادلعػػػػامبلت 
الست مري فيها عقود البيع يف ادلعامبلت ادلاليػة. أمػا شػراء السػندات واألسػهم 

 غلػػػوز شػػػرعاً مطلقػػػاً  ألّف السػػػندات ذلػػػا فائػػػدة مقػػػررة  فيػػػدخل فيهػػػا وبيعهػػػا فػػػبل
الربا  بل ىي نفسها معاملة ربا. وأما األسهم فأل ػا حصػة يف شػركة باطلػة شػرعاً 

ولػػػػػذلك ال غلػػػػػوز التعامػػػػػل باألسػػػػػهم يف   غػػػػػري جػػػػػائزة. فشػػػػػراؤىا وبيعهػػػػػا باطػػػػػل
لشػػػػركات كا   الشػػػػركات ادلسػػػػاعلة كلهػػػػا  سػػػػواء أكانػػػػت يف شػػػػركة عملهػػػػا حػػػػبلؿ

التجاريػػػة والصػػػناعية  أـ كانػػػت يف شػػػركات عملهػػػا حػػػراـ كأسػػػهم البنػػػوؾ. وأمػػػا 
  وبيعهػػا بعملػػػة  شػػراء البضػػاعة بعملػػػة  واالسػػتبداؿ بتلػػػك العملػػة لعملػػة أخػػػر 

عمليػة بيػع  :فكػل واحػدة منهػا عمليتػاف  واالستبداؿ بتلػك العمػل لعملػة أخػر 
الصػػرؼ  وغلػػري فيهمػػا وشػػراء  وعمليػػة صػػرؼ. فيجػػري عليهمػػا أحكػػاـ البيػػع و 

حكم تفريػق الصػفقة. وأمػا بيػع عملػة بػنفس العملػة  أو بيػع عملػة بعملػة أخػر  
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فهػػػو عمليػػػة الصػػػرؼ وىػػػي جػػػائزة  ألّف الصػػػرؼ مبادلػػػة مػػػاؿ  ػػػاؿ مػػػن الػػػذىب 
والفضػػة إمػػا انسػػو شلا لػػة وإمػػا بغػػري جنسػػو شلا لػػة ومفاضػػلة. وغلػػري الصػػرؼ يف 

و ينطبػػق عليػػو وصػػف الػػذىب والفضػػة النقػػد كمػػا غلػػري يف الػػذىب والفضػػة  ألنّػػ
وإظلػػػػا ىػػػػو نػػػػوع مػػػػن   باعتبػػػػاره عملػػػػة  ولػػػػيس ىػػػػو قياسػػػػاً علػػػػى الػػػػذىب والفضػػػػة

السػػتناده إليهمػػا يف االعتبػػار النقػػدي. فػػألذا اشػػم  ذىبػػاً بفضػػة عينػػاً   أنواعهمػػا
  بأف يقوؿ بعتك ىذا الدينار الػذىب هبػذه الػدراىم الفضػة ويشػري إليهمػا  بعني

بأف يوقػع العقػد علػى موصػوؼ   شم  ذىباً بفضة بغري عينووعلا حاضراف  أو ا
فهػػذا كلػػو   فيقػػوؿ بعتػػك دينػػاراً مصػػرياً بعشػػرة دراىػػم حجازيػػة  غػػري مشػػار إليػػو

ألّف النقػػود تتعػػني بػػالتعيني يف العقػػود فيثبػػت ادللػػك يف أعيا ػػا  فػػألف بيػػع   جػػائز
  مػن الفضػة أو بػاحللي  سػواء يف ذلػك الػدنانري بالػدراىم  الذىب بالفضة جائز

وكذلك بيػع الفضػة   أو بالنِّقار  والنِّقار ىو ما يقابل التس يف الذىب من الفضة
وتسه. غري أف ذلك كلػو يكػوف يػداً بيػد وال   وسبائكو  وتلي الذىب  بالذىب

بػػد  وعينػػاً بعػػني وال بػػد  متفاضػػلني ومتمػػا لني وزنػػاً بػػوزف  وجزافػػاً اػػزاؼ  ووزنػػاً 
إذا كػػاف الصػػرؼ بػػني نقػػدين متخػػالفني. أمػػا إف كػػاف اػػزاؼ يف كػػل ذلػػك  ىػػذا 

فػػبل يصػػ  إالّ متمػػا بًل  وال يصػػ  متفاضػػبًل    الصػػرؼ يف نقػػد مػػن جػػنس واحػػد
أـ سػػبائك  أـ تػػساً وزنػػاً   فيبػػاع الػػذىب بالػػذىب  سػػواء أكػػاف دنػػانري  أـ حليػػاً 

 بػػذلك أصػػبلً. وكػػذلك تبػػاع الفضػػةبػػوزف  عينػػاً بعػػني  يػػداً بيػػد  ال ػلػػل التفاضػػل 
وزنػػػاً بػػػوزف  عينػػػاً بعػػػني  يػػػداً بيػػػد  وال غلػػػوز   بالفضػػػة دراىػػػم  أو حليػػػاً  أو نِقػػػاراً 

التفاضػػل يف ذلػػك أصػػبلً. فالصػػرؼ يف النقػػد الواحػػد جػػائز ويشػػمط فيػػو أف يكػػوف 
مػػػثبلً  ثػػػل  يػػػداً بيػػػػد  عينػػػاً بعػػػني. والصػػػرؼ بػػػػني نقػػػدين جػػػائز  وال يشػػػمط فيػػػػو 

كػػػوف يػػػداً بيػػػد وعينػػػاً بعػػػني. ودليػػػل جػػػواز التما ػػػل أو التفاضػػػل  وإظلػػػا يشػػػمط أف ي
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يػػدا   ،كيػػف شػػئتم  ،بيعػػوا الػػذىب بالفضػػة» :الصػػرؼ قولػػو عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ
 :رواه الممػػػػذي عػػػػن عبػػػادة بػػػػن الصػػػامت  وعػػػػن عبػػػػادة بػػػن الصػػػػامت قػػػػاؿ« بيػػػد
والبػُر  ،والفضػة بالفضػة ،ينهػى عػن بيػع الػذىب بالػذىب سػمعت رسػوؿ اهلل »

ا  نػػعي ،إالّ سػػواء بسػػواء ،والملػػح بػػالملح ،والتمػػر بػػالتمر ،والشػػعير بالشػػعير ،بػػالبر
 :رواه مسػلم. ورو  مسػلم عػن أ  بكػرة قػاؿ« فمن زاد أو ازداد فقد أربػى ،بعين
ونشػػػتري  ،كيػػػف شػػػئنا  ،أف نشػػػتري الفضػػػة بالػػػذىب، أي رسػػػوؿ اهلل  ،َأَمَرنػػػا»

ذا ىكػػ :فقػػاؿ ،يػػدا  بيػػد :فسػػألو رجػػل فقػػاؿ :قػػاؿ  كيػػف شػػئنا  ،الػػذىب بالفضػػة
أقبلػػػت أقػػػوؿ مػػػن يصػػػطرؼ  :وعػػػن مالػػػك بػػػن أوس احلػػػد اف أنػػػو قػػػاؿ« . سػػػمعت

أرنػا ذىبػك  اّ  :وىػو عنػد عمػر بػن اخلطػاب  الدراىمو فقاؿ طلحػة بػن عبيػد ا 
كػػػبل وا  لتعطينػػػو ورِقَػػػو  أو   :إذا جػػػاء خادمنػػػا نعطػػػك ورِقَػػػك. فقػػػاؿ عمػػػر  ائتنػػػا

  إالّ ىػػاَء وىػػاء. بالػػذىب ربػػاالػػَوِرؽ » :قػػاؿ لػػمدف إليػػو ذىبػػو  فػػألف رسػػوؿ ا  
والتمػر بػالتمر ربػا   والشعير بالشعير ربا إالّ ىاء وىػاءَ   والبر بالبر ربا إالّ ىاء وىاء

الممػػػذي. فػػػبل غلػػػوز بيػػػع الػػػذىب بالفضػػػة إالّ يػػػداً بيػػػد  فػػػألذا  هروا« إالّ ىػػػاَء وىػػػاءَ 
 :ـعليػػػو الصػػػبلة والسػػػبل. قػػػاؿ باطػػػلافػػػمؽ ادلتبايعػػػاف قبػػػل أف يتقابضػػػا فالصػػػرؼ 

وأخػػرج رواه البخػػاري وأبػػو داود عػػن عمػػر. « . الػػذىب بػػالَوِرؽ ربػػا إالّ ىػػاَء وىػػاءَ »
البخػػاري مػػن طريػػق سػػليماف بػػن أ  مسػػلم قػػاؿ: سػػألت أبػػا ادلنهػػاؿ عػػن الصػػرؼ 

  شػي اً يػػداً بيػد ونسػػي ة  فجاءنػا الػػساء بػػن يػداً بيػػد  فقػاؿ: اشػػميت أنػا وشػػريك 
عن ذلك فقػاؿ:  أرقم وسألنا النيب عازب فقاؿ: فعلت أنا وشريكي زيد بن 

وىػو يػدؿ علػى أف الصػرؼ ال « ما كاف يدا  بيد فخذوه وما كػاف نسػيئة فػذروه»
   بد أف يكوف يداً بيد.
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ويشػمط أف يقػػبح ادلتصػػارفاف يف اجمللػػس  ومػػ  انصػػرؼ ادلتصػػارفاف قبػػل 
ألّف الصػػرؼ بيػػع األمثػػاف بعضػػها بػػبعح  والقػػبح يف  ؛التقػػابح فػػبل بيػػع بينهمػػا

 : قػػػػاؿ :جمللػػػػس شػػػػرط لصػػػػحتو. رو  البخػػػػاري عػػػػن مالػػػػك بػػػػن أوس قػػػػاؿا
بيعػوا الػذىب » :عليو الصػبلة والسػبلـوقاؿ « الذىب بالورؽ ربا إالّ ىاء وىاء»

ونهى النبي عػن بيػع الػذىب بػالورؽ رواه الممػذي. « بالفضة كيف شئتم يدا  بيد
ن التقػابح يف . ولػذلك كػاف ال بػد مػونهى عن أف يباع غائػب منهػا بنػاجز  دينا  

 قػبح بعضػػوفػألف تفرقػػا قبػل التقػابح بطػػل الصػرؼ لفػوات شػػرطو. وإف   اجمللػس
اّ افمقا بطل فيما مل يقبح  وفيما يقابلو من العوض  وصػ  فيمػا قػبح وفيمػا 
يقابلػػو مػػن العػػوض  جلػػواز تفريػػق الصػػفقة. فلػػو صػػارؼ رجػػل رخػػَر دينػػاراً بعشػػرة 

أف يتفرقػػا قبػػل قػػبح العشػػرة كلهػػا.  دراىػػم ولػػيس معػػو إالّ مخسػػة دراىػػم  مل غلػػز
فػػألف قػػبح اخلمسػػة وافمقػػا بطػػل الصػػرؼ يف نصػػف الػػدينار  وصػػ  فيمػػا يقابػػل 

 اخلمسة ادلقبوضة  جلواز تفريق الصفقة يف البيع.

 معامالت الصرؼ
فأل ػػا ال  ػػرج عػػن بيػػع نقػػد   مهمػػا تعػػددت وتنو عػػت معػػامبلت الصػػرؼ

سلتلفػػني. وىػػي إمػػا حاضػػر  بنقػػد مػػن جػػنس واحػػد  وبيػػع نقػػد بنقػػد مػػن جنسػػني
مطلقػاً  وإذا  وبني ذمة غري حاضػرةتاضر  أو ذمة بذمة  وال تكوف بني حاضر 

فألنّػػػػو ال يصػػػػ  مػػػػ  مت العقػػػػد   اػػػػت عمليػػػػة الصػػػػرؼ وأراد أحػػػػدعلا الرجػػػػوع هبػػػػا
والقػػبح  إالّ أف يكػػػوف ىنالػػك غػػػنب فػػاحش  أو عيػػػب  فألنّػػو غلػػػوز. فػػألذا وجػػػد 

كػػػػأّف غلػػػد يف الفضػػػػة    اً  بػػػأف وجػػػػده مغشوشػػػاً أحػػػد ادلتبػػػايعني فيمػػػػا اشػػػماه عيبػػػػ
إذا كػاف بصػرؼ   فلو اخليار بني أف يػرد  أو يقبػل  ضلاساً  أو غلد الفضة سوداء
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وقتػو  أي بػنفس السػعر الػػذي صػرؼ بػو  يعػت أف الػػرد جػائز مػا مل يػنقص قيمػػة 
مػػػا أخػػػذه مػػػن النقػػػد عػػػن قيمتػػػو وقػػػت اصػػػطرفا  فػػػألف قبلػػػو جػػػاز البيػػػع  وإف رده 

ووجػػػػد  ٕٗبػػػػذىب مػػػػن عيػػػػار  ٕٗفػػػػألذا اشػػػػم  ذىبػػػػاً مػػػػن عيػػػػار  فسػػػػخ البيػػػػع.
فألنّػػػو يعتػػػس غشػػػاً  ولػػػو اخليػػػار بػػػني أف   ٛٔأحػػػدعلا الػػػذىب الػػػذي أخػػػذه بعيػػػار 

يرد  أو يقبػل بصػرؼ يومػو. ولػو أراد مػن اسػتبداؿ الػذىب بالػذىب قبػوؿ النقػد 
حلصػػوؿ   علػػى أف يأخػػذ منػػو مػػا نقػػص مػػن مثنػػو بالنسػػبة لعيبػػو فػػبل غلػػوز  بعيبػػو

  فعػػن أ  ما لػػة ادلشػػمطة يف اجلػػنس الواحػػدلزيػػادة يف أحػػد العوضػػني  وفػػوات ادلا
 ،والفضػة بالفضػة ،الػذىب بالػذىب» :قػاؿ رسػوؿ ا   :سعيد اخلػدري قػاؿ

يػدا   ،بمثػل ال  ػْ ِمثػ ،والملػح بػالملح ،والتمػر بػالتمر ،والشعير بالشعير ،ر بالبربُ ػوال
 رواه مسلم. « . والمعطي فيو سواء اآلخذ ،فمن زاد أو استزاد فقد أربى ،بيد

  وإذا كػػػػػاف لرجػػػػػل يف ذمػػػػػة رجػػػػػل ذىػػػػػب  ولآلخػػػػػر يف ذمػػػػػة األوؿ فضػػػػػة
فاصطرفا  ا يف ذمتهما  بأف قضػاه مػا يف ذمتػو مػن الػذىب  الػو عنػده دينػاً مػن 

جػػػاز ىػػػذا الصػػػرؼ  ألّف الذّمػػػة احلاضػػػرة كػػػالعني احلاضػػػرة. وإذا اشػػػم    الفضػػػة
مثنهػػا فضػػة جػػاز  ألنّػػو غلػػوز اقتضػػاء أحػػد  رجػػل بضػػاعة بػػذىب  وقػػبح البػػائع

النقػػدين مػػن اآلخػػر  ويكػػوف صػػرفاً بعػػني وذمػػة  وذلػػك دلػػا رو  أبػػو داود واأل ػػـر 
فػػأبيع بالػػدنانري ورخػػذ   كنػػت أبيػػع اإلبػػل بػالبقيع  :يف سػننهما عػػن ابػػن عمػػر قػاؿ

وأعطػي ىػذه مػن   الدراىم  وأبيع بالػدراىم ورخػذ الػدنانري  رخػذ ىػذه مػن ىػذه
 :فقلػػػػت يػػػػا رسػػػػوؿ ا   وىػػػػو يف بيػػػػت حفصػػػػة  يػػػػت رسػػػػوؿ ا  فأت  ىػػػػذه

فػػأبيع بالػػدنانري ورخػػذ الػػدراىم  وأبيػػع   رويػػدؾ أسػػألك  إم أبيػػع اإلبػػل بػػالبقيع
فقػػػاؿ   بالػػػدراىم ورخػػػذ الػػػدنانري  رخػػػذ ىػػػذه مػػػن ىػػػذه  وأعطػػػي ىػػػذه مػػػن ىػػػذه

 «ما لم تفترقػا وبينكمػا شػيء ،ال بأس أف تأخذىا بسعر يومها» :رسوؿ ا  
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. وإذا اشػػػػم  رجػػػػل مػػػػن رجػػػػل دينػػػػاراً صػػػػحيحاً بػػػػدينارين مغشوشػػػػني ال غلػػػػوز. 
ولكػػػن لػػػو اشػػػم  دينػػػاراً صػػػحيحاً بػػػدراىم فضػػػة  اّ اشػػػم  بالػػػدراىم دينػػػارين 

مػن غػريه. دلػا رو  أبػو  ـمغشوشني جاز  سواء اشماعلا من نفػس الػذي باعػو  أ
مػػن  :اهلل فقػػاؿ رسػػوؿ  ،بتمػػر برنػػي جػػاء بػػالؿ إلػػى النبػػي » :سػػعيد قػػاؿ
لمطعػم  ،فبعػت منػو صػاعين بصػاع ،تمر كاف عندنا رديء فقاؿ بالؿ: ؟أين ىذا
ولكػػن   ال تفعػػل  أوه عػػين الربػػا» عنػػد ذلػػك: فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل  ،النبػػي 

رواه مسػػلم. ورو  « ثػػّم اشػػتر بػػو ،فبعػػو ببيػػع آخػػر ،إذا أردت أف تشػػتري التمػػر
 ،سػػػتعمل رجػػػال  علػػػى خيبػػػرا أف رسػػػوؿ اهلل »أيضػػػاً أبػػػو سػػػعيد وأبػػػو ىريػػػرة: 

 ،ال ْيبر ىكػػذا؟ قػػاؿ:ػَخػػ أكػػّل تمػػر :فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل  ،ِنيب  ػفجػػاءه بتمػػر َجػػ
. والصػػاعين بالثالثػػة. إنػػا لنأخػػذ الصػػاع مػػن ىػػذا بالصػػاعين ،واهلل يػػا رسػػوؿ اهلل
« ثػّم ابتػع بالػدراىم َجِنيبػا   ،ْمَع بالػدراىمػَ بػع الجػ  ال تفعل :فقاؿ رسوؿ اهلل 
 يأمره أف يبيعو لغري الذي يشمي منو  ولو كػاف البيػع دلػن اشػم  متفق عليو. ومل

  منػػو زلرمػػاً لبي نػػو وعر فػػو إيػػاه. وألنػػو بػػاع اجلػػنس بغػػريه مػػن غػػري شػػرط  وال مواطػػأة
اّ شػػراء الفضػػة كػػذلك.   فجػػاز  كمػػا لػػو باعػػو مػػن غػػريه. وبيػػع الػػذىب بالفضػػة

احليػػل كلهػػا زلرمػػة غػػري  أمػػا إف واطػػأ علػػى ذلػػك مل غلػػز  وكػػاف حيلػػة زلرمػػة  ألفّ 
جائزة يف شػيء مػن الػدين. وىػي أف يظهػر عقػداً مباحػاً  يريػد بػو زلرمػاً  سلادعػة 
وتوسػػػػبلً إىل فعػػػػل مػػػػا حّرمػػػػو ا   أو إسػػػػقاط مػػػػا أوجبػػػػو  أو دفػػػػع حػػػػق  أو ضلػػػػو 

ليسػػتحلّن طائفػػة مػػن » :ذلػػك  ألّف الوسػػيلة إىل احلػػراـ زلّرمػػة  وألّف الرسػػوؿ قػػاؿ
رواه أيػػػد عػػػن عبػػػادة بػػػن الصػػػامت  ورو  « ونها إيػػػاهأمتػػػي الخمػػػر باسػػػم يسػػػم

ليشربّن ناس من أمتػي » :يقوؿ أنو  ع النيب األشجعي أيد عن أ  مالك 
 « .  الخمر يسمونها بغير اسمها
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وعلػػػى ىػػػذا فالصػػػرؼ مػػػن ادلعػػػامبلت اجلػػػائزة يف اإلسػػػبلـ  َوفْػػػَق أحكػػػاـ 
  كمػػػػػا غلػػػػػري يف سلصوصػػػػػة بّينهػػػػػا الشػػػػػرع  وىػػػػػو غلػػػػػري يف ادلعػػػػػامبلت الداخليػػػػػة

من نقػد   ادلعامبلت اخلارجية  فكما يستبدؿ الذىب بالفضة  والفضة بالذىب
سػواء أكػاف يف داخػل الػببلد   البلد  فكذلك يسػتبدؿ النقػد األجنػيب بنقػد البلػد

أـ خارجها  وسواء أكاف معامبلت مالية نقداً بنقد  أـ معامبلت ماريػة  غلػري 
لصػػػػرؼ يف ادلعػػػػامبلت اخلارجيػػػػة بػػػػني نقػػػػود فيهػػػػا صػػػػرؼ النقػػػػد بالنقػػػػد. ولبيػػػػاف ا

 سلتلفة ال بد من تث النقود.
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 النقود

النقػػود ىػػي مقيػػاس ادلنفعػػة الػػيت يف السػػلعة واجلهػػد  ولػػذلك تُعػػر ؼ النقػػود 
بأ ػػػػا الشػػػػيء الػػػػذي تقػػػػاس بػػػػو كػػػػل السػػػػلع واجلهػػػػود. فػػػػالثمن للشػػػػيء  واألجػػػػر 

يء  وجهػد ذلػك كل منهمػا ىػو تقػدير اجملتمػع لقيمػة ذلػك الشػ   للشخص مثبلً 
 وال األسهم  وال ما شاكلها  من النقود.   الشخص. وال تعتس السندات

  وىػػذا التقػػدير لقػػيم األشػػياء واجلهػػود يعػػس عنػػو بوحػػدات يف شػػ  البلػػداف
فتصػػػب  ىػػػذه الوحػػػدات ىػػػي ادلقيػػػاس الػػػذي تقػػػاس بػػػو منفعػػػة الشػػػيء  ومنفعػػػة 

 دات ىي النقود. اجلهد. وتكوف ىذه الوحدات واسطة للمبادلة. وىذه الوح
مل يعػػػني دلبادلػػػة السػػػلع  أو   واإلسػػػبلـ حػػػني قػػػرر أحكػػػاـ البيػػػع واإلجػػػارة

وإظلػا أطلػق   شػي اً معينػاً مػري ادلبادلػة علػى أساسػو فرضػاً   دلبادلة اجلهػود وادلنػافع
لئلنساف أف غلري ادلبادلػة بػأي شػيء  مػا داـ الماضػي موجػوداً يف ىػذه ادلبادلػة. 

