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  :مقدمة

والصالة والسالم على  ،الحمد هلل رب العالمين حمدا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه

 :وبعد ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،ه وصحبهلأشرف المرسلين وعلى آ

" دراسات معمقة في مقاصد الشريعة " بعد دراستنا في السداسي األول في هذا المقياس 

ـ رحمه لإلمام الشاطبي "  موافقاتال" مدتنا في ذلك كتاب ، وقد كان ع"مقاصد المكلف " لمبحث 

وما خطه في هذا المبحث من درر مازالت إلى اليوم هي المنبع األساس لكل ما قيل في مبحث هللا ـ 

 .وعالقتها بمباحث مقاصد الشريعة" النوايا والقصود "

مقاصد " المقياس هو بعد كل ذلك فإن المقرر علينا في هذا السداسي فيما يتعلق بهذا 

أفرده عالمة المقاصد في العصر الحديث الشيخ دمحم  ،، وهي مبحث معاصر"التصرفات المالية 

أفرده بالبيان كما أفرد  " اإلسالمية  مقاصد الشريعة" الطاهر بن عاشور في كتابه الشهير 

 لمما  .والضبط ،الةواألص ،والسبق ،التميزوكان نصه في هذا الباب له من  ،مقاصد أحكام العائلة

فإننا سنعتمد نصه  ؛ وتقديرا لهذه الخاصة ،في غيره في حدود اطالعي ؛ فاعتبارا لهذه الميزة أجده

وكذا بعض اإلسقاطات  ،وكذا التعليق فيما يقتضي ذلك ،ونتواله بالشرح والبيان ،في هذا المقياس

 .الواقعية والمعاصرة فيما يتعلق بمقاصد التصرفات المالية

 :وقد كان تناول ابن عاشور لهذا القسم من المقاصد على هذ النحو هذا

باإلشارة إلى  ،وفيه تناول ما يشبه المدخل العام لهذه المقاصد :الماليةـ مقاصد التصرفات 

 .عناية الشريعة اإلسالمية بأحكام المال عموما

 مقاصد الشريعة في المعامالت المنعقدة على عمل األبدان:ـ المحور األول

 مقاصد أحكام التبرعات  :ـ المحور الثاني

 مقاصد أحكام القضاء والشهادة  :ـ المحور الثالث

دمحم " :وفي الحاشية تعليقات المحقق وهو ،"نص ابن عاشور " هذا وقد وضعت في المتن 

في المحاضرات  دمتغني عما يق التي ال ،مضافا لها بعض التعليقات والشروح"  الطاهر الميساوي 

 .ما ذكره ابن عاشور في هذا المبحثلكل  ،وبيان ،ومقارنات ،وبسط ،توسيعمن 

االنتفاع بما في هذه المباحث من نظرات خاصة لعالمة المقاصد الشيخ وفقنا هللا وإياكم إلى 

 .طيب هللا ثراه بسحائب الرحمة والرضوان دمحم الطاهر بن عاشور

 أد عبد القادر بن حرزهللا      
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   التصرفات الماليةمقاصد 

 

ما يَُظنُّ بشريعة جاءت لحفظ نظام األمة وتقوية شوكتها وعزتها إالا أن يكون لثروة األمة 

وإذا استقرينا . في نظرها المكان السامي من االعتبار واالهتمام
1
أدلة الشريعة من القرآن والسنة   

الدالة على العناية بمال األمة وثروتها، والمشيرة إلى أن به قِواَم أعمالها وقضاَء نوائبها، نجد من 

في نظر الشريعة حظاً ال يستهان به ذلك أدلة كثيرة تفيدنا كثرتُها يقينًا بأن للمال 
2
. 

وجعُل انتفائها شعاَر  جعلُها شعاَر المسلمين،وما َعدُّ زكاة األموال ثالثةً لقواعد اإِلسالم و

َكاةَ : المشركين في نحو قوله تعالى اَلةَ َويُْؤتُوَن الزا َوَوْيٌل ، ونحو قوله (55: المائدة) يُِقيُموَن الصا

َكاةَ  (6) ِلْلُمْشِرِكينَ  (7-6: فصلت)  الاِذيَن اَل يُْؤتُوَن الزا
3

إالا تنبيه على ما للمال من القيام بمصالح ، 

 ً ً وإنفاقا ْزَق ِلَمْن يََشاُء ِمْن قال هللا تعالى في معرض االمتنان ( وقد. )األمة اكتسابا ُ يَْبُسُط الر ِ َّللاا

ً (28: القصص) ِعبَاِدهِ  ا َرَزْقنَاُهْم يُْنِفقُونَ : ، وقال في معرض المواساة بالمال ثناًء وتحريضا  َوِمما

ا َرَزْقنَاُكمْ ، (3: البقرة) ُزي َِن ِللنااِس ُحبُّ الشاَهَواِت ِمَن الن َِساِء : ، وقال(852: البقرة) أَْنِفقُوا ِمما

َمِة َواأْلَْنعَاِم َواْلَحْرثِ  ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوا : عمران آل) َواْلبَنِيَن َواْلقَنَاِطيِر اْلُمَقْنَطَرةِ ِمَن الذاَهِب َواْلِفضا

 َوأَْوَرثَُكْم أَْرَضُهْم َوِديَاَرُهْم َوأَْمَوالَُهمْ : ، وقال(48: المدثر) َوَجعَْلُت لَهُ َمااًل َمْمدُودًا: ، وقال(42

                                                           
1
ة في حياة الفرد والجماعة، وله تأثيره الكبير في الدنيا واآلخرة - ويتاضح ذلك بالمقارنة بين تعاليم . للمال في اإلسالم مكانة مهما

ما أعسر دخول ملكوت هللا على ذوي : )فيما ترويه عنه األناجيل المعتمدة يقول المسيح: المسيحية وتعاليم اإلسالم في هذا الجانب

وجاء رجل يريد أن يتبع المسيح ويسير معه، [. 4(]المال، فألن يدخل الجمل في ثقب اإلبرة أيسر من أن يدخل الغني ملكوت هللا

 [!8]اذهب فبع مالك ثم اتبعني: فقال

ة لتحقيق مقاصد شرعية دنيوية وأخروية، فردية واجتماعيةأما اإلسالم فينظر إلى المال نظرة أخرى،  فال . إنه يعتبره وسيلة هاما

يستطيع المرء أن يحافظ على حياته المادية إال بالمال، فبه يأكل، وبه يشرب، وبه يلبس، وبه يبني مسكنه، وبه يصنع سالحه الذي 

ر حياته ويرق ِيها ِ  .يدافع به عن نفسه وحرماته، وبه يطو 

ي ويتصداق ويعتق الرقاب، ويسهم في الخيرات، كما قال تعالىوبه   :يستطيع أن يزك ِ

ثُما َكاَن * أَْو ِمْسِكيناً ذَا َمتَْربٍَة * َيتِيماً ذَا َمْقَرَبٍة * أَْو إِْطعَاٌم فِي يَْوٍم ِذي َمْسغَبٍَة * فَكُّ َرقَبٍَة * َوَما أَدَْراَك َما اْلعَقَبَةُ * فاَل اْقتََحَم اْلعَقَبَةَ }

ْبِر َوتََواَصْوا بِاْلَمْرَحَمةِ   [.47-44:البلد]{ ِمَن الاِذيَن آَمنُوا َوتََواَصْوا بِالصا

ً }ولهذا اعتبر القرآن المال  َوال تُْؤتُوا }: َعَصب الحياة، قال تعالى –كما يقولون في عصرنا  –لحياة الناس، أْي أنه ( قواما)أو { قِيَاما

ً السُّفََهاَء أَْموَ  ُ لَُكْم قِيَاما  [.5:النساء]{ الَُكُم الاتِي َجعََل َّللاا

وقد وصف كثيرا من األنبياء بالغنى والمال، كاألنبياء الذين آتاهم هللا الملك، مثل يوسف عليه السالم، الذي مكان هللا له في أرض 

أ منها حيث يشاء، وداود عليه السالم، الذي آتاه الملك والحكمة، وس ليمان عليه السالم، الذي آتاه هللا ملكا ال ينبغي ألحد مصر يتبوا

 .من بعده

ا على اإلنسان في ذاته، كما يعتقد بعض أصحاب األديان والفلسفات التي تقوم على  ولقد ذكر القرآن أن المال ليس نقمة وال شرًّ

البوذية في فارس، والرواقية في اليونان، البرهمة في الهند، و: الحرمان من الطيبات، وعلى تعذيب الجسد حتى تسمو الروح، مثل

 .والنصرانية وبخاصة الرهبانية فيها

ي المال  ِ اْلَخْيِر لََشِديدٌ }: في عدد من آياته، كما في قوله تعالى عن اإلنسان( خيرا)بل رأينا القرآن يسم ِ ، [2:العاديات]{ َوإِناهُ ِلُحب 

ْن َخْيٍر فَِلْلَواِلدَْيِن َواألَْقَربِيَن َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السابِيِل َوَما تَْفعَلُواْ يَْسأَلُونََك َماذَا يُنِفقُوَن قُْل مَ }: وقال َ ا أَنفَْقتُم م ِ  ِمْن َخْيٍر فَإِنا َّللاا

تََرَك َخْيًرا اْلَوِصياةُ ِلْلَواِلدَْيِن َواألَْقَربِيَن بِاْلَمْعُروِف  ُكتَِب َعلَْيُكْم إِذَا َحَضَر أََحدَُكُم اْلَمْوُت إِن}: ، وقال عزا وجلا [845:البقرة]{ بِِه َعِليمٌ 

 [.421:البقرة]{ َحقًّا َعلَى اْلُمتاِقينَ 

 ..المال وَسعَة الرزق من مثوبة هللا العاجلة لعباده الصالحين في الدنيا: كما اعتبر القرآن في كثير من آياته
2
يمة علمية كبيرة في تحقيق كشوف نوعية في مباحث مقاصد الشريعة، وسيعول عليه كثيرا يعطي ابن عاشور لمسلك االستقراء ق-

 ..في ضبط مقاصد الشريعة المتعلقة بالتصرفات المالية
3
فاََل : ، وقوله(22 – 23: المدثر) َولَْم نَُك نُْطِعُم اْلِمْسِكينَ ( 23)قَالُوا لَْم نَُك ِمَن اْلُمَصل ِيَن : اآليات في هذا كثيرة مثل قوله تعالى - 

 .، المؤلف(31: القيامة) َصداَق َواَل َصلاى
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ُ َمغَانَِم َكثِيَرةً تَأُْخذُوَنَها: ، وقال(87: األحزاب) َوآَخُروَن : ، وقال(81: الفتح) َوَعدَُكُم َّللاا

ِ  يَْضِربُوَن ِفي لَْيَس : يسافرون في التجارة، وقال: أي( 81: المزمل) اأْلَْرِض يَْبتَغُوَن ِمْن فَْضِل َّللاا

الاِذيَن : أي تت جروا في أشهر الحج، وقال( 492: البقرة) َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْبتَغُوا َفْضاًل ِمْن َرب ُِكمْ 

ِ َوِرْضَوانًاأُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوأَْمَواِلِهْم يَ   (.2: الحشر) ْبتَغُوَن فَْضاًل ِمَن َّللاا

َوَجاِهدُوا بِأَْمَواِلُكْم َوأَْنفُِسُكْم فِي َسِبيِل : ونب ه على ما في المال من قضاء نوائب األمة فقال

 ِ ِ َواَل تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَ : ، وقال(24: التوبة) َّللاا  (.495: البقرة) ى التاْهلَُكةِ َوأَْنِفقُوا فِي َسِبيِل َّللاا

ونعم عون الرجل الصالح هو ما أطعم "، "إن هذا المال َخِضرةٌ ُحلوة: "ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول هللا 

"منه الفقير
1
"إن المكثرين هم األقلون يوم القيامة إال من قال هكذا وهكذا: "وقال. 

2
وأشار بيده إلى . 

"ابن جميل إالا أنه كان فقيراً فأغناه هللا( أي ال ينكر وال يكره)ما َينِقُم : "البذل، وقال
3
وفي صحيح . 

يا رسول هللا ذهب أهل الدثور باألجور: قالوا ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  أن أناساً من أصحاب: مسلم
4

،  يُصلُّون 

هللا لكم ما  أوليس قد جعل: "كما نصل ي ويصومون كما نصوم، ويتصد قون بفضول أموالهم، قال

: فقالوا ملسو هيلع هللا ىلصفرجع الفقراء إلى رسول هللا : إلى أن قال.. ."تصد قون به؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة

ذلك فضل هللا يؤتيه : "ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا . سمع إخواننا أهُل األموال بما فعلنا ففعلوا مثل ما فعلنا

"من يشاء
5
. 

ً : هلل ملَكاً يدعوإن : "وفي الحديث "اللهم أعط منفقاً خلفًا وُممسكاً تلفا
6
فحرض على اإلنفاق . 

أمسك : "لكعب بن مالك ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول هللا . من اإلمساك بوعيد التلفبوعد الَخلف للمال، وحذ ر 

                                                           
1
صلى أن رسول هللا : وهو ما روى أبو سعيد الخدري. ملسو هيلع هللا ىلصشبيه المال بالَخِضرة مبني على تمثيل وقع في صدر كالم رسول هللا  - 

ا أخاف عليكم ما يف: "قال هللا عليه وسلم يا رسول هللا أََو يأتي الخير بالشر؟ : فقال رجل". تح عليكم من زهرة الدنيا وزينتهاإن  مم 

ا ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم إال آكلة الخضر . إنه ال يأتي الخير بالشر: "فقال أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها [ فإنها]وإن  مم 

 .المؤلف... " لإن هذا الما[ ثم رتعت]استقبلت عين الشمس فثلطت ثم بالت 

انظر صحيح . هذا وقد جمع المؤلف بين أكثر من طريق في رواية الحديث عند البخاري ومسلم، ولم يتقيد بتمام لفظهما فيه

، ج 8، مج 8228، وراجع أطرافه في كتاب الجهاد، الحديث 258-254، ص 8، ج 4، مج 4265البخاري، كتاب الزكاة، الحديث 

، ص 8، ج 4135، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، الحديث 888، ص 7، ج 2، مج 6287لحديث ، وكتاب الرقاق، ا891، ص 3

 .789، ص 4158، وكذلك الحديث 747
2
، وكتاب 887-886، ص 7، ج 2، مج 6223جزء من حديث مطول عن أبي در في صحيح البخاري، كتاب الرقاق، الحديث  -

-626، ص 8، ج 995، وفي صحيح مسلم، كتاب الزكاة، الحديث 447-446، ص 3، ج 8، مج 8322االستقراض وأداء الديون، 

، 547، ص 4؛ والحاكم في المستدرك، ج 585و  352، ص 8، وقد أخرجه كذلك أحمد عن أبي هريرة في المسند، ج 627

 .وصححه، ووافقه الذهبي

ا َخاِلدٌ فَإِناُكْم تَْظِلُموَن ورسو: ".... ؛ وتمامه253، ص 8، ج 4، مج 4262صحيح البخاري، كتاب الزكاة، الحديث  - 3 له، َوأَما

ا اْلعَبااُس بن عبد المطلب فعمُّ رسول هللا  ، "فَِهَي عليه صدقه َوِمثْلَُها َمعََها ملسو هيلع هللا ىلصَخاِلدًا، قَِد اْحتَبََس أَدَْراَعهُ َوأَْعتَادَهُ فِي َسبِيِل هللاِ، َوأَما

 .626، ص 4، ج 923صحيح مسلم، كتاب الزكاة، الحديث 
4
 .األموال الكثيرة، واحدها دَثْر بفتح فسكون، المؤلف: الدُّثور بضم الدال -

5
، كتاب 697، ص 4116جمع المؤلف بين ألفاظ طريقين للحديث، كالهما عند مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، الحديث  -

 .246، ص 8، ج 595المساجد، الحديث 
6
؛ وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب في المنفق 223، ص 8، ج 4، مج 4228صحيح البخاري، كتاب الزكاة، الحديث  - 

 .211، ص 8، ج 4141والممسك، الحديث 
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"بعض مالك فهو خير لك
1
إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن : "وقال لسعد بن أبي وقاص .