بتعليمهػػػا القػػػررف  وغلػػػوز أف يشػػػمي سػػػلعة بالعمػػػل عنػػػد فيجػػػوز أف يتػػػزوج امػػػرأة 
صػػػاحبها يومػػػاً  وغلػػػوز أف يشػػػتغل عنػػػد شػػػخص يومػػػاً  قػػػدار معػػػني مػػػن التمػػػر. 
وىكذا أطلق ادلبادلة لبت اإلنساف  ا يريدوف من األشياء. إالّ أف مبادلػة السػلعة 

نهػػػا قػػػد أرشػػػد اإلسػػػبلـ إىل ىػػػذه الوحػػػدة النقديػػػة  وعي  بوحػػػدة معينػػػة مػػػن النقػػػد
للمسػػػػػلمني يف جػػػػػنس معػػػػػني مػػػػػن النقػػػػػد ىػػػػػو الػػػػػذىب والفضػػػػػة. فهػػػػػو مل يػػػػػمؾ 
للمجتمػػػػع أف يعػػػػس عػػػػن تقػػػػديره دلقيػػػػاس ادلنفعػػػػة لؤلشػػػػياء  أو اجلهػػػػود بوحػػػػدات 

يتصػػػػرؼ هبػػػػا كمػػػػا يشػػػػاء  وإظلػػػػا عػػػػني ىػػػػذه الوحػػػػدات   نقديػػػػة  ابتػػػػة  أو متغػػػػرية
  د تعيينػػاً  ابتػػاً الػػيت يعػػس هبػػا اجملتمػػع عػػن تقػػدير القػػيم لؤلشػػياء وللجهػػو   النقديػػة
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   :بوحدات نقدية معينة. ويفهم ىذا التعيني من عدة أمور
أف اإلسبلـ حني  ى عن كنز ادلاؿ خص الذىب والفضة  :أحدىا

مع أف ادلاؿ ىو كل ما يتموؿ. فالقم  ماؿ  والتمر ماؿ  والنقد ماؿ.   بالنهي
اآلية النهي عن  والكنز إظلا يظهر يف النقد  ال يف السلع واجلهود. وادلراد من 

كنز النقد  ألنّو ىو أداة التبادؿ العامة  وألّف كنزه ىو الذي يظهر فيو أ ر 
النهي. أما غري النقد فألف مجعو ال يسمى كنزاً  وإظلا يسمى احتكاراً. وذلذا  

إظلا  ت عن كنز النقد. وقد   كانت اآلية اليت  ت عن كنز الذىب والفضة
  :وىو الذىب والفضة. قاؿ تعاىل   عن كنزهعينت اآلية النقد الذي  ى ا 

                           

     فالنهي منصب على أداة التبادؿ النقدية. وعلى ىذا فألف كنز
 أـ غري مضروب.  الذىب والفضة عيناً حراـ  سواء أكاف مضروباً 

فحػػػػني   ربػػػػا اإلسػػػبلـ الػػػػذىب والفضػػػة بأحكػػػػاـ  ابتػػػة ال تتغػػػػري : انيهػػػا
يَة عػني ذلػا مقػداراً معينػاً مػن الػذىب   وحػني أوجػب القطػع يف السػرقة  فرض الدِّ

يف كتابػو الػذي كتبػو إىل  عني ادلقدار الػذي يقطػع بسػرقتو مػن الػذىب. قػاؿ 
.. وعلػى أىػل الػذىب ألػف .مػن اإلبػل وأف فػي الػنفس الِديَػة مائػة  » :أىل اليمن

. وقػػػاؿ« دينػػار تقطػػع اليػػد فػػػي ربػػع دينػػػار » :رواه النسػػائي عػػن عمػػػرو بػػن حػػـز
رواه البخػػػػػاري مػػػػػن طريػػػػػق عائشػػػػة. فهػػػػػذا التحديػػػػػد ألحكػػػػػاـ معنيػػػػػة « ا  فصػػػػاعد
وادلثقػاؿ غلعػل الػدينار بوزنػو مػن الػذىب  والػدرىم بوزنػو مػن   والػدرىم  بالدينار
اس هبػػػا قػػػيم األشػػػياء واجلهػػػود. فتكػػػوف ىػػػذه الوحػػػػدة وحػػػدة نقديػػػة تقػػػ  الفضػػػة

النقديػػة ىػػي النقػػد  وىػػي أسػػاس النقػػد. فكػػوف اإلسػػبلـ ربػػا األحكػػاـ الشػػرعية 
دليػل علػى أف   حني تكوف ىذه األحكػاـ متعلقػة بالنقػد  بالذىب والفضة نصاً 
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 النقد إظلا ىو الذىب والفضة فحسب. 

  وجعلهمػػا وحػػدعلا الػػذىب والفضػػة نقػػداً  لقػػد عػػني الرسػػوؿ  : الثهػػا
ادلقياس النقدي الذي يرجع إليو مقياس السلع واجلهود  وعلى أساسػهما كانػت 
مػػري مجيػػع ادلعػػامبلت  وجعػػل ادلقيػػاس ذلػػذا النقػػد األوقيػػة  والػػدرىم  والػػدانق  
 والقػػرياط  وادلثقػػاؿ  والػػدينار. وكانػػت ىػػذه كلهػػا معروفػػة مشػػهورة يف زمػػن النػػيب

 أقّرىػػا. وكانػػت تقػػع  عليػػو الصػػبلة والسػػبلـابػػت أنػػو يتعامػػل هبػػا النّػػاس  والث
بالػػػػػػذىب والفضػػػػػػة بوصػػػػػػفهما نقػػػػػػداً مجيػػػػػػُع البيػػػػػػوع واألنكحػػػػػػة  كمػػػػػػا  بػػػػػػت يف 
  األحاديػػث الصػػحيحة. وقػػد حػػدد الرسػػوؿ ميػػزاف الػػذىب والفضػػة  يػػزاف معػػني
 ىػػػو ميػػػزاف أىػػػل مكػػػة. رو  أبػػػو داود والنسػػػائي عػػػن ابػػػن عمػػػر أف الرسػػػوؿ 

يتبػػني   ومػن مراجعػػة ادلػػوازين النقديػػة يف اإلسػػبلـ«. مكػػةالػػوزف وزف أىػػل » :قػاؿ
عشػػػروف قرياطػػػاً. ينار أف األوقيػػػة الشػػػرعية أربعػػػوف درعلػػػاً  والػػػدرىم سػػػتة دوانػػػق  والػػػد

 .  وكل عشرة دراىم سبعة مثاقيل. وقد أقرت موازين ادلدينة على ىذا
أوجبهػػػػا يف الػػػػذىب   أف ا  سػػػػبحانو حػػػػني أوجػػػػب زكػػػػاة النقػػػػد :رابعهػػػػا

ة  وعػػػني ذلػػػا نصػػػاباً مػػػن الػػػذىب والفضػػػة. فاعتبػػػار زكػػػاة النقػػػد بالػػػذىب والفضػػػ
 والفضة يعني أف النقد ىو الذىب والفضة. 

إظلػا   إف أحكاـ الصرؼ الػيت جػاءت يف معػامبلت النقػد فقػا :خامسها
جػػػػػاءت بالػػػػػذىب والفضػػػػػة وحػػػػػدعلا. ومجيػػػػػع ادلعػػػػػامبلت ادلاليػػػػػة الػػػػػيت وردت يف 

ب والفضػة. والصػرؼ ىػو بيػع عملػة بعملػة  اإلسبلـ إظلا جاءت نصاً على الذى
ما بيع عملة بنفس العملػة  أو بيػع عملػة بعملػة أخػر . وبعبػارة أخػر  الصػرؼ إ

وىػو معاملػة نقديػة تتػة وال تتعلػق إالّ -مبادلة نقد بنقد  فتعيني الشرع للصرؼ 
بالػػذىب والفضػػة  دليػػل صػػري  علػػى أف النقػػد غلػػب أف يكػػوف الػػذىب  -بالنقػػد
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بيعػوا الػذىب بالفضػة كيػف شػئتم » :. قاؿ عليػو الصػبلة والسػبلـوالفضة ال غري
الػػذىب بػػالَوِرؽ ربػػا إالّ » :عليػػو الصػػبلة والسػػبلـوقػػاؿ   رواه الممػػذي« يػػدا  بيػػد
 رواه البخاري. « ىاَء وىاءَ 

وعلػػػػى ذلػػػػك تعتػػػػػس النقػػػػود مػػػػػن األشػػػػياء الػػػػيت جػػػػػاء اإلسػػػػبلـ تكمهػػػػػا  
ادلشػػورة  وال  ػػا تتطلبػػو احليػػاة وليسػػت ىػػي مػػن األشػػياء الػػيت تػػدخل يف الػػرأي و 

االقتصادية  أو احلياة ادلالية  بل ىي من حيث كو ػا وحػدة نقديػة  ومػن حيػث 
غلػد أف النقػد    ابتة تكػم شػرعي. والنػا ر يف األمػور اخلمسػة السػابقة  جنسها

يف اإلسبلـ تعلقت بو أحكاـ شػرعية  وربطػت بػو أحكػاـ شػرعية. فتحػرمي كنػزه  
  وجعل أحكاـ الصرؼ لو  وإقرار الرسوؿ للتعامػل بػو  وربػا ووجوب الزكاة فيو

  كػػل ذلػػك غلعلػػو أمػػراً يتوقػػف الػػرأي فيػػو علػػى نػػص بػػوالديػػة والقطػػع يف السػػرقة 
  الشػػرع  فكػػوف الشػػرع نػػػص علػػى ىػػذا النقػػد هبػػػذه األحكػػاـ ادلتعلقػػة بػػو وحػػػده

وادلرتبطػػة بػػو  أنػػو الػػذىب والفضػػة  دليػػل واضػػ  علػػى النقػػد غلػػب أف يكػػوف مػػن 
الػػذىب والفضػػة  أو أساسػػو الػػذىب والفضػػة. فكػػاف ال بػػد مػػن التػػزاـ مػػا عينتػػو 

فيجػػػػب أف يكػػػػوف النقػػػػد يف اإلسػػػػبلـ ىػػػػو  ؛األحكػػػػاـ الشػػػػرعية مػػػػن نػػػػوع النقػػػػد
 الذىب والفضة. 

إالّ أنػػػػو لػػػػيس معػػػػىن تعيػػػػني الػػػػذىب والفضػػػػة وحػػػػدعلا نقػػػػداً أنػػػػو ال غلػػػػوز 
دؿ  بل ىػو موضػوع ا ػاذ التبادؿ بغريعلا. فموضوع النقد ىنا ليس موضوع التبا

نقد. فألنّػو مػع جػواز التبػادؿ بػني النّػاس بكػل شػيء  إالّ أف ا ػاذ مقيػاس نقػدي 
ألّف النقػػد يف اإلسػػبلـ ىػػو  ؛أف يكػػوف الػػذىب والفضػػةمػػن للتبػػادؿ ولغػػريه ال بػػد 

 الذىب والفضة. 
سػواء أكػاف مضػػروباً   غػري أف الرسػوؿ جعػل جػػنس الػذىب والفضػة نقػػداً 
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 يضػرب نقػداً معينػاً علػى صػفة معينػة ال  تلػف  بػل كانػت غري مضروب  ومل ـأ
وحػػػدات الػػػذىب والفضػػػة رلموعػػػات مػػػن ضػػػرب فػػػارس والػػػرـو  صػػػغاراً وكبػػػاراً  
وقطع فضة غري مضروبة  وال منقوشة  وؽلنية يتعامل هبا مجيعها. ولكػن اعتبارىػا 

دار كاف بالوزف  ال بالعدد  وال بالنقش  أو عدـ النقش. فقد تكوف الذىبػة  قػ
البيضة وتجمها  ويتعامل هبا. فالتحديػد كػاف بتعيػني الػذىب والفضػة  وبتعيػني 
الوزف لكل منها. وكانت حقوؽ ا  كالزكاة  وحقوؽ العباد كالػدين  ومثػن ادلبيػع 
تتعلػػػػق بالػػػػدراىم والػػػػدنانري  أي بالػػػػذىب والفضػػػػة ادلقػػػػدرة بػػػػالوزف. و ػػػػل احلػػػػاؿ  

لفاء الراشػدين األربعػة  وصػدر أيػاـ وطواؿ أياـ اخل  كذلك طواؿ أياـ النيب 
بػت أميػػة  حػػ  جػاء عبػػد ادللػػك بػػن مػرواف فػػرأ  صػػرؼ مجيػػع مػا يتعامػػل بػػو مػػن 

إىل ضػرب اإلسػبلـ ونقشػو  وتصػيريىا   منقوشاً  وغػري منقػوش  الذىب والفضة
وزنػػػػػاً واحػػػػػداً ال ؼلتلػػػػػف  وأعيانػػػػػاً ُيسػػػػػتغىن فيهػػػػػا عػػػػػن ادلػػػػػوازين  فجمػػػػػع أكسىػػػػػا 

وزف مكػػػػة  فضػػػرب عبػػػػد ادللػػػك الػػػػدراىم مػػػن الفضػػػػة   وضػػػػرهبا علػػػى  وأصػػػغرىا
والػػػدنانري مػػػن الػػػذىب  وكػػػاف ذلػػػك سػػػػنة مخػػػس وسػػػبعني ىجريػػػة. ومنػػػذ ذلػػػػك 

وجػػػػدت دراىػػػػم إسػػػػبلمية  ودنػػػػانري إسػػػػبلمية مضػػػػروبة. أي منػػػػذ ذلػػػػك   التػػػػاريخ
صار نقد الدولة اإلسبلمية متميزاً  على صفة واحدة ال  تلػف  وعلػى   التاريخ

ىػػو الػػذىب والفضػػة بػػالوزف.   مػػن حيػػث أساسػػو   اإلسػػبلـىػػذا فنظػػاـ النقػػد يف
  فكػػل ذلػػك مػػن األسػػلوب. وعليػػو  ونػػوع نقشػػو  وشػػكلو  وضػػربو  أمػػا حجمػػو

تكػػػوف كلمػػػة الػػػذىب والفضػػػة  أينمػػػا وردت يف ألفػػػاظ الشػػػرع وتقديراتػػػو تنطبػػػق 
علػػػى النقػػػد الػػػذي يتعامػػػل بػػػو  ولػػػو كػػػاف ضلاسػػػاً  أو برنػػػزاً  أو َوَرقػػػاً  :علػػػى أمػػػرين

 إذا كػػاف لػػو مقابػػل  باعتبػػار مػػا يقابلػػو مػػن الػػذىب والفضػػة  وعلػػى معػػدم  اً نقػػدي
  الػذىب والفضػػة. فمػا كػػاف مػػن النقػد ذىبػػاً وفضػة اعتػػس  ومػػا كػاف أوراقػػاً نقديػػة

 شلا ؽلكن حتويلو إىل ذىب أو فضة اعتس.   أو غري ذلك  أو ضلاساً 



 ٕٕٚ 

 نظاـ الذىب 
دولػػػة تسػػتعمل عملػػػة تسػػري الدولػػػة علػػى نظػػػاـ الػػذىب إذا كانػػػت ىػػذه ال

ذىبية يف معامبل ا الداخلية واخلارجية  أو إذا كانت تستعمل يف الػداخل عملػة 
ورقيػػة قابلػػة للتحويػػل إىل ذىػػب  إمػػا لبلسػػتعماؿ يف الػػداخل والػػدفع إىل اخلػػارج  

علػػى أف يكػػوف ىػػذا التحويػػل بسػػعر  ابػػت  أي أف   أو للػػدفع إىل اخلػػارج فقػػا
ة مػػػن الػػػذىب وبػػػالعكس  نػػػتحويػػػل إىل كميػػػة معيتكػػػوف الوحػػػدة الورقيػػػة قابلػػػة لل

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 

ارتفعػػػػت قيمػػػػة العملػػػػة بالنسػػػػبة للسػػػػلع األخػػػػر . وإف اطلفضػػػػت قيمػػػػة الػػػػذىب 
 سلع اطلفضت قيمة العملة. بالنسبة لل

والنقػػػػد يف األسػػػػاس الػػػػذىيب يسػػػػتجمع صػػػػفة خاّصػػػػة  وىػػػػي أف الوحػػػػدة 
النقدية مرتبطة بالذىب بتعػادؿ معػني  أي أ ػا تتػألف قانونػاً مػن وزف معػني مػن 

تيث غلوز للناس حػوز النقػد    الذىب. واسترياد الذىب وتصديره غلرياف ترية
 ديرىا ترية. أو السبائك الذىبية  أو التس وتص

فلكػػل شػػخص اخليػػار   و ػا أف الػػذىب يتجػػوؿ تريػة بػػني الػػببلد ادلختلفػة
بػػني شػػراء النقػػد األجنػػيب وبػػني إرسػػاؿ الػػذىب  وإظلػػا ؼلتػػار الوسػػيلة األقػػل كلفػػة  
فمػػػػا داـ سػػػػعر الػػػػذىب مضػػػػافاً إليػػػػو تكػػػػاليف إرسػػػػالو أعلػػػػى مػػػػن سػػػػعر النقػػػػود 

أفضػل. أمػا إذا مػاوز سػعر  (قطػعال)األجنبية يف السوؽ  فألرساؿ النقػد األجنػيب 
 الصرؼ ىذا الرقم  فاألفضل أخذ الذىب من التداوؿ وإرسالو. 



 ٕٖٚ 

 فوائد نظاـ الذىب 
  إذا قيسػػػت بنظػػػاـ الػػػورؽ وغػػػريه مػػػن األنظمػػػة  إف فوائػػػد نظػػػاـ الػػػذىب

معػػل مػػن احملػػتم أف يكػػوف نظػػاـ الػػذىب للنقػػد عادليػػاً  وال ميػػز ىػػذه الفوائػػد أف 
منػػذ عػػرؼ النقػػد   نظامػػاً للنقػػد. وقػػد سػػار العػػامل كلػػو يكػػوف غػػريه مػػن األنظمػػة
على نظاـ الػذىب  ونظػاـ الفضػة  ومل يعػرؼ غريعلػا   ح  احلرب العادلية األوىل

نظاماً. ولكن دلا اف   ادلستعمروف بأساليب االستعمار االقتصادي  واالسػتعمار 
ألنظمػة أخػر   ادلا   وا ذوا النقد وسيلة من وسػائل االسػتعمار  حولػوا النقػد 

واعتسوا الودائع ادلصرفية  والنقود الورقيػة اإللزاميػة  الػيت ال تسػتند إىل الػذىب أو 
مػػن كميػػة النقػػود  كمػػا اعتػػسوا الػػذىب والفضػػة مػػن كميػػة النقػػود. ومػػن   الفضػػة
  :صار ال بد من بياف فوائد نظاـ الذىب  ومن أىم ىذه الفوائد ما يلي  ىنا

  واسػػػػػترياده  ض حريػػػػػة تػػػػػداوؿ الػػػػػذىبإف األسػػػػػاس الػػػػػذىيب يفػػػػػم  - ٔ
وتصػػديره  األمػػر الػػذي يفػػمض دور اسػػتقرار نقػػدي مػػا  واقتصػػادي. ويف ىػػذه 

ف ناش ة عػن مػدفوعات خارجيػة تسػدد و احلاؿ ال تعدو عمليات الصرؼ أف تك
 أمثاف البضائع  وأجور ادلستخدمني. 