"تدعهم عالة يتكف فون الناس
2
 .إلى غير ذلك من أدلة طافحة ،

إلزالة ما خامر نفوَس كثير من أهل العلم من توهم أن المال وإنما أَفَْضُت في ذكر األدلة 

ً  نليس منظوراً إليه بعين الشريعة إال إغضاًء، وأنه غير الق م  .معاملتها إال رفضا

ة إلى  الفضائل النفسانيّة لكن الجانب الروحاني من الشريعة المنب ه على جعل انصراف الهم 

ً للمستدرجين من أهل . في الدرجة األولىوالكماالت الُخلقيّة  والداعي الشيطاني العارض غالبا

اق الثروة والمال بوضع ذلك في أساليب كفران نعمة الرز 
3
شكره، قد  دون وضعها في مواضع ،

                                                           
1
 .853، ص 5، ج 3، مج 2676صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة براءة، الحديث  - 

2
 .852، ص 3، ج 8، مج 8728صحيح البخاري، كتاب الوصايا، الحديث  - 

3
 :ربط المال واالقتصاد باإليمان واألخالق - 

 :ربطه بأصلين كبيرين –فيما يتعلاق بالمال أو باالقتصاد  –من مقاصد الشريعة األساسية 

وح، والدنيا باآلخرة، والخلق بالخالقربطه باإليمان باهلل وبالمعاني الربانية، وبهذا تمتزج المادة : أولهما  .بالرُّ

ربطه بالقيم واألخالق، حتى ال يسير االقتصاد سائبا، يتابع الهوى، ويسعى وراء المنفعة، وإن كان وراءها شرٌّ خطير، : وثانيهما

 .وإثم كبير على الناس

 

 ربط المال واالقتصاد باإليمان والربانية: أوال

ربطه باإليمان باهلل تعالى، وبالمعاني الربانية، من معرفته : المتعل ِقة بالمال والثروة، أو باالقتصاد من أهم وأبرز مقاصد الشريعة

تعالى ومحباته وذكره وشكره وحسن عبادته، والرجاء في رحمته، والخشية من عقابه، والتوكُّل عليه، إلى آخر هذه المعاني، التي 

س   .مستمدا من القرآن والسنة .في حياة المسلم( الجانب الرباني)تؤس ِ

 :ولهذا أساس معرفي واضح أصيل، يتمثال فيما يلي

إن هللا تعالى خلق هذا الكون علوياه وسفلياه، ليعرفه الناس ويعبدوه، ويقوموا له بحق ِه، باعتباره الخالق العظيم، والرب األعلى، .4

ر ما في السماوات وما في األرض لمنفعة  والمنعم بجالئل النعم، وحسبنا أنه واهب الحياة، ومانح العقل واإلرادة لإلنسان، ومسخ ِ

 .اإلنسان

َ }: قال تعالى ُل اأْلَْمُر بَْيَنُهنا ِلتَْعلَُموا أَنا َّللاا ُ الاِذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمثْلَُهنا يَتََنزا َ َّللاا قَدْ أََحاََط   َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر َوأَنا َّللاا

 ً ، أي إن هللا تعالى خلق السماوات واألرض لنعرفه، بأسمائه الحسنى، وصفاته العال، وال سيما صفتي [48:الطالق]{ بُِكل ِ َشْيٍء ِعْلما

 .القدرة المطلقة والعلم المحيط

ة األولى لنا، وهي الغاية: ومن مقتضيات هذا العلم ه ونفرده بالعبادة، فهي المهما : القصوى من خلقنا، كما قال عزا وجلا  أن نخصا

ْنَس إاِلا ِلَيْعبُدُوِن } ةِ اْلَمِتينُ * َما أُِريدُ ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما أُِريدُ أَْن يُْطِعُموِن * َوَما َخلَْقُت اْلِجنا َواأْلِ اُق ذُو اْلقُوا زا َ ُهَو الرا { إِنا َّللاا

 [.52-56:الذريات]

هو هذا الغالف الظاهر من الجسد، بأجهزته وأعضائه وخالياه، أي ليس هو هذا الهيكل العظمي، الذي  إن اإلنسان ليس .8

وح أو القلب أو الفؤاد أو النف له باللحم واألعصاب والدماء، بل حقيقة اإلنسان هو الجزء الذي ال يُرى فيه، إنه الرُّ س كساه هللا وكما

يه، فهو حقيق ه ما تسم ِ  .ة اإلنسان، الذي به يُخاطب ويكلاف، ويؤمر ويُنهى، ويُثاب ويعاقَبالناطقة، أو سم ِ

اه ونفخ فيه من  كما أشار القرآن إلى ذلك في قصة خلق آدم الذي خلقه هللا من تراب أو طين، أو من صلصال من حمأ مسنون، ثم سوا

م وتسجد له المالئكة، ولهذا  ْيتُهُ َونَفَْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي فَقَعُوا لَهُ }: قال للمالئكةُروحه، وبهذه النفخة اإللهية استحقا أن يكرا فَإِذَا َسوا

 [.89:الحجر]{ َساِجِدينَ 

ِ وحاجاته المادية، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، فإنه ال ينبغي أن يُنسى أن اإلنسان  فإذا كان المال معنيًّا بغذاء اإلنسان المادي 

 [.44]يتها وتوفيرها، إن أردنا أن يكون إنسانا، فليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان، كما في اإلنجيلالحقيقي له مطالب أخرى، يجب تلب

أن المالك الحقيقي للمال ليس هو اإلنسان، وإنما هو هللا سبحانه، خالق المال، وخالق اإلنسان، ولهذا رسخت في اإلسالم  .3

ا َجَعلَُكْم ُمْستَْخلَِفيَن فِيهِ }: كما قال تعالى. خلَف فيهأن المال مال هللا، واإلنسان مست: هذه الفكرة األصيلة [. 7:الحديد]{ َوأَْنِفقُوا ِمما

أنه موكال به من قِبَل مالكه، نائب عنه، مؤتمن عليه، مثل أمين الصندوق، أو الخازن، ليس : ومعنى أن اإلنسان مستخلف في المال

ف فيه كما يشاء، بل هو مقياد بأوا  .مر مالك الصندوق وتوجيهاتهحرا التصرُّ

ِ الاِذي آتَاُكمْ }: وفي مقام آخر يقول القرآن عن المستحق ِين ، فالغني المسلم ينظر إلى المال الذي [33:النور]{ َوآتُوُهْم ِمْن َماِل َّللاا

ل باسمه نفقه في غير حق ِه، أو يبخل به أنه وديعة من هللا لديه، وفضل من هللا عليه، ال يجوز أن ي: يحوزه وينسب إليه ملكه، ويسجا

ُ ِمْن فَْضِلِه هَُو َخْيراً لَُهْم بَْل ُهَو َشرٌّ لَُهمْ }: عن حق ِه، فيستحقُّ ذما هللا تعالى، كما قال آل ]{ َوال يَْحَسبَنا الاِذيَن يَْبَخلُوَن بَِما آتَاُهُم َّللاا

 [.421: عمران

 .فما أبلغ هذا الجواب وأصدقه! هي هلل عندي: يا أعرابي؟ فقال لَمن هذه الغنم،: سئل أعرابي مسلم يرعى الغنم
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ل كيف ينشأ المال: والحقيقة يجد أن يد هللا تبارك وتعالى هي التي تعمل في خلقه وإنشائه وإبرازه، وحتى جهد اإلنسان : أن َمن يتأما

 .في ذلك هو من إمداد هللا تعالى وتوفيقه

 التربة التي تُنبت الزرع والشجر؟ َمن الذي خلق: انظر إلى الزرع وثمره

 وَمن وضع فيها من الخصائص والمكونات، ما يجعلها صالحة إلمداد النبات بما يحتاج إليه؟

 وَمن الذي أمداها بالغذاء والهواء والضياء الذي تحتاجه؟

 وَمن الذي خلق البذرة التي هي أصل النبات؟

 و يجري من النهر؟وَمن الذي أمداها بالماء الذي ينزل من المطر أ

 وَمن الذي وضع السنن التي يجري عليها نظام اإلنبات؟

َوَجعَْلنَا فِيَها َجنااٍت ِمْن نَِخيٍل * َوآيَةٌ لَُهُم اأْلَْرُض اْلَمْيتَةُ أَْحيَْينَاَها َوأَْخَرْجنَا ِمْنَها َحب اً فَِمْنهُ يَأُْكلُوَن }: كما قال تعالى. إنه هللا جلا جالله

ْرنَا فِيَها ِمَن اْلعُيُوِن َوأَْعنَ وهكذا يأكلون من ثمره وما [. 35-33:يـس]{ ِليَأُْكلُوا ِمْن ثََمِرِه َوَما َعِملَتْهُ أَْيِديِهْم أَفاَل يَْشُكُرونَ * اٍب َوفَجا

ا َعِملَْت أَْيِدينَا أَْنعَاماً فَُهْم لََها َماِلُكونَ أََولَْم يََرْوا أَناا َخلَْقنَا لَ }: عملته أيديهم، بل عملته يد هللا سبحانه، كما قال في نفس السورة { ُهْم ِمما

 [.74:يـس]

الزكاة المفروضة، : وصاحب المال الحقيقي هو الذي يأمر مالك المال االسمي أن يُخِرج منه الحقوق الواجبة ألصحابها، وأولها

 .كما يأمره بإخراج غيرها من الحقوق. ذلكوهي الركن الثالث من األركان العملية لإلسالم، وأن يتعباد هللا ب

، وأال ينفقه في أمر يبغضه هللا  ٍ وهو الذي أمره إال يكسب المال إال من ِحل ِه، وال ينميه إال بطريق مشروع، وأال يبخل به عن حق 

ٍ من إلخ، وأال يتعداى الحالل إلى الحرام ف… تعالى، كالخمر والميسر، وأن يلزم حدود االعتدال في إنفاقه  ف مالي  ِ تصرُّ ي أي 

 .تصرفاته

 .والمستخلف في المال، عليه أن يطيع صاحب المال، ويأتمر بأمره، ويسير في تنميته وإنفاقه وتداوله حسب توجيهه

 :المال عون على طاعة هللا

ن المسلم من ال: ثم هناك جانب رباني آخر في المال، وهو صدقة العادية والجارية، أي أنه عون على طاعة هللا تعالى، فهو الذي يمك ِ

الدائمة المتمث ِلة في الوقف الخيري، وهو الذي يعينيه على اإلسهام في مشروعات الخير، من كفالة األيتام، ورعاية المساكين وابن 

 .السبيل، وإقامة مؤساسات الخير واإلغاثة اإلنسانية

سبيل هللا، وعلى نشر اإلسالم، وإمداد دعاته وتجهيزهم بما كما يعين المال صاحبه على أداء الحج والعمرة، وعلى النفقة في 

 [.48]”نعم المال الصالح للرجل الصالح“: يحتاجون إليه، ولهذا قال الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص

 

 ربط المال واالقتصاد باألخالق والمثل اإلنسانية: ثانيا

فكذلك من مقاصدها ربطه أيضا باألخالق والُمثل : باإليمان والمعاني الربانيةربط المال واالقتصاد : وكما إن من مقاصد الشريعة

 .اإلنسانية

فإذا كان االقتصاد الغربي مفصوال عن األخالق، كما هو مفصول عن الدين واإليمان، فإن االقتصاد اإلسالمي مربوط ربطا ُمحَكما 

 .باإليمان واألخالق

ِ ذلك أن الحياة في نظر اإلسالم حلقة متش ابكة، موصولة بعضها ببعض، ومن الخير لها أال تنفصل عن األخالق والُمثل العليا في أي 

 .وفصلها عنها بمثابة فصل الجسد عن الروح، أو فصل اآللة عن ضوابطها وكوابحها التي ال تستغني عنها. ناحية من نواحيها

صلوا السياسة عن األخالق، وفصلوا الحرب عن األخالق، لقد فصل الغربيون العلم عن األخالق، وفصلوا العمل عن األخالق، وف

 .وفصلوا كذلك االقتصاد عن األخالق

االنطالق كما تريد األهواء والشهوات، أو كما تُملي المصالح الذاتية والمادية واآلنية لإلنسان، دون : واالنفصال عن األخالق يعني

وفي هذا االنطالق الالأخالقي خطر على . نفسي نفسي: امرئ يقول أدنى تفكير فيما قد يصيب غيره من أضرار أو آفات، فكلُّ 

 .المجموع في النهاية

أن يلزم الفضائل والُمثل في استخدام المال، بل عليه أن يلزم هذه الُمثل قبل ذلك في اكتسابه إذا اكتسبه، فال : يجب على َمن بيديه مال

اه القرآن  ، وهو يشمل كلا طريق غير مشروع الكتساب المال أو تنميته، كما قال {ْلبَاِطلِ ا}يكسبه بطريق الظلم أو الغش، أو ما سما

 [.89:النساء]{ ِمْنُكمْ  يَا أَيَُّها الاِذيَن آَمنُوا ال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْيَنُكْم بِاْلبَاِطِل إاِلا أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض }: تعالى

ً ِمْن أَْمَواِل النااِس بِاَوال تَأُْكلُ }: وقال تعالى اِم ِلتَأُْكلُوا فَِريقا ثِْم َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ وا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل َوتُدْلُوا بَِها إِلَى اْلُحكا { أْلِ

 [.422:البقرة]

ل في سياق األحكام والتوجهات اإلسالمية المتعلقة بالمال، سيجد بوضوح اإلسالم يفرض األخالق والُمثل في كل ِ جانب أن : والمتأم ِ

ع، وفي تداوله إذا تُدوول، وال يقبل بحال أن : من جوانب المال في إنتاجه إذا أُنتج، وفي استهالكه إذا استُهلك، وفي توزيعه إذا ُوز ِ

 [.43]تسير أيا ناحية من هذه النواحي بمعزل عن األخالق

وال يقبل إنتاج المواد الفنية (. التدخين)الناس من المسكرات أو المخدرات، أو حتى التبغ فال يقبل إنتاج ما يحرم أو ما يضرُّ 

ج، وأخطر منها ما يُشيع العلمانية في الفكر، والنظرة اإلباحية في : واألعمال الدرامية التي تنشر الخالعة والميوعة، وتُشيع التبرُّ

 .السلوك، أو الشكا في العقيدة

 .هذه المواد وتسويقها، ال يقبل شراءها واستهالكها وكما ال يقبل إنتاج

 [.34:األعراف]{ َوُكلُوا َواْشَربُوا َوال تُْسِرفُوا إِناهُ ال يُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ }: بل ال يقبل اإلسالم استهالك الحالل إال في حدود االعتدال
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صَرفا أقوال الشريعة عن الصراحة في الحث على اكتساب المال، وفي بيان محاسن اكتسابه ِلَمن 

؛ أقام نفسه في مقام السعي والكد، لكيال ينضم حثُّها إلى ما في داعية النفوس من الحرص على المال

اَوتُِحبُّ : تلك الداعية التي أشار إليها قوله تعالى ُزي َِن : ، وقوله(81: الفجر) وَن اْلَماَل ُحبًّا َجمًّ

حذاراً من أن يحصل من اجتماع الداعيتين تكالب األمة  ،(42: آل عمران) ِللنااِس ُحبُّ الشاَهَواتِ 

إِناَما : قال تعالى. على اكتساب المال واالفتتان به، ُمعرضين عما خال ذلك من أسباب الكمال

بُُكْم ِعْندَنَا ُزْلَفى: وقال( 45: التغابن) َوأَْواَلدُُكْم فِتْنَةٌ  أَْمَوالُُكمْ   َوَما أَْمَوالُُكْم َواَل أَْواَلدُُكْم بِالاتِي تُقَر ِ

 (.37: سبأ)

أخاف عليكم أن تنافسوا فيها كما تنافس الذين من قبلكم فتُْهِلَكُكم كما : "وفي الحديث الصحيح

"أهلكتهم
1

المحذور بتنافس الذين من قبلنا، وهو التنافس الذي تتمحض له األمة  فشبه التنافسَ ، 

وربما دحضت كثيراً من صفات الكمال . فتنصرف عن التنافس في الفضائل واألخالق الحميدة

 .سعياً وراء جلب المال

                                                                                                                                                                                                 

أََمْرنَا ُمتَْرفِيَها فَفََسقُوا فِيَها فََحقا َعلَْيَها }: لى الفساد والهالككما يرفض الترف وأهله، ويعلن الحرب عليه، لما وراءه من دفع األمة إ

ْرنَاَها تَدِْميراً   [.46:االسراء]{ اْلقَْوُل فَدَما

م الربا واالحتكار والتدليس والغشا وبخس الناس أشياءهم، والتطفيف في الكيل والميزان، : ومثل ذلك في التداول ِفيَن َوْيٌل ِلْلُمَطف ِ }حرا

يَْوَم * ِليَْوٍم َعِظيٍم * أاَل َيُظنُّ أُولَئَِك أَناُهْم َمْبعُوثُوَن * َوإِذَا َكالُوُهْم أَْو َوَزنُوُهْم يُْخِسُروَن * الاِذيَن إِذَا اْكتَالُوا َعلَى النااِس يَْستَْوفُوَن * 

ِ اْلعَالَِمينَ   [.6-4:المطففين]{ يَقُوُم النااُس ِلَرب 

 :ض األجانب بأخالقية االقتصاد اإلسالميتنويه بع

قها  وقد الحظ بعض الدارسين األجانب هذه الميزة في االقتصاد اإلسالمي، وكيف مزج بين االقتصاد واألخالق، على حين فرا

 .االقتصاد الوضعي، يستوي في ذلك االقتصاد الرأسمالي، واالقتصاد الشيوعي

اإلسالم هو نظام الحياة التطبيقية واألخالق (: )اإلسالم والتنمية االقتصادية)تابه في ك( جاك أوستروي)يقول الكاتب الفرنسي 

، (علمانيا)إن المسلمين ال يقبلون اقتصادا : المثالية الرفيعة معا، وهاتان الوجهتان مترابطتان ال تنفصالن أبدا، ومن هنا يمكن القول

ته من وحي القرآن يصبح   .اقتصادا أخالقيا –بالضرورة  –واالقتصاد الذي يستمدُّ قوا

 (.آلية التصنيع)، وتمأل الفراغ الفكري الذي يوشك أن يظهر من نتيجة (القيمة)وهذه األخالق تقدر أن تعطَي معنى جديدا لمفهوم 

الِقيَم  في الغرب، ويقلق االقتصاد اليوم من سيطرة قِيَم الرغبات على( الجنس)النتائج المؤذية لنمو حضارة ( بركس)لقد استنكر 

 .الحقيقية

اء مفاوضات عالمية لعالم غير مستقر ٍ  فلقد وجد الرجل نفسه مفصوال عن عمله، … واآلن بدأ الغرب يعي بالنتائج المؤذية من جرا

ف في وسائل الراحة كالسيارات وغيرها  واالهتمام بالتوافه، ولم يهتم الغرب أبدا بتخفيف … فاآللة أصبحت السي ِد، وجاء التطرُّ

ل أفقا لقسم هام ٍ من اإلنسانية( اآللة)داء ع  .لإلنسان، وهي تشك ِ

ولم يِغب عن اإلسالم الواعي هذا الدرس في متناقضات الغرب، ولكي يقف في مواجهة الغرب، محق ِقا في الوقت نفسه وجهته 

 …االقتصادية، عمد اإلسالم إلدخال قيمه األخالقية في االقتصاد

 .ياة في االقتصاد لمتطلبات العدلوهكذا يُخضع العناصر الماد

لم يوجد صدفة في اإلسالم الذي ال يعرف االنقسام بين المادياات ( برث. ج)وهذا اللقاء بين األخالق واالقتصاد، الذي يلحُّ عليه 

وحياات  .والرُّ

را، وإذا كانت الصلة بينهما موضع نق اش، فهذا غير كائن في اإلسالم، ألن وإذا كان اقتران البروتستانية مع الوثبة الصناعية مزوا

 .عالمية تشريعه اإللهي تمنع كلا تنمية اقتصادية ال تقوم عليها

. يجب أال يخفى استحالة هذا التمييز في اإلسالم. أعِط ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل: وعلى النقل التقليدي السريع لتجربة الغرب

لمادياة في الغرب، ال معنى له في اإلسالم، حيث ال تولد الفاعلية المادياة في المجال وفصل الدين عن الدولة، الذي أدخل الفاعلية ا

ل ة اإلسالم ومن الوحي المنزا  .اهـ[ 42(]الفكري وخارجه، بل باستلهام من قوا

ة يوم كان وإذا استقرأنا الواقع التطبيقي، وجدنا أثر هذا االقتران بين االقتصاد واألخالق، واضحا عميقا في تاريخ ال مسلمين، وخاصا

ه األول لنشاطهم وسلوكهم  ..اإلسالم هو المؤث ِر األول في حياتهم، والموج ِ
1
، 888-884، ص 7، ج 2، مج 6285صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، الحديث  - 

كن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فوهللا ما الفقر أخشى عليكم، ول: "ولفظه عن عمرو بن عوف

 ".فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما أهلتهم
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لذلك اقتنعت الشريعةُ في هذا الشأن بأن لم تنهَ الناَس عن اكتساب المال من وجوهه 

أن بيانت ما في وجوه صرفه من المصالح والمفاسد رغبةً ورهبة، وبأن لم تغبن المعروفة، وب

أصحاب األموال ما يحصل لهم من الفضائل والدرجات بسبب أموالهم إن هم أنفقوها في مصارفها 

( 811)اآْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق  فَِمَن النااِس َمْن يَقُوُل َربانَا آتِنَا فِي الدُّْنيَا َوَما لَهُ فِي: قال هللا تعالى. النافعة

أُولَئَِك لَُهْم ( 814)َوِمْنُهْم َمْن يَقُوُل َربانَا آتَِنا فِي الدُّْنيَا َحَسنَةً َوفِي اآْلِخَرةِ َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النااِر 

ُ َسِريُع اْلِحَسابِ  ا َكَسبُوا َوَّللاا يَن َيْكِنُزوَن الذاَهَب َوالاذِ : ، وقال(814-811: البقرة) نَِصيٌب ِمما

ْرُهْم ِبعَذَاٍب أَِليمٍ  ِ فَبَش ِ ةَ َواَل يُْنِفقُونََها فِي َسبِيِل َّللاا ما ُزك ي فليس : "وفي الحديث(. 32: التوبة) َواْلِفضا

"بَِكْنز أو ما أُِدَي زكاتُه فليس بكنز
1

آل ) ا تُِحبُّونَ لَْن تَنَالُوا اْلبِرا َحتاى تُْنِفقُوا ِمما : وقال تعالى. 