إف نظػاـ الػذىب معنػاه  بػػات سػعر الصػرؼ بػػني الػدوؿ  ويػنجم عػػن  - ٕ
يف  ألّف التجػػار ال ؼلشػػوف التوسػػع ؛بػػات سػػعر الصػػرؼ تقػػدـ يف التجػػارة الدوليػػة 

 فبل خوؼ من توسع مار م.   التجارة اخلارجية  ألّف سعر الصرؼ  ابت
التوسػع   يف النظاـ الػذىيب ال ؽلكػن للبنػوؾ ادلركزيػة  أو للحكومػات - ٖ

بسػػػػعر  إىل ذىػػػػبيف إصػػػػدار ورؽ النقػػػػد  إذ طادلػػػػا أف ورؽ النقػػػػد قابػػػػل للتحويػػػػل 
يػػػػزداد أف   إف توسػػػػعت يف اإلصػػػػدار  فػػػػألف السػػػػلطات ادلختصػػػػة  شػػػػى  زلػػػػدود



 ٕٚٗ 

حتػتف  بنسػبة وأف تعجز عن مواجهة ىذا الطلب  لذا فهػي   الطلب على الذىب
 .  معقولة بني ما تصدره من ورؽ النقد  وبني احتياطيا ا من الذىب

قػػدار معػػني تتحػػدد كػػل عملػػة مػػن العمػػبلت ادلسػػتعملة يف العػػامل   - ٗ
مػػن الػػذىب  ويسػػهل حين ػػذ انتقػػاؿ البضػػائع واألمػػواؿ واألشػػخاص مػػن بلػػد إىل 

 بلد  وتذىب صعوبات القطع والعملة النادرة. 
ػلف  لكل دولة  رو ا الذىبية  فبل ػلصل  ريػب الػذىب مػن بلػد  - ٘

 مراقبػة للمحافظػة علػى  رو ػا  ألّ ػا ال تنتقػل ةإىل رخر  وال حتتاج الػدوؿ إىل أيػ
 منها إالّ بسبب مشروع  إما أمثاف سلع  أو أجور مستخدمني. 

وىػػي كلهػػا حتػػتم أف يسػػري العػػامل علػػى   ىػػذه بعػػح فوائػػد نظػػاـ الػػذىب
ولػػػذلك ال عجػػػب إف رأينػػػا العػػػامل كلػػػو يسػػػري عليػػػو حػػػ  احلػػػرب  ؛نظػػػاـ الػػػذىب

د كاف النظاـ النقػدي السػائ   العادلية األوىل. وعندما نشبت احلرب العادلية األوىل
يف العػػامل يقػػـو علػػى قاعػػدة الػػذىب  وكانػػت النقػػود ادلتداولػػة إذ ذاؾ عبػػارة عػػن 
قطػػػع ذىبيػػػة  وأوراؽ نقديػػػة تقبػػػل التحويػػػل إىل قيمتهػػػا مػػػن الػػػذىب  وكػػػاف معػػػو 
نظػػػاـ الفضػػػة أيضػػػاً. وقػػػد كػػػاف لتطبيػػػق ىػػػذا النظػػػاـ أطيػػػب األ ػػػر يف العبلقػػػات 

عمػػػدت   ٜٗٔٔسػػػنة ولكػػػن حػػػني أعلنػػػت احلػػػرب العادليػػػة األوىل   االقتصػػػادية
الػػدوؿ ادلتحاربػػة إىل ا ػػاذ إجػػراءات جعلػػت نظػػاـ الػػذىب يضػػطرب. فمنهػػا مػػن 
أوقػػف قابليػػة حتويػػل عمبل ػػا إىل ذىػػب  ومنهػػا مػػن فػػرض القيػػود الشػػديدة علػػى 

  ـٜٔٚٔحػػػ  جػػػاء عػػػاـ   تصػػػدير الػػػذىب  ومنهػػػا مػػػن صػػػار يعرقػػػل اسػػػترياده
اط بػػػػػني الػػػػػذىب فأعلنػػػػػت أمريكػػػػػا وقػػػػػف العمػػػػػل بنظػػػػػاـ الػػػػػذىب  وفػػػػػك االرتبػػػػػ

ال عبلقػة لػو بالنقػد  وإظلػا ىػو رلػرد   منػذ ذلػك الوقػت  والدوالر  فصار الذىب
جعػػل الػػدوالر األسػػاس   مػػن وراء ذلػػك  سػػلعة مػػن السػػلع  وقػػد أرادت أمريكػػا



 ٕٚ٘ 

و ػػػػيمن عليهػػػػػا    حػػػػػ  تػػػػتحكم يف السػػػػػوؽ ادلاليػػػػة الدوليػػػػػة  النقػػػػدي يف العػػػػامل
لعػػػػامل  فاختػػػػل النظػػػػاـ النقػػػػدي  وبػػػػذلك مل يعػػػػد نظػػػػاـ الػػػػذىب معمػػػػوالً بػػػػو يف ا
وبدأت الصػعوبات يف انتقػاؿ   وتقلبت أسعار الصرؼ  ومن ىنا بدأت العراقيل

 واألشخاص.   والسلع  النقود

 مشاكل نظاـ الذىب
مل تكػن أيػة مشػكلة لنظػاـ الػذىب. وإظلػا   حني كاف نظاـ الذىب عادليػاً 

عػػدائها عػػن طػػرأت ادلشػػاكل مػػن يػػـو أف أخػػذت الػػدوؿ الكػػس  حتػػاوؿ ضػػرب أ
طريق النقد  وحني جعلت مع نظاـ الذىب نظاـ النقػد الػورقي اإللزامػي  وحػني 
أوجدت الدوؿ االستعمارية الغربية صندوؽ النقد الػدو   وحػني جعلػت أمريكػا 

ولػػذلك توجػػد أمػػاـ الدولػػة الػػيت تسػػتعمل نظػػاـ  ؛الػػدوالر أسػػاس النظػػاـ النقػػدي
ا  والتغلػػػػب عليهػػػػا. وىػػػػػذه الػػػػذىب مشػػػػاكل ال بػػػػد مػػػػن معرفتهػػػػػا  دلعرفػػػػة حلهػػػػ

   :ادلشاكل ىي
ومقػػػدر ا   تركػػػز الػػػذىب يف الػػػدوؿ الػػػيت زادت قو ػػػا علػػػى اإلنتػػػاج - ٔ

علػػػى ادلنافسػػػة يف التجػػػارة الدوليػػػة  أو نبوغهػػػا يف اخلػػػساء والعلمػػػاء والصػػػناعيني. 
وىذا غلعل الذىب يصب فيها  إمػا مثنػاً للسػلع  وإمػا أجػوراً للمسػتخدمني  مػن 

والصناعيني  فتصب  كمية الذىب ادلوجودة يف العامل مكدسػة   لماءوالع  اخلساء
أكثرىػػا يف ىػػذه البلػػداف  فيختػػل حين ػػذ توزيػػع الػػذىب بػػني الػػدوؿ  وينػػتج عػػن 

فتمنػع خروجػو   ىذا أف  شى الدوؿ من تسرب الكمية اليت لػديها مػن الػذىب
 منها  فتقف حركة مار ا اخلارجية. 

الذىب نتيجػة المػاه ادليػزاف احلسػا   إف بعح الدوؿ يتسرب إليها - ٕ



 ٕٚٙ 

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 
السػػػندات  تكفػػػي لسػػػحب مبلػػػش مػػػن النقػػػود معػػػادؿ دلقػػػدار مػػػا ورد إليهػػػا مػػػػن 

  دىا وال ؼلػػرج منهػػا  فػػبل يرجػػع للػػببلد الػػيت أصػػدرتوالػػذىب  فيبقػػى الػػذىب عنػػ
 فتتضرر من نظاـ الذىب. 

يف  إف انتشار نظاـ الذىب كاف مقروناً بفكرة التخصيص بني الػدوؿ - ٖ
نواحي اإلنتاج ادلختلفة  وعدـ إقامة العراقيل يف سبيل التجارة بينها. إالّ أنػو قػد 

وفرضػػػت   عة والزراعػػػة فيهػػػا هػػػرت يف الػػػدوؿ اماىػػػات قويػػػة ضلػػػو يايػػػة الصػػػنا
فصػػار يتعسػػر إدخػػاؿ سػػلع ذلػػذه الػػدوؿ ليخػػرج الػػذىب منهػػا    حػػواجز مجركيػػة

إف مل   ألّف ىػػػذه الدولػػػة ؛ولػػػذلك تتضػػػرر الدولػػػة الػػػيت تسػػػري علػػػى نظػػػاـ الػػػذىب
فأل ػػػا إمػػػا أف تضػػػطر إىل   تػػػتمكن مػػػن إدخػػػاؿ بضػػػائعها لغريىػػػا بالسػػػعر العػػػادي

إضػػػػػػافياً لتتغلػػػػػػب علػػػػػػى احلػػػػػػواجز   فػػػػػػيح مسػػػػػػتو  أسػػػػػػعار بضػػػػػػاعتها  فيضػػػػػػاً 
 اجلمركية  أو ال تدخل بضاعتها إليها. ويف ىذا خسارة عليها. 
إذا اسػػػتعملتو   ىػػػذه ىػػػي أىػػػم ادلشػػػاكل الػػػيت يتعػػػرض ذلػػػا نظػػػاـ الػػػذىب

الدولػػة الواحػػدة  أو اسػػتعملتو دوؿ متعػػددة. وطريػػق التغلػػب علػػى ىػػذه ادلشػػاكل 
وأف يكػػػوف أجػػػر   فػػػاء الػػػذا ىػػػو أف تكػػػوف السياسػػػة التجاريػػػة تقػػػـو علػػػى االكت

األجػػػػراء مقػػػػدراً  نفعػػػػة جهػػػػدىم  ال بػػػػثمن السػػػػلع الػػػػيت ينتجو ػػػػا  وال تسػػػػب 
مػػػاالً شللوكػػػاً   مسػػػتو  ادلعيشػػػة ذلػػػم  وأف ال تعتػػػس السػػػندات ادلاليػػػة  وال األسػػػهم

لؤلفراد يف ببلدىا. وأف تقلل الدولة من االعتماد على التصدير يف إنتػاج  رو ػا  
إنتػاج الثػروة يػأ  داخليػاً  دوف حاجػة إىل سػلع  أو مسػتخدمني بل تعمل جلعل 

ومػػ  سػػارت الدولػػة تػػذىب إىل اخلػػارج. وهبػػذا ال تػػ  ر عليهػػا احلػػواجز اجلمركيػػة. 



 ٕٚٚ 

مجيػػػع فوائػػػده   فأل ػػػا تسػػػري علػػػى نظػػػاـ الػػػذىب  وتكسػػػب  علػػػى ىػػػذه السياسػػػة
يصػػػب  مػػػن   وتتجنػػػب مشػػػاكلو  وال يصػػػيبها منػػػو أي ضػػػرر  بػػػل علػػػى العكػػػس

 تها  ومن احملتم عليها اتباع نظاـ الذىب والفضة ليس غري. مصلح

 نظاـ الفضة
أف الفضػة ىػي أسػاس الوحػدة   يقصد بنظاـ الفضة  أو األساس الفضػي

وبقػػوة إبرائيػػة غػػري زلػػدودة  وقػػد كػػاف   ف معػػد ا يتمتػػع تريػػة الضػػربأو   النقديػػة
ائراً مػػػع نظػػػػاـ ىػػػذا النظػػػاـ معروفػػػػاً منػػػذ القػػػػدمي  فكػػػاف يف الدولػػػػة اإلسػػػبلمية سػػػػ

الػػػذىب  وكػػػاف عنػػػد بعػػػح الػػػدوؿ نظػػػاـ نقػػػدىا األساسػػػي وحػػػده. و ػػػل نظػػػاـ 
حيػػػػث اسػػػػتبدلت يف تلػػػػك   ٖٜٓٔالفضػػػػة معمػػػػوالً بػػػػو يف اذلنػػػػد الصػػػػينية حػػػػ  

السػػػػنة القػػػػرش الػػػػذىيب بقرشػػػػها الفضػػػػي. ونظػػػػاـ الفضػػػػة كنظػػػػاـ الػػػػذىب يف كػػػػل 
نظػاـ الفضػي يف تفاصيلو  ولذلك كاف من السهل اجلمع بني النظػاـ الػذىيب  وال

قائمػػػة  الدولػػػة الواحػػػدة. وقػػػد كانػػػت الدولػػػة اإلسػػػبلمية منػػػذ ىجػػػرة الرسػػػوؿ 
أف تظػػل ىػػذه السياسػػة مػػن علػػى سياسػػة الػػذىب  وسياسػػة الفضػػة معػػاً  وال بػػد 

النقدية قائمة على األساس الذىيب  واألسػاس الفضػي معػاً. أي غلػب أف يكػوف 
  أو كػػػاف ىنالػػػك نقػػػد ورقػػػي النقػػػد ذىبػػػاً وفضػػػة  سػػػواء أكػػػاف ىػػػو عينػػػو متػػػداوالً 

 يف كل مكاف معني.   مقابلو ذىب وفضة  متداوؿ

 النقود المعدنية
  اليت ؽلكن وجودىا  يرجع االقتصاديوف أنواع النقود ادلعدنية ادلختلفة
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. فاألوؿ ىو اـ ادلعدف الفردي  ونظاـ ادلعدننينظ :إىل نوعني رئيسيني علا
قاصرة على مسكوكات معدف واحد.  النظاـ الذي تكوف النقود الرئيسية فيو

فهو الذي تكوف ادلسكوكات الذىبية والفضية   وىو نظاـ ادلعدنني  وأما الثام
  :على السواء نقوداً رئيسية. ونظاـ ادلعدنني ىذا يتضمن توفر  بلث صفات

 قوة إبراء غري زلدودة. والفضية أف تكوف للمسكوكات الذىبية  -األوىل 
 حرية الضرب بالنسبة لسبائك ادلعدنني. أف تتوفر  -والثانية 
 . أف يكوف ىناؾ نسبة قانونية بني قيميت ادلسكوكات الذىبية والفضية -والثالثة 

ونظػػػػاـ ادلعػػػػدنني ؽلتػػػػاز بأنػػػػو غلعػػػػل كميػػػػة النقػػػػود الػػػػيت غلػػػػري هبػػػػا التػػػػداوؿ 
عظيمػػػة. إذ تسػػػتعمل مسػػػكوكات ادلعػػػدنني معػػػاً نقػػػوداً رئيسػػػية. وبػػػذلك حتػػػتف  

  مرتفػػػع. وىػػػذا مػػػن شػػػأنو أف يشػػػجع علػػػى زيػػػادة اإلنتػػػاج. وىػػػو  األمثػػػاف  سػػػتو 
كػػػػػذلك غلعػػػػػل قيمػػػػػة النقػػػػػود أكثػػػػػر  باتػػػػػاً. وبػػػػػذلك تكػػػػػوف األمثػػػػػاف أقػػػػػل عرضػػػػػة 

وبػػذلك يظهػػر   للتغيػػريات الشػػديدة الػػيت تػػ دي إىل اضػػطراب احلالػػة االقتصػػادية
 أف استعماؿ معدنني من النقود ادلعدنية خري من استعماؿ معدف واحد. 

 الورقيةالنقود 
  :النقود الورقية  بل ة أنواع ىي

. وىي أوراؽ اثػل كميػة مػن الػذىب والفضػة علػى نقود ورقية نائبة - ٔ
شكل نقود أو سبائك  مودعة يف مكػاف معػنّي  ذلػا مػن القيمػة ادلعدنيػة مػا ذلػذه 
األوراؽ مػػػن القيمػػػة اال يػػػة  وتصػػػرؼ هبػػػا لػػػد  الطلػػػب. ويف ىػػػذه احلالػػػة يقػػػـو 

أنػػػػو بػػػػدالً مػػػػن أف تتػػػػداوؿ   قػػػػود ادلعدنيػػػػة. وكػػػػل مػػػػا يف األمػػػػرالتػػػػداوؿ علػػػػى الن
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 تقـو ىذه األوراؽ مقامها باعتبارىا نائبة عنها.   بنفسها
. وىػػػي أوراؽ يتعهػػػد ادلوقػػػع عليهػػػا بػػػدفع مبلػػػش نقػػػود ورقيػػػة وثيقػػػة - ٕ

معني من النقود ادلعدنية حلاملها  وتتوقف قيمتها يف التػداوؿ علػى مػا يتػوفر مػن 
وقع عليهػا  وعلػى قدرتػو يف الوفػاء بتعهػده. فػألذا كػاف مو وقػاً بػو لػد  الثقة يف ادل
سهل استعماذلا يف التداوؿ كادلسكوكات. والنوع الرئيسي ذلذه النقػود   اجلمهور

ىي األوراؽ ادلصرفية  اليت يصدرىا مصرؼ معروؼ ومو ػوؽ بػو لػد  اجلمهػور. 
ال ػلػتف    الورقيػة الو يقػة النقػود  إالّ أف األوراؽ ادلصرفية ىذه  أو بعبارة أخػر 

 قػػدار مػػن الػػذىب يسػػاوي قيمتهػػا   مصػػدرىا  سػػواء أكػػاف البنػػك أـ احلكومػػة
كمػا ىػي احلػاؿ يف النقػود الورقيػة النائبػة  بػل ػلػتف  ادلصػدر الػذي يصػػدر    اامػاً 

ضػماناً   باحتيػاطي معػدم  يف األوقػات العاديػة  النقود الورقية الو يقة يف خزانتو
أو   قػػد تكػػوف  بل ػػة األربػػاع  أو الثلثػػني  بنسػػبة معينػػة مػػن قيمتهػػا  ذلػػذه األوراؽ

الػذي   الثلث  أو نسػبة م ويػة معينػة. فلػذلك يعتػس ادلقػدار مػن األوراؽ ادلصػرفية
نقػوداً ورقيػة نائبػة. يف حػني   يقابلو ما يعادؿ قيمتػو اامػاً مػن االحتيػاطي ادلعػدم

نقػػػػوداً ورقيػػػػة و يقػػػػة    طي معػػػػدمالػػػػذي ال يقابلػػػػو احتيػػػػا  يعتػػػػس ادلقػػػػدار البػػػػاقي
ػلػػػػتف    تسػػػػتمد قو ػػػػا يف التػػػػداوؿ مػػػػن  قػػػػة اجلمهػػػػور يف ادلوقػػػػع عليهػػػػا. فمػػػػثبلً 

باحتيػػػاطي معػػػدم قػػػدره   يف خزائنػػػو  مصػػػدر األوراؽ  مصػػػرفاً كػػػاف أو حكومػػػة
عشػػػػروف مليونػػػػاً مػػػػن الػػػػدنانري  ويصػػػػدر نقػػػػوداً ورقيػػػػة قػػػػدرىا أربعػػػػوف مليونػػػػاً مػػػػن 

يونػػاً مػػن األوراؽ ادلصػػرفية  أي مػػن النقػػود الورقيػػة الػػيت ال الػػدنانري. فالعشػػروف مل
ىػػي نقػػود ورقيػػة و يقػػة  والعشػػروف مليونػػاً مػػن النقػػػود   يقابلهػػا احتيػػاطي معػػدم

 ىي نقود ورقية نائبة.   الورقية  اليت يقابلها احتياطي معدم مساو لقيمتها
الورقيػة   فالدولة اليت تضع ذىباً أو فضة يساوي قيمػة النقػود  وعلى ىذا
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كاملػػػة. أمػػػا الػػيت أصػػػدر ا اامػػػاً  تعتػػػس نقودىػػػا نقػػػوداً ورقيػػػة نائبػػػة  وتعتػػػس نقػػػوداً 
الورقيػة كاملػة   ال يسػاوي قيمػة النقػود  الدوؿ اليت تضع معدناً من ذىب  أو فضة

 . فألف ىذه النقود تسمى نقوداً و يقة  وإظلا يساوي جزءاً من قيمتها
إلزاميػة.   وتسمى أيضػاً نقػوداً ورقيػة ؼنقود ورقية غير قابلة للصر  - ٖ

  ومعلهػػػا ويطلػػػق عليهػػػا اسػػػم األوراؽ النقديػػػة. وىػػػي أوراؽ تصػػػدرىا احلكومػػػات
نقػػػػػوداً رئيسػػػػػية  ولكنهػػػػػا ال تصػػػػػرؼ بػػػػػذىب أو فضػػػػػة  وال يضػػػػػمنها احتيػػػػػاطي 

  بشػػػأ ا قػػػانوفولكػػػن يصػػػدر   أو أوراؽ مصػػػرفية  بنكنػػػوت(  أو فضػػػة  ذىػػػب
 .التزاـ صرفها بالذىب أو الفضة يعفي ادلصرؼ الذي أصدرىا من

 إصدار النقود
الػػثمن ىػػػو تقػػػدير اجملتمػػػع لقػػػيم السػػػلع  واألجػػػر ىػػػو تقػػػدير اجملتمػػػع لقػػػيم 
اجلهود. والنقود ىي الشيء الذي يعس بو عن ىػذا التقػدير. وىػي الشػيء الػذي 
ؽلكننػػا مػػن قيػػاس السػػلع ادلختلفػػة  واجلهػػود ادلختلفػػة  وردىػػا إىل أسػػاس واحػػد  

ئذ ادلقارنة بني السلع ادلختلفة  وادلقارنة بػني اجلهػود ادلختلفػة  بردىػا فتسهل عند
إىل وحػػػػدة ىػػػػي ادلقيػػػػاس العػػػػاـ. وغلػػػػري دفػػػػع الػػػػثمن للسػػػػلعة  وإعطػػػػاء األجػػػػػرة 

 على أساس ىذه الوحدة.   لؤلجري
وتقػػػدر قيمػػػة النقػػػود  قػػػدار مػػػا فيهػػػا مػػػن القػػػوة الشػػػرائية. أي  قػػػدار مػػػا 

تها على سػلع  أو جهػود. وعلػى ذلػك فػبل بػد يستطيع اإلنساف احلصوؿ بواسط
قػػوة   الػػذي يعػػس عػػن تقػدير اجملتمػػع لقػػيم السػػلع واجلهػػود  أف تكػػوف للشػػيءمػن 

شرائية  ح  يكػوف نقػداً  أي قػوة يسػتطيع كػل إنسػاف بواسػطتها احلصػوؿ علػى 
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 السلع واجلهود. 
 أف تكوف ذلذا الشيء قوة ذاتية  أو يستند إىل قػوةمن واألصل أنو ال بد 

ذاتية  أي أف يكوف ىو نفسو ذا قيمة معتسة عند النػاس  حػ  يكػوف نقػداً  إال 
أف منهػػا مػػن جعلػػت نقودىػػا قػػوة   أف الواقػػع يف إصػػدار النقػػود عنػػد دوؿ العػػامل

ذاتية  أو تستند إىل قوة ذاتيػة  ومنهػا مػن جعلػت نقودىػا نقػداً اصػطبلحياً  أي 
ة. وتسػػري الػػدوؿ يف إصػػدار تصػػطل  علػػى شػػيء أنػػو نقػػد  ومعػػل فيػػو قػػوة شػػرائي

إمػػا علػػى نظػػاـ الػػذىب الفضػػة  وإمػػا علػػى النظػػاـ الػػورقي اإللزامػػي. أمػػا   النقػػود
الػػدوؿ الػػيت تسػػري علػػى نظػػاـ الػػذىب والفضػػة فأل ػػا تتبػػع أسػػلوبني يف اإلصػػدار. 

أسػػلوب  ـأحػػدعلا األسػػلوب ادلعػػدم  سػػواء أكػػاف األسػػلوب ادلعػػدم الفػػردي  أ
الػورقي. فاألسػلوب ادلعػدم ىػو أف  ػرج مسػكوكات  ادلعدنني. والثام األسػلوب

ذىبيػػة أو فضػػية  بػػأف تضػػػرب قطعػػاً مػػن الػػذىب أو الفضػػػة بقػػيم سلتلفػػة  مبنيػػػة 
علػػى وحػػدة نقديػػة تنسػػب إليهػػا قػػيم كػػل النقػػود والسػػلع ادلختلفػػة  وتسػػك كػػل 
قطعة على أساس بنائها على ىذه الوحدة  وتوضع ىػذه القطػع نفسػها للتػداوؿ 

الػػػػيت تسػػػػري علػػػػى نظػػػػاـ الػػػػذىب   ة. واألسػػػػلوب الػػػػورقي يف الػػػػدوؿنقػػػػوداً للدولػػػػ
ىػو أف تسػػتعمل الدولػة نقػػداً ورقيػاً  أي عملػة ورقيػػة قابلػة للتحويػػل إىل   والفضػة

أف معػػل النقػػود الورقيػػػة   إحػػػداعلا  الػػذىب والفضػػة  وتسػػػلك يف ذلػػك طػػريقني
ف اثػػل كميػػة مػػن الػػذىب والفضػػة علػػى شػػكل سػػبائك  أو نقػػود مودعػػة يف مكػػا

معػػني  ذلػػا مػػن القيمػػة ادلعدنيػػة مػػا ذلػػذه األوراؽ مػػن القيمػػة اال يػػة  وتصػػرؼ هبػػا 
فهػػي   وىػػذا مػػا يسػػمى بػػالنقود الورقيػػة النائبػػة. أمػػا الطريقػػة الثانيػػة  الطلػػب  لػػد

أف غلعػػػل النقػػػد الػػػورقي أوراقػػػاً يتعهػػػد ادلوقػػػع عليهػػػا بػػػدفع مبلػػػش معػػػني مػػػن النقػػػود 
ذلػا مػن   نقود الورقيػة كميػة مػن الػذىب والفضػةوال اثل ىذه ال  ادلعدنية حلاملها
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القيمػػة ادلعدنيػػة مػػا ذلػػذه النقػػود ادلصػػدرة مػػن القيمػػة اال يػػة  بػػل ػلػػتف  ادلصػػدر 
باحتيػػاطي معػػدم مػػن   يف خزائنػػو  سػػواء أكػػاف مصػػرفاً أـ دولػػة  الػػذي يصػػدرىا

الذىب والفضة أقل من قيمتها اال ية. وذلػك بػأف ػلػتف  بثبل ػة أربػاع القيمػة  
أو الثلثػػػني أو الثلػػػث أو الربػػػع أو نسػػػبة م ويػػػة مػػػن قيمتهػػػا اال يػػػة  كػػػأف يصػػػدر 

وػلػتف  خبزائنػو  بلػش   ادلصرؼ أو الدولة نقداً ورقيػاً  بلػش مخسػمائة مليػوف دينػار
مػػػائيت مليػػػوف دينػػػار فقػػػا مػػػن الػػػذىب والفضػػػة. ويسػػػمى ىػػػذا النػػػوع مػػػن النقػػػد 

ى إعطػاء االحتيػاطي ادلعػدم اسػم الورقي النقود الورقية الو يقة. وقػد اصػطل  علػ
 أو غطاء الذىب.   احتياطي الذىب

  يف مجيػػع ىػػذه احلػػاالت  فػػألف الدولػة الػػيت تصػػدر النقػد  وعلػى أي حػػاؿ
 تكوف سائرة على نظاـ الذىب. 

يتبػػػني أف األشػػػياء الػػػيت تكػػػوف ذلػػػا قػػػوة ذاتيػػػة  وىػػػي الػػػذىب   ومػػػن ىنػػػا
تستند إليها النقود. وكػل مػا يف تكوف ىي بذا ا نقوداً  وتكوف أساساً   والفضة
أف كػػل بلػػد يصػػطل  علػػى صػػفة معينػػة لػػو  ال  تلػػف  مػػن شػػكل معػػني    األمػػر

ووزف معػػني  ونقػػش معػػني حػػ  يكػػوف نقػػدىا الػػذي يتميػػز عػػن نقػػد سػػواىا. أو 
تصػػطل  ىػػي علػػى نقػػود ورقيػػة نائبػػة تسػػتند إىل الػػذىب والفضػػة  يتػػداوؿ هبػػا يف 

مػػع اخلػػارج. وتصػػطل  علػػى نقػػود ورقيػػة و يقػػة الػػداخل واخلػػارج  أو يتعامػػل هبػػا 
تغطػػػى بنسػػػبة معينػػػػة مػػػن قيمتهػػػػا اال يػػػة  بغطػػػػاء مػػػن الػػػػذىب  أي يوضػػػع ذلػػػػا 
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. 

فأل ػا تصػدر أوراقػاً نقديػة   على نظاـ الورؽ اإللزامػي أما الدوؿ اليت تسري
بسػػػعر زلػػػدود.   أو أي معػػػدف نفػػػيس  أو فضػػػة  غػػػري قابلػػػة للتحويػػػل إىل ذىػػػب
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فاذلي ة اليت تصدر ىػذه األوراؽ النقديػة غػري ملزمػة بتحويػل ىػذه األوراؽ النقديػة 
عنػػػػػدما يطلػػػػػب األفػػػػػراد ىػػػػػذا   إىل ذىػػػػػب بسػػػػػعر معػػػػػني (أي ىػػػػػذا البنكنػػػػػوت)

يعتػس سػلعة مثػل   أو عند ىذه الدولػة  ل. وإظلا الذىب يف مثل ىذا البلدالتحوي
حسػب  ػروؼ العػرض والطلػب.   يتغػري مثنػو بػني وقػت ورخػر  سعلة أخػر  ةأي

وال يضػػػمن ىػػػذه األوراؽ النقديػػػة احتيػػػاطي معػػػدم  وال تصػػػرؼ بنقػػػود معدنيػػػة. 
 قػػوة ذاتيػة. وإظلػػا ولػيس ذلػػا إال قيمػة قانونيػػة  ولػيس ذلػػا قػوة ذاتيػػة  وال تسػتند إىل

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. 
ألف كػػػػل بلػػػػد يسػػػػتطيع أف فػػػػ  ومػػػػا داـ النقػػػػد يصػػػػدر علػػػػى الوجػػػػو ادلتقػػػػدـ

يعػػس بػػو عػػن تقػػدير اجملتمػػع للسػػلع واجلهػػود  إذا كانػػت يف   يصػػطل  علػػى شػػيء
ىذا الشيء القوة الشرائية اليت يستطيع هبػا اإلنسػاف احلصػوؿ علػى سػلع وجهػود 

تسػػتطيع كػػػل دولػػػة أف تصػػدر نقػػػداً علػػػى   مػػن ىػػػذا البلػػػد. وعلػػى ىػػػذا األسػػػاس
ر اجملتمع لقيم السػلع واجلهػود  أي نقػداً صفة معينة ال  تلف  تعس بو عن تقدي

بادلقػػدار الػػذي   كػػل إنسػػاف أف ػلصػػل مػػن ىػػذا البلػػد علػػى السػػلع واجلهػػود  ؽُلّكػػن
  النقػػود ههبػػذوضػػع ذلػػذا النقػػد. وىػػي الػػيت تفػػرض علػػى الػػدوؿ األخػػر  االعػػماؼ 

 .  قدار ما يستطيعوف بو احلصوؿ منها على السلع واجلهود
سػػتناد إىل صػػندوؽ النقػػد الػػدو   وال إىل البنػػك وال حتتػػاج الدولػػة إىل اال

وإظلػػػا تكفػػػي قػػػوة   الػػػدو   وال إىل بنػػػك مركػػػزي  وال أي شػػػيء مػػػن ىػػػذا مطلقػػػاً 
الوحػػدة يف احلصػػوؿ علػػى السػػلع واجلهػػود ألف معلهػػا نقػػداً. إمػػا لػػذا ا كالػػذىب 

ثػل والفضة  وإما الستنادىا إىل الػذىب والفضػة  كػالنقود الورقيػة النائبػة  فأل ػا ا
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قيمتهػػػا اال يػػػة مػػػن الػػػذىب والفضػػػة. وإمػػػا ألف ذلػػػا احتياطيػػػاً  قػػػدار معػػػني مػػػن 
الػػػػػذىب والفضػػػػػة  كػػػػػالنقود الورقيػػػػػة والو يقػػػػػة. وإمػػػػػا لقػػػػػدر ا علػػػػػى أف يسػػػػػتطيع 

 اإلنساف احلصوؿ هبا سلع وجهود  كاألوراؽ النقدية أي البنكنوت. 
ى وقػػػد كانػػػت الػػػدوؿ تتعامػػػل بالػػػذىب والفضػػػة  وتصػػػطل  كػػػل دولػػػة علػػػ

يتميػػػز هبػػا نقػػدىا عػػػن نقػػود غريىػػػا. ا   صػػفة معينػػة ال  تلػػػف للػػذىب والفضػػة
ادلتخػذة   صارت الدولة الواحػدة تصػدر نقػوداً ورقيػة مػع النقػود الذىبيػة والفضػية

ذلػػػا صػػػفة معينػػػة ال  تلػػػف. ا اصػػػطلحت الدولػػػة الواحػػػدة علػػػى إصػػػدار أوراؽ 
عػػػامل نقػػػود معدنيػػػة مػػػن نقديػػػة  مػػػع بقػػػاء النقػػػود الذىبيػػػة والفضػػػية. فكػػػاف يف ال

أو تغطػى بػذىب وفضػة    الذىب والفضة  ونقود ورقيػة حتػّوؿ إىل ذىػب وفضػة
راؽ نقديػػة ال تسػػتند إىل شػػيء. ومنػػذ انتهػػاء احلػػرب العادليػػة الثانيػػة حػػ  سػػنة و وأ

النقػود ادلعدنيػة  والنقػػود  :كانػت النقػود تتكػّوف مػن نػوعني رئيسػيني علػا   ٜٔٚٔ
صػػار العػػامل كلػػو يسػػري علػػى نظػػاـ   ٜٔٚٔومنػػذ سػػنة  الورقيػػة بأنواعهػػا الثبل ػػة.

حػػػػني عمػػػػد نيكسػػػػوف رئػػػػيس الواليػػػػات ادلتحػػػػدة   النقػػػػد الػػػػورقي اإللزامػػػػي وحػػػػده
إىل إعػػػبلف  ايػػػة اتفاقيػػػة بريتػػػوف وودز  وفػػػك ارتبػػػاط الػػػدوالر   األمريكيػػػة حين ػػػذ

 بالذىب. 

 سعر الصرؼ
بعح. أي اسػػتبداؿ العملػػة بعضػػها بػػ  الصػػرؼ ىػػو اسػػتبداؿ عملػػة بعملػػة

وىػػػو يكػػػوف إمػػػا اسػػػتبداؿ عملػػػة بعملػػػة مػػػن جػػػنس واحػػػد  كاسػػػتبداؿ الػػػذىب 
بالػػػذىب  والفضػػػة بالفضػػػة  وإمػػػا اسػػػتبداؿ عملػػػة بعملػػػة مػػػن جنسػػػني سلتلفػػػني   

ة  والفضػػة بالػػذىب. أمػػا اسػػتبداؿ عملػػة بعملػػة مػػن ػداؿ الػػذىب بالفضػػػبػػػتػكاس
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ألنػو ربػا وىػو  ؛رط فيػو التما ػل  وال غلػوز فيػو التفاضػل مطلقػاً ػتػػجنس واحػد فيش
تبداؿ الورؽ النقدي الػذي ؽلكػن حتويلػو ػداؿ الذىب بالذىب  واسػتبػحراـ  كاس

 إىل قيمتو من الذىب بالذىب  ولذلك ال يوجد يف ىذه احلالة سعر الصرؼ. 
وأمػػػػا اسػػػػتبداؿ عملػػػػة بعملػػػػة مػػػػن جنسػػػػني سلتلفػػػػني  كاسػػػػتبداؿ الػػػػذىب 

نو غلوز بشػرط أللروبل بالفرنك  فبالفضة  واستبداؿ اجلنيو اإلصلليزي بالدوالر  وا
التقػػابح  وتكػػوف نسػػبة أحػػدعلا لآلخػػر ىػػي سػػعر الصػػرؼ. فسػػعر الصػػرؼ ىػػو 

 نسبة االستبداؿ بني عملتني سلتلفتني. 
ىو حاجة أحد ادلصػطرفني إىل العملػة   والذي ػلمل الناس على الصرؼ

 يف  يف العملػػػة ادلتداولػػػػة  الػػػيت بيػػػد ادلصػػػطرؼ اآلخػػػػر. أمػػػا الصػػػرؼ بػػػػني النػػػاس
نو واضػ   ويكػوف ألالدولة الواحدة  كصرؼ الذىب بالفضة  والفضة بالذىب ف

ألف الدولػػة تسػػري علػػى النظػػاـ الػػذىيب  والنظػػاـ الفضػػي   ؛بػػني الػػذىب والفضػػة
ويكػػوف بػػني العملتػػني سػػعر الصػػرؼ. وىػػو يقػػرر حسػػب سػػعر السػػوؽ  وال ضػػرر 

مػػن جنسػػني مػػن تغػػري سػػعر الصػػرؼ بػػني العملػػة الواحػػدة الػػيت تسػػتعملها الدولػػة 
 سلتلفني  ألنو كتغرّي سعر السلع. 

أمػػػا الصػػػرؼ بػػػني عملتػػػني سلتلفتػػػني لػػػدولتني  أو أكثػػػر  فهػػػذا ىػػػو الػػػذي 
وبيػػػاف احلكػػػم   توجػػد منػػػو ادلشػػػاكل. لػػػذلك كػػاف ال بػػػد مػػػن تثػػػو باعتبػػاره واقعػػػاً 

 الشرعي فيو  ويف سعر الصرؼ من حيث ىو. 
فػػة  وؼلتلػػف وضػػع الػػدوؿ أمػػا باعتبػػاره واقعػػاً فػػألف الػػدوؿ تتبػػع أنظمػػة سلتل

عػػػن وضػػػع الػػػدوؿ الػػػيت تتبػػػع النظػػػاـ الػػػورقي اإللزامػػػي.   الػػػيت تتبػػػع نظػػػاـ الػػػذىب
فحػػػػػني تتبػػػػػع عػػػػػدة دوؿ نظػػػػػاـ الػػػػػذىب  فػػػػػألف سػػػػػعر الصػػػػػرؼ بينهػػػػػا  أو نسػػػػػبة 
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أف تظػل  ابتػة تقريبػاً. فػألف كانػت تسػري علػى مػن ال بػد   االستبداؿ بني عمبل ػا
   الواقػػع ال تسػػتبدؿ عملتػػني سلتلفتػػنياألسػػلوب ادلعػػدم فػػاألمر  ػػاىر. ألنػػك يف

تبعاً لظروؼ العػرض والطلػب   قد تتغري قيمة كل واحدة منهما بالنسبة لؤلخر 
اخلاصػػػة بكػػػل منهمػػػا  وإظلػػػا أنػػػت تسػػػتبدؿ ذىبػػػاً بػػػذىب  وكػػػل مػػػا يف األمػػػر أف 

أو   الذىب قد طبع عليو يف إحد  الػدوؿ شػعار  أو صػورة سلتلفػة عػن الشػعار
عليو يف الدولة األخػر . وسػعر الصػرؼ بػني الػدولتني يكػوف الصورة اليت طبعت 

النسػػبة بػػني وزف الػػذىب الصػػايف يف عملػػة الدولػػة األوىل  ووزف الػػذىب   عندئػػذ
الصػػػػايف يف عملػػػػة الدولػػػػة الثانيػػػػة. وسػػػػعر الصػػػػرؼ بػػػػني الػػػػدوؿ الػػػػيت تتبػػػػع نظػػػػاـ 

يتوقفػاف علػى نفقػات نقػل   ال ؽلكن أف يتغري إال داخل حػدين معينػني  الذىب
الػػػػذىب بينهمػػػػا. ويطلػػػػق عليهمػػػػا اصػػػػطبلح حػػػػّدي الػػػػذىب  وحيػػػػث إف ىػػػػذه 

أف نقػوؿ إف  -بشػيء مػن التجػاوز-فيمكننػا   النفقات تكوف يف الغالب صػغرية
سعر  ابت تقريبػاً. وإف كانػت   بني الببلد اليت تتبع نظاـ الذىب  سعر الصرؼ

موضػػوع سػػعر الػػببلد تسػػري علػػى أسػػلوب النقػػود الورقيػػة النائبػػة  فأل ػػا تكػػوف يف 
  كما ىي احلاؿ يف األسلوب ادلعدم سواء بسواء. ألنػو يف ىػذه احلالػة   الصرؼ

أنػو بػدالً مػن أف   يقـو التداوؿ يف الواقع علػى النقػود ادلعدنيػة. وكػل مػا يف األمػر
ولػػذلك   تتػداوؿ بنفسػػها  تقػػـو ىػػذه النقػػود الورقيػػة مقامهػػا باعتبارىػػا نائبػػة عنهػػا

بػل تأخػذ حكمهػا يف كػل شػيء. وأمػا إف    الصػرؼ تأخذ وضعها ااماً يف سػعر
  كانػػت الػػببلد تسػػري علػػى أسػػلوب النقػػود الورقيػػة الو يقػػة  أي البنكنػػوت  فأل ػػا

إال أف الػػذىب يغطػػي جػػزءاً مػػن قيمتهػػا    وإف كانػت سػػائرة علػػى النظػػاـ الػػذىيب
وليس ىو قيمتهػا كلهػا. ولػذلك  تلػف قيمتهػا تسػب احتيػاطي الػذىب الػذي 

بينهما سعر الصرؼ. إال أف سعر الصرؼ ىذا يظل  ابتاً  وتسػهل  ذلا  ويتكوف
معرفتػػػػػو  ألنػػػػػو يتوقػػػػػف علػػػػػى نسػػػػػبة احتيػػػػػاطي الػػػػػذىب  وىػػػػػي كميػػػػػات معروفػػػػػة 
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 واضحة. 
فألنػػػػو ينشػػػػأ عندئػػػػذ   وأمػػػػا إذا اتبعػػػػت عػػػػدة دوؿ النظػػػػاـ الػػػػورقي اإللزامػػػػي

نػػو عنػػد امتنػػاع حتويػػل العملػػة إىل ذىػػب ألموضػػوع حتديػػد سػػعر الصػػرؼ بينهػػا. ف
ىػػي كيػػف يتحػػدد سػػعر   سػػعر زلػػدود  فػػألف ادلشػػكلة الػػيت تواجػػو الػػدوؿ حين ػػذب

 الصرؼ بني ىذه الدوؿ اليت تتبع النظاـ الورقي اإللزاميو
ىػي سػلع سلتلفػة   ىػو أف العمػبلت الورقيػة ادلختلفػة  وحل ىػذه ادلشػكلة

 ال لػػػذا ا  وإظلػػػا لقػػػدر ا  يتػػػداوذلا النػػػاس يف السػػػوؽ النقػػػدي العػػػادلي. ويشػػػمو ا
لػػذلك فػػألف نسػػبة االسػػتبداؿ بػػني  ؛علػػى شػػراء سػػلع أخػػر  يف مواطنهػػا األصػػلية
يتحػػػدد تبعػػػػاً للقػػػوة الشػػػرائية لكػػػػل   عملتػػػني ورقيتػػػني  أو سػػػعر الصػػػػرؼ بينهمػػػا