 (.98: عمران

في دعوته الناس إلى  على مخالفة أبي ذر وقد أجمع الصحابة في عهد عثمان بن عفان

االنكفاف عن جمع المال، وإنبائه إياهم بأن ما جمعوه يكون وباالً عليهم في اآلخرة، إذ كان يجهر 

ن نار تكوى بها جباههم بش ر الذين يكنزون الذهب والفضة بمكاٍو م: "بذلك في دمشق ويقول

ةَ : ، ويقرأ قوله تعالى"وجنوبهم وظهورهم فقال له (. 32: التوبة) َوالاِذيَن يَْكنُِزوَن الذاَهَب َواْلِفضا

. ذلك نازل في أهل الكتاب ال فينا، وما أد ي زكاته فليس بكنز: معاوية بن أبي سفيان أمير الشام

فيأبى أبو ذر أن ينكف  عن مقالته حتى شكاه معاوية إلى عثمان، فكتب إليه عثمان أن يرجع إلى 

بَذَة المدينة، ثم تكاثر الناس عليه فاختار العزلة في الرا
2
. 

هذا وقد تقرر عند علمائنا أن حفَظ األموال من قواعد كليات الشريعة الراجعة إلى قسم 

 الضروري
3
ويُؤخذُ من كالمهم أن نظام نماء األموال وطرق دورانها هو معظم مسائل الحاجيات . 

                                                           
1
هذا ليس بمحفوظ، وإنما المشهور هو الموقوف : "روي مرفوعا وموقوفا، أما المرفوع فقد أخرجه البيهقي عن ابن عمر، وقال - 

الموطأ، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الكنز، الحديث : ، وقد أخرجه موقوف على ابن عمر مالك28، ص 2، سنن البيهقي، ج "عليه

كما روي مرفوعاً عن أم سلمة عن . 491، ص 3، ج (طبعة باكستانية)المصنف : يبة، وانظر كذلك ابن أبي ش474، ص 597

، وأبو داود، السنن، كتاب 23، ص 2وصححه على شرط البخاري، وأقره الذهبي؛ وانظر البيهقي، ج  391، ص 4الحاكم، ج 

و  8627، ص 7لكامل البن عدي، ج ، قال ابن عبد البر في سنده مقال، ومثله المنذري، وانظر كذلك ا4562الزكاة، الحديث 

8658 . 
2
بَذة  -  . هـ بالقرامطة، المؤلف 349قرية شرقي المدينة تبعد عن المدينة مسيرة ثالث مراحل، خربت سنة (: بفتح الراء والباء)الرا

، ص 8، ج 4، مج 4216انظر خبر أبي ذر في ذلك في صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، الحديث 

 .827، ص 5، ج 3، مج 2661، وراجع طرفه في كتاب تفسير القرآن، الحديث 234
3
ية المال في نظر اإلسالم، جاءت األوامر والتوجيهات القرآنية والنبوية بالمحافظة عليه، كما جاء النهي عن إضاعة  -  وألهم ِ

 .هلية بشأن الحرث واألنعامالمال، والنهي عن اإلسراف والتبذير فيه، وإنكار ما كان في الجا

، وهو حجر لصالح المجتمع، وكذلك الحجر على الصغار [5:النساء]{ َوال تُْؤتُوا السُّفََهاَء أَْمَوالَُكمُ }الحجر على السفهاء، : ومثل ذلك

 .والمجانين، وهو حجر لصالح المحجور عليهم

ى (كتابة الداين)المال  نزلت في تنظيم شأن من شؤون: أن أطول آية في القرآن: وحسبنا هنا : وهي قوله تعالى(. آية المداينة)، وتسما

ى فَاْكتُبُوهُ َوْليَْكتُب باْينَُكْم َكاتِبٌ } َسمًّ ُ يَا أَيَُّها الاِذيَن آَمنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَْيٍن إِلَى أََجٍل مُّ  فَْلَيْكتُْب  بِاْلعَدِْل َوالَ يَأَْب َكاتٌِب أَْن يَْكتَُب َكَما َعلاَمهُ َّللاا

َ َرباهُ َوالَ يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئًا فَإِن َكاَن الاِذي َعلَْيهِ  اْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا أَْو الَ يَْستَِطيُع أَن يُِملا ُهَو فَْليُْمِلْل  َوْليُْمِلِل الاِذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَتاِق َّللاا

ن تَْرَضْوَن ِمَن الشُّ َوِليُّهُ بِاْلعَدِْل َواسْ  َجاِلُكْم فَإِن لاْم يَُكونَا َرُجلَْيِن َفَرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِمما َر تَْشِهدُواْ َشِهيدَْيِن ِمن ر ِ َهدَاء أَن تَِضلا إِْحدَاُهَما فَتُذَك ِ

ِ َوأَْقَوُم ِللشاَهادَةِ  إِْحدَاُهَما األُْخَرى َوالَ يَأَْب الشَُّهدَاء إِذَا َما دُُعواْ َوالَ تَْسأَُمْوا أَن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَو َكبِيًرا إِلَى أََجِلِه ذَِلُكْم أَْقَسُط ِعندَ َّللاا

دُواْ إِذَا تَبَايَْعتُْم َوالَ يَُضارا َكاتٌِب َوالَ  تَْكتُبُوَها َوأَْشهِ َوأَدْنَى أاَلا تَْرتَابُواْ إاِلا أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُِديُرونََها بَْينَُكْم فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أاَلا 

ُ ِبُكل ِ َشْيٍء َعِلي ُ َوَّللاا َ َويُعَل ُِمُكُم َّللاا  [.828:البقرة]{ مٌ َشِهيدٌ َوإِن تَْفعَلُواْ فَإِناهُ فُُسوٌق ِبُكْم َواتاقُواْ َّللاا
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حة وقد ألمعنا إلى قاعدة حفظ األموال ونمائها في مبحث أنواع المصل. واإلجارة والسالَم كالبيع

 .المقصودة من التشريع، وأما تفصيل ذلك فموضعه مبحثنا هذا

أن المقصد األهم هو حفظ مال األمة وتوفيره لها، وأن [ إلى]وقد أشرت في المبحث المتقدم 

ً فحصول حفظه يكون بضبط أساليب إدارة عمومه، وبضبط أساليب  مال األمة كان ُكالًّ مجموعيا

فإن حفظ المجموع يتوق ف على حفظ جزئياته، وإن معظم . هاحفظ أموال األفراد وأساليب إدارت

ألن منفعة المال  ،قواعد التشريع المالي متعلقة بحفظ أموال األفراد وآئلة إلى حفظ مال األمة

 .الخاص عائدة إلى المنفعة العامة لثروة األمة

لعدم انحصار  ،هافاألموال المداولة بأيدي األفراد تعود منافعُها على أصحابها وعلى األمة كلا 

ة إلى المنتفعين بدوالها َواَل تُْؤتُوا السُّفََهاَء أَْمَوالَُكُم : وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى. الفوائد المنجرا

ُ لَُكْم ِقيَاًما وأضاف األمواَل إلى . ، فالخطاب لألمة أو لوالة األمور منها،(5: النساء) الاتِي َجعََل َّللاا

ُ لَُكْم : وقوله. ضمير غير مالكيها ألن مالكيها هنا هم السفهاء المنهي عن إيتائهم إياها الاتِي َجعََل َّللاا

ً ويزيد الغرَض تبياناً، إذ َوَصَف األموال بأنها مجع قِيَاًما ولة قياًما ألمور يزيد الضميَر وضوحا

األمة
1
. 

فهو على وجه . فالمال الذي يدال بين األمة ينظر إليه على وجه الجملة وعلى وجه التفصيل

فمن شأن الشريعة أن تضبط نظام إدارته بأسلوب . الجملة حقٌّ لألمة عائد عليها بالغنى عن الغير

عاً بين األمة بقدر المستطاع، و ه في نفسه أو بأعواضه بقطع النظر تعين على نمائ( أن)يحفظه ُموزا

ويُنظر إليه . عن كون المنتفع به مباشرة أفراداً خاصة أو طوائف أو جماعات صغرى أو كبرى

ً لمكتسبه ومعالجه من أفراد أو طوائف أو  ً راجعا على وجه التفصيل باعتبار كل جزء منه حقا

وهو بهذا النظر ينقسم إلى مال . كتسبهجماعات معي نة أو غير معي نة، أو حق اً لمن ينتقل إليه من م

 .خاص بآحاد وجماعات معي نة، وإلى مال مرصود إلقامة مصالح طوائف من األمة غير معي نين

ى في . فاألول من هذا النظر هو األموال الخاصة المضافة إلى أصحابها والثاني هو المسم 

وقد كان أصلُه . ده ومصارفهاصطالح الشريعة بمال المسلمين أو مال بيت المال بمختلف موار

أذواد اإلبل المعدودة لحمل المجاهدين، : أموال الزكاة، ومثل: موجوداً في زمن النبوءة، مثل

وأْعتُدَه في سبيل   إن خالداً قد احتبس أدرعه: "وفي الحديث. والالمة المرصودة للبس المجاهدين

"هللا
2
تري بئر رومة فيكون دلُوه فيها كدالء يش من: "وفي الحديث، وكذلك ما جعل لنفع المسلمين. 

"المسلمين
3

 .، فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين

                                                           
1
ألن قَْيماً بوزن َعْوذ، هو اسم لما يقام به األمر، و قياماً مصدر بمعنى ذلك، ، وقرئ قياماً وقواماً، وهي بمعنى واحد، "قَْيماً "قرئ  - 

 .وقواماً كذلك وهو ما يتقوم به الشيء، المؤلف
2
، ص 8، ج 923؛ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، الحديث 253، ص 8، ج 4، مج 4262صحيح البخاري، كتاب الزكاة، الحديث  -

876- 877. 
3
حيث أورده بسياق آخر  8772، وينظر كذلك الحديث 415، ص 3، ج 8كتاب المساقاة، الباب األول، مج  أورده البخاري معلقا، -

حديث حسن، وقد روي : "، وقال3713، ووصله الترمذي، السنن، كتاب المناقب، الحديث 69، ص 3، ج 8في كتاب الوصايا، مج 

 .835، ص 6، ج 3612لحديث ؛ والنسائي، السنن، كتاب وقف المساجد، ا"من غير وجه عن عثمان



 
 

10 
 

إن مال األمة هو ثروتها، والثروة هي ما ينتفع به الناس آحاداً أو جماعات في جلب نافع أو 

، في مختلف األحوال واألزمان والدواعي، انتفاع مباشرةٍ أو َوَساطة في مختلف : فقولنا. دفع ضار 

األحوال واألزمنة والدواعي إشارة إلى أن الكسب ال يعد ثروة إالا إذا صلح لالنتفاع مددًا طويلة، 

. ليخرج االنتفاع باألزهار والفواكه، فإنها ال تعتبر ثروة ولكن التجارة فيها تعد من لواحق الثروة

صاحبه، ويكون مباشرة أو وساطة، ألن االنتفاع يكون باستعمال عين المال في حاجة : وقولنا

 .بمبادلته ألخذ عوضه المحتاج إليه من يد آخر

م هذه الصفة للمال باجتماع خمسة أمور  :وتتقو 

 .أن يكون ممكناً ادخاره -

 .وأن يكون مرغوباً في تحصيله -

 .وأن يكون قابالً للتداول -

 .وأن يكون محدود المقدار -

-  ً  .وأن يكون مكتسبا

النافع الذي يُسِرعُ إليه الفساد ال يجده صاحبه عند دعاء  فأما إمكان االدخار فألن الشيء

 .الحاجة إليه في غالب األوقات، بل يكون مرغماً على إسراع االنتفاع به ولو لم تكن به حاجة

ً في تحصيله فذلك فرعٌ عن كثرة النفع به فاألنعام والحب والشجر في . وأما كونُه مرغوبا

هر ونفائس اآلثار في األمصار ثروة، واألنعام وأوبارها القرى ثروة، والذهب والفضة والجوا

وأصوافها وأحواض المياه والمراعي وآالت الصيد في البوادي ثروة
1
. 

وهذا التداول . وأما قبول التداول، أي التعاوض به فذلك فرعٌ عن كثرة الرغبة في تحصيله

باالعتبار، مثل عقود الذمم  يكون بالفعل، أي بنقل ذات الشيء من حوز أحد إلى حوز آخر، ويكون

(أي البنوك)كالسالَم والحوالة وبيع البرنامج ومصارفة أوراق المصارف 
2
. 

فألن األشياَء التي ال تنحصر مقاديرها ال يقصد االختصاص  ،وأما كونه محدودَ المقدار

على أن مثل . وذلك مثل البحار والرمال واألنهار والغابات ،فال تُعد  ثروة تُداخرفال  منهابمقادير 

ولم يقع االصطالح على . األخيرين قد يُعد  وسيلة ثروة باعتبار ما يحصل بهما من خصب وتشغيل

                                                           
1
 ".صحيحات مال طالعات بمخرم" :من هنا تعلم اختالف العرب في إطالق اسم المال، فأهل اإلبل يسمونها ماالً، قال زهير -

كان أبو طلحة . وأهل النخيل يسمون النخيل ماالً كما في الحديث". لوال المال الذي أحمل في سبيل هللا: "وفي حديث عمر في الموطأ

وأهل الذهب والفضة ". بخ ذلك مال رابح: "وقال رسول هللا له. كثر أنصاري بالمدينة ماالً، وكان أحب أمواله إليه بيرحاءأ

 .، المؤلفَوآتَْيتُْم إِْحدَاُهنا قِْنَطاًرا: ، مع قولهأَْن تَْبتَغُوا بِأَْمَواِلُكمْ : يسمونهما ماالً، قال تعالى
2
البنوك جمع بنك، كلمة فرنسية مأخوذة من كلمة بانكو في اللغة الالتينية، ومعناها محل جلوس للكتابة أو مجلس مطلقاً، ثم  - 

ثم توسعوا فيه فصار بمعنى الدار التي يشتغل فيها جماعة من الصيارفة . أطلقت على المقعد الذي يتخذه الصيرفي لصرف النقود

 . ة والسفاتجللصرف وتحويل الحواالت التجاري
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عد  البحار ثروةً 
1
ا . وإن كانت قد تسهل مواقعها لبعض األقطار السفر فيها دون بعض آخر ، وأم 

كانت غير محدودة المقادير إال أن المستخرج منها يكون محدود المعادن فقد اعتبرت ثروة وإن 

 .المقدار لما يستدعيه استخراجه من النفقات الجمة

ً فأن يحصل لصاحبه، أو لمن خلفه بسعيه بأن ال يحصل له عفواً  ألن  ،وأما كونه مكتسبا

قر الوحش الشيء الذي يحصل عفواً ال يكون عظيم النفع كالحشيش واحتطاب الغابات وأسراب ب

 .وحمره بقرب منازل قبائل البادية

واعلم أن من جهات توازن األمم في السلطان على هذا العالم جهةَ الثروة، فبنسبة ثروة 

األمة إلى ثروة معاصريها من األمم تُعَدُّ األمة في درجة مناسبة لتلك النسبة في قوتها، وحفظ 

 .رهاكيانها، وتسديد مآربها وغناها عن الضراعة إلى غي

 :الملك والتكسب

وقد مضت اإلشارةُ إليهما . إلثراء األمة وأفرادها طريقان أحدهما التمل ك، والثاني التكس ب

 .إجماالً في مبحث مقصد تعيين الحقوق ألصحابها

وهو اقتناء األشياء التي يستحصل منها ما تسد  به الحاجة  ،فالتمل ك هو أصل اإلثراء البشري

 .بغالته أو بأعواضه أي أثمانه

فقد كان من أصول الحضارة البشرية أن يدأب  ،واألصل األصيل في التملك االختصاص

فهو يصيد لطعامه، ويجتني الثمر . المرء إلى تحصيل ما يحتاج إليه لتقويم أَْوِد حياته وسالمته

ى منازله بجوار لفاكهته،  ويحطب للوقود، ويبني البيت أو الُخصا للتوقي من الحر ِ والقر، ويتوخ 

. المياه خشية العطش، ويرتبط الفرس ويعد السالح للدفاع، ويقتني نفائس الحلي والثياب للتزين

األشياء  وهو يعمد إلى السابق إلى ،وهو يتجش م في السعي لنواِل ذلك عَرَق الِقربة أو وحشةَ الغُربة

المباحة للناس كالحشيش وورق الشجر والتقاط النبق ليأخذ منها حاجته قبل أن يستنفدها الناس، 

ويحول مجرى الماء إلى أرضه قبل أن يحوله آخر، يتحمل لذلك كله ما يبلغ به الجهد والتعب 

 .وإعمال الرأي

فاظ بما يفص ل عن وكل ذلك التدبير يبعثه على التكثير من ادخار ما قد يتطلبه، واالحت

ً على هذا االدخار شعوره بإمكان . حاجته، ادخاراً لشدائد األزمان أو تباعد المكان ويزيده حرصا

"كجابية الشيخ العراقي تفهق: "ولذلك قال األعشى. الفقدان لعجز أو عدم
2
. 

لُه حقا االختصاص بما ج ى ذلك التحصيل واالدخار ملكاً، ورأى أن سعيَه يخو  معه، فإذا وهو قد سم 

 .امتدت إليه أيدي الطامعين في ابتزازه رأى عمَلهم ظلماً وحمي غضبه وقام إلى مدافعتهم

                                                           
1
الخ، يعد ثروة مهمة، فضالً عن أن البحار ... ال يخفى أن ما تنطوي عليه البحار من أسماك وأحجار كريمة ونفط وغاز طبيعي - 

تمثل مرفقا أساسيا في حركة التجارة الدولية،وعمقاً استراتيجياً خطيراً في الجغرافيا السياسية للعالم، بحيث ال مجال إلغفالها وعدم 

 .العتداد بها في أي تقدير للثروة الوطنية ألية دول من الدولا
2
، ومحل الشاهد منه أنه اختار نسبة "نَفَى الذم عن رهط المحلق جفن" :مصراع من بيت من قصيدته التي مدح بها المحلق وأوله - 

 .المؤلف الجابية إلى الشيخ ألنه يحرص على ملء جابيته لحرصه، وخشية أن ال يجد الماء وقت طلبه،
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ا أُشربت قلوُب البشر حب العدل احترموا ممتلكاِت الناس، وصادقوا على أحقية  فلم 

لنفسه الحق في أن يتصرف فيما حصله تصرفاً مطلقاً ال يقبل فيه [ كل أحد]أصحابها بها، ورأى 

لتد وقد قص  هللا تعالى أن أهل مدين عجبوا من شعيب أن يضي ق عليهم بعض . خَل متدخا

قَالُوا يَاُشَعْيُب أََصاَلتَُك تَأُْمُرَك أَْن نَتُْرَك َما يَْعبُدُ آبَاُؤَنا المعامالت، فشافهوه باإلنكار والتهكم به إذ 

ِشيدُ أَْو أَْن نَْفعََل فِي أَْمَواِلنَا َما نََشاُء إِناَك  واعتبر اإِلسالُم في أصل  ،(27: هود) أَلَْنَت اْلَحِليُم الرا

ً ميتة فهي له" :التملك معنى ما ذكرنا، ففي الحديث "وليس لعرق ظالم حق. من أحيا أرضا
1

ثم . 

اعتبر تفرع التملك عن هذا االختصاص ومراعاة جهود المرء في تمل كه فكانت أسباب التملك في 

 :الشرع هي

 .االختصاص بشيء ال حقا ألحد فيه كإحياء الموات -

 .والعمل في الشيء مع مالكه كالمغارسة -

 .والتبادل بالعوض كالبيع، واالنتقال من المالك إلى غيره كالتبرعات والميراث -

فالِملك تمك ُن اإلنسان شرعاً من االنتفاع بعين أو منفعة من تعويض ذلك أو من االنتفاع به 

للغير، فخرج التصرف بوجه العصمةوإسقاطه 
2
. 

وأصل الشريعة في تصرف الناس في أموالهم ومملوكاتهم هو إطالق التصرف لهم 

. لألحرار الرشداء منهم، فال ينتقض ذلك األصل إال إذا كان المالك غيَر متأهال لذلك التصرف

أو إفالس مدين، أو  اختالل العقل في التصرف المالي،: وقصوُر التصرف يكون لِصبًى أو سفه أي

ع مما زاد على الثلث من مريض . عدم حرية أو حجر في جميع المال أو بعضه فهذا في التبر 

ف معل ق مما بعد الموت وهو الوصية وما يؤول إليها من تبرع، وتبرع  مرضاً مخوفاً، ومن تصر 

 .ذات الزوج بما زاد على ثلث مالها

. حاجة إما بعمل البدن أو بالمراضاة مع الغيروأما التكسب فهو معالجة إيجاد ما يسد ال

 .األرض، والعمل، ورأس المال: وأصول التكسُّب ثالثة

وإذا أطلقنا األرض هنا فمرادنا ما يصل . ولألرض المكانة األولى في هذه األصول الثالثة

ا، إالا أن إليه عمل اإلنسان في الكرة األرضية بما فيها من بحار وأودية ومعادن ومنابع مياه وغيره

الحظ األوفر من ذلك واألسبق هو لألرض بمعنى سطحها الترابي، فإنه منبت الشجر والحب 

ُهَو : وقال(. 34: النازعات) أَْخَرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها: قال هللا تعالى. والمرعى ومنبع المياه

ُهَو الاِذي : وقال(. 45: الملك) َمنَاِكِبَها َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِهِ الاِذي َجَعَل لَُكُم اأْلَْرَض ذَلُواًل فَاْمُشوا فِي 

ْنَساُن إِلَى َطعَاِمِه : ، وقال(89: البقرة) َخلََق لَُكْم َما ِفي اأْلَْرِض َجِميعًا أَناا َصبَْبنَا ( 82)فَْليَْنُظِر اإْلِ
                                                           

1
كلُّ ما احتِفر، : والعرُق الظالم: "، قال مالك582، ص 4284الموطأ، كتاب األقضية، باب القضاء في عمارة األرض، الحديث  -

 ".أو أُِخذ، أو ُغرَس بغير حق
2
 . ؤلفمأخوذ من كالم ابن الشاط في تعليقه على الفروق للقرافي مع إصالح آخره؛ انظر الفرق المائة والثمانين، الم -

الصحيح في حد ِ الملك أنه : " هو( المعروف بابن الشاط)هذا ونص عبارة اإلمام أبي القاسم بن عبد هللا بن دمحم بن دمحم االنصاري 

ً بنفسه أو بنيابة من االنتفاع بالعين أو المنفعة، ومن أخذ العوض عن العين أو المنفعة ، انظر حاشيته على "تمكن اإلنسان شرعا

 .365، ص 3نوية بإدرار الشروق على أنواع الفروق، ج الفروق المع
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َوَزْيتُونًا ( 82)َوِعَنبًا َوقَْضبًا ( 87)فَأَْنبَتْنَا فِيَها َحبًّا ( 86)ثُما َشقَْقنَا اأْلَْرَض َشقًّا ( 85)اْلَماَء َصبًّا 

(. 38 - 82: عبس) َمتَاًعا لَُكْم َوأِلَْنعَاِمُكمْ ( 34)َوفَاِكَهةً َوأَبًّا ( 31)َوَحدَائَِق ُغْلبًا ( 89)َوَنْخاًل 

 .غيرها ولذلك كانت الرمال أقل ثروة من ،واألرض تتفاوت بالخصب، وأثراها أخصبُها

وأما العمل فهو وسيلة استخراج معظم منافع األرض، وهو أيضاً طريٌق إليجاد الثروة بمثل 

التمكن من تدبير طرق : فسالمة العقل. اإليجار واالتجار، وقوامه سالمة العقل وصحة الجسم

زرع ومنه الغرس وال. اإلثراء، والصحة لتنفيذ التدبير، مثل استعمال اآلالت واستخدام الحيوان

 ُهَو الاِذي يَُسي ُِرُكْم فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحرِ : وقد امتن  هللا تعالى به فقال. والسفر لجلب األقوات والسلع

ِ : ، وقال(88: يونس)  (.81: المزمل) يَْضِربُوَن فِي اأْلَْرِض يَْبتَغُوَن ِمْن فَْضِل َّللاا

له تملكاً كاالحتطاب وإحياء وقد يكون العمل صادراً من جامع المال لتحصيل أصل م ا يتمو 

وقد يكون العمل من غير جامع المال، وهو العمل . أو تكسباً مثل مبادلة ماِلِه بما هو أوفر. الموات

 .في مال غير العامل ليحصل العامل بعمله جزءاً من مال صاحب المال كاإلجارة على عمل البدن

ً  وأما رأُس المال فوسيلة إلدامة العمل لإلثراء، . وهو مال مد خر إلنفاقه فيما يجلب أرباحا

فإذا لم يكن موجوداً ال يأمن العامُل أن . وإنما عد  رأس المال من أصول الثروة لكثرة االحتياج إليه

واألظهر أن تعد آالت العمل في رأس المال، مثل المحركات . يعجز عن عمله فينقطع تكسُّبُه

 .دواب الحرث والمكاراةومزجيات البخار وآالت الكهرباء وكذلك 

إذا علمت هذا، فالمعامالت المالية بعُضها راجع إلى التمل ك، كبيع الديار السكنى واألطعمة 

المأكولة، وبعضها راجع إلى التكس ب، كبيع أرض الحراثة وأشجار الزيتون، وكذلك عقودُ 

الشركات من قراض ومزارعة ومغارسة ومساقاة، وعقودُ اإلجارات
1
والدواب واآلالت في الذوات  

 .والسفن والبواخر واألرتال

رواجها، ووضوحها، وحفظها، وثباتها، : والمقصد الشرعي في األموال كلها خمسة أمور

 .والعدل فيها

وهو مقصد عظيم . فالرواج دوران المال بين أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حق

شرعي دل عليه الترغيب في المعاملة بالمال، ومشروعية التوث ق في انتقال األموال من يد إلى 

ِمْن َوآَخُروَن يَْضِربُوَن فِي اأْلَْرِض َيْبتَغُوَن : ففي الترغيب في المعاملة جاء قوله تعالى. أخرى

 ِ ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه : "ملسو هيلع هللا ىلص، وقول النبي (81: المزمل) فَْضِل َّللاا

"طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة
2

ما موٌت : "وروي عن عبد هللا بن عمر أنه قال. 

ن هللا قرن بين التجارة والجهاد في قوله ، أل"أحب  إلي  بعد الشهادة في سبيل هللا من أن أموت متجراً 

ِ : تعالى ِ َوآَخُروَن يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل َّللاا  َوآَخُروَن يَْضِربُوَن فِي اأْلَْرِض يَْبتَغُوَن ِمْن فَْضِل َّللاا

                                                           
1
 .، اإلجراءات، وواضح أنه تصحيف475في نشرة الشركة التونسية، ص  -

2
؛ صحيح مسلم، كتاب المساقاة، الحديث 92، ص 3، ج 8، مج 8381صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، الحديث  -

، وانظر كذلك البغوي، مصابيح ..."ا من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعام: "، وكالهما عن انس بلفظ4429، ص 3، ج 4553

 .27، ص 4، ج 4322السنة، كتاب الزكاة، الحديث 
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اتجروا في أموال : "وفي الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أنه قال(. 81: المزمل)

"ْلها الزكاةاليتامى ال تأك
1
إاِلا أَْن تَُكوَن ِتَجاَرةً َحاِضَرةً تُِديُرونََها َبْيَنُكْم : وقد دلت إشارة قوله تعالى. 

على أهمية إدارة التجارة في نظر الشريعة حتى  ،(828: البقرة) فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أاَلا تَْكتُبُوَها

ومن الشواهد في ذلك أن . نفي العوائق عنها رخصت في ترك اإلشهاد المحثوث عليه حرصاً على

مون التجارة في الحج إذا دخل شهر ذي الحجة بأسواقهم ِمجناة وذو المجاز  العرب كانوا يحر 

فأبطل . هؤالء الداج وليس بالحاج: وكانوا يقولون لمن يت جر في العشر من ذي الحجة. وعكاظ

أي في  ،(492: البقرة) َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْبتَغُوا فَْضاًل ِمْن َرب ُِكمْ لَْيَس : اإِلسالم ذلك بحكم قوله تعالى

 .أيام الحج

يَا أَيَُّها : وفي التوث ق وردت أدلة كثيرة في مشروعية اإلشهاد والحث عليه، منها قوله تعالى

ى فَاْكتُ  ُ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليمٌ : إلى قوله بُوهُ الاِذيَن آَمنُوا إِذَا تَدَاَيْنتُْم ِبدَْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ : البقرة) َوَّللاا

 .كما سيأتي في مقصد القضاء والشهادة ملسو هيلع هللا ىلصومنها عمل النبي (. 828

ومحافظةً على مقصد الرواج شرعت عقود المعامالت لنقل الحقوق المالية بمعاوضة أو 

ومها حصول صيغ العقود وهي األقوال الدالة وجعل لز. وهي من قسم الحاجي كما تقدم. بتبرع

فإذا استوفت . واشتُرطت فيها شروط لفائدة المتعاقدين كليهما. على التراضي بين المتعاقدين

ة العقد ترت ب أثُره  .وكان األصُل فيها اللزوَم بحصول الصيغ. شروَطها فهي صحيحة، وبصح 

رر، مثل المغارسة والسالَم وتسهيالً للرواج ُشرعت عقود مشتملة على شيء من الغ

والمزارعة والقراض، حت ى عد ها بعض علمائنا رخصاً، باعتبار أنها مستثناة من قاعدة الغرر، 

واعتبروا في إطالق اسم الرخصة عليها . وإن لم يكن فيها تغيير حكم من صعوبة إلى سهولة لعذر

 .ثبت لكان مخالفاً للحكم المشروع أن تغييَر الحكم أعمُّ من تغييره بعد ثبوته، أو تغيير ما لو

قال هللا . وألجل مقصد الرواج كان األصل في العقود المالية اللزوم دون التخيير إالا بشرط

كما استدل لذلك القرافي في الفرق السادس ( 4: المائدة) يَا أَيَُّها الاِذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُودِ : تعالى

والتسعين والمائة
2
العقود التي جعلها فقهاؤنا غير الزمة بمجرد العقد بل حتى يقع الشروع  وأما .

على خالف، فإنما نُظر فيها إلى  -وهي الُجْعل والِقراض باتفاق، والمغارسة والمزارعة - في العمل

. يِخف إلى العقد لرغبة في العوض ثم يتبي ُن له أنه ال يستطيع الوفاَء بعمله عذر العامل ألنه قد

العقد باألصالة في لزومه وتأخر اللزوم في هذه لمانع عارض، خالفاً لظاهر كالم القرافي  فمصلحةُ 

في الفرق التاسع والمائتين
3
. 

                                                           
1
ً . المعروف عند رجال السن ة أن هذا من كالم عمر - ابتغوا بأموال اليتامى ال تذهبها : "ومن الن اس من يروي في معناه حديثا

وكل ذلك بأسانيد  ،"أال من وِلَي يتيماً له مال فليتجر له فيه وال يتركه فتأكله الزكاة: "خطب فقال ملسو هيلع هللا ىلص، وروي أن رسول هللا "الزكاة

 .ضعيفة، المؤلف
2
واعلم أن األصل في العقود اللزوم ألن العقود أسباب لتحصيل المقاصد من : "، وعبارة القرافي222، ص 3الفروق، ج  - 

 ".لمسبابات على أسبابهااألعيان، واألصل ترتيب ا
3
 .32-36، ص 2المصدر نفسه، ج  - 
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ومن معاني الرواج المقصود انتقاُل المال بأيد عديدة في األمة على وجه ال حرج فيه على 

فتيسير دوران . ل أصحاب المالوذلك بالتجارة وبأعواض العََملة التي تدفع لهم من أموا. مكتِسبِه

المال على آحاد األمة وإخراجه عن أن يكون قاراً في يد واحدة أو متنقالً من واحد إلى واحد مقصدٌ 

 َكْي اَل َيُكوَن دُولَةً َبْيَن اأْلَْغنِيَاِء ِمْنُكمْ : شرعي، فُهمت اإلشارةُ إليه من قوله تعالى في قسمة الفيء

كيال يكون مال الفيء يتسلمه غني من غني كاالبن : ، فالدُّولة تداول المال وتعاقبه، أي(7: الحشر)

 .البكر من أبيه مثاًل أو الصاحب من صاحبه

والشريعة قد بلغت إلى مقصدها هذا بوجه لطيف، فراعت لمكتِسِب المال حقا تمتعه به فلم 

النفوس من الُشحا بالمال، فجعلت لحالة المال  تصادره في ماله بوجه يحرجه، لما هو في جبلة

 .حكمين أحدهما حكمه في مدة حياة صاحبه، والثاني حكُمه بعد موت صاحبه

فَه فيه واختصاَصه به حثاً للن اس على  فأما في األول فأباحت لمالك المال في مدة حياة تصر 

فلم تجعل عليه في مدة حياة مكتِسِبه السعي في االكتساب لتوفير ثروة األمة وإبعاد الُمفشالت عنها، 

 .إالا حق هللا فيه وهو الزكاة على اختالف أحوالها، وتخميس المغانم

وفي هذه الحالة نفذت الشريعة مقصدَها من توزيع الثروة تنفيذاً . والثاني حكُمه بعد موت مكتسبه

 ً مسألة بعد وفاته تعلقاً  ألن مكتسب المال قد قضى منه رغبتَه في حياته، فصار تعلق نفسه ،لطيفا

ً إال إذا كان على وجه الفضول فعلُم المكتسب باقتسام ماله بعد موته ال يثب طه عن السعي . ضعيفا

وقد كانوا في الجاهلي ة . والكد في تنميته مدة حياته، فشرع اإِلسالم قسمة المال بعد وفاة مكتسبه

ً إليهم، وافتخاراً بهم، فأبطل  يوصون بأموالهم ألحب الناس إليهم أو أشهرهم في قومهم تقربا

ُكِتَب َعلَْيُكْم إِذَا َحَضَر أََحدَُكُم اْلَمْوُت إِْن تََرَك َخْيًرا : فأوجب الوصياة لألقارب بآية. اإِلسالم ذلك

، ثم نسخ بشرع المواريث (421: البقرة) اْلَوِصياةُ ِلْلَواِلدَْيِن َواأْلَْقَرِبيَن بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعلَى اْلُمتاِقينَ 

المبيان في القرآن والسن ة، ولم يُجعل لصاحب المال حقٌّ في صرفه بعد موته إال في ثلث ماله أن 

يوصي به لغير وارث، فتم  مقصد التوزيع بحكمة، وهي جعل المال صائراً إلى قرابة صاحبه ألن 

وإنما تتكون األمة من . لى حفظ المال في دائرة القبيلةذلك مما ال تشمئز منه نفسه، وألن فيه عوناً ع

 .قبائلها، فيؤول ذلك إلى حفظه في دائرة جامعة األمة

وقد كان أهل الجاهلية يَحرمون جانب . ولم تحِرم الشريعة أولي األرحام من حقًّ في المال

ى القرآُن ذلك! المرأة من الميراث، فمن أين يجيء طمع أولي األرحام وأكد . فريضة وقد سما

ُ فِي أَْواَلِدُكمْ : المحافظة عليها بقوله في صدر آية المواريث : ، وقوله في خاللهايُوِصيُكُم َّللاا

 ًَكاَن َعِليم َ ِ إِنا َّللاا في  ، وقولها َحِكيًماآبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم اَل تَْدُروَن أَيُُّهْم أَْقَرُب لَُكْم نَْفعًا فَِريَضةً ِمَن َّللاا

ِ : آخرها  .(44: النساء) تِْلَك ُحدُودُ َّللاا

وذلك بالنفقات الواجبة على الزوجات . ومن وسائل رواج الثروة القصدُ إلى استنفاد بعضها

. فلم يترك ذلك إلرادة القي م على العائلة بل أوجب الشرع عليه اإلنفاق بالوجه المعروف. والقرابة