فسػعر الصػرؼ ىػو نسػبة االسػتبداؿ بػني   منهما يف موطنها اخلاص. وعلى ىػذا
نػت اللػرية اإليطاليػة عملتني. فلو كانت مصر وإيطاليا تتبعػاف النظػاـ الػورقي  وكا

تشمي هبا يف إيطاليا عشر وحػدات مػن السػلع  وكػاف اجلنيػو ادلصػري تشػمي بػو 
لكانػػػت نسػػػبة االسػػػتبداؿ بينهمػػػا ىػػػي جنيػػػو   يف مصػػػر مائػػػة وحػػػدة مػػػن السػػػلع

مصػػػري واحػػػد لكػػػل عشػػػر لػػػريات إيطاليػػػة. إال أف سػػػعر الصػػػرؼ ىػػػذا ؽلكػػػن أف 
يتبػػادؿ النػػاس هبػػا يف   سلتلفػػة ألف العمػػبلت الورقيػػة ىػػي عبػػارة عػػن سػػلع ؛يتغػػري

ال لػػػذا ا  وإظلػػػا لقػػػدر ا علػػػى شػػػراء سػػػلع   السػػػوؽ النقػػػدي العػػػادلي  ويشػػػمو ا
وجهػػػود مػػػن البلػػػداف الػػػيت أصػػػدر ا  فمتفػػػع قيمتهػػػا باطلفػػػاض أسػػػعار السػػػلع يف 
مواطنهػػػػػا األصػػػػػلية  وتػػػػػنخفح بارتفػػػػػاع أسػػػػػعار تلػػػػػك السػػػػػلع. فمنفعػػػػػة العملػػػػػة 

قو ا الشرائية. فػألف زادت ىػذه القػوة زادت منفعتهػا األجنبية عندنا تتوقف على 
للحصػػػوؿ علػػػى كميػػػة   لػػػدينا  وازداد اسػػػتعدادنا لػػػدفع كميػػػة أكػػػس مػػػن عملتنػػػا

تقابلهػػػا مػػػن العملػػػة األجنبيػػػة. وإف قلػػػت ىػػػذه القػػػوة قلػػػت منفعػػػة تلػػػك العملػػػة 
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للحصػػوؿ علػػى كميػػة مػػن   لػػدينا  وقػػل اسػػتعدادنا لػػدفع كميػػة كبػػرية مػػن عملتنػػا
يف   ألف تلك العملة األجنبية صرت ال تستطيع أف تشػمي هبػا ؛ألجنبيةالعملة ا

تشػػميو هبػػا  يف حػػني أف عملتنػػا ال تػػزاؿ  كنػػتبالقػػدر الػػذي    مواطنهػػا األصػػلية
زلافظة علػى قيمتهػا. فلػو فرضػنا أف مسػتو  األسػعار بػني مصػر وإصللػما يف سػنة 

جنيػػو مصػػري لكػػل معينػػة كػػاف مائػػة يف البلػػدين  وكػػاف سػػعر الصػػرؼ بينهمػػا ىػػو 
جنيػػو إصلليػػزي  فػػألف سػػعر الصػػرؼ يكػػوف متعػػاداًل  ويكػػوف القصػػد مػػن الصػػرؼ 
ىو احلصوؿ علػى سػد احلاجػة مػن البضػائع اإلصلليزيػة  ولػذلك ال ػلصػل إقبػاؿ  

علػػى اجلنيػػو اإلصلليػػزي يف ببلدنػػا. ولكػن لػػو ارتفػػع مسػػتو  األسػػعار   وال إعػراض
فػػألف اجلنيػػو اإلصلليػػزي   إصللػػما مائػػة عنػػدنا إىل مػػائتني  وبقػػي مسػػتو  األسػػعار يف

يف ببلدنا تتضاعف قيمتو  فيصب  سعر الصرؼ ىو جنيو مصري لنصػف جنيػو 
فيحصػػل اإلقبػػاؿ علػػى اجلنيػػو اإلصلليػػزي الطلفػػاض األسػػعار يف إصللػػما    إصلليػػزي

ويقل اإلقباؿ على اجلنيو ادلصري الرتفاع األسػعار يف مصػر. ويمتػب علػى ذلػك 
للجنيهات ادلصػرية سػيقل  وبالتػا  سػيقل إقبػاذلم علػى السػلع  أف طلب اإلصلليز

ادلصرية. وسيفضلوف عليها حتماً سػلعهم احلاليػة. ألف أسػعار السػلع ادلصػرية قػد 
بينمػػا أسػػعار السػػلع ادلنتجػػة عنػػدىم قػػد  لػػت كمػػا ىػػي.   ارتفعػػت إىل الضػػعف

رت وىكػػػػذا يتغػػػػري سػػػػعر الصػػػػرؼ تبعػػػػاً لتغػػػػري أسػػػػعار السػػػػلع يف البلػػػػد الػػػػيت أصػػػػد
بسػػبب زيػػادة   العملػػة. ولػػو ارتفػػع مسػػتو  األسػػعار يف بلػػد مػػا عنػػو يف بلػػد رخػػر

فتػػػنخفح القيمػػػة   أف يتغػػػري بينهمػػامػػن النقػػود مػػػثبًل  فػػألف سػػػعر الصػػرؼ ال بػػػد 
 اخلارجية لعملة الدولة اليت ارتفعت األسعار فيها.

تتمشػى مػع   بػني عملػة دولػة مػا والعمػبلت األجنبيػة  إف أسعار الصػرؼ
بػػني أسػػعار الصػػرؼ للعمػػبلت األجنبيػػة فيمػػا بينهػػا   عػػىن أنػػو لػػو كػػاف   العبلقػػة
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( ٓٓٗأو    ( لػػرية إيطاليػػةٕٓٓ( لاير إيػػرام  أو  ٓٓٔالػػدينار العراقػػي يعػػادؿ  
تكػػػوف يف   بػػػني العمػػػبلت األجنبيػػػة ىػػػذه  فػػػألف أسػػػعار الصػػػرؼ  فرنػػػك فرنسػػػي

ات فرنسػػػػية. ويف فرنكػػػػ ٗلاير واحػػػػد إيػػػػرام ي لريتػػػػني إيطػػػػاليتني  أو   إيػػػػراف ىػػػػي
لػػرية إيطاليػػة واحػػدة ي فػػرنكني فرنسػػيني  أو نصػػف لاير إيػػرام وىكػػذا.   إيطاليػػا

  لػػو كانػػت كػػل دولػػة تػػمؾ القيمػػة اخلارجيػػة لعملتهػػا  وىػػذا ىػػو مػػا ػلػػدث فعػػبلً 
تتغػػػري تبعػػػاً لتغػػػري مسػػػتو  األسػػػعار فيهػػػا  وال تفػػػرض القيػػػود الثقيلػػػة علػػػى حركػػػة 

لنقػػد األجنػػيب إىل نقػػد زللّػػي  أو النقػػد احمللّػػي إىل التجػػارة الدوليػػة  وعلػػى حتويػػل ا
نقػػد أجنػػيب. ولكػػن قػػد حتػػاوؿ دولػػة احملافظػػة علػػى القيمػػة اخلارجيػػة لعملتهػػا رغػػم 
ارتفػاع األسػعار فيهػا  وذلػك بواسػطة حتديػد طلػب ادلسػتوردين فيهػا علػى السػلع 

قػد   ةعن طريق التقليل من رخص االسترياد مثبًل. ويف مثل ىػذه احلالػ  األجنبية
ؼلتل التناسب بني أسعار الصرؼ ادلختلفة يف الػببلد ادلختلفػة. فهػذا االخػتبلؼ 

ال ؽلكػػػػن أف ػلػػػػدث إالّ إذا فرضػػػػت بعػػػػح   يف التناسػػػػب بػػػػني أسػػػػعار الصػػػػرؼ
الػػدوؿ قيػػوداً علػػى عمليػػات النقػػد األجنػػيب فيهػػا. وذلػػك ألنّػػو إف مل توجػػد ىػػذه 

فػريب   ويتهافػت النػاس علػى فألف التاجر قد يتمكن من استبداؿ العملة   القيود
فينػػػتج إعػػػادة التناسػػػب مػػػرة أخػػػر  بػػػني أسػػػعار الصػػػرؼ ادلختلفػػػة. وىػػػذه   ذلػػػك

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 

الػػػيت تقيػػػد معامبل ػػػا النقديػػػة هبػػػذه   عملػػػة الدولػػػةأف قيمػػػة   مثػػػل ىػػػذه األوقػػػات
تبعػاً لؤلنظمػة النقديػة ادلتبعػة يف كػل بلػد. ففػي    تلف من بلد إىل رخر  القيود

بػػػني   يظػػػل سػػػعر الصػػػرؼ الر ػػػي  البلػػػد الػػػذي فيػػػو نظػػػاـ سػػػعر الصػػػرؼ ادلوحػػػد
 إذ يشػػػػػميها البنػػػػػك ادلركػػػػػزي  والبنػػػػػوؾ   ابتػػػػػاً   عملتػػػػػو  وعملػػػػػة الدولػػػػػة ادلػػػػػذكورة

 ادلرخص ذلا  زاولة عمليات النقد األجنيب بسعر  ابت  ويبيعها بسعر  ابت.
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تتبػػػع نظػػػاـ سػػػعر الصػػػرؼ ادلوحػػػد  والػػػيت ال يتعهػػػد ال أمػػػا يف الػػػببلد الػػػيت 
العمػبلت األجنبيػة بسػعر معػني  فػألف أسػعار   فيها البنك ادلركػزي بشػراء  أو بيػع

ظػػروؼ العػػرض والطلػػب. تبعػػاً ل  ىػػذه العمػػبلت األجنبيػػة تتغػػري بػػني وقػػت ورخػػر
يف الػػػػػببلد الػػػػػيت تسػػػػػم  بتغػػػػػريات أسػػػػػعار العمػػػػػبلت   ويوصػػػػػف نظػػػػػاـ الصػػػػػرؼ

تبعاً لظروؼ العرض والطلب  بأنو نظػاـ أسػعار الصػرؼ ادلتغػرية.   األجنبية فيها
قػػػػد ال تنشػػػػأ فقػػػػا عػػػػن تغػػػػريات مسػػػػتويات   ويبلحػػػػ  أف أسػػػػعار الصػػػػرؼ فيػػػػو

شػػػأ أيضػػػاً بسػػػبب حتديػػػد حركػػػة األسػػػعار بينػػػو وبػػػني الػػػببلد األخػػػر   وإظلػػػا قػػػد تن
التجػػارة الدوليػػة  أو اخػػتبلؿ ادلػػوازين 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 

ض والطلب. ويف بعح البلداف األخر  يكوف نظاـ أسػعار الصػرؼ  روؼ العر 
ترمػػي إىل   قػػد توجػػد فيػػو معػػامبلت بػػني األفػػراد  ادلتغػػري شلنوعػػاً. ولكنػػو مػػع ذلػػك

بيع أو شراء عمبلت  أو حسابات أجنبية  بأسعار  تلػف كػل االخػتبلؼ عػن 
 األسعار الر ية. 

العػامل. وبعبػارة  ىذا ىػو الصػرؼ  وسػعر الصػرؼ لػد  الػدوؿ القائمػة يف
ىذا ىو واقع الصرؼ  وواقػع سػعر الصػرؼ يف بلػداف العػامل. أمػا احلكػم   أخر 

فػػػألف الدولػػػة اإلسػػػبلمية تسػػػري علػػػى   وسػػػعر الصػػػرؼ  الشػػػرعي بالنسػػػبة للصػػػرؼ
ذلػػػا   اً  أـ جعلتػػػو نقػػػوداً ورقيػػػة نائبػػػةػاً معدنيػػػػو نظامػػػػواء أجعلتػػػػنظػػػاـ الػػػذىب  سػػػ

قيمتهػػا اال يػػة اامػػاً  وسػػواء جعلػػت للنقػػد ة مسػػاٍو لػمقابػػل مػػن الػػذىب والفضػػ
ألنػو حكػم  ؛مل معػل  فأل ػا ملزمػة بالسػري عليػو ـادلعدم صػفة معينػة ال  تلػف أ

رعي  وتمتػػػب عليػػػو عػػػدة أحكػػػاـ شػػػرعية. والصػػػرؼ يف داخلهػػػا بػػػني اجلػػػنس ػشػػػ



 ٕٜٔ 

الواحػػد غلػػب فيػػو التما ػػل  وال غلػػوز فيػػو التفاضػػل. وكػػذلك الصػػرؼ يف خارجهػػا 
ر. وأمػػػا ػلواحػػػد ال ؼلتلػػػف مطلقػػػاً. فػػػاحلكم الشػػػرعي واحػػػد ال يتغيػػػس اػبػػػني اجلنػػػ

فألنػػو غلػػوز فيػػو التفاضػػل والتما ػػل  كالصػػرؼ بػػني   الصػػرؼ بػػني جنسػػني سلتلفػػني
رؽ يف ػة. وال فػػػالػػذىب والفضػػة  علػػى شػػرط التقػػابح يػػداً بيػػد بالػػذىب والفضػػ

يتغػػري. رعي واحػد ال ػألّف احلكػم الشػ ؛ذلػك بػني الصػرؼ يف الػداخل ويف اخلػارج
د  ػة يف الػػػداخل يػػػػداً بيػػػػػب والفضػػػػػفكمػػػا جػػػػاز التفاضػػػل يف الصػػػػرؼ بػػػػني الذىػػػ

وز التفاضػػل بينهمػػػا يف اخلػػارج يػػػداً بيػػد. وكػػػذلك احلػػاؿ يف الصػػػرؼ ػفكػػذلك غلػػػ
مػػػن النقػػػود ادلعدنيػػػة    بػػػني عملػػػة الدولػػػة اإلسػػػبلمية  وعمػػػبلت الػػػدوؿ األخػػػر 

لػػػػذىب والفضػػػػة مسػػػػاو اامػػػػاً أي الػػػػيت ذلػػػػا مقابػػػػل مػػػػن ا  والنقػػػػود الورقيػػػػة النائبػػػػة
لقيمتهػػا اال يػػػة  فألنّػػػو غلػػػوز فيهػػػا التفاضػػػل عنػػػد اخػػػتبلؼ اجلػػػنس. ولكػػػن علػػػى 
شػػرط أف يكػػوف يػػداً بيػػد يف الػػذىب والفضػػة  ولكػػن ال غلػػوز فيػػو التفاضػػل عنػػد 

 ألّف التفاضل ربا وىو حراـ شرعاً. ؛احتاد اجلنس  بل غلب التما ل
 يغطػػى قسػػم مػػن قيمتهػػا  أي الػػيت أمػػا النقػػود الورقيػػة الو يقػػة  وىػػي الػػيت

يكػػوف ذلػػا احتيػػاطي أقػػل مػػن قيمتهػػا اال يػػة  فأل ػػا تعتػػس قيمتهػػا النقديػػة  قػػدار 
ماذلػػػا مػػػن احتيػػػاطي  وتصػػػرؼ بعملتنػػػا اإلسػػػبلمية علػػػى ىػػػذا االعتبػػػار  وتأخػػػذ 

وهبػػػذا ادلقػػػدار  حكػػػم الصػػػرؼ بػػػني الػػػذىب والفضػػػة يف   حين ػػػذ هبػػػذا االعتبػػػار
 تبار قيمة االحتياطي فقا عند حساب الصرؼ. النقد ادلعدم  مع اع

أما النقود الورقيػة اإللزاميػة  وىػي نقػود ليسػت نائبػة عػن ذىػب أو فضػة  
فأل ػػا تأخػػذ حكػػم النقػػدين ادلختلفػػني  فيجػػوز   وال مسػػتندة إىل ذىػػب أو فضػػة

 أف يكوف ذلك يداً بيد.  من فيها التفاضل والتما ل  لكن ال بد
الدولػػة اإلسػػبلمية وبػػني عمػػبلت الػػدوؿ  وعلػػى ىػػذا فالصػػرؼ بػػني عملػػة
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كالصػرؼ بػني عملتهػا سػواء بسػواء. وجػائز أف يتفاضػل الصػرؼ    األخر  جائز
أل مػػػا مػػػن جنسػػػني سلتلفػػػني  علػػػى شػػػرط أف يكػػػوف يػػػداً بيػػػد بالنسػػػبة  ؛بينهمػػػا

 للذىب والفضة. 
لػػيس   ونسػػبة االسػػتبداؿ بػػني الػػذىب والفضػػة  أو سػػعر الصػػرؼ بينهمػػا

إظلػػا يتغػػري تسػػب سػػعر السػػوؽ للػػذىب والفضػػة. وال فػػرؽ يف ذلػػك  ابتػػاً اامػػاً  و 
بػػػػني الصػػػػرؼ يف الػػػػداخل  وبينػػػػو يف اخلػػػػارج. وكػػػػذلك احلػػػػاؿ بػػػػني عملػػػػة الدولػػػػة 
اإلسبلمية وعمبلت الػدوؿ األخػر   فألنّػو جػائز أف يتغػري سػعر الصػرؼ بينهمػا. 

ال   بػني عملػة الدولػة اإلسػبلمية وعمػبلت الػدوؿ األخػر   إالّ أف سعر الصرؼ
  :ي  ر يف الدولة اإلسبلمية لسببني ا نني

أف الػػػببلد اإلسػػػبلمية متػػػوفرة لػػػديها مجيػػػع ادلػػػواد اخلػػػاـ الػػػيت تلػػػـز  :أحػػػدعلا
لؤلمػة وللدولػػة. فػبل حتتػػاج إىل سػلع غريىػػا احتياجػاً أساسػػياً  أو احتيػاج ضػػرورة. 

 وذلذا تستطيع أف تستغت بسلعتها احمللية فبل ي  ر فيها التغري. 
حتتاجهػا مجيػع   كػالبموؿ مػثبلً    أف الببلد اإلسبلمية الػك سػلعاً  : انيهما

وا ذلػػا مثنهػػا ذىبػػاً. ػعػػػاس إال إذا دفػها للنػػػع أف انػػع بيعػػػتطيػػػالػػدوؿ يف العػػامل  وتس
لعها احملليػة  والػيت الػك سػلعاً ػلتاجهػا مجيػع ػت عن غريىػا بسػػغػتػوالدولة اليت تس

 سػعر الصػرؼ مطلقػاً  فهػي الػيت تسػتطيع أف ال ؽلكن أف ي  ر فيها تغيري  الّناس
 تتحكم يف األسواؽ العادلية النقدية  وال يستطيع أحد أف يتحكم بعملتها. 
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 التجارة الخارجية

إىل ادلبادلػػػػة   بعػػػػد أف انتقػػػػل تعامػػػػل البيػػػػع والشػػػػراء مػػػػن مبادلػػػػة ادلقايضػػػػة
عمػػل بػػني ازداد النشػػاط التجػػاري بػػني األفػػراد  وازداد تقسػػيم ال  بتوسػػيا النقػػود

األفػػػػػػراد يف البلػػػػػػد الواحػػػػػػد  وازداد تقسػػػػػػيمو بػػػػػػني الشػػػػػػعوب واألمػػػػػػم يف البلػػػػػػداف 
ادلختلفػػػة. وىكػػػذا انتهػػػى العهػػػد الػػػذي كػػػاف يعػػػيش فيػػػو الفػػػرد لنفسػػػو  وانتهػػػت 

 عػػزؿ عػػن غريىػػا مػػن   ش فيهػػا كػػل أمػػة  أو كػػل شػػعبػاألجيػػاؿ الػػيت كانػػت تعيػػ
اة ػيات احليػػػة مػػن مقتضػػػيػػة واخلارجػعوب واألمػػم  وأصػػبحت التجػػارة الداخليػػػالشػػ

 م. ػيف العال
والفػػػرؽ بػػػني التجػػػارة الداخليػػػة  والتجػػػارة اخلارجيػػػة  أف التجػػػارة الداخليػػػة 
ىي عمليات البيع والشراء بني أفراد األّمػة الواحػدة  وىػذه ينطبػق عليهػا أحكػاـ 

حػ  وال إشػراؼ البيع اليت ذكرىا الفقهاء  وال حتتاج إىل أيّة مباشػرة مػن الدولػة  
اإلسػػػبلـ يف البيػػػع  يف إلػػػزاـ النػػػاس بأحكػػػاـ  باشػػػر  وإظلػػػا حتتػػػاج إىل إشػػػراؼ عػػػاـم

  والشراء  ومعاقبة ادلخالفني ذلا  كأية عمليػة مػن عمليػات ادلعػامبلت  كاإلجػارة
فهػػػي عمليػػػات البيػػػع والشػػػراء الػػػيت   وغػػػري ذلػػػك. أمػػػا التجػػػارة اخلارجيػػػة  والػػػزواج

دولػػة واحػػدة. سػػواء أكانػػت بػػني  مػػري بػػني الشػػعوب واألمػػم  ال بػػني أفػػراد مػػن
غػري األخػر   يشػمي بضػاعة كػل منهمػا مػن دولػة    دولتني  أـ كانت بني فردين

عبلقػػػة دولػػػة بدولػػػة. ولػػػذلك  لينقلهػػػا إىل بػػػبلده  فهػػػي كلهػػػا تػػػدخل حتػػػت سػػػيطرة
تباشر الدولة منع إخراج بعح البضائع وإباحة بعضها  وتباشػر موضػوع التجػار 