ا َرَزْقنَاُهْم يُْنِفقُونَ : وهو مما شمله قوله تعالى َواَل تَْجَعْل يَدََك َمْغلُولَةً إِلَى : ، وقوله(3: البقرة) َوِمما

َوالاِذيَن إِذَا أَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم : ، وفي اآلية األخرى(89: اإلسراء) ُعنُِقَك َواَل تَْبُسْطَها ُكلا اْلبَْسطِ 
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وهي . ومن طرق االستنفاد نفقات التحسين والترفه (.67: الفرقان) َك َقَواًمايَْقتُُروا َوَكاَن َبْيَن ذَلِ 

وهي أيضاً عون . وسيلة عظيمة النتفاع الطبقتين الوسطى والدنيا في األمة من أموال الطبقة العليا

هذه النفقاُت هي . عظيم على ظهور مواهب أهل الصنائع والفنون في تقديم نتائج أذواقهم وأناملهم

ْزِق قُْل ِهَي : مشار إليها بقوله تعالىال ِ الاتِي أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه َوالطاي ِبَاِت ِمَن الر ِ َم ِزينَةَ َّللاا قُْل َمْن َحرا

ُل اآْليَاِت ِلقَْوٍم يَْعَلُمونَ  ِلَك نُفَص ِ ، (38: األعراف) ِللاِذيَن آَمنُوا فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َخاِلَصةً َيْوَم اْلِقيَاَمِة َكذََٰ

غير (. 34: األعراف) يَابَِني آدََم ُخذُوا ِزيَنتَُكْم ِعْندَ ُكل ِ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَربُوا َواَل تُْسِرفُوا: وقوله

أن الشريعة لم تعمد إلى هذا النوع من االستنفاد بالطلب الحثيث اكتفاء بما في النفوس من الباعث 

ً من أن يصير التحريض عليه حمالً عليه كما قدمنا اإلشارة إليه  في أوليات هذا المبحث، وتجن با

ض صاحبه الختالل ثروتَه فيكون اختالالً لجزء من نظام الثروة،  لألمة على السارِف الذي يعر 

 .وذلك قد يجر  إلى اختالل الكل

صلحة ومن وسائل رواج الثروة تسهيل المعامالت بقدر اإلمكان، وترجيح جانب ما فيها من الم

ولذلك لم يُشترط في التبايع حضوُر كال العوضين، . على ما عسى أن يعترَضها من خفيف المفسدة

وُشرعت المعامالت على العمل مثل المغارسة والمساقاة . فاغتفر ما في ذلك من احتمال اإلفالس

، قصداً في جميع ذلك إلى تسهيل المبادلة لتيسير حاجات األمة، وقد ررضواغتفر ما في ذلك من ال

إاِلا أَْن تَُكوَن ِتَجاَرةً َحاِضَرةً تُِديُروَنَها بَْينَُكْم فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أاَلا : دل  على ذلك قوله تعالى

 (.828: البقرة) تَْكتُبُوَها

ً وتختلف أنواع المتموالت في سهولة رواجها  ً عظيما واألصُل في سهولة الرواج . اختالفا

يعتمد خف ةَ النقل، وقبوَل طول االد خار، ووفرةَ الرغبات في التحصيل، وتيسَر التجزئة إلى أجزاء 

فالحبوب من القمح والشعير ونحوهما أيسر رواجاً من التمر والزبيب والت ين المجف ف، وأخف . قليلة

. والفواكه دون ذلك في جميع هذه الصفات. بية، وأيسر تجزئةنقالً، وأطول ادخاراً، وأكثر مرغو

والَسمن والعسل مستويان في صفة االد خار والنقل، ومختلفان . واأللبان واللحوم ضعيفة في جميعها

. واألنعام أقوى في وفرة المرغوبية وخفة النقل، وأعسر اد خاراً وتجزئة. في وفرة المرغوبية

فإن الناس في اقتنائها . في معظم الصفات عدا صفة المرغوبية والرباع والعقار دون غيرها

 .أرغب، وعدا صفة االد خار ألن الخطر عنها أبعد

فقد . وأهم ما اصطلح عليه البشر في نظام حضارتهم المالية وضع النقدين أعواضاً للتعامل

عث على الرغبة كان التعامل الطبيعي في البشر يحصل بالتعاوض في األعيان بحسب االحتياج البا

وكل ما قرب قوم من البداوة والبساطة قل  التعامل بالنقدين . في صنف من أصناف األشياء المنتفع بها

وهو المعنى الذي من أجله نرى الفقهاء يقسمون الناس إلى أهل ذهب وأهل فضة، وأهل . بينهم

فإن . وس والخزرج وثقيفأنعام، وكان من حقهم أن يزيدوا في التقسيم أهل الحبوب والثمار مثل األ

 .هذا القسم قد كان كثيراً في بالد العرب في الجاهلي ة واإِلسالم

فالتعامل بالنقدين أيسر من التعامل باألعيان من األشياء من سائر الجهات، وبخاصة من 

جهة سهولة تجزئة القيمة، وسهولة التعاوض في األمور الثقيلة في التسليم كالمقادير الكثيرة، وفي 
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األشياء التي يعسر فيها تعاوض األعيان كالرباع والعقار؛ إال  أن النقدين عند حالة االضطرار، مثل 

حالة الحصار وحالة الجدب والمجاعة، ال تغني عن أصحابها شيئاً، فالنقدان عوضان صالحان 

 .بغالب أحوال البشر، وهي أحوال األمن واليسر والخصب

فباذل . التعامل بالنقدين أنه يمكن فيه تمييز البائع من المشتريومن أحسن ما ظهر فيه مزي ة 

النقد مشتر وباذل العوض بائع، وألن النقدين يُطلبان وال يُعرضان بخالف بقية المتموالت فإنها 

يلحقها العرض والطلب، وال يلحق العرض بالنقدين إالا نادراً 
1

، كما يضع صاحب رأس المال 

ب المعاملة معه به مثل وضع رأس مال السالَم، ورأس مال الِقراض، مقداراً من ماله لمن يرغ

 .وترويج أوراق البنوك

ة حاصالً بطريقة المعاوضة، فلذلك  وقد كان كثير من التعامل في اإِلسالم في عهد النبو 

ق إليه الغرُر والتغابن ، كثرت المنهياات من بيع األشياء بأمثالها؛ ألن غالب تلك البيوع كان يتطر 

ولعسر ضبط قيمة العوض، ولكثرة اختالف صفات الجنس الواحد من تلك األعواض واختالف 

وكان احتياج أحد . أنواعه، مثل أنواع التمر والحنطة وصفاتها في الجودة والرداءة والِجد ة والقدم

ل الغرر الواحدة إلى تحمل الغرر باعثاً للمحتاج منهما على تحم  المتعاملْين أو كليهما في المعاملة 

ل الغبن والغرر ً لآلخر على إلجاء المظنون به االحتياج إلى تحم  فالغرر . لقضاء حاجته، وباعثا

ولذلك اغتفر فيها ما ال بد منهما ولم يغتفر ما زاد . والغبن ال يكادان يفارقان معاوضات األعيان

ً  أال ترى إلى إباحة بيع الجزاف في األشياء التي تكال وتوزن ولم. على ذلك  .يبح بيع النقدين جزافا

كانت األرض : "وقد جاء في حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء األرض أنه قال

فكيف : فقلت لرافع: قال حنظلة بن قيس. تكرى بالطعام ونحوه، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ

"مليس بها بأس بالدينار والدره: بالدينار والدرهم؟ فقال رافع( أي األرض)هي 
2
قال البخاري في . 

إن الذي نُهي عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحالل والحرام : "صحيحه عن الليث بن سعد

 ".لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة

كنا تاجرين على عهد رسول هللا، فسألناه : وفي حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم قاال

"فال بأس، وإن كان نَساء فال يصلحإن كان يداً بيد : "عن الص رف، فقال
3

، يعني فلم يمنع فيه 

وما أحسب ذلك إالا النتفاء الغرر بإمكان ضبط الدنانير . منعه في بيع الطعام بمثله التفاضل كما

 .والدراهم

                                                           
1
كتب المصنف هذا الكالم في منتصف األربعينيات في وقت كانت األسواق المالية ما تزال في بداية تطورها، وفي عهد كان  - 

لم  -دالت التجارية العالميةالذي ساد بمقتضاه الدوالر األمريكي سوق النقد وحركة المبا -( Briton-Woods)نظام بريتون وودز 

وبما صحبه من شركات عمالقة ( والبنك الدولي IMFمثل صندوق النقد الدولي )يتبلور بعد بما نشأ عنه من مؤسسات مالية دولية 

ولعله  لو أتيح له االطالع عن قرب على التحوالت الكبيرة التي حصلت في هذا الشأن واألساليب المعقدة التي . عابرة للقارات

 .ظهرت في مجاالت المضاربة والتي نجم عنها ما يسمى باالقتصاد الرمزي لكان يمكن أن يكون له قول غير قوله هذا
2
، وفي باب كراء األرض 96، ص 8387، الحديث 3، ج 8انظر كتاب المزارعة من صحيح البخاري في باب بدون ترجمة، مج  -

 .، المؤلف413، ص 8327 -8326بالذهب والفضة، الحديث 
3
 .، المؤلف9-2، ص 8168 -8161، الحديث 3، ج 8في صحيح البخاري في باب التجارة في البر وغيره من كتاب البيوع، مج  -
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استعمل رجالً على خيبر  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا : وفي الموطأ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة

ال وهللا يا رسول هللا، إنا : ، قال"أكلُّ تمر خيبر هكذا؟ : "ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا ( له)بتمر جنيب، فقال فجاءه 

ال تفعل، بع الَجمع بالدراهَم، ثم ابتع بالدراهم : "ملسو هيلع هللا ىلصلنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، فقال رسول هللا 

 ً "جنيبا
1
. 

. مقاصد الشريعة تكثيَر التعامل بالنقدين ليحصل الرواُج بهماوقد ظهر من هذا كله أن من 

الجائزة )أن تكسر سكة المسلمين  ملسو هيلع هللا ىلصنهى رسول هللا : "مسعود وفي سنن أبي داود عن عبد هللا بن

"إال  من بأس( بينهم
2
إال لحكمة عن استعمال الرجال الذهب والفضة  ملسو هيلع هللا ىلصوما أحسب نهي رسول هللا . 

 .تعطيل رواج النقدين بكثرة االقتناء المفضي إلى قل تهما

يَا : ، وقوله(828: البقرة) َوأَْشِهدُوا إِذَا تَبَاَيْعتُمْ : وفي مشروعية التوث ق جاء قوله تعالى

ى فَاْكتُبُوهُ  َوإِْن ُكْنتُْم َعلَى : ، وقوله(828: البقرة) أَيَُّها الاِذيَن آَمنُوا إِذَا تَدَاَيْنتُْم بِدَْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ

َ َسفٍَر َولَْم تَِجدُوا َكاتِبًا فَِرَهاٌن َمْقبُوَضةٌ فَإِْن أَِمَن َبْعُضُكْم بَْعًضا فَْليَُؤد ِ الاِذي اْؤتُِمَن أََمانَتَ  هُ َوْلَيتاِق َّللاا

 (.823: البقرة) َرباهُ 

ولذلك . ضرر والتعرض للخصومات بقدر اإلمكانوأما وضوح األموال فذلك إبعادُها عن ال

 .شرع اإلشهاد والرهن في التداين

يَا أَيَُّها الاِذيَن آَمنُوا اَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َبْينَُكْم بِاْلبَاِطِل : وأما حفُظ األموال فأصله قول هللا تعالى

إن : "في خطبة حجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلص، وقول النبي (89: ءالنسا) إاِلا أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكمْ 

"دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا
3

ال يحل : "، وقوله

"مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس
4

"من قتل دون ماله فهو شهيد: "، وقوله
5

، وهو تنويه بشأن 

وإذا كان ذلك حكم حفظ مال األفراد، فحفُظ مال . إثم المعتدي عليه حفظ المال وحافظه، وعظم

 .األمة أجلُّ وأعظم

                                                           
1
، وانظر الحديث في المؤطأ، تحقيق دمحم فؤاد عبد (المؤلف)صنف من التمر رديء، : صنف من التمر نفيس، والجمع: الجنيب -

 .225، ص 84ن بيع التمر، الحديث الباقي، كتاب البيوع، باب ما يكره م
2
، 89، ص 8، ج 8823سنن أبي داود ضبط وتعليق دمحم محي الدين عبد الحميد، كتاب البيوع، باب في كسر الدراهم، الحديث  -

 .249، ص 3والمسند ألحمد بن حبل، ج 

3
؛ صحيح 536-535، ص 8، ج 4، مج 4728و  4728و 4739صحيح البخاري، كتاب الحج، باب حجة النبي، األحاديث  - 

 .229، ص 8، ج 4842مسلم، كتاب الحج، الحديث 

4
، "أنه ال يحل مال امرئ إال بطيب نفس منه" ، عن عم أبي حرة الرقاشي مرفوعاً بلفظ 78، ص 5أخرجه أحمد في مسنده، ج  - 

؛ وهو 834، ص 41يد، ج ، وابن عبد البر في التمه428، ص 2، مج 411، ص 6، والبيهقي، ج 86، ص 3والدار القطني، ج 

 .828 -879، ص 5صحيح، وينظر كذلك إرواء الغليل لأللباني، ج 

5
، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، 454، ص 3، ج 8، مج 8221صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله، الحديث  - 

 .482، ص 4، ج 424الحديث 
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ة،  إذا فحقا على والة أمور األمة ومتصرفي مصالحها العامة النظر في حفظ األموال العام 

ب َسنُّ أسالي: فمن األول. تبادلُها مع األمم األخرى وبقاؤها بيد األمة اإِلسالمية( في ذلك)سواء 

تجارة األمة مع األمم األخرى، ودخول السلع أحد الفريقين وأموالهم إلى بالد الفريق اآلخر، كما 

في أحكام التجارة إلى أرض الحرب، وأحكام ما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين على ما 

 .يدخلونه من السلع إلى بالد اإِلسالم وأحكام الجزية والخراج

واالحتكار، وضبط مصارف الزكاة والمغانم، ونظام األوقاف  نظام األسواق: ومن الثاني

 .العامة

َواَل تُْؤتُوا السُّفََهاَء أَْمَوالَُكُم الاتِي َجَعَل : وحقا على من ُوِلَي مال أحد أن يحفظه، وقد قال هللا تعالى

ُ لَُكْم قِيَاًما َواْرُزقُوُهْم فِيَها َواْكُسوُهْم َوقُولُوا لَُهْم قَ  فَإِْن آنَْستُْم : ، وقال(5: النساء) ْواًل َمْعُروفًاَّللاا

، وحقا على كل أحد احتراُم مال (6: النساء) ِمْنُهْم ُرْشدًا فَاْدفَعُوا إِلَْيِهْم أَْمَوالَُهْم َواَل تَأُْكلُوَها إِْسَرافًا

ر ُغْرم الُمتلَفات وَجعل سببها اإلتالف، ولم يلتفت فيها إلى ني ة اإلتالف ألن الني ة ال  غيره، ولذلك تقر 

 .أثر لها في ذلك

رها ألصحابها بوجه ال خطر فيه وال منازعة فمقصد . وأما إثبات األموال فأردت به تقر 

 :الشريعة في ثبات التملك واالكتساب أمور

أن يختص المالك الواحد أو المتعدد بما تملكه بوجه صحيح، بحيث ال يكون في : األول

 .(828: البقرة) َوأَْشِهدُوا إِذَا تَبَاَيْعتُمْ : ولذلك قال هللا تعالى ،وأحقيته ترد د وال خطراختصاصه به 

: قال عمر وقد. فليس يدخل على أحد في ملكه منُع اختصاصه إالا إذا كان لوجه مصلحة عامة

 ".م شبراً والذي نفسي بيده لوال المال الذي أحمل عليه في سبيل هللا ما حميت عليهم من بالده"

وعلى هذا المقصد انبنت أحكاُم ِصحة العقود وحمِلها على الصحة، والوفاء بالشرط، وفسخ 

ولذلك قال . ما تطرقه إليه الفساد منها لمنافاته لمقصد الشريعة أو لمعارضة حق  آخر اعتدي عليه

فال : "نعم، قال: ؟ قال"أينقص الرطب إذا جف  : "للذي سأله عن بيع التمر بالرطب ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

"إذن
1
وقال . ، استفهاماً حقيقياً ولكنه إيماء إلى علة الفساد"أينقص الرطب: "فليس االستفهام بقوله. 

"خيه؟أرأيت إن منع هللا الثمرة ِفيَم يأخذ أحدكم مال أ: "في نهيه عن بيع الثمرة قبل بدو صالحها
2
. 

والمقصدُ من االكتساب مثل المقصد من التملك فيما ذكرنا، فبذلك كانت األحكام مبني ة على 

المسلمون على شروطهم إالا شرطاً أحلا حراماً أو : "وفي الحديث. اللزوم في االلتزامات والشروط

                                                           
1
، سنن أبي داود، كتاب البيوع، الحديث 289-282، ص 4381التمر، الحديث الموطأ، كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع  - 

، ص 7، ج 2525ح سنن النسائي، كتاب البيوع، الحديث 582، ص 3، ج 4885؛ سنن الترميذي، كتاب البيوع، الحديث 3359

 ".حسن صحيح: "، وقال الترمذي862-869
2
ن بتقريب صحيح ابن حبان، ترتيب ابن بُلبان، تحقيق شعيب األرنؤوط، رواه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه، كما في اإلحسا - 

؛ وصححه الحاكم 32، ص 8، والحاكم في المستدرك، ج 365، ص 44، ج 2991م، الحديث 4994بيروت، مؤسسة الرسالة، 

، م، ج 8497ها، الحديث ووافقه الذهبي، وأخرج البخاري نحوه في صحيحه، كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صالحُ 

 .4491، ص 3، ج 4555-4552، وانظر كذلك صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، الحديث 27، ص 3
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َم حالالً  "حر 
1

ى فَاْكتُبُوهُ  يَا أَيَُّها الاِذيَن آَمنُوا إِذَا: وقد قال هللا تعالى.   تَدَاَيْنتُْم بِدَْيٍن ِإلَى أََجٍل ُمَسمًّ

صلى هللا عليه خالد أنه اشترى من رسول هللا وفي حديث الترمذي عن العداء بن (. 828: البقرة)

هذا ما اشترى العداء بن خالد من رسول هللا : "أن يكتب له ملسو هيلع هللا ىلصعبداً أو أمة فأمر رسول هللا  وسلم

"، اشترى منه عبداً أو أمة بيع المسلم المسلم، ال داء وال خبثة وال غائلةملسو هيلع هللا ىلص
2
. 