مطلقاً  وتباشر موضػوع التجػار مػن غػري تباشر التجارة  احلربيني وادلعاىدين  فهي
علػػػيهم يف التجػػػارة اخلارجيػػػة  كالتجػػػارة  رعاياىػػػا. أمػػػا رعاياىػػػا فيكفػػػي اإلشػػػراؼ
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 إذ ىم من العبلقة الداخلية.   الداخلية
والتجػػارة اخلارجيػػة كانػػت تنتقػػل بػػني الػػدوؿ بواسػػطة األفػػراد مػػن التجػػار  

مػػارة  فيقػػـو بشػػراء بضػػاعة ينقلهػػا إىل فيػػذىب الرجػػل إىل بػػبلد أخػػر  ليحضػػر 
ببلده. أو يأخذ ىو بضاعة إىل ببلد أخر  لبيعها  ح  ػلضػر مثنهػا لػببلده  أو 

تقـو الدولػة بتنظػيم ىػذه   يشمي هبا بضاعة ػلضرىا لببلده  ويف مجيع احلاالت
التجػػػارة  واإلشػػػراؼ عليهػػػا مباشػػػرة. ومػػػن أجػػػل ذلػػػك وضػػػعت مراكػػػز ذلػػػا علػػػى 

وىذه ادلراكز ىي اليت يسػميها الفقهػاء مسػا . إذ ينبغػي للخليفػة حدود الببلد. 
علػػػػى ادلواضػػػػع الػػػػيت تنفػػػػذ إىل بػػػػبلد الكّفػػػػار مػػػػن الطػػػػرؽ    أف تكػػػػوف لػػػػو مسػػػػا 

ىػي الػيت تشػرؼ   فيفتشوف مػن مػّر هبػم مػن التجػار. فهػذه ادلسػا  علػى احلػدود
أجػػػػل  مباشػػػػرة علػػػػى التجػػػػارة الػػػػيت تػػػػدخل الػػػػببلد  أو الػػػػيت  ػػػػرج منهػػػػا. أي مػػػػن

سػػػػواء أكػػػػانوا بػػػػائعني أـ مشػػػػمين. فهػػػػي تقػػػػـو   اإلشػػػػراؼ مباشػػػػرة علػػػػى التجػػػػار
بتنظيم ىذه التجارة  وتنفذ ىذا التنظيم بواسطة ىػذه ادلراكػز الػيت علػى احلػدود. 
أي تقـو على تنظيم تنقل األشخاص  واألمواؿ الداخلة إليها  أو اخلارجة منهػا 

 عس حدودىا  وتشرؼ مباشرة على ذلك. 
كػػػػاف احلكػػػػم الشػػػػرعي ىػػػػو خطػػػاب الشػػػػارع ادلتعلػػػػق بأفعػػػػاؿ العبػػػػاد     ودلػػػا

كانػػػت األحكػػػاـ الشػػػرعية ادلتعلقػػػة بالتجػػػارة اخلارجيػػػة إظلػػػا نزلػػػت يف حػػػق أفػػػػراد 
مػػن ناحيػػة كونػػو شللوكػػاً   إظلػػا يتعلػػق بادلػػاؿ  اإلنسػػاف  وكػػاف احلكػػم ادلتعلػػق بادلػػاؿ

ر  ال باعتبػػار نػػوع باعتبػػار التجػػا  كانػػت أحكػػاـ التجػػارة   لفػػرد معػػني. ومػػن ىنػػا
إظلػػػػا ىػػػػي األحكػػػػاـ   ادلػػػػاؿ  وذلػػػػذا كانػػػػت األحكػػػػاـ ادلتعلقػػػػة بالتجػػػػارة اخلارجيػػػػة

أي مػن حيػث حكػم ا    من حيػث نظػر الشػرع ذلػم وألمػواذلم  ادلتعلقة باألفراد
 يف حقهم  ومن حيث حكم ا  يف أمواذلم ادلملوكة ذلم. 
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ة بالتجػػػارة  وال وعلػػػى ىػػػذا فػػػألف أحكػػػاـ التجػػػارة اخلارجيػػػة ليسػػػت متعلقػػػ
بادلنشػػأ الػػذي أنتجهػػا  وإظلػػا ىػػي متعلقػػة بالتػػاجر  ألّف أحكػػاـ ادلػػاؿ تابعػػة دلالػػك 

فمػػػا يصػػػدؽ مػػػن حكػػػم علػػػى ادلالػػػك يصػػػدؽ علػػػى مالػػػو   تأخػػػذ حكمػػػو  ادلػػػاؿ
فػألف حكػم التجػارة اخلارجيػة إظلػا ىػو   ادلملوؾ لو. وىػذا خبػبلؼ النظػاـ الرأ ػا 

حيػػث منشػػأ ادلػػاؿ  ال مػػن حيػػث التػػاجر. للمػػاؿ  ال لصػػاحبو  فينظػػر إليػػو مػػن 
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 

بغػػح النظػػر عػػن منشػػأ ادلػػاؿ الػػذي أنتجػػو  فالرأ اليػػة   دلالػػك ادلػػاؿ  أي للتػػاجر
ادلاؿ  واإلسبلـ يعتس الشخص. نعم إف لنوع ادلػاؿ الػذي يتػاجر بػو أ ػراً يف  تعتس

إباحػػػة التجػػػارة أو منعهػػػا  ولكػػػن ىػػػذا متعلػػػق بوصػػػف ادلػػػاؿ  مػػػن حيػػػث كونػػػو 
مضػػػػػراً  أو نافعػػػػػاً  ولػػػػػيس ىػػػػػو مػػػػػن حيػػػػػث منشػػػػػ ه. فػػػػػاحلكم إظلػػػػػا ىػػػػػو بالنسػػػػػبة 

ر الػػػػذين للشػػػػخص ادلالػػػػك للتجػػػػارة  أي بالنسػػػػبة للتػػػػاجر  ال للتجػػػػارة. والتجػػػػا
فهػػم إمػػا  : بل ػػة أصػػناؼ  يػػدخلوف أراضػػي الدولػػة اإلسػػبلمية  أو ؼلرجػػوف منهػػا

أشػػػخاص مػػػن رعايػػػا الدولػػػة  سػػػواء أكػػػانوا مسػػػلمني أـ ذميػػػني  وإمػػػا أشػػػخاص 
 معاىدوف  وإما أشخاص حربيوف. 

أمػػا الػػذين ىػػم مػػن رعايػػا الدولػػة اإلسػػبلمية  فألنّػػو ال غلػػوز ذلػػم أف ػلملػػوا 
عني بػػو أىػػل احلػػرب علػػى احلػػرب  مػػن األسػػلحة وكػػل مػػا إىل دار احلػػرب مػػا يسػػت

يسػػػػػتعاف بػػػػػو يف احلػػػػػرب. أي ػلػػػػػـر علػػػػػيهم أف ؼلرجػػػػػوا مػػػػػن الػػػػػببلد مجيػػػػػع ادلػػػػػواد 
ألّف فيػػو إمػػداد األعػػداء وإعػػانتهم  ؛االسػػماتيجية  الػػيت تسػػتعمل يف احلػػرب فعػػبلً 

 ألنّػػو تعػػاوف مػػع احلػػربيني ؛علػػى حػػرب ادلسػػلمني  ويعتػػس ذلػػك تعاونػػاً علػػى اإلا
  :علػػػػى ادلسػػػػلمني ؛ قػػػػاؿ ا  تعػػػػاىل                    ػػػػن . فػػػػبل ؽلك 
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سػواء أكػاف مسػػلماً أـ   وإخراجهػا مػن بػبلد اإلسػبلـ  أحػد مػن يػل ىػذه ادلػواد
ذمياً. ىذا إذا كاف إخراجها إعانة ألىل احلرب على احلػرب ضػد ادلسػلمني  أمػا 

نػػة ذلػػم ضػػد ادلسػػلمني فألنّػػو حين ػػذ غلػػوز. وأمػػا يػػل مػػا إذا مل يكػػن إخراجهػػا إعا
 ؛إلػػيهم  فألنّػػو غلػػوز  وضلػػو ذلػػك  وادلتػػاع  كالثيػػاب   عػػدا ذلػػك مػػن أنػػواع التجػػارة

  والنعػداـ معػػىن وىػم حػرب عليػو  َر أىػل مكػةػثمامػة أف يَِميػ الرسػوؿ أمػر ّّ ألف
حلػػػػػػرب اإلمػػػػػداد واإلعانػػػػػة للحػػػػػر   وألّف مػػػػػار ادلسػػػػػلمني كػػػػػانوا يػػػػػدخلوف دار ا

مػػػن غػػػري  هػػػور الػػػرد   وعلػػػى مػػػرأ  ومسػػػمع مػػػنهم  يف أيػػػاـ الصػػػحابة  للتجػػػارة
واإلنكػار علػيهم  مػع أنػو شلػا ال يسػكت عػػن مثلػو الصػحابة لػو كػاف غػري جػػائز  
فسػػػػكو م عػػػػن ذلػػػػك مػػػػع علمهػػػػم بػػػػو يعتػػػػس إمجاعػػػػاً سػػػػكوتياً. فيجػػػػوز للتجػػػػار 

للتجػارة  إالّ أف تكػوف ادلسلمني والذميني أف ؼلرجوا الطعػاـ وادلتػاع خػارج الػببلد 
 شلا حتتاج إليو الرعية لقلتو  فيمنع. 

ىػػذا بالنسػػبة للتجػػارة مػػع دار احلػػرب احملاربػػة حكمػػاً  أمػػا لػػو كانػػت دار 
وال   فألنّػػو ال مػػوز التجػػارة معهػػا  ال يف سػػبلح  (كألسػػرائيل احلػػرب زلاربػػة فعػػبلً 

ضػد ادلسػلمني   وال يف غريه  ألّف يف كل ذلك تقوية ذلا علػى الصػمود  يف طعاـ
 فيكوف معاونة على اإلا والعدواف فيمنع. 

ىذا بالنسبة إلخراج التجارة من الببلد  أمػا بالنسػبة إلدخػاؿ التجػارة إىل 
  :الػػػػببلد  فػػػػألف قولػػػػو تعػػػػاىل             عػػػػاـ يشػػػػمل التجػػػػارة الداخليػػػػة

إدخػاؿ ادلػػاؿ للػػببلد  والتجػارة اخلارجيػػة  ومل يػرد نػػص ؽلنػػع ادلسػلم أو الػػذمي مػػن 
  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 
 دوف أي حاجز.   بضاعة غلوز للفرد أف ؽللكها
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  م يعػػػػاملوف يف التجػػػػارة اخلارجيػػػػة تسػػػػب نصػػػػوصألفػػػػ  أمػػػػا ادلعاىػػػػدوف
ادلعاىدة ادلعقودة معهم  سواء أكاف ذلك يف البضاعة اليت ؼلرجو ػا مػن ببلدنػا  
أـ البضاعة اليت يػدخلو ا لببلدنػا. إالّ أ ػم ال ؽلك نػوف مػن أف يشػموا مػن ببلدنػا 
السػػػبلح  وكػػػل مػػػا يسػػػتعاف بػػػو علػػػى احلػػػرب  ولػػػو اشػػػموا ذلػػػك ال ؽلكنػػػوف مػػػن 

فػػأل م مل   وإف كػػانوا معاىػػدين  وىػػمألّف ذلػػك إعانػػة ذلػػم   ؛إخراجػػو مػػن ببلدنػػا
ؼلرجػػػوا عػػػن كػػػو م ؽلكػػػن أف يكونػػػوا زلػػػاربني  إالّ أف يكػػػوف ذلػػػك شلػػػا ال يعتػػػس 
إعانػػة ذلػػم  كػػأّف كانػػت مصػػلحة ادلسػػلمني يف تسػػليحهم بسػػبلح معػػني ال يػػ  ر  

ألّف منػػع بيػػع السػػبلح  ومػػا شػػاكلو شلػػا يسػػتعاف بػػو  ؛وال يصػػل إىل درجػػة اإلعانػػة
 ّلة عدـ إمداد العدو وإعانتو  فألذا ُعدمت العّلة ُعدـ احلكم. ىو لع  يف احلرب

أما احلربيوف فهم كل من ليس بيننػا وبيػنهم معاىػدات  وليسػوا مػن رعايػا 
الدولػػة اإلسػػبلمية  سػػواء أكانػػت حالػػة احلػػرب بيننػػا وبيػػنهم قائمػػة  أـ مل تكػػن  

حلػػػرب بيننػػػا فهػػػم يعتػػػسوف بالنسػػػبة للمسػػػلمني حػػػربيني. إالّ أنػػػو إف كانػػػت حالػػػة ا
فيعتػػػسوف كاعتبػػػار مػػػن نشػػػتبك معهػػػم يف معركػػػة  نأخػػػذ   وبيػػػنهم قائمػػػة بالفعػػػل

إف مل يكػػن أعطػػي أمانػػاً  ونسػػتحل أمػػواذلم. وإف   ونقتػػل مػػن نظفػػر بػػو  أسػػراىم
فألنّػػػو ال ػلػػػل مػػػنهم شػػػيء  إالّ مػػػن دخػػػل   مل تكػػػن حالػػػة احلػػػرب قائمػػػة بالفعػػػل
تس ىػو اعتبػار احلػر   ويعتػس مالػو مالو  فيع ـببلدنا بغري أماف  سواء دخل ىو أ

سػواء أكػاف التػاجر   أنو ماؿ حر . وعلى ىػذا األسػاس يعامػل التجػار احلربيػوف
فكلهػم يعتػسوف مػاراً  واحلكػم الشػرعي يف ذلػك يػتلخص فيمػا   بائعاً أـ مشػمياً 

  :يلي
ال غلػػػػػػوز حلػػػػػػر  أف يػػػػػػدخل دار اإلسػػػػػػبلـ إالّ بأمػػػػػػاف  أي بػػػػػػألذف خػػػػػػاص 

ه األمػػاف ىػػو إذف لػػو بالػػدخوؿ. فػػألف دخػػل بغػػري أمػػاف ينظػػر  بالػػدخوؿ. وإعطػػاؤ 
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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 أمػػواذلم مػػا ي خػػذ 

ي ادلعاملػة على األمواؿ اخلارجية  وىو أف نأخذ مػنهم مػا يأخػذوف مػن مارنػا  أ
بادلثػػل. ويسػػم  دلػػن دخػػل بػػالبيع والشػػراء طبقػػاً للتعامػػل  مثػػل حالػػة األشػػخاص 

أف يػدخلوا دوف إذف  أي بػالقريبني من حػدود الػببلد  فػألف التعامػل معهػم غلػري 
دوف أمػاف. أمػا إف مل غلػِر التعامػل معهػم علػى دخػوذلم مػاراً  أو جػر  التعامػػل  

ارة  عومػػػل معاملػػػة احلػػػر  غػػػري ولكػػػن الشػػػخص الػػػذي دخػػػل قػػػد دخػػػل بغػػػري مػػػ
التػػػاجر  فػػػبل ػلفػػػ  دمػػػو وال مالػػػو يف الػػػببلد. ولػػػو قػػػاؿ ج ػػػت مسػػػتأمناً ال يقبػػػل 
منو. وذلك ألّف إعطػاء األمػاف للحػر  شػرط يف اسػتحقاقو حفػ  دمػو ومالػو يف 

ف مل يُعَا األماف ال ػُلف   ويقـو مقاـ إعطػاء األمػاف التعامػل اجلػاري ألببلدنا  ف
ر فحسب  إذا كانوا ػلملػوف مػارة. وإعطػاء احلػر  األمػاف لنفسػو يف شأف التجا

اّ أراد   يعتػػػس إعطػػػاء لؤلمػػػاف دلالػػػو. فػػػألف نػػػو  احلػػػر  اإلقامػػػة يف الػػػببلد  وأقػػػاـ
فألنّػػػو   أو أقرضػػػهما إيػػػاه  الرجػػػوع إىل دار احلػػػرب  وأودع مالػػػو مسػػػلماً  أو ذميػػػاً 

  عػاد تػاجراً  أو رسػوالً  ينظر  فػألف عػاد إىل دار احلػرب لغػرض مػن األغػراض  أو
أو حلاجػػة يقضػػيها  اّ يعػػود إىل دار اإلسػػبلـ  فألنّػػو يبقػػى أمانػػو علػػى   أو متنزىػػاً 

ألّف خروجػػػو لػػػدار احلػػػرب مػػػع بقػػػاء نيتػػػو اإلقامػػػة يف دار اإلسػػػبلـ  ؛مالػػػو ونفسػػػو
وال يبطػػػػل األمػػػػاف   أشػػػػبو الػػػػذمّي إذا دخػػػػل دار احلػػػػرب  فيأخػػػػذ حكػػػػم الػػػػذميّ 

امت نيتػو العػودة إىل دار اإلسػبلـ. أمػا إف عػاد إىل دار خروجو لدار احلرب ما د
فلػو أراد الػدخوؿ مػرة  انيػة ػلتػاج   احلرب مستوطناً بطل األماف يف نفسو مطلقاً 

إىل أماف جديد. أما األماف بالنسبة دلالو فينظر فيو  فألف كاف مالو ىذا قػد أبقػاه 
ألنّػػو  ؛يبقػى ذلػذا ادلػاؿ يف دار اإلسػبلـ  بػأف أودعػو مسػلماً أو ذميػاً  فػألف األمػاف

ودلالػػو الػػذي معػػو. فػػألذا بقػػي مالػػو    بػػت األمػػاف لػػو  بدخولػػو دار اإلسػػبلـ بأمػػاف
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 بطػػػل األمػػػاف يف نفسػػػو وحػػػدىا  ورجػػػع ىػػػو وحػػػده لػػػدار احلػػػرب  يف دار اإلسػػػبلـ
 بدخولو يف دار احلرب  وبقي األمػاف يف مالػو البػاقي يف دار اإلسػبلـ  الختصػاص

لػػبطبلف بػػو  فػػألف مػػات انتقػػل ىػػذا ادلػػاؿ لوار ػػو  ألّف فػػيخص ا  ادلبطػػل يف نفسػػو
  حػق األمػافانتقػل   األماف حق الـز يتعلػق بادلػاؿ  فػألذا انتقػل ادلػاؿ إىل الػوارث

 .  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  

  كػػوف أمانػػو أمانػػاً ذلػػا ؛ وإذا أراد احلػػر  إدخػػاؿ مارتػػو مػػن غػػري أف يػػدخل ىػػووي
فألنّػػػو يُعطػػػى األمػػػاف لتجارتػػػو  أو ال يُعطػػػى. ألّف األمػػػاف للمػػػاؿ قػػػد ينفصػػػل عػػػن 

فألنّػػػو   وأعطػػػي أمانػػػاً لنفسػػػو  أمػػػاف الػػػنفس. فػػػألذا دخػػػل الشػػػخص احلػػػر  ببلدنػػػا
يكػػوف أمانػػاً دلالػػو الػػذي مل يػػدخل يكػػوف أمانػػاً لػػو ودلالػػو الػػذي معػػو تبعػػاً لػػو  وال 

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. 