ً ال يضر بغيره : الثاني أن يكون صاحُب المال حرا التصرف فيما تمل كه أو اكتسبه تصرفا

ر على السفيه التصرف في أمواله. ضراً معتبراً، وال اعتداَء فيه على الشريعة يجز  ولم. ولذلك حج 

وُمِنعت المعاملة بالربا لما فيه من . للمالك أن يفتح في ملكه ما فيه ضرر بمالك آخر مجاور له

ة والخاصة  .األضرار العام 

فإذا تعلق حق  ". ليس لِعرٍق ظالٍم حق  : "وفي الحديث. أن ال يُنتزَع منه بدون رضاه: الثالث

ولرعي . ا جاء بيع الحاكم، والقضاء باالستحقاقومن هن. الغير بالمالك وامتنع من أدائه أُلزم بأدائه

هذا المقصد كان المتصرف بشبهة في عقار فائزاً بغالته التي استغلها إلى يوم الحكم عليه بتسليم 

 .العقار لمن ظهر أنه مستحقه

وتقريراً لهذا المقصد قررت الشريعة التمل َك الذي حصل في زمان الجاهلي ة بأيدي من صار 

أيما دار أو أرض قُسمت في : "ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال رسول هللا . المد ة ومن انتقل إليهم منها إليهم في تلك

الجاهلية فهي على قسم الجاهلي ة، وأي ما دار أو أرض أدركها اإِلسالم فلم تقسم فهي على قسم 

"اإِلسالم
3
. 

أن تحصل بعمل العدل فيها فذلك بأن يكون حصولها بوجه غير ظالم، وذلك إما ( أما)

ة . ُمكتسِبها، وإما بعوض مع مالكها أو تبرع، وإما بإرث ومن مراعاة العدل حفظ المصالح العام 

وذلك فيما يكون من األموال تتعلق به حاجةُ طوائف من األمة إلقامة حياتها، مثل . ودفع األضرار

ألمة مثل الالمة واآلطام األموال التي هي غذاء وقوت، واألموال التي هي وسيلةُ دفاع العدو عن ا

ة فهم فيها ال يكون . بالمدينة في زمن النبو  فتلك األموال وإن كانت خاصة بأصحابها إال أن تصر 

ف في غيرها  .مطلَق الحرية كالتصر 

وهذا وجه النهي عن أكل لحوم الُحُمر األهلية في غزوة خيبر، بناًء على القول بأنه تحريم 

وفي . ألنها كانت حمولتَهم في تلك الغزوة: قالوا. عارض ال ذاتي، وهو قول كثير من العلماء

                                                           
1
؛ والحاكم "حسن صحيح: "؛ وقال4358في الصلح بين الناس، الحديث  ملسو هيلع هللا ىلصالترمذي، كتاب األحكام، باب ما ذكر عن رسول هللا  - 

المسلمون على "وقال الذهبي، واه، أما قوله . ؛ كالهما من طريق كثير بن عبد هللا عن أبيه عن جده414، ص 2، ج في المستدرك

 .426 -438، ص 5، فهو صحيح بتعداد الشواهد له؛ انظر األلباني، إرواء الغليل، ج "شروطه
2
م، كتاب 4922 -هـ4212لعربي لدول الخليج، صحيح سنن الترميذي لمحمد ناصر الدين األلباني، الرياض، مركز التربية ا - 

، 8871؛ سنن ابن ماجة، أبواب التجارات، الحديث (وقد جاء بتقديم عبارة بيع المسلم للمسلم) 5، ص 8، ج 4839البيوع، الحديث 

 .42، ص 3، ج 8، مج ...وأورده البخاري معلقاً في كتاب البيوع، باب إذا بيان البي ِعان
3
قال ابن عبد البر في التمهيد وصله ابن طهمان عن مالك عن ثور  ملسو هيلع هللا ىلصالموطأ عن ثور بن زيد بالغاً عن النبي ( مالك في)رواه  - 

د بن مسلم الطائفي عن ابن دينار عن أبي الشعثاء . ، وإبراهيم ثقةملسو هيلع هللا ىلصبن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول هللا  ووصله محما

، ص 2أما كالم ابن عبد البر فراجعه في التمهيد، الهور، المكتبة القدوسية، ج . عباس يرفعه، المؤلف، وقد سبق تخريجهعن ابن 

عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة، دمشق، بيروت، ودار الوعي، القاهرة، . ؛ وانظر كذلك في االستذكار له، تحقيق د22-29

 .832 -836، ص 88م، ج 4993



 
 

21 
 

ة،  أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان"صحيح البخاري من حديث ابن عمر  على عهد النبو 

ث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام، وكانوا يضربون فيبع

"على أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم
1
وفي . ولذلك كان من الحق إبطال االحتكار في الطعام. 

ال ُحكرة في سوقنا، ال يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى : "الموطأ أن عمر بن الخطاب قال

رزق من رزق هللا نزل بساحتنا، فيحتكرونه علينا، ولكن أي ما جالب على عمود كبده في الشتاء 

"والصيف، فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء وليُمسك كيف شاء
2
. 

 :الصحة والفساد

وعلى رعي مقاصد الشريعة من التصرفات المالية تجري أحكام الصحة والفساد
3
في جميع  

فالعقد الصحيح هو الذي استوفى مقاصد الشريعة منه، فكان . العقود في التمل كات والمكتسبات

 .موافقاً للمقصود منه في ذاته، والعقد الفاسد هو الذي اختل  منه بعض مقاصد الشريعة

ً لمصلحِة تقريِر العقود، كالبيوع الفاسدة إذا طرأ  وقد يقع اإلغضاء عن خلل يسير ترجيحا

تات عليها بعض المفو 
4
رة في الفقه  وقد كان األستاذ أبو سعيد بن لب مفتي حضرة غرناطة . المقر 

في القرن الثامن يفتي بتقرير المعامالت التي جرى فيها عرف الناس على وجه غير صحيح في 

 .مذهب مالك إذا كان لها وجه ولو ضعيفاً من أقوال العلماء

  

                                                           
1
فساد وبطالن التصرفات الشرعية ترتبط في التصرفات المالية بتحقيق مقاصدها فالتصرف الذي يحقق مقصده الشرعي أحكام  - 

يكتسب صفة الصحة، والتصرف الذي اليحقق مقصده الشرعي يكتسب صفة البطالن وال تترتب عليه أثاره، وعلى هذا المنحى 

 .ر العقود الماليةتجري أحكام الصحة والفساد في البيوع واإلجارات وساء
2
ذهب، وهو مكيال معروف باليمن، أما الحديث فهو في الموطأ، كتاب البيوع، باب الحركة والتربص، : جمع مفرد: أذهاب - 

 .254، ص 4322الحديث 
3
ذهب، وهو مكيال معروف باليمن، أما الحديث فهو في الموطأ، كتاب البيوع، باب الحركة والتربص، : جمع مفرد: أذهاب - 

 .254، ص 4322الحديث 
4
المفوتات للبيوع الفاسدة هي حوالة األسواق في غير الرباع، وتلف عين المبيع أو نقصانها، وتعلق حق الغير به، وطول المدة  - 

 (.المؤلف)السنين نحو العشرين في الشجر، ( من)
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 :لمحور األولا

 في المعامالت المنعقدة على عمل األبدان الشريعة مقاصد

 

فات المالية إنتاج الثروة  ً أن الشريعة قصدت من تشريعها في التصر  ا قد مناه آنفا علمَت مم 

الت، ومن العمل. لألفراد ولمجموع األمة ُم من المتموا فالعمل أحد أركان . وقد مضى أن الثروة تتقوا

 .الثروة وآلة استخدام ركنيها اآلخرين

ً من أنواع جنس العمل، وهو خصوص العمل الذي  هذانريد من العمل، في مبحثنا و نوعا

ليُحصال بعمله جزءاً من إنتاج مال استعمله صاحبه  ،في مال غيره يقوم به غيُر صاحب مالٍ 

وألجل كون القادرين على العمل واإلنتاج يكثر فيهم من ليس بيده مال  .لتحصيل جزء مثله معه

يستعين به على العمل المثمر المنتج، أو بيده مال ال يوازي مقدار مقدرته على اإلنتاج، وكون كثير 

من أصحاب األموال يُعجزهم العمل في أموالهم عمالً يوازي ما تستدعيه مقادير تلك األموال من 

ت لهم األموال من تلقاء غيِرهم بعطية أو ميراث، النتائج، ال س يما أصحاب األموال الذين انجرا

ضين للعوائق  -وهما المال والعمل  -كان األصالن العظيمان من أصول الثروة ( ألجل ذلك) معرا

وذلك رزء على أصحابهما ،وتعطيل اإلنتاج في أحوال كثيرة
1
، فكان مما اهتدى إليه وعلى األمة 

ول إيجاد طرائق تتألف فيها موال أصحاب األموال وأعمال المقتدرين على العمل ليحصل أهل العق

مجموع ذلك إنتاج نافع للفريقينمن 
2
وكان من ِحكمة التشريع اإِلسالمي أن ال يوصد في وجوه . 

                                                           
1
 .ل التصويبات في طبعة االستقامة، أصحابها، والصحيح ما أثبتناه تبعاً لجدو422في نشرة الشركة التونسية، ص  - 

2
 :مقصدان شرعيان مهمان لإلنتاج- 

ان: ومن مقاصد الشريعة في إنتاج المال  :مقصدان مهما

ة للفرد في حياته المعيشية: أولهما  .تحقيق الكفاية التاما

 .في فترات األزمات والصراعاتتحقيق االكتفاء الذاتي لألمة، بحيث تستطيع االستغناء عن غيرها من األمم، وخصوصا : وثانيهما

 :تحقيق تمام الكفاية للفرد: المقصد األول

ة، والمقصود أن تتحقاق له ولَمن يعوله في أسرته ة في المأكل : أما مقصد تحقيق الكفاية للفرد، فنعني به الكفاية التاما الكفاية التاما

 [.39]كما قال اإلمام النووي. بحاله، بغير إسراف وال تقتيروالمشرب والملبس والمسكن وكل ِ ما ال بد له منه، على ما يليق 

كلمة مرنة قابلة ألن يدخل فيها كلُّ المطالب التي تطرأ لإلنسان، وكلُّ الحاجات التي تعرض لحياته، وإن ( كلُّ ما ال بد له منه)وكلمة 

ر الزمان واإلنسان، مثل . لم تكن في حياة من قبله ر بتطوُّ كثير من الحاجات في عصرنا، من األدوات الكهربائية فإن الحاجات تتطوا

واإللكترونية، في التبريد والتسخين، والنقل والحركة والسرعة، كالهواتف والكمبيوترات ونحو ذلك، فقد أمست حاجات أساسية 

 .لإلنسان

جل في المدينة غير ما يليق بحاله في أن األفراد يختلفون من حيث مستوياتهم، فما يليق بحال الر: تعني( على ما يليق بحاله)وكلمة 

وما يليق بحال أستاذ الجامعة غير ما يليق بحال الحارس أو ( التومرجي)القرية أو البادية، وما يليق بحال الطبيب غير ما يليق بحال 

ج غير المنجب، وما  ِ يليق بالرجل ذي الناطور، وما يليق بحال الرجل ذي العيال غير ما يليق بحال الرجل العزب، أو المتزو 

وينبغي أن نضيف هنا إلى ما . األمراض المختلفة غير ما يليق بالرجل السليم الذي عافاه هللا من بالء المرض وال يشكو من شيء

 .ما يليق بزمانه وبيئته، كما أشرنا إلى ذلك: ذكره النووي أيضا

هذه المتطلابات كل ِها، بال طغيان وال إخسار، وال وكس وال أن المطلوب هو الحدُّ الوسط في : تعني( بال إسراف وال تقتير)وكلمة 

 .ومن هذه األشياء ما يمكن تحديده باليوم، وما يمكن تحديده بالشهر، وما يمكن تحديده بالسنة. شطط

ده إال المختصُّون في التغذية، والذين يعرفون ما حاجة الجسم من البروتينات والكربوهيدرات و األمالح ولكن الغذاء ال يحد ِ

 .والفيتامينات وغيرها، محدادا بمقدار يومي تقريبي

 .مستويات أربعة، بعضها فوق بعض –في المجال االقتصادي  –ذلك أن للمعيشة اإلنسانية 

، وهي الحالة التي يعيش فيها اإلنسان على ما يمسك الرمق، ويُبقي عليه أصل الحياة، ويدفع عنه الهالك (مستوى الضرورة)هناك 

 .لموتأو ا
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 .وهي حاالت الذين يعيشون في أتون المجاعات، ونرى صورهم في التلفاز أحيانا كأنهم هياكل عظمية، أو أشباح هاربة من القبور

وبقاء مثل هؤالء بهذه الصورة البائسة بين البشر، نقطة سوداء في جبين اإلنسانية، التي تنفق عشرات ومئات المليارات على 

 .التسليح بكل ِ أنواعه

، وهو الذي يمث ِل الحدا األدنى للمعيشة دون زياة وال نقصان، فال مجال فيه (مستوى الكفاف)وهناك مستوى أحسن من هذا وهو 

 .للون من الساعة والترفُّه

يه الفقهاء  د الكفاية، بل الكف. لإلنسان( تمام الكفاية)وهناك مستوى أفضل من هذا، وهو الذي يسم ِ ة فليس المقصود إذن مجرا اية التاما

ماتها، وهذا هو المستوى الذي يريده اإلسالم ألبنائه، بل لكل ِ َمن يعيش في ظل ِه، مسلما أو غير مسلم ِ حتى قالوا . بكل ِ عناصرها ومقو 

ل كفايته، فلو كان يكسب سب: في باب الزكاة عة أو إذا كان الفقير يملك بعض الكفاية أو أكثرها، فيجب أن يُعطى من الزكاة ما يكم ِ

، كما ذكر ”قوام من عيش، أو سداد من عيش“ثمانية ولكن كفايته ال تتمُّ إال بعشرة، يجب أن يُعطى له بقية العشرة، حتى يكون له 

 [.21]الحديث الصحيح

ر أن تقصد الشريعة إليه: وهناك فوق ذلك  .مستوى الترف، وهو مرفوض إسالميا، فال يتصوا

 :تفصيالت في مستوى تمام الكفاية

فاإلسالم ال يرضى ألبنائه المستوى الدون من المعيشة، بل ال بد أن يكون هذا المستوى على نسبة معقولة من االرتفاع، بحيث 

 :يتوافر فيها العناصر التالية

نحو ربه كالصلوات الخمس، وواجبه نحو نفسه : قدر من الغذاء الكافي، إلمداد الجسم بالطاقة التي تلزمه للقيام بواجبه .4

وينبغي أن يكون هذا الغذاء متكامال، [. 24]”إن لبدنك عليك حقا“: أسرته ومجتمعه، والرسول يقرر أن للبدن حقا ال بد أن يعطاهو

، وال عجب إذا امتن القرآن (من بروتين ونشا وسكر ودهن وأمالح وفيتامين وغيرها)بحيث يشتمل على المواد التي يتطلبها الجسم 

ويكفي أن نقرأ سورة كسورة النحل، لنلمح فيها صورة للحياة التي … ماك واللبن والعسل والفاكهة وغيرها بذكر لحوم األنعام واألس

 .يريد هللا لعباده أن يتنعموا بطيباتها

قدر من الماء يكفيه للشرب والري، ويعينه على النظافة العامة التي هي من آداب اإلسالم، وعلى الطهارة الخاصة التي  .8

: صحة الصالة، كالوضوء من الحدث، والغسل من الجنابة، فضال عن االغتسال األسبوعي الذي جاءت به السنةهي من شروط 

 [.23]”حقٌّ على كل ِ مسلم في كل ِ سبعة أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسده“، أي بالغ، [28]”غسل الجمعة واجب على كل ِ محتلم“

يَا َبنِي آدََم قَدْ }: صيف وبرد الشتاء، وحسن المظهر أمام الناس، كما قال تعالىلباس يحق ِق ستر العورة، والوقاية من حر ِ ال .3

: ، والريش ما يحق ِق الزينة والجمال، وقال[86:األعراف]{ أَنَزْلنَا َعلَْيُكْم ِلبَاًسا يَُواِري َسْوآتُِكْم َوِريًشا َوِلبَاُس التاْقَوَى ذَِلَك َخْيرٌ 

 .، أي البرد[24:النحل]{ َوَجعََل لَُكْم َسَرابِيَل تَِقيُكُم اْلَحرا }: ، وقال[5:النحل]{ ُكْم فِيَها ِدْفٌء َوَمنَافُِع َوِمْنَها تَأُْكلُونَ َواألَْنعَاَم َخلَقََها لَ }

أو  ملبس مناسب للشتاء، وملبس مناسب للصيف، وهذا ما أوجبه ابن حزم لكل ِ مسلم –كحد أدنى  –وهذا يستلزم أن يتوافر لكل ِ فرد 

ي في ظل ِ نظام اإلسالم، وأجاز له أن يقاتل للحصول عليه  .ذم ِ

ل به في المناسبات كالُجَمع واألعياد، وذلك مطلوب من المسلم لئال يؤذي  وفوق هذا الحد ِ األدنى ينبغي أن يتهياأ للمسلم ما يتجما

ل وتطياب. اآلخرين بلباس مهنته ! أتزيان لربي: ونظر في المرآة، فلما سئل عن ذلك، قال وقد كان الحسن إذا ذهب إلى المسجد، تجما

 [.34:األعراف]{ يَا َبنِي آدََم ُخذُواْ ِزينَتَُكْم ِعندَ ُكل ِ َمْسِجدٍ }: ثم تال

 :مسكن صحي يحق ِق .2

o ن بُيُوتُِكْم َسَكنًا}: معنى السكون الذي امتنا هللا به حين قال ُ َجعََل لَُكم م ِ  [.21:النحل]{ َوَّللاا

o مات السعادة الدنيوية، فقال ِ : ثالث خصال من سعادة المرء المسلم في الدنيا“: وعنصر الساعة التي جعلها النبي ملسو هيلع هللا ىلص من مقو 

 [.22]”الجار الصالح، والمسكن الواسع، المركب الهنيء

o وعنصر الوقاية من أخطار الطبيعة كالمطر والشمس والعواصف ونحوها. 

o االستقالل، بحيث ال تتكشف عوراته للناظرين من الغادين والرائحين، هذا االستقالل الذي تدلُّ عليه اآلية  وعنصر

 [.87:النور]{ يَا أَيَُّها الاِذيَن آَمنُوا ال تَدُْخلُوا بُيُوتًا َغْيَر بُيُوِتُكْم َحتاى تَْستَأْنُِسوا َوتَُسل ُِموا َعلَى أَْهِلَها} : الكريمة

 

 [.25(]ومسكن يقيهم الشمس والمطر وعيون المارة: )ا نصا عليه ابن حزم أيضا فيما افترض توافره لكل ِ فرد بحيث قالوهذا م

وهذا مستوى ال يزال … أن يكون هذا المسكن ملكا لإلنسان، ال مستأجرا  –حسبما نصا عليه فقهاء اإلسالم  –واألصل أو الظاهر 

 .إليهكثير من الدول الغنية دون الوصول 

أن يكون من الساعة ووفرة األثاث بحيث يضمن معه تنفيذ أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص، بالتفريق بين : ومما يلزم لهذا المسكن الذي ينشده اإلسالم

 [.26]األوالد في المضاجع، إذا بلغوا عشر سنوات من عمرهم

يه الناس كما ينبغي أن تكون فيه حجرة للضيف يطرأ على أهل البيت من أقار حجرة )بهم أو من غيرهم، وهو ما كان يسم ِ

فراش للرجل، وفراش المرأته، وفراش للضيف، والرابع “: ، وفي هذا روى مسلم في صحيحه، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال(المسافرين

 [.27]”للشيطان

ن األسرة المسلمة، إذ ال رهب .5 ِ ج به ويكو  أي )انية في اإلسالم، وقد نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص من التبتُّل قدر من المال يداخره ليتزوا

: ، وخاطب الشباب فقال[22]”َمن رغب عن سنتي فليس مني“: ، وأعلن أن الزواج من سنته ثم قال(االنقطاع عن الزواج للعبادة

الدنيا كلُّها متاع، وخير “: ، وقال[29]”يا معشر الشباب، َمن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر وأحصن للفرج“

 [.51]”متاعها المرأة الصالحة
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أن الزواج من تمام الكفاية، وخصوصا إذا كان المرء تائقا له، : وقد ذكر الفقهاء في أبواب النفقات، وفي أبواب الزكاة من كتب الفقه

 [.54]ومحتاجا إليه، ويخاف على نفسه العنت

، [58]”طلب العلم فريضة على كل ِ مسلم“: لب العلم الواجب تعلُّمه عليه وتوفيره ألبنائه وبناتهقدر من المال يعينه على ط .6

 .ويهي ِئ لكل ِ ذي فن ٍ ُكتبه التي يحتاج إليها في فن ِه

ح به عقيدته وعبادته، ويجعله على بي ِنة من ربه،  وبصيرة من أمره، والعلم الواجب طلبه وتعلُّمه قد يكون علما دينيا، وهو ما يصح ِ

 .وما يضبط به سلوكه وفقا للمعايير الشرعية في الحالل والحرام

 حدا وقد يكون علما دنيويا، يتغيار بتغيُّر العصر والبيئة، وهو درجات ومستويات، أدناها الحدُّ الذي تُلزم به الدول أبناءها، وأعالها ال

 .له، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون

، واألصل [53]”يا عباد هللا، تداووا؛ فإن هللا لم يضع داًء إال وضع له دواء“: ض، استجابة لقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلصالعالج إذا مر .7

في مثل هذا األمر أن يكون للوجوب، وإن كان الفقهاء قديما جعلوا التداوي من باب المباحات، وهو ما يجب أن نناقشهم فيه على 

ما إذا كان المرض يؤلم اإلنسان إيالما شديدا، مثل مغص الُكلى، ووجع الضرس، وصداع الرأس، ضوء معطيات عصرنا، وال سي

 .ال يشكُّ الفقيه أنه واجب: وغيرها، وكان من الميسور إزالة هذه اآلالم باألدوية المعروفة

ي تقدام فيه علم الطب تقدُّما كذلك التداوي من األمراض التي ُعرف بالتجربة دواؤها وعالجها، وال سيما في عصرنا هذا، الذ

لكل ِ داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء بريء بإذن ” ، [52]”ما أنزل هللا داء، إال أنزل له دواء“: ملموسا تحقاق به قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 [.55]”هللا

والكيمياء والفيزياء، واإللكترونيات، ( وجياالبيول)وقد خدم الطب تقدُّم العلوم األخرى من التشريح ووظائف األعضاء واألحياء 

 .وغيرها

وقد يستغنى الفرد عن المال الذي يحتاج إليه لتعليم أوالده، أو عالجهم وعالج نفسه، إذا كان العلم والعالج مبذولين وميسارين من 

وهذا ما سار عليه المسلمون أيام ازدهار . وهو ما ينبغي أن تحرص عليه دولة تتاخذ اإلسالم منهجا ونظاما. جهة الدولة لكافاة الناس

م غذاء العقول، وتلك تقدم دواء  حضارتهم فكانت المستشفيات للجميع مجانا، وكذلك العلم في المدارس للجميع بال أجر، هذه تقد ِ

ن العالج الطبي والرعاية الصحية للجميع في كل ِ مراحل ال. األبدان مة تؤم ِ عمر من األطفال والشباب وفي زمننا نرى الدول المتقد ِ

 .والشيوخ من الذكور واإلناث، وخصوصا رعاية األمومة والطفولة

ي به فريضة العمر، ويُحيي مع إخوانه المسلمين هذا الركن  .2 فضل من مال يداخره أيضا؛ ليحج به بيت هللا الحرام، ويؤد ِ

ِ َعلَى النااِس ِحجُّ اْلبَ } : العظيم من أركان اإلسالم  [.97:آل عمران]{ ْيِت َمِن اْستََطاَع إِلَْيِه َسبِيالً َوّلِِلا

ِ، ولكن المسلمين  صحيح أنه ليس فرضا على المسلم أن يطلب المال ليحق ِق به االستطاعة التي جعلها هللا شرطا لوجوب الحج 

ٍ عميق، فُرض عليهم أن تظلا هذه الشعيرة قائمة، وأن يظلا هذا الموسم عامرا دافقا ب: بوصفهم جماعة المؤمنين اآلتين من كل ِ فج 

 .ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم هللا

كما أن المسلم بمقتضى إيمانه وحنينه إلى األرض المقداسة، وشوقه إلى إقامة هذه الشعيرة العظيمة، يظلُّ معلاق القلب ببيت هللا 

وساعيا في تحقيق هذه الرغبة بكل ِ ما يستطيع، فهو بهذا حاجة  العتيق، راغبا في الطواف به مع الطائفين والقائمين والركع السجود،

 .نفسية من الحاجات التي يسعى المسلم إلشباعها

ِ في بعض البالد اإلسالمية  ِ تجمع من  –مثل ماليزيا  –وقد أدات هذه األشواق والرغبات الفردية في الحج  إلى إقامة مؤسسة للحج 

يها لحسابهم، وقد نمت هذه المؤسسة واتاسعت حتى غدت تملك عمارات المسلمين الراغبين في أداء الفريضة ، مداخرات سنوية وتنم ِ

 شاهقة، وطاقات اقتصادية كبيرة، تقدار بالمليارات

 .هذا ما يجب أن يتوفار في ظل ِ نظام اإلسالم ألوساط الناس، حتى يستطيعوا أن يؤدُّوا واجبهم ويشعروا بنعمة ربهم عليهم

 :ل تعطينا صورة لما ينبغي أن تكون عليه الحياة اإلسالميةسورة النح

اها بعض السلف  –وحسبنا أن نقرأ بعض اآليات من سورة النحل  لنرى فيها صورة لما يجب أن تكون  –( سورة النعم)التي سما

 :عليه حياة اإلنسان في األرض، حتى يشكر نعمة هللا، ويفهم خطابه في كتابه

 [.5:النحل]{ عَاَم َخلَقََها لَُكْم فِيَها ِدْفٌء َوَمنَافُِع َوِمْنَها تَأُْكلُونَ َواألَنْ }: قال تعالى

ْنهُ َشَراٌب َوِمْنهُ َشَجٌر فِيِه تُِسيُموَن } ْيتُوَن َوالناِخيَل َواألَْعنَاَب وَ * ُهَو الاِذي أَنَزَل ِمَن الساَماء َماء لاُكم م ِ ْرَع َوالزا ِمن ُكل ِ يُنبُِت لَُكم بِِه الزا

 [.44،41:النحل]{ الثاَمَراِت إِنا فِي ذَِلَك آليَةً ل ِقَْوٍم يَتَفَكاُرونَ 

َر اْلبَْحَر ِلتَأُْكلُواْ ِمْنهُ لَْحًما َطِريًّا َوتَْستَْخِرُجواْ ِمْنهُ ِحْليَةً تَْلبَُسونََها}  [.42:النحل]{ َوُهَو الاِذي َسخا

ا فِي بُُطونِِه ِمن بَْيِن فَْرٍث َودٍَم لابَنًا َخاِلًصا َسائِغًا ِللشااِربِيَن َوإِنا لَُكْم فِي األَْنعَاِم لَ } ما َوِمن ثََمَراِت الناِخيِل َواألَْعنَاِب * ِعْبَرةً نُّْسِقيُكم م ِ

ا  َوأَْوَحى* تَتاِخذُوَن ِمْنهُ َسَكًرا َوِرْزقًا َحَسنًا إِنا فِي ذَِلَك آليَةً ل ِقَْوٍم يَْعِقلُوَن  َربَُّك إِلَى الناْحِل أَِن اتاِخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بُيُوتًا َوِمَن الشاَجِر َوِمما

ْختَِلٌف أَْلَوانُهُ * يَْعِرُشوَن  فِي ذَِلَك آليَةً  فِيِه ِشفَاء ِللنااِس إِنا ثُما ُكِلي ِمن ُكل ِ الثاَمَراِت فَاْسلُِكي ُسبَُل َرب ِِك ذُلاُلً يَْخُرُج ِمن بُُطوِنَها َشَراٌب مُّ

 [.69-66:النحل]{ ل ِقَْوٍم يَتَفَكاُرونَ 

َن ال} ْن أَْزَواِجُكم بَنِيَن َوَحفَدَةً َوَرَزقَُكم م ِ ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا َوَجعََل لَُكم م ِ ُ َجعََل لَُكم م ِ ي ِبَاتِ َوَّللاا  [.78:النحل]{ طا

ن بُيُوِتُكْم سَ } ُ َجعََل لَُكم م ِ ن ُجلُوِد األَْنعَاِم بُيُوتًا تَْستَِخفُّوَنَها َيْوَم َظْعِنُكْم َوَيْوَم إِقَاَمتُِكْم َوِمْن أَصْ َوَّللاا َوافَِها َوأَْوبَاِرَها َكنًا َوَجعََل لَُكم م ِ

 [.21:النحل]{ َوأَْشعَاِرَها أَثَاثًا َوَمتَاًعا إِلَى ِحينٍ 

 [.24:النحل]{ َوَسَرابِيَل تَِقيُكم بَأَْسُكمْ َوَجعََل لَُكْم َسَرابِيَل تَِقيُكُم اْلَحرا }

رها هذه اآليات ِ مطاعم من لحوم األنعام، ومن سمك البحر، ومن الزيتون والنخيل واألعناب ومن كل ِ : هذه حياة اإلنسان كما تصو 

ألعناب من سكر ورزق الثمرات، ومن اللبن الخالص السائغ للشاربين، ومن المربيات وغيرها مما يتاخذ من ثمرات النخيل وا
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ا يتطرق ذلك من مخالفة  الفريقين سلوك الطرق المثلى من تلك الطرائق بوجه عادل مع الغضا عم 

ا ل  .لتشريعات التي بُنيت عليها أحكاُم المعامالت المالية في المعاوضاتم 

إن المعامالت المنعقدة على عمل األبدان هي إجارة األبدان، والمساقاة، والمغارسة، 

وهي كلُّها عقودٌ على عمل المرء ببدنه وعقله، وعلى قضاء وقت . والِقراض، والُجعل، والمزارعة

ل قليل من جهة عاملها، وهو األعواد من عمره في ذلك، ما عدا ال ِ مغارسة، فإن فيها إحضار متمو 

وكذلك ما يحصل في المساقاة بقل ٍة من إصالح . المغروسة إالا أن ها تافهة بالنسبة إلى أهمية العمل

فهذه العقود ال تخلو من غرر لعسر انضباط مقادير العمل المتعاقد عليه، دلو وإصالح الحوض، 

امل ما ينجر إليه من الربح من جراء عمله، ولعسر انضباط ما ينجر إلى صاحب وعسر معرفة الع

المال فيها من إنتاج أو عدمه، غير أن الشريعة ألغت هذا الغرر ألن إضرار مراعاته أشدُّ من 

وهي أيضاً ال . إضرار إلغائه، ِلَما في مراعاته من حرمان كثير من األمة فوائد السعي واالكتساب

رار يلحق العامل في أحوال كثيرة، إذا عمل عمله في المساقاة أو المزارعة فلم يثمر تخلو من إض

فيكون . الشجر، أو عمل في الُجعل فلم يحصل المجاعل عليه، أو عمل في الِقراض فلم يَنض  ربح

وقد ألغت الشريعة هذا ألن بقاء . العامل قد أضاع الوقت وتجشم مشقة العمل ولم يحصل له شيء

 .مل بطالين أشدُّ عليهم من أضرار الخيبة في بعض األحوالأهل الع

                                                                                                                                                                                                 

عة من الجبال والشجر ومما يعرشون، يخرج من بطونها شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء  ِ حسن، ومن عسل النحل من مصادره المتنو 

 .للناس، وغيرها مما رزق هللا وامتنا به من الطيبات

، وبالتالي تقي البرد، من صوف األغنام ونحوها َوَسَرابِيَل }: ، ودروع تقي البأس وشدة الحرب{َها ِدْفءٌ لَُكْم فِي}: ومالبس تقي الحرا

 .{تَِقيُكم بَأَْسُكمْ 

ْن أَنفُِسُكْم }: وبيوت جعلها هللا سكنا ال سجنا، وزواج يجد اإلنسان فيه السكينة واإلنس، كما يجد فيه الذرية والنسل ُ َجعََل لَُكم م ِ َوَّللاا

ْن أَْزَواجِ  ي ِبَاتِ أَْزَواًجا َوَجعََل لَُكم م ِ َن الطا  .{ُكم بَنِيَن َوَحفَدَةً َوَرَزقَُكم م ِ

 :تحقيق االكتفاء الذاتي لألمة: المقصد الثاني

لألمة، بمعنى أنها يجب أن يكون لديها من اإلمكانات والقدرات، والخبرات، ( االكتفاء الذاتي)تحقيق : والهدف اآلخر لإلنتاج هو

نها من الوفاء  يه الفقهاءوالوسائل، ما يمك ِ : بحاجاتها المادية والمعنوية، ويسدُّ الثغرات المدنية والعسكرية، عن طريق ما يسم ِ

وهى تشمل كلا علم أو عمل أو صناعة أو مهارة يقوم بها أمر الناس في دينهم أو دنياهم، فالواجب عليهم حينئذ ( فروض الكفاية)

 .يرهم وال يتحكام فيهم سواهم من األمم األخرىتعلُّمها وإتقانها حتى ال يكون المسلمون عالة على غ

ة التي كتب هللا لهم في كتابه ةُ َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمنِيَن َولَِكنا اْلُمنَافِِقيَن ال }: وبغير هذا االستغناء واالكتفاء لن يتحقاق لهم العزا ِ اْلِعزا َوّلِِلا

 [.2:المنافقون]{ يَْعلَُمونَ 

ُ ِلْلَكافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َسبِيالً }: هم االستقالل والسيادة الحقيقة وهو ما ذكره القرآن بقولهوبغيره لن يتحقاق ل { َولَن يَْجعََل َّللاا

 [.424:النساء]

ةً َوسَ }ولن يتحقاق لهم مكان األستاذية والشهادة على األمم، وهو المذكور في قوله سبحانه  ًطا ل ِتَُكونُواْ ُشَهدَاء َعلَى َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُما

ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيدًا  [.423:البقرة]{ النااِس َويَُكوَن الرا

ة ألمة يكون سالحها من صنع غيرها، يبيعها منه ما يشاء، متى يشاء، بالشروط التي يشاء، ويكفُّ يده عنها أناى شاء، وكيف  فال عزا

 .شاء

ِ شئونها، وأخطر أسرارهاوال سيادة حقيقة ألمة تعتمد على   .خبراء أجانب عنها في أخص ِ أمورها، وأدق 

وال استقالل ألمة ال تملك زراعة قوتها في أرضها، وال تجد الدواء لمرضاها من مصانعها، وال تقدر على النهوض بصناعه ثقيلة، 

 .إال باستيراد اآللة والخبرة من غيرها

رة المرئية، إال بشرائها من أهلها وال أستاذية ألمة، ال تستطيع أن تبل ِغ د عوتها عن طريق الكلمة المقروءة أو المسموعة، أو المصوا

 !القادرين عليها، ما دامت ال تصنع مطبعة، وال محطاة إذاعية، وال تلفازا، وال أقماًرا صناعية

تها  –ها فيما بينه بمجموع شعوبها وبتكاتفها وتعاون –أن تكون األمة المسلمة : لهذا كان من مقصد الشريعة قادرة على أن تقوم بمهما

في الحياة المالية واالقتصادية، دون عوائق تحول بينها وبين تحقيق رسالتها، ومنها فقرها الشديد في بعض النواحي التي تجعلها 

 .ها وأرضها وُحُرماتهاعاجزة عن إقامة البناء والتقدم العمراني والحضاري على أساس مكين، كما تعجز أيضا عن الدفاع عن سيادت

 .ولكي تستكمل األمة قدراتها، وتتفادى العجز الذي يمكن أن تسقط فيه، فيشلُّ حركتها، ال بد لها من وسائل وآليات تتاخذها، ومن ذلك
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وإذ قد كان العََملَة في هذه العقود هم مظن ةَ الحرص على التعجل بانعقاد هذه العقود، من 

جراء حاجتهم إلى االرتزاق، وكونهم ال يستطيعون لذلك حيلة إال بعمل أبدانهم، ولطالما رأيناهم 

أعمال تنوء بهم حين لم يجدوا ما يعملون فيه، فلو ضي ق عليهم  يقحمون أنفسهم في التعاقد على

الشروَط أصحاُب األموال الذين يمد ونهم بما يعملون هم فيه لتعط ل عليهم االرتزاق من أعمالهم، أو 

ولكان . ألَقدموا على ذلك عند التعاقد وعجزوا عن اإليفاء بها، فتحدث بذلك الخصومات بينهم

بحاجة العََملَة إلى العمل مظن ةَ أن يغريَهم على الرغبة والحرص في زيادة شعور أصحاب األموال 

اإلنتاج ألنفسهم واإلجحاف باستثمار العََملَة، كان مقصدُ الشريعة في هذه المعاقدات كلها الحياطة 

 ً ب ولم تر معذرة ألصحا. لجانب العََملَة لسد  هذه الذريعة عنهم، كيال يذهب عملهم باطالً أو مغبونا