أي دلالػػػو  أف   وعلػػػى ىػػػذا فألنّػػػو غلػػػوز للخليفػػػة أف يعطػػػي األمػػػاف لتجػػػارة احلػػػر 
كاف لو أف يرسػل ىػذه    أي لتجارتو  د دونو. فألف أعطي األماف دلالويدخل الببل

التجػػػارة مػػػع وكيلػػػو أو أجػػػريه أو غػػػري ذلػػػك. وهبػػػذا يتبػػػني أف مػػػاؿ احلػػػر  ػلتػػػاج 
وعلػػى ذلػػك فالتجػػػارة اخلارجيػػة ػلتػػػاج   كػػػاحلر  سػػواء بسػػػواء   دخولػػو إىل أمػػاف

   أعطػػي ذلػػا إذف دخوذلػػا إىل بػػبلد اإلسػػبلـ إىل أمػػاف  أي إذف مػػن الدولػػة  فػػألف
كاف على الدولة صيانتها كسائر أمواؿ الرعية  وإف دخلت بغري أمػاف  أي بغػري 

كانػػت ملكػػاً حػػبلالً للدولػػة  ذلػػا أف تسػػتو  عليهػػا. غػػري أف ىػػذا إذا كانػػت    إذف
ىػػػػذه التجػػػػارة ملكػػػػاً للتجػػػػار احلػػػػربيني  أمػػػػا إذا اشػػػػماىا تػػػػاجر مػػػػن رعيػػػػة الدولػػػػة 

فػػػبل ػلتػػػاج إدخاذلػػػا مػػػن قبلػػػو إىل أي   اد أف يػػػدخلهامسػػػلماً كػػػاف أو ذميػػػاً  اّ أر 
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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 

ال   صػػفقة البيػػع مل تػػتم  بػػل بػػديء بألجرائهػػا  كمػػا ىػػي احلػػاؿ يف التجػػارة اآلف
عتس التاجر ملزماً إالّ بعد تسػلمو أوراؽ شػحن البضػاعة  أو كػاف قػبح التجػارة ي

تعتػػس مػػارة   يف مثػػل ىػػذه احلالػػة  مل يػػتم بػػالرغم مػػن شػػرائها  فػػألف ىػػذه التجػػارة
حلػػػػػر   وػلتػػػػػاج دخوذلػػػػػا إىل أمػػػػػاف  أي إذف. فػػػػػألذا كػػػػػاف القػػػػػبح يعتػػػػػس  جػػػػػرد 

وتعتػػػس مػػػارة مسػػػلم أو   خروجهػػػا مػػػن ادلصػػػنع  أو  جػػػرد شػػػحنها  كػػػاف قبضػػػاً 
مل يكػػػن قبضػػػاً  وتعتػػػس   ذمػػػي  وإف كػػػاف القػػػبح يعتػػػس عنػػػد دخوذلػػػا إىل الػػػببلد

 مارة حر . 
ىذا بالنسبة لػدخوؿ مػارة احلػر   أو دخػوؿ التػاجر احلػر . أمػا بالنسػبة 
خلػػروج مػػارة احلػػػر  مػػن ببلدنػػا  أي بالنسػػػبة لشػػراء احلػػر  بضػػػاعة مػػن ببلدنػػػا  

فألنّػػو ينظػػر  فػػألف كانػػت ىػػذه البضػػاعة مػػن ادلػػواد االسػػماتيجية    وإخراجهػػا منهػػا
وككػػل مػػا يسػػتعاف بػػو يف احلػػرب علػػى العػػدو  فألنّػػو ؽلنػػع مػػن شػػرائو    كالسػػبلح

   وؽلنػػػع مػػػن إخراجػػػو  وإذا اشػػػماه منػػػع مػػػن يلػػػو وإخراجػػػو. أمػػػا ادلػػػواد األخػػػر 
  يشػميهافألنّػو يسػم  للحػر  الػذي أعطػي األمػاف أف   وضلػوه  وادلتاع  كالطعاـ

وأف ػلملهػػا وؼلرجهػػا مػػن ببلدنػػا  مػػا مل تكػػن شلػػا حتتػػاج إليػػو الرعيّػػة لقلتػػو  فألنّػػو 
حػػػني ذلػػػك ؽلنػػػع حلاجػػػة الرعيّػػػة إليػػػو  كمػػػا ؽلنػػػع التجػػػار ادلسػػػلموف والػػػذمّيوف مػػػن 

 لعّلة حاجة الرعية إليها.   إخراج ىذه ادلواد التجارية
ـ  وبالنسبة لدخوؿ ىذا بالنسبة خلروج التجار والتجارة من ببلد اإلسبل

فألف   التجار والتجارة. أما بالنسبة دلا يوضع على ىذه التجارة من ضرائب
احلكم الشرعي فيها ؼلتلف باختبلؼ التجار  ال باختبلؼ التجارة  ألّف نظرة 
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من حيث كو ا مااًل فقا  أو من حيث منش ىا    اإلسبلـ ليست للتجارة
كو ا شللوكة لشخص  ولذلك ؼلتلف من حيث    وإظلا نظرة اإلسبلـ للتجارة

بغح النظر عن منشأ التجارة  وعن   حكم ما يوضع عليها باختبلؼ التجار
مسلمًا كاف أو ذمياً  فألنّو   نوعها. فألذا كاف التاجر من رعايا الدولة اإلسبلمية

دلا رو  الدارمي وأيد وأبو عبيد عن عقبة   ال يوضع على مارتو شيء مطلقاً 
قاؿ « ال يدخل الجنة صاحب مكس» :يقوؿ  ع رسوؿ ا  بن عامر أنو 

أبو زلمد يعت عشاراً. والعشار أو العاشر ىو الذي يأخذ العشر على التجارة 
أعلمت أف  ،أنو سأؿ ابن عمر» :اليت تأ  من اخلارج. وعن مسلم بن ادلصب 
وعن إبراىيم بن « . لم أعلمو  ال عمر أخذ من المسلمين العشر؟ قاؿ:

  أنا أوؿ عاشر عّشر في اإلسالـ» : عت زياد بن حدير يقوؿ :جر قاؿمها
كنا نعشر . ما كنا نعشر مسلما  وال معاىدا   من كنتم تعشروف؟ قاؿ:. قلت

سألت زياد بن حدير  :وعن عبد الرين بن معقل قاؿ« . نصارع بني تغلب
كنتم قلت فمن  . ما كنا نعشر مسلما  وال معاىدا  » :من كنتم تعشروفو قاؿ

وعن يعقوب « . كما كانوا يعشروننا إذا أتيناىم  تجار الحرب تعشروف؟ قاؿ:
كتب عمر بن العزيز إىل عدي بن أرطاة:   :بن عبد الرين القاّري عن أبيو قاؿ

. وضع عن الّناس المكس  وضع عن الّناس المائدة  أف ضع عن الّناس الفدية 
   لى:ولكنو البخس الذي قاؿ اهلل تعا ،وليس بالمكس     

                فمن جاءؾ بصدقة فاقبلها منو، 
كتب عمر بن   :  . وعن كريز بن سليماف قاؿومن لم يأتك بها فاهلل حسيبو

أف اركب إلى البيت الذي   :عبد العزيز إىل عبد ا  بن عوؼ القاّري قاؿ
فانسفو فيو  ،ثّم احملو إلى البحر ،فاىدمو ،الذي يقاؿ لو بيت المكس ،برفح
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 :  رو  ىذه اآل ار اخلمسة أبو عبيد يف كتاب األمواؿ. قاؿ أبو عبيدنسفا  
 وجوه ىذه األحاديث اليت ذكرنا فيها العاشر  وكراىة ادلكس  والتغلي  فيو أنو 

عجم مجيعاً  فكاف سنتهم يفعلو ملوؾ العرب وال  قد كاف لو أصل يف اجلاىلية
أف يأخذوا من التجار عشر أمواذلم إذا مّروا هبا عليهم. يبني ذلك ما ذكرنا من  

ودومة   والبحرين  مثل  قيف  دلن كتب من أىل األمصار  كتب النيب 
فعلمنا هبذا أنو « أنهم ال يحشروف وال يعشروف»شلن أسلم   وغريىم  اجلندؿ

 فأبطل ا  ذلك برسولو   حاديث فيو كثريةقد كاف من سنة اجلاىلية مع أ
  أي ادلكوس  وباإلسبلـ  . أي أنو كاف من سنة اجلاىلية أف يأخذوا العشور

 فأبطل ا  ذلك باإلسبلـ. 
تػدؿ   واآل ار ادلروية عن العمػرين  فهذا احلديث ادلروي عن الرسوؿ 

مارتػو  ال  على أنو ال ي خػذ مػن ادلسػلم  وال مػن الػذمي شػيء مػن ادلكػس علػى
التجػػارة الػػيت يػػدخلها لػػببلد اإلسػػبلـ  وال التجػػارة الػػيت ؼلرجهػػا إىل دار احلػػرب. 

فلػم يأخػذ مػن التجػار ادلسػلمني  وال الػذميني   وقد فعل ذلك عمر بن اخلطػاب
فكػاف إمجاعػاً سػكوتياً  وىػو دليػل   شي اً من ادلكس  وأقره الصػحابة علػى ذلػك
علػػػى التجػػػارة حػػػني اػػػر علػػػى حػػػدود شػػػرعي. وادلكػػػس ىػػػو ادلػػػاؿ الػػػذي ي خػػػذ 

فتعسىا لتخرج منها  أو لتدخل إليها. والبيت الػذي يوضػع علػى احلػدود   الببلد
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 

مكػػس جػػخ مػػاؿ ادلكػػس  فهػػو إذاً خػػاص  :عػػو مكػػوس  يقػػاؿإدخاذلػػا ادلػػدف  مج
  ا ي خذ على التجارة. والنهي عن أخذ ادلكس عاـ فيشمل الذمي وادلسلم. 

عػػن حػرب الثقفػي عػػن جػده أ  أمػػو   وأمػا مػا رو  أبػػو عبيػد يف األمػواؿ
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وإنمػػػا العشػػػور علػػػى  ،لػػػيس علػػػى المسػػػلمين عشػػػور» :أنػػػو قػػػاؿ عػػػن النػػػيب 
منهػا طريقػاف روي   فػألف ىػذا احلػديث روي مػن  ػبلث طػرؽ« اليهود والنصػارع

فيهمػا عػن رلهػػوؿ  وروايػة حػرب بػػن عبيػد ا  الثقفػي  الػػيت رواىػا عػن جػػده أ  
فألنّػو مل   مل يقل فيها رواة احلػديث شػي اً  وسػكتوا عنهػا  عػبلوة علػى ذلػك  أمو

بعػدـ أخػذ يأخذ هبا أحد من اجملتهدين  ومل يُػَر أحد يستدؿ هبا  ال شلن يقولوف 
شػػيء علػػى التجػػارة  وال مػػن الػػذين يقولػػوف بأخػػذ ربػػع العشػػر مػػن ادلسػػلم زكػػاة  

تدلوا ػواسػ  ألخػذوا هبػا  ونصف العشر من الػذمي سياسػة. ولػو صػحت عنػدىم
 و. ػذ بػ خػفبل ي  حيحوػث مل يقل أحد بتصػث. فاحلديػباحلدي

ن ومػػ ،روي عػػن عمػػر بأنػػو كػػاف يأخػػذ مػػن المسػػلمين ربػػع العشػػروأمػػا مػػا 
أف يقػرف يف مػن   فػألف ذلػك ال بػد ومػن الحػربيين العشػر ،نصف العشػر الذميين

  يف بيعػػو وشػػرائو. أمػػا ادلسػػلم والػػذمي  واحلػػر   والػػذمي  حكػػم كػػل مػػن ادلسػػلم
حػني نصػت علػى حتػرمي ادلكػس    فألف األحاديػث صػرػلة يف حتػرمي األخػذ منهمػا

عمر مػن ادلسػلم زكػاة  فيكوف ما أخذه   نصاً عاماً   وىو أخذ ماؿ على التجارة
أل ػػم كػػانوا يأخػػذوف مػػن مارنػػا  ؛ومػػا أخػػذه مػػن احلػػر  مػػن قبيػػل ادلعاملػػة بادلثػػل

فيكػوف قػد   العشر  وما أخذه من الذمي ىو بناء علػى أنػو صػاحلهم علػى ذلػك
ألّف ا  أوجػػػب علػػػى الكّفػػػار  ؛أخػػػذ عمػػػبلً  عاىػػػدة الصػػػل   ومل يأخػػػذ مكسػػػاً 

فهػػو حػػق   ي خػػذ مػػنهم صػػلحاً مػػع اجلزيػػة  اجلزيػػة فقػػا  فػػألف كػػاف نصػػف العشػػر
صػػحة عقػػد الذّمػػة بعػػد   وعهػػد صػػحي   وإال فػػبل ػلػػل أخػػذ شػػيء مػػن أمػػواذلم

كل علػػّي ػالػػذي يشػػ وكػػافمػا مل ينقضػػوا العهػػد. قػاؿ أبػػو عبيػد:    باجلزيػة والصػػغار
 وؿ:ػعلت أقػػػفجػػ و أخػػذه )يعنػػي عمػػر( مػػن أىػػل الذّمػػة )يعنػػي نصػػف العشػػر(ػوجهػػ
ل ما ػذ منهم مثػؤخػفي وال من أىل الحرب  م الصدقةػهػذ منػؤخػوا بمسلمين فتػليس
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فوجدتػو إنمػا صػالحهم علػى  ،رت حػديثا  لػوػلم أدر مػا ىػو حتػى تدبّػػف. اػذوا منػأخ
  . جزية الرؤوس وخراج األرضين سوع ذلك صلحا  ؛

فألنّػػو   ىػذا بالنسػػبة للتػػاجر ادلسػلم أو الػػذمي  أمػػا بالنسػبة للتػػاجر ادلعاىػػد
تسػػب مػػا نصػػت عليػػو ادلعاىػػدة الػػيت بيننػػا وبيػػنهم  فػػألف نصػػت علػػى  ي خػػذ منػػو

إعفائػػو مػػػن أخػػذ شػػػيء يعفػػى مػػػن ذلػػك  وإف نصػػػت علػػى مقػػػدار معػػني ي خػػػذ 
 ادلقدار  فيطبق يف حقو ما نصت عليو ادلعاىدة. 

فحكمػػو أف نأخػػذ منػػو كمػػا تأخػػذ دولتػػو مػػن مارنػػا.   وأمػػا التػػاجر احلػػر 
أخػذنا منػو مثػل مػا يأخػذوف مػن مػار   بأمػاففألذا دخػل إلينػا مػنهم تػاجر حػر  

سواء أكػانوا مسػلمني أـ ذميػني. دلػا روي عػن أ  رللػز الحػق   الدولة اإلسبلمية
 كيف نأخذ من أىل الحرب إذا قدموا علينا؟ قاؿ: قالوا لعمر:» :بن ييد قاؿ

فكػػػذلك خػػػذوا  قػػػاؿ:. كيػػػف يأخػػػذوف مػػػنكم إذا دخلػػػتم إلػػػيهم؟ قػػػالوا العشػػػر
مػػػا كنػػا نعشػػػر » :ن قدامػػػة يف ادلغػػت. وعػػن زيػػػاد بػػن حػػدير قػػاؿذكػػره ابػػ« مػػنهم

كمػػا    ،تجػػار أىػػل الحػػرب فمػػن كنػػتم تعشػروف؟ قػػاؿ: قلػػت: ،مسػلما  وال معاىػػدا  
وقػػد فعػػل عمػػر ذلػػك رواه أبػػو عبيػػد يف األمػػواؿ. « كػػانوا يعشػػروننا إذا أتينػػاىم

  بػػل سػػكتوا عػػن ذلػػك    ومل ينكػػر عليػػو أحػػدمػػرأع ومسػػمع مػػن الصػػحابة علػػى
منػا إظلػا ىػو  خػذوفأياف إمجاعاً. إالّ أف األخػذ مػن مػار أىػل احلػرب مثػل مػا فك

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 

ألّف  ؛أكثر شلػا يأخػذوف منػاأقل شلا يأخذوف منا  ولكن ليس ذلا أف تأخذ منهم 
ويراعػي اخلليفػة   أخػذ ادلكػس لػيس جلبايػة ادلػاؿ  وإظلػا ىػو سياسػة ادلعاملػة بادلثػل
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 :فعػػػن سػػػامل بػػػن عبػػػد ا  بػػػن عمػػػر عػػػن أبيػػػو قػػػاؿ  يف ذلػػػك مصػػػلحة ادلسػػػلمني
لكػػػي يكثػػػر  ،كػػاف عمػػػر يأخػػػذ مػػن النػػػبط مػػػن الزيػػت والحنطػػػة نصػػػف العشػػر»

رواه أبػػػو عبيػػػد يف األمػػػواؿ. « طنيػػػة العشػػػرويأخػػػذ مػػػن الق  الحمػػػل إلػػػى المدينػػػة
والعشػػػر ىػػػو مػػػا كػػػانوا يأخػػػذوف مػػػن مارنػػػا يف ذلػػػك الوقػػػت. وعلػػػى ذلػػػك فػػػألف 
ادلكس الذي ي خذ على مارة احلربيني يتبع فيو ما تقتضػيو مصػلحة الدولػة  مػن 
إعفػػػػاء أو أخػػػػذ مكػػػػس  قليػػػػل أو كثػػػػري  علػػػػى أف ال يزيػػػػد ذلػػػػك عػػػػن مثػػػػل مػػػػا 

 يأخذوف من مارنا. 

 التجارة الخارجية واقع
للتجارة الدولية فائدة كس   دلا ينجم عنها من ربػ  حقيقػي عظػيم. وشلػا 

بػني   والتنافس احلاد  يزيد ادلرء يقينا بأعلية التجارة الدولية ىو التطاحن الشديد
يف سػػػبيل اكتسػػػاب األسػػػواؽ اجلديػػػدة  واالحتفػػػاظ باألسػػػواؽ   الػػػدوؿ الكػػػس 

بضائعها  وتسػتورد منهػا ادلػواد اخلػاـ دوف عػائق. القدؽلة اليت كانت تصرؼ فيها 
ونتػػائج خاصػػة. والسػػبب الرئيسػػي لقيػػاـ   وميػػزات  وللتجػػارة الدوليػػة خصػػائص

ىػػػو االخػػػتبلؼ يف نسػػػب تكػػػاليف السػػػلع ادلختلفػػػة بػػػني دولػػػة   التجػػػارة الدوليػػػة
مػػ  اختلفػػت فيهػػا   وأخػػر . ومػػن صػػا  الػػدوؿ أف تقػػـو التجػػارة الدوليػػة بينهػػا

 النسبية. التكاليف 
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 الميزاف التجاري
ة الصػػػادرات ادلنظػػػورة  والػػػواردات ػزاف التجػػػاري ىػػػو ادلقارنػػػة بػػػني قيمػػػػادليػػػ

ادلنظػػػورة. فلػػػو وضػػػعنا قيمػػػة الصػػػادرات يف جهػػػة  ا وضػػػعنا قيمػػػة الػػػواردات يف 
جهػػػة أخػػػر  حلصػػػلنا علػػػى ادليػػػزاف التجػػػاري. فػػػألف فاقػػػت قيمػػػة الصػػػادرات قيمػػػة 

يف صػػاحلنا. ألف الػػدوؿ تكػػوف مدينػػة لنػػا بػػالفرؽ الػػواردات كػػاف ادليػػزاف التجػػاري 
ديد ػلتسػػتنػػا لمعبػػني قيمػػة صػػادراتنا  وقيمػػة وارداتنػػا. فيكػػوف طلػػب اخلػػارج علػػى 

ة البضػػػػائع  يفػػػػوؽ طلبنػػػػا علػػػػى العمػػػػبلت األجنبيػػػػة لػػػػنفس الغػػػػرض. إال أف ػقيمػػػػ
ألف الػدخل  ؛ادليزاف التجاري ال يعطػي الصػورة الصػحيحة عػن االقتصػاد األىلػي

ليس مقصػوراً علػى أربػاح التجػارة اخلارجيػة  بػل ىنػاؾ أشػياء أخػر  تػدر األىلي 
وتعتػػػػس مػػػػن الػػػػدخل األىلػػػػي. ولكػػػػن ادليػػػػزاف التجػػػػاري يعطػػػػي الصػػػػورة   واردات

الصػػػحيحة عػػػػن مارتنػػػػا اخلارجيػػػػة. وال يصػػػػ  أف ػلػػػػرص علػػػػى أف يكػػػػوف ادليػػػػزاف 
ذلػا أغػراض التجاري لصاحلنا  إال إذا مل تكن للدولة أغراض أخر . أما إذا كاف 

د ػأخر  تتعلق بادلبدأ  أو الدعوة لو  أو تتعلق باإلعداد الصناعي  أو تتعلػق بسػ
ف الدولػػة الػػيت نتعامػػل معهػػا ػبة دلوقػػػبالنسػػ  يةػياسػػػق بػػأمور سػات  أو تتعلػػػاحلاجػػ

مارياً  وما نريده أف يكوف عليو  أو بالنسبة للموقف الدو  ومػا يػ  ر فيػو  فألنػو 
  ويضػػػحى بػػػأف يكػػػوف ادليػػػزاف التجػػػاري يف غػػػري صػػػاحلنا. يتبػػػع الغػػػرض ادلقصػػػود

ولكنهػا يف نفػس الوقػت نظػرة دولػة  ال   وإف كانػت نظػرة ربػ   فالنظرة التجارية
 قبل الرب  التجاري.   ة وكيا اػدؼ الدولػا ىػراعى فيهػرد  فيػرة فػنظ
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 العالقة النقدية بين الدوؿ
ألنو ال بػد مػن أف تػدفع  ؛التجارة اخلارجية توجد عبلقة نقدية بني الدوؿ

الدولػػة مثػػن البضػػائع بعملػػة البلػػد الػػيت تسػػتورد منهػػا  أو بالعملػػة الػػيت تقبلهػػا. وال 
بػػػد مػػػن أف تقػػػبح مثػػػن البضػػػاعة الػػػيت تبيعهػػػا بعملتهػػػا  أو بالعملػػػة الػػػيت تريػػػدىا  

 وبذلك توجد العبلقة النقدية بني الدوؿ. 
وىنػػػاؾ تبػػػادؿ   ظػػػورةوىنػػػاؾ تبػػػادؿ السػػػلع  أو الصػػػادرات والػػػواردات ادلن

أو مػػػػا يسػػػػمى بالصػػػػادرات والػػػػواردات غػػػػري ادلنظػػػػورة  وىػػػػي تشػػػػمل   اخلػػػػدمات
  وشػػػحن البضػػػائع بػػػني الػػػدوؿ  وأجػػػور السيػػػد  كنقػػػل الركػػػاب   خػػػدمات النقػػػل

ومػا تسػتلزمو مػن دفػع عمولػة    والتلفوف الدو   واخلدمات التجارية  والتلغراؼ
ع اخلدمات ادلرتبطػة تركػة السػياحة. للوكبلء والسماسرة  وكذلك مجي  أو  سرة

نػػػو يأخػػػذ ألف  فعنػػػدما يػػػذىب السػػػائ  إىل بلػػػد أجنػػػيب  وينفػػػق فيػػػو بعػػػح دخلػػػو
أمػػواالً 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 

نػػاً بعملػػة مقبولػػة يف ذلػػك البلػػد  شلػػا تػػوفر لػػد  الدولػػة مػػن ىػػذه عملتهػػا  أو إذ
نعػػػرض عملتنػػػا األىليػػػة طػػػالبني   العملػػػة. وإننػػػا ألجػػػل أف نػػػدفع قيمػػػة الػػػواردات

مػن أجػل احلصػوؿ علػى   العملة األجنبية  أو نعرض بضاعتنا يف الببلد األجنبية
ذلػػا إغلػػاد عملتهػػا. فاحلصػػوؿ علػػى عمػػبلت أجنبيػػة أمػػر ضػػروري للدولػػة  ليتػػأتى 

عبلقة مارية  أو عبلقة اقتصادية مع الدوؿ. إال أنو ال غلػوز أف نضػحي بعملتنػا 
فنعرضػػػػػها لبلضػػػػػطراب  وزعزعػػػػػة الثقػػػػػة هبػػػػػا يف سػػػػػبيل إغلػػػػػاد عبلقػػػػػة ماريػػػػػة  أو 
-اقتصادية  بػل غلػب أف صلعػل حتكمنػا ضلػن يف العبلقػات االقتصػادية اخلارجيػة 

أسػس ىػذه العبلقػات. وبػذلك يتيسػر  أساسػاً مػن -مارية كانت  أو غري ماريػة
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مػػػع حصػػػولنا علػػػى العمػػػبلت األجنبيػػػة الػػػيت نريػػػدىا.   لنػػػا احملافظػػػة علػػػى عملتنػػػا
وللمسػػاعدة علػػى ذلػػك غلػػب أف تتجنػػب الدولػػة أخػػذ القػػروض  سػػواء أكانػػت 
قصرية األجل أـ طويلة األجل  أل ا من األشياء الػيت تسػبب اضػطراباً يف سػوؽ 

 اً يف قيمة نقدنا. عملتنا  كما قد تسبب ىبوط

 سياسة التجارة الخارجية
  التجػػػػػارة اخلارجيػػػػػة ىػػػػػي عبلقػػػػػة الدولػػػػػة بغريىػػػػػا مػػػػػن الػػػػػدوؿ  والشػػػػػعوب

أي ىػػػػي رعايػػػػة شػػػػ وف األمػػػػة التجاريػػػػة مػػػػن ناحيػػػػة   مػػػػن ناحيػػػػة ماريػػػػة  واألمػػػػم
أف تكػػػوف ىػػػذه السياسػػػة مبنيػػػة علػػػى أسػػػس معينػػػة  تتقيػػػد مػػػن وال بػػػد   خارجيػػػة

ظػػػرة األمػػػم للتجػػػارة اخلارجيػػػة تبعػػػاً الخػػػتبلؼ تسػػػب ىػػػذه األسػػػس. و تلػػػف ن
وجهػػة نظرىػػا للحيػػاة  فتعػػني تسػػبها عبلقا ػػا مػػع األمػػم اخلارجيػػة. كمػػا  تلػػف 
أيضاً باختبلؼ نظر ا دلصػلحتها اخلاصػة اقتصػادياً  لتحقيػق الػرب  االقتصػادي. 

يف االحتػػاد السػػوفيييت  ومػػن ىنػػا صلػػد سياسػػة التجػػارة اخلارجيػػة لػػد  االشػػماكيني
مبنية علػى نظػر م االشػماكية يف تطػوير  بل ا ياره يف بداية التسعينيات  كانتق

العامل. فهم مػع مبلحظػتهم للػرب  االقتصػادي يصػّنفوف السػلع بالنسػبة للبلػداف  
وأدوات   و ػػػػاداً  وأدويػػػػة  ػلػػػػاولوف أف يبيعػػػػوا سػػػػوريا أدوات زراعيػػػػةقػػػػد كػػػػانوا ف

والثيػاب  وأدوات   ناعات اجلػنبصناعية للصناعات اليت تنتج ما يستهلك  كص
علػػى تطػػويرىم وتقػريبهم مػػن النظريػػة ومػػا شػاهبها  شلػػا يسػػاعد يف نظػرىم   احلرا ػة

. وحني يستوردوف بضػاعة ال يسػتوردوف إال مػا يزيػد اإلنتػاج  ومػا ىػم االشماكية
فأل ػا تسػري  -كػألنكلما مػثبلً -يف حاجة إليػو فحسػب  خبػبلؼ البلػداف الرأ اليػة 

النفعيػػة أساسػػاً لسياسػػة التجػػارة اخلارجيػػة  فتبيػػع كػػل  ةجاعلػػ  ادلػػاديوراء الػػرب  
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شيء جلميع الشعوب واألمم  ما داـ ػلقػق رتػاً اقتصػادياً. أمػا مػا تفعلػو أمريكػا 
والصػػني يف أصػػناؼ معينػػة  ومنػػع التجػػارة معهمػػا   مػػن تقييػػد التجػػارة مػػع روسػػيا

تػػػػابع للسياسػػػػة يف أصػػػػناؼ أخػػػػر   فػػػػألف ذلػػػػك لػػػػيس تابعػػػػاً لوجهػػػػة النظػػػػر  بػػػػل 
احلربيػػة  باعتبػػار أ ػػا تعاملهمػػا كػػدولتني زلػػاربتني حكمػػاً  وإف مل تكونػػا زلػػاربتني 

 . فعبلً. وما عدا ذلك فألف أساس سياسة التجارة عند أمريكا قائم على النفعيةذلا 
إال أف االقتصػػػػػاديني الغػػػػػربيني اختلفػػػػػوا يف النظػػػػػرة إىل التجػػػػػارة اخلارجيػػػػػة  

   :منها ادلذاىب التالية  تلفةوكانت ذلم فيها مذاىب سل
 :حرية المبادلة -ٔ

ونظريػػػة حريػػػة ادلبادلػػػة تقضػػػي بػػػأف مػػػري ادلبػػػادالت التجاريػػػة بػػػني الػػػدوؿ 
دوف أي قيػػػد  وبعػػػدـ فػػػرض أي رسػػػم مجركػػػي  أو أي حػػػاجز يواجػػػو االسػػػترياد. 
  وىذا ادلػذىب يعػت زواؿ رقابػة الدولػة  فأل ػا ال تعػود مكلفػة ال  راقبػة التصػدير

 راقبػػة االسػػترياد  باعتبػػار أف التػػوازف بػػني التصػػدير واالسػػترياد ت منػػو القػػوانني وال 
 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 

هي اليت تقـو بتنظيمها  وتشرؼ مباشػرة عليهػا  سػواء أكانػت لسيطرة الدولة  ف
أـ ماريػػة. ولػػذلك ال يصػػ  األخػػذ   عبلقػػات بػػني أفػػراد  أـ عبلقػػات اقتصػػادية

ألف الدولػػػة اإلسػػػبلمية تباشػػػر منػػػع إخػػػراج بعػػػح  ؛بنظريػػػة حريػػػة ادلبادلػػػة مطلقػػػاً 
وإف   وإباحػػػة بعضػػػها  وتباشػػػر موضػػػوع التجػػػار احلػػػربيني وادلعاىػػػدين   التجػػػارات

 كانت تكتفي باإلشراؼ على رعاياىا يف مار م اخلارجية كتجار م الداخلية. 
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 :الحماية التجارية -ٕ
ونظريػػػػػة احلمايػػػػػة التجاريػػػػػة تقضػػػػػي بػػػػػأف تتػػػػػدخل الدولػػػػػة لتحقيػػػػػق تػػػػػوازف 
ادلبػػػػػادالت مػػػػػع اخلػػػػػارج. والقصػػػػػد مػػػػػن احلمايػػػػػة التجاريػػػػػة ىػػػػػو التػػػػػأ ري يف ادليػػػػػزاف 

تػػوازف العفػػوي بػػني التصػػدير واالسػػترياد ال ؽلكػػن التجػػاري ومعاجلػػة العجػػز. ألف ال
أف ػلقػػق أي تػػوازف  وال يسػػد أي عجػػز  فػػبل بػػد مػػن احلمايػػة التجاريػػة. ولػػذلك 

 وقيود للتصدير واالسترياد.   توضع رسـو مجركية
وىػػػذه النظريػػػة كمػػػا وردت قاصػػػرة  أل ػػػا معػػػل تػػػدخل الدولػػػة مػػػن أجػػػل 

العجػػز  وتقتصػػر علػػى ذلػػك  وىػػذا ق تػػوازف ادلبػػادالت مػػع اخلػػارج  أو سػػد ػحتقيػػ
إظلػػا يكػػوف دلعاملػػة الػػدوؿ األخػػر    غػػري صػػحي   فػػألف تػػدخل الدولػػة اإلسػػبلمية

بادلثل  ويكوف لسد حاجػات الػببلد  ويكػوف لتػوفري أربػاح ماليػة  ويكػوف إلغلػاد 
عمػػػبلت صػػػعبة  ويكػػػػوف ألجػػػل الػػػدعوة اإلسػػػػبلمية. فحصػػػر التػػػدخل لتحقيػػػػق 

وف مػن ػ . بػل تػدخل الدولػة يكػػفقػا غػري صحيػز ػد العجػػتػوازف ادلبػادالت  وسػ
 ة  ومن أجل يل الدعوة اإلسبلمية. ػاريػوم  ةػواقتصادي  ةيػياسػل أغراض سػأج
  :االقتصاد القومي -ٖ

ادلشػػتقة مػػن   (الحمايػػة التربويػػةونظريػػة االقتصػػاد القػػومي مرتبطػػة بفكػػرة  
روف أف النمػػػو نظريػػػة الصػػػناعات الثقيلػػػة. وأصػػػحاب نظريػػػة االقتصػػػاد القػػػومي يػػػ

االقتصػػػػػادي لؤلمػػػػػة غلػػػػػػب أف يهػػػػػدؼ إىل إعطائهػػػػػا السػػػػػػلطاف السياسػػػػػي  مػػػػػػع 
الرعوية الزراعيػة   :السلطاف االقتصادي. ويروف أف ظلو أي بلد ؽلر  راحل  بلث

ا الزراعيػػة الصػػناعية  ا الزراعيػػة الصػػناعية التجاريػػة. وأف الػػببلد ال تكػػوف ذات 
وسػػكاناً ذوي مواىػػب   ومسػػتعمرات  سػػلطاف حقيقػػي إال عنػػدما الػػك أسػػطوالً 
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ادلنتجػة  والنمػو االقتصػادي  كشػرط أساسػي   سلتلفة. وال بد من انسجاـ القػو 
للسلطاف السياسي. ويروف أنػو وإف كانػت الصػبلت االقتصػادية الدوليػة تسػتفيد 
مػػػن حريػػػة ادلزايػػػة  ولكػػػن يشػػػمط يف ذلػػػك أف يبلػػػش كػػػل مػػػن البلػػػداف ادلتنافسػػػة 

قواه  وتنشيطاً ذلذا النمو غلب ياية الصػناعة. أمػا الزراعػة  درجة الكماؿ يف ظلو
وإظلػا غلػوز تصػدير منتجا ػا دوف قيػد أو شػرط  ويػمؾ   يايػة ةفبل حتصل ذلػا أيػ

سعرىا حراً تسب شرائا السوؽ احلرة. وعلى ىذا فألف نظرية االقتصاد القػومي 
  ف قويػػػػةأف تكػػػػو إىل صػػػػناعية يف جوىرىػػػػا. وىػػػػي تقػػػػوؿ إف األمػػػػم الػػػػيت تطمػػػػ  

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  
وىػػػو ادلػػػواد األوليػػػة  يبقػػػى ذلػػػك عػػػاطبًل  وغػػػري مسػػػتعمل  فيجػػػب إذاً يف سػػػبيل 

أي األيػػدي العاملػػة  وادلػػوارد األوليػػة  ضػػم اسػػتثمار ىػػذه القػػو   وىػػذه ادلػػوارد  
رلػػاؿ صػػناعي إىل جانػػب الزراعػػة  والػػببلد الػػيت تنػػذر نفسػػها للزراعػػة وحػػدىا ال 
الػػك اإلمكانيػػػات االقتصػػادية  وال مسػػػتو  ادلعيشػػة الػػػيت ؽللكهػػا البلػػػد الزراعػػػي 
والصػػناعي يف رف واحػػد. فاالقتصػػاد القػػومي يفػػرض ضػػرورة وجػػود الصػػناعة مػػع 

حػػ  تقػػف الػػببلد علػػى رجليهػػا اقتصػػادياً. فهػػو يأخػػذ احلمايػػة التجاريػػة الزراعػػة  
للصػػناعة  ويفػػرض القيػػود البلزمػػة علػػى الصػػادرات والػػواردات الصػػناعية وحػػدىا  

 ويأخذ حرية ادلبادلة للزراعة  وغلعلها حرة دوف أي قيد. 
ألّف تػػرؾ احلريػػة للمبػػادالت الزراعيػػة  ؛وىػػذه النظريػػة ال يقػػوؿ هبػػا اإلسػػبلـ

ع اخلارج يعت عدـ مراقبة الدولة لتجارة ادلنتجات الزراعية مع اخلارج  وىػذا ال م
ألّف الدولػػة تتػوىل تنظػػيم كػل مػػا ؼلػرج ويػػدخل للػببلد مػػن مػواد زراعيػػة  أو  ؛غلػوز

وغريىػػػا  فتمنػػػع خػػػروج بعػػػح ادلػػػواد  وتبػػػي  بعضػػػها  وتتػػػوىل مباشػػػرة   صػػػناعية
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ت تكتفػػػػػػي باإلشػػػػػػراؼ علػػػػػػى موضػػػػػػوع التجػػػػػػار احلػػػػػػربيني وادلعاىػػػػػػدين  وإف كانػػػػػػ
  تسػػػػب مصػػػػلحة الػػػػببلد  رعاياىػػػػا. أمػػػػا تػػػػدخل الدولػػػػة يف الشػػػػ وف الصػػػػناعية

فألنّو مػن ىػذه اجلهػة يكػوف أمػراً مػن أمػور رعايػة شػ وف األّمػة    لتنشيا الصناعة
وىػػػػو مػػػػا يػػػػأمر بػػػػو اإلسػػػػبلـ  إال أف ذلػػػػك مقيػػػػد  صػػػػلحة الػػػػدعوة  مػػػػع تنشػػػػيا 

  أف االقتصػػاد القػػومي  ويتبػػني مػػن ىػػذاالصػػناعة  ال لتنشػػيا الصػػناعة وحػػدىا. 
يػػػدخل فيمػػػا ىػػػو مػػػن رعايػػػة شػػػ وف األّمػػػة الػػػيت   وإف كػػػاف يف جػػػزء مػػػن الصػػػناعة

يقوؿ هبا اإلسبلـ  ولكنو يف ىذا ؼلالف اإلسػبلـ  لعػدـ ربطػو  صػلحة الػدعوة  
والنظريػػػة كلهػػػا إمجػػػاالً  ػػػالف اإلسػػػبلـ للحريػػػة الزراعيػػػة ادلطلقػػػة. وذلػػػذا ال يأخػػػذ 

 هبذه النظرية. ادلسلموف 
  :السياسة االكتفائية -ٗ

يقصػػػػد بالسياسػػػػة االكتفائيػػػػػة طمػػػػوح بلػػػػػد مػػػػن الػػػػػببلد إىل كفايػػػػة نفسػػػػػو 
بنفسػػػو  وتأليفػػػو وحػػػدة اقتصػػػادية مغلقػػػة تسػػػتغت عمػػػا سػػػواىا  فػػػبل تسػػػتورد وال 
تصدر. فغايتها تتجاوز سياسػة احلمايػة. و تلػف عػن االقتصػاد القػومي  وتغػاير 

   نظرية حرية ادلبادلة.
قػػػػد ملػػػػت   والسياسػػػػة االكتفائيػػػػة الػػػػيت طبقػػػػت بػػػػني احلػػػػربني األخريتػػػػني

االكتفائيػػة التوسػػعية. وكانػػت  :والثانيػػة  االكتفائيػػة االنعزاليػػة :أحػػدعلا  بشػػكلني
أدلانيػا النازيػة ظلػوذج الػببلد الػيت أخػػذت بالسياسػة االكتفائيػة  وكانػت فيهػا عبػػارة 

الداخليػػة واخلارجيػػة  الػػيت مل تعػػد تػػتبلءـ عػػن تػػدبري أجلأ ػػا إليػػو السياسػػة األدلانيػػة 
 مع قواعد ادلبادلة العادلية. 

والسياسػػػػة االكتفائيػػػػة وإف كانػػػػػت عبػػػػارة عػػػػن تػػػػػدابري تسػػػػتهدؼ أىػػػػػدافاً 
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سياسية  فألف ذلا يف نظرىم أساساً اقتصادياً للنظػاـ  يػتلخص يف أف البلػد الػذي 
سػػتطيع العػػيش. غلػػب أف ي  وأيػػدي عاملػػة  ورالت  ؽللػػك مػػواد أوليػػة  وكيماويػػة

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 

أف تسػػتعد مػػن علػػى كفايػػة نفسػػو بنفسػػو  فػػبل بػػد  جعػػل االقتصػػاد األىلػػي قػػادراً 
لبلسػػتغناء عػػن كثػػري مػػن احلاجػػات  ألّف السياسػػة االكتفائيػػة معػػل البلػػد عػػاجزاً 
عػػػن كفايػػػة مجيػػػع احلاجػػػات  وادلهػػػم ىػػػو أف تػػػوفر ىػػػذه السياسػػػة مػػػن االقتصػػػاد 
األىلػػػي احلاجػػػات األساسػػػية للفػػػرد  ولؤلمػػػة  وللدولػػػة  تػػػوفرياً غلعلهػػػا سػػػائرة يف 

يتحػػػتم علػػػى الدولػػػة الػػػيت تسػػػري حسػػػب السياسػػػة   تصػػػاعدي. ومػػػن ىنػػػا طريػػػق
أف تعمػل بطريقػة مػا إىل ضػم الػببلد الػيت حتتػاج   يف التجارة اخلارجية  االكتفائية

حلػػػوز ادلػػػواد األوليػػػة  أو األسػػػواؽ  أو األيػػػدي العاملػػػة  أو الفنيػػػني  وغػػػري   إليهػػػا
ج  وإمػػا بعقػػد معاىػػدات ذلػػك شلػػا حتتػػاج إليػػو. وذلػػك الضػػم يكػػوف إمػػا باالنػػدما 

ماريػػػػة. أمػػػػا إلغػػػػاء احلػػػػدود االقتصػػػػادية فألنّػػػػو يعػػػػت ضػػػػم الػػػػببلد  أي يعػػػػت إلغػػػػاء 
احلػػدود السياسػػية  إذ ال ؽلكػػن إلغػػاء احلػػدود االقتصػػادية مػػن غػػري إلغػػاء احلػػدود 

حلػػػػوز ادلػػػػواد الناقصػػػػة   السياسػػػػية. وإذا مل تسػػػػتطع ضػػػػم األقطػػػػار الػػػػيت حتتاجهػػػػا
س علػػػى عػػػدـ إشػػػباع بعػػػح حاجا ػػػا  وتسػػػعى لعػػػدـ لػػػديها  فأل ػػػا غلػػػب أف تصػػػ

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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اليػػة ىػػي الػػيت ىػػذا ىػػو ملخػػص السياسػػة االكتفائيػػة االنعزاليػػة والتوسػػعية. فاالنعز 
تكوف فيها احلاجات األساسية متوفرة. والتوسعية يف مد  معني تكػوف بالضػم  

مػػػػن أجػػػػل تػػػػوفري احلاجػػػػات البلزمػػػػة  سػػػػواء أكانػػػػت حاجػػػػات   أو بادلعاىػػػػدات
أساسػػية أـ كماليػػة. والنػػا ر يف السياسػػة االكتفائيػػة ال غلػػدىا معاجلػػة ماريػػة  وال 

ي م قػػت دلػػا يعػػمض الدولػػة مػػن حصػػار وإظلػػا ىػػي تػػدبري وقػػائ  معاجلػػة اقتصػػادية
اقتصػػادي  أو مػػاري. فهػػي ليسػػت معاجلػػة للعبلقػػات اخلارجيػػة  وإظلػػا ىػػي دفػػاع 

حني تغز  من اخلػارج باحلصػار االقتصػادي والتجػاري  فهػي داخلػة   عن الببلد
يف تث األساليب  وليسػت يف تػث األحكػاـ. ولػذلك ال يقػاؿ مػا ىػو احلكػم 

اؿ إ ػػا تنػػاقح اإلسػػبلـ أو  الفػػو  بػػل ىػػي أسػػلوب الشػػرعي يف شػػأ ا  وال يقػػ
مػػػػن األسػػػػاليب الػػػػيت تتبػػػػع  فت خػػػػذ ىػػػػذه السياسػػػػة كأسػػػػلوب إذا كانػػػػت واقعيػػػػة 
عمليػػة  أي إذا كػػاف ىنػػاؾ واقػػع يف احلصػػار  وكػػاف شلكنػػاً االكتفػػاء باقتصػػاديات 

إلشػػباع احلاجػػات األساسػػية. وال ت خػػذ ىػػذه السياسػػة إذا كػػاف لػػيس ذلػػا   الػػببلد
أو األفػراد.   أو األّمة  وال ؽلكن االستغناء عن احلاجات األساسية للدولةواقع  

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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