فهم في خيرة من . ألن لهم طرائق شتى يستثمرون بها أرباح أموالهم ،األموال في هذا التضييق

استعمالها أو اكتنازها لإلنفاق منها وتقتيرها، بخالف حال الَعَملَة، فهم إن حرموا مساعدةَ أصحاب 

 .األموال بقوا عاطلين

ليأكلها الَعَملَةُ باطالً، ولكن ها وال يظناَن أحد أن الشريعة تستبيح أموال أصحاب األموال 

ولقد استقريت  .فذلك عدل وصالح للفريقين كليهما. أرادت حراسة حقوقهم من االعتداء عليها

ينابيع السنة في هذه المعامالت البدنية على قل ة اآلثار الواردة في ذلك
1

، وتتبعت مرامي علماء 

أن المقاصد الشرعية فيها  :من ذلك فاستخلصت سلف األمة وخاصة علماء المدينة في شأنها،

 .ثمانية

فلوال . وهذا مدلول الغتفار الغرر فيها. تكثير المعامالت المنعقدة على عمل األبدان :أحدها

وقد رجعْت . الحاجةُ إليها لما اغتفرت الشريعة فيها ما لم تغتفره في المعامالت المالية من الجانبين

أعطى األنصاُر حوائطهم للمهاجرين على أن يَْكفُوهم العمل وقد . بذلك إلى قسم المصالح الحاجية

يهودَ خيبر على أن عليهم عمل النخل، ولهم نصف  ملسو هيلع هللا ىلصوعامَل رسوُل هللا . ولهم نصف الثمرة

وقد كاد أن يتفق علماء . الثمرة، مع العلم بأن أرض خيبر صارت للمسلمين ألنها فتحت عنوة

اإِلسالم على مشروعية المساقاة والمزارعة
2
 .وقال المالكية بالمغارسة وأهملها الحنفية والشافعية ،

بقصر المساقاة على النخيل والكروم، ورجحنا القول  وألجل هذا المقصد َجَزمنا بضعف القول

. بجواز المساقاة في الشجر والزرع المحتاج إلى العمل على القول بتخصيصها بالشجر دون الزرع

 .ورجحنا ما جرى عليه العمل باألندلس من إعطاء أرض الحبس مغارسة

هو من لوازم األمر الترخيص في اشتمالها على الغرر المتعاَرف في أمثالها، و :الثاني

ا دل  على أن الغرر الزٌم لحقائق هذه العقود. األول . فقد أشرت إلى ذلك في طالعة هذا المبحث مم 

وينبغي أن ال . وأحسب أن الغرر لم يُغتفر في شيء من العقود سوى العقود على أعمال األبدان

ومدته، واختالف أزمانه  تغفل عن كون الغرر المغتفر هو الغرر فيما يعسر انضباطه من العمل،

                                                           
1
 .إذ كانت الثروة بسيطة، المؤلف ملسو هيلع هللا ىلصلقلة أنواع المعامالت على األبدان في زمن الرسول  - 

2
دراسة شاملة ومعمقة لمسألة المزارعة وملكية األرض من خالل نصوص الحديث النبوي واجتهادات المذاهب الفقهية في  انظر  - 

 .أطوارها األولى أنجزها الباحث الباكستاني الدكتور ضياء الحق

Ziaul Haque: Landlord and Peasant in Early Islam, A Study if the Legal Doctrines of Muzaza’a or 

Sharecropping, Islamabad, Islamic Resarch Institute, 1984. 
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مثل بيان نوع العمل، ومقدار األجر، . فأما ما يتيسر فيه ذلك فال بد من ضبطه وبيانه. من َحرًّ وقر

ومقدار رأس مال الِقراض، ومقدار ما للعامل من الربح في الِقراض، أو من الثمرة في المساقاة، أو 

 .من الجزء في المغارسة

ز عما يثقل على العامل في هذه العقود، لكي ال يستغل ربُّ المال اضطراَر  :الثالث الت حر 

ال يجوز أن : ولذلك قالوا. فينتهز ذلك للتجاوز في أرباح نفسه. العامل إلى التعاقد على العمل

يشترط على عامل المساقاة عمل كثير غير عمل بدنه إال ما ال بال له كشد الحظيرة وإصالح 

الضفيرة
1
وال اشتراط نفقٍة على العامل كنفقة الدواب وعبيد الحائط ،

2
وال يجوز أن يشترط على . 

تكسير أرض شعراء عامل المغارسة
3

، وال جعل جدار لألرض المغترسة، بخالف أن يشترط على 

(وماٍض )رب  األرض فهو جائز 
4
إذا أعطى ربُّ  -وإنما قال علماؤنا في المزارعة  .والزم 

ال يجوز أن يشترط على العامل أن يحرثها عند انتهاء : -ارعة األرَض محترثةً األرض لعامل المز

وهو أن يكون رب  األرض . مدة المزارعة ويسلمها لربها محترثةً كما وجدها، لمراعاة هذا المقصد

بعد أن حرث أرضه احتاج إلى عامل يزرعها، وأن  العامل لوال أن ه وجدها محترثةً لََما تقب لها، 

 .الشرط عليه بأن يتركها محروثةً إلجاء لهفيكون 

أن هذه العقود لم يُعتبر لزوُم انعقادها بمجرد القول، بل ُجعلت على الخيار إلى أن  :الرابع

أما الُجعل والِقراض فباتفاق، وأما المغارسة والمزارعة فعلى . يقع الشروع في العمل عندنا

ألن في تأخير لزومها إضراراً على ؛ لزومها بالعقد: ولم يُستثَن منها إال المساقاة، فقالوا .الراجح

وعندي أنه ينبغي أن تكون جميُع العقود المشتملة على عمل البدن غيَر الزمة  .األشجار والزرع

الوجه  وحيث كان معنى ذلك آيالً إلى خيار العامل كان. بمجرد القول، بل تلزم بالشروع في العمل

أن يُضَرب للعامل في هذه العقود آجاٌل البتداء العمل، كشأن بيع الخيار بما ينفي المضرة عن 

صاحب المال، مثل إب اَن ابتداء الخدمة في المساقاة، وإبان الحراثة في المزارعة، وإبان ابتداء 

 .لالغرس لذلك العام في المغارسة، كي ال يضيع بالتأخير على صاحب المال عام كام

إجازة تنفيل العََملة في هذه العقود بمنافع زائدة على ما يقتضيه العمل بشرط دون  :الخامس

يجوز أن يشترط عامل المساقاة على رب الحائط االنتفاع ببياض : فقد قال أئمتنا. تنفيل رب المال

 .وال يجوز اشتراط ذلك لرب األرض ويوجب الفسخ. من األرض لنفسه

ألن  ،اء عوض عمل العامل بدون تأخير وال نظرة وال تأجيلالتعجيل بإعط :لسادسا

وفي الحديث . العامل مظن ة الحاجة إلى االنتفاع بعوض عمله، إذ ليس له في الغالب مؤثل مال

ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم : ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة، فذكر: "القدسي قال هللا تعالى

                                                           
1
ى عندنا الطابية والتخم، والضفيرة، : الحظيرة -  (: بضاد ساقطة)السياج الذي يجعل خارج الحائط لمنع الدخول إليه، وهو المسم 

 . مجتمع الماء الذي يسقط من الدلو ومن الجابية، المؤلف
2
 .عبيداً لخدمته ودواب للعمل تكون متابعة للحائط، المؤلف كانوا يجعلون للحائط - 

3
 .األرض الشعراء، الكثيرة الشجر - 

4
 .818االستقامة، ص  - 
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"يعطه أجره
1
أجَره وبحرمانه منه بالكلي ة، وإن كان الثاني أشدا، فجعلَه وهذا صادق بتأخير إعطائه . 

وهذا تنويه عظيم بهذا الحق،  ،أي دون صاحب الحق" أنا خصمهم: "ولذلك قال ،كحق هلل تعالى

أعطوا " :قال ملسو هيلع هللا ىلصوفي حديث ابن عمر وجابر وأنس أن رسول هللا  .وزجر شديد عن التهاون به

"األجير أجره قبل أن يجف  عرقه
2

ولذلك كان تأجيل خدمة المغارسة جائزاً تحديدُه بقدر تبلغه . 

األشجار أو مد ة أو إثمار
3

، وال يجوز أن يكون التأجيل إلى مدة تتجاوز إبان اإلثمار، وهو من 

 .موجبات فساد العقد

ولذلك قالوا في عامل . إيجاد وسائل إتمام العمل للعامل، فال يُلَزُم بإتمامه بنفسه :السابع

المساقاة إذا عجز عن اإلتمام إنه يأتي بعامل آخر ال يضر بصاحب الحائط، ولو كان دون العامل 

ُحها، وإذا لم يجد من يخلفه في العمل، فإن له أن يبيع حظه في الثمار إذا بدا صال. األول في األمانة

إن له : وقال المالكية في عامل المغارسة. ويستأجر من يُكِمل العمَل، ويكون للعامل األول ما فضل

 .أن يبيع حقاه في العمل آلخر يقوم مقاَمه، وهي مسألة من ُغرر مسائل الفقه المالكي

و االبتعاد عن كل شرط أو عقد يشبه استعباد العامل، بأن يبقى يعمل طول عمره أ :الثامن

بحيث ال يجد لنفسه مخرجاً، وألجل هذا نجد علماءنا يقولون بفساد المساقاة في  ،مدة طويلة جداً 

وكذلك ما تطول مدة  .الموز وكالقضب ،الشجر الذي ال ينقطع إثماره في وقت من السنة كشجر

 ِ إثماره لصغره كالمساقاة على َوِدي 
4
ن تلقيَح وقد قال علماء إفريقية إ .النخل ونشء شجر الزيتون 

)...( -كجبوز الزيتون العتيق في جبل وسالت بقرب القيروان -الشجر الذي ال يُنتفع به 
5
يجري  

وعندي أن تأجيل مدة المساقاة في الشجر المخلف لألثمار  .مجرى المغارسة ال مجرى المساقاة

كالموز أجالً يحصل فيه االنتفاعُ للعامل خير من إبطال المساقاة في مثله، ِلَما عِلمَت من المقصد 

وألجل هذا كانت المزارعة المسماة عندنا في . األول أن تكثير هذه المعامالت مقصودٌ للشريعة

تونس بشركة الخماس
6
هي شركة منافية لمقصد  -ي كان معظم مزارعات تونس جارياً عليها الت - 

 .الشريعة ال محالة، وإن كانوا يزعمون أن الضرورة دعت إليها

  

                                                           
1
انظر رواية قريبة مما أورده المصنف هنا في نوادر األصول، للحكيم الترمذي، تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة، بيروت،  - 

 .446، ص 4ج م، 4998 -هـ4248، 4دار الجيل، ط 
2
رواه ابن ماجة عن ابن عمر، ورواه الطبراني في األوسط عن جابر، ورواه الحكيم الترمذي في نوادر األصول عن أنس،  - 

وليس هذا الحديث في نوادر الحكيم الترمذي، وإنما فيه الحديث القدسي المذكور في . وطرقه كلها ضعيفة لكنها متعاضدة، المؤلف

 . المتن
3
 .، وواضح أنه خطأ طباعي"أو إثمار"، 427، ونشرة الشركة التونسية، ص 813االستقامة، ص  في طبعة - 

4
 .ودياة: صغار الفسيل، واحدته: الَوديُّ  - 

5
 .، عبارة إن ذلك وهي زائدة422، الشركة التونسية، ص 812االستقامة، ص )وردت هنا  - 

6
، 4894صفر عام  85من ترتيب  38، 31، 89، 85: نظر الفصولا. الخماس شريك المزارعة بُخُمس ما يخرج من الزرع - 

 .المؤلف
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 :المحور الثاني

 مقاصد أحكام التبرعات

 

عقود التبرعات قائمة على أساس المواساة بين أفراد األمة الخادمة لمعنى األخوة
1

فهي . 

فبها حصلت مساعفة المعوزين، وإغناء المقترين، . وأثُر ُخلق إسالمي جميلمصلحة حاجية جليلة، 

 .وإقامة الجم  من مصالح المسلمين

                                                           
1
 :تقرير قاعدة التكافل المعيشي في المجتمع • - 

تقرير قاعدة لزوم التكافل االجتماعي المعيشي في : ومن المقاصد األساسية للشريعة اإلسالمية فيما يتعلاق بتوزيع المال أو الثروة

ال يجوز أن يبقى فيه جائع، وإلى جواره شبعان، وبحيث يتالحم أفراده تالحم اإلخوة أو أفراد األسرة ظل ِ المجتمع المسلم، بحيث 

ة)الواحدة، بعضهم مع بعض، باعتبار ان  : اإليمانية هي التي تربط بين الجميع بحبل متين ال تنفصم ُعراه، كما قال تعالى( األخوا

 [.486]”المسلم أخو المسلم، ال يظلمه وال يسلمه“: ، وقال الرسول الكريم[41:الحجرات]{ إِناَما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ }

ة بين األفراد تستوجب أن يأخذ القوي بيد الضعيف، وأن يعطف الغني على الفقير، وأن يصبا المليء على الفارغ، وأن  واألخوا

رهم الرسول الكريم  –يكونوا   [.487]تداعى له سائر األعضاء بالحمى والسهر كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو –كما صوا

 [.482]وشباك بين أصابعه” المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشدُّ بعضه بعضا“: وكما جاء في الحديث اآلخر

أن الفرد إن كسب المال وتملاكه بجهده ومهارته، فإن المجتمع قد شاركه في ذلك، فلوال المجتمع ما استطاع : ونظرية اإلسالم هنا

ُ لَُكْم }: ولهذا السبب نسب القرآن األموال إلى المجتمع حين قال. الفرد أن يحق ِق شيئا وحده َوالَ تُْؤتُواْ السُّفََهاء أَْمَوالَُكُم الاتِي َجعََل َّللاا

لسفهاء، ألن المجتمع أموال ا –مع أنها من الناحية الرسمية والقانونية  –، وإنما أضاف األموال إلى المخاطبين [5:النساء]{ قِيَاًما

 .مشارك أساسي في إيجاد هذه األموال

ومن هنا يجب أن يتضامن المجتمع كلُّه، فيكفل بعضهم بعضا، ابتداء من كفالة األقارب داخل األسرة الواحدة، ونعني بها األسرة 

الخاالت، وأبنائهم وبناتهم، وليست األسرة الموساعة الممتداة، التي تشمل األبوين واإلخوة واألخوات، واألعمام والعمات، واألخوال و

د أن يصلوا إلى البلوغ،  الذرية الضيقة، التي ينادي بها بعض الغربيين، والتي تقتصر على الزوجين واألوالد، وحتى األوالد بمجرا

 .يذهب كلٌّ منهم إلى حال سبيله، ال يكاد يرتبط بأب أو أم، أو إخوة أو أخوات

تعاليم وأحكام وفيرة تحق ِق هذا التكافل، بعضها إرشادات وتوجيهات ربانية ونبوية، وبعضها أحكام ولإلسالم وسائل ومناهج و

 .وتشريعات تنظيمية وإلزامية، وال بد من كل ٍ منهما إلنشاء المجتمع المسلم المتكافل

 :ومن هذه الوسائل والتعاليم ما يلي

 :إيجاب الحض على طعام المسكين •

أنه لم يكتِف بإيجاب إطعام المسكين، بل ألزم بفريضة أخرى، يقوم بها المجتمع كلُّه، حتى من لم يستطع إطعام : مما انفرد به اإلسالم

إيجاب حض ِ اآلخرين على إطعام المسكين، وجعل ترك هذه الفريضة من خصائص المجتمع الجاهلي الذي خاطبه : المسكين، وهي

وَن َعلَى َطعَاِم اْلِمْسِكينِ * ْليَتِيَم َكالا بَل ال  تُْكِرُموَن ا}: القرآن بقوله ، وهذا المجتمع الموصوف بالقسوة [42،47:الفجر]{ َوال تََحاضُّ

 .واألنانية

يِن }: كما جعل القرآن ذلك من وصف الكافر المكذ ِب بالدين ُب بِالد ِ َعلَى َطعَاِم َوال يَُحضُّ * فَذَِلَك الاِذي يَدُعُّ اْليَتِيَم * أََرأَْيَت الاِذي يَُكذ ِ

 [.3-4:الماعون]{ اْلِمْسِكينِ 

ُخذُوهُ }: أنهم ال يحضُّون على طعام المسكين، يقول تعالى: كما جعل القرآن من أوصاف أهل الجحيم الذين يأخذون كتابهم بشمالهم

 [.38-31:الحاقة]{ ْسلُُكوهُ ثُما فِي ِسْلِسلٍَة ذَْرُعَها َسْبعُوَن ِذَراًعا فَا* ثُما اْلَجِحيَم َصلُّوهُ * فَغُلُّوهُ 

وطعام المسكين كناية عن كل ِ ما يحتاج إليه من طعام وشراب وكسوة ونفقة ضرورية، إذ ليس معقوال أن يطعمه ويتركه عريانا أو 

دا ال مأوى له، أو مريضا يفتقر إلى الدواء وال يجده  .مشرا

 :الحث على الصدقات واإلنفاق في سبيل هللا •

ِ على اإلنفاق في سبيل هللا، بأبلغ أساليب الترغيب والترهيب والتشويق، ومن وسائل الشري عة في ذلك، الدعوة إلى الصدقة، والحث 

 .في القرآن والسنة

َ قَْرًضا َحَسنًا فَيَُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافًا َكثِيَرةً }: قال تعالى ن ذَا الاِذي يُْقِرُض َّللاا  [.825:البقرة]{ ما

ِ َكَمثَِل َحباٍة أَنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي ُكل ِ ُسنبُلٍَة م ِ ما }: وقال سبحانه ُ يَُضاِعُف ِلَمن يََشاء ثَُل الاِذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل َّللاا ائَةُ َحباٍة َوَّللاا

ُ َواِسٌع َعِليمٌ   [.864:البقرة]{ َوَّللاا

ِ َوَرُسوِلِه َوأَ }: وقال ْستَْخلَِفيَن فِيِه فَالاِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوأَنفَقُوا لَُهْم أَْجٌر َكبِيرٌ آِمنُوا بِاّلِلا ا َجعَلَُكم مُّ  [.7:الحديد]{ نِفقُوا ِمما

 .واآليات هنا غزيرة، واألحاديث أغزر، والقضية واضحة ال تحتاج إلى مزيد من التدليل

 :الحض على الصدقة الجارية والوقف الخيري •
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وليس الذي نعمد إليه بالبحث في كتابنا هذا هو مطلق العطايا والتبرعات التي تسخو بها 

صدقات يومية أيدي أولي الفضل فتضعها في أيدي العفاة، أو تتلطف بها إلى األحبة واألقارب من 

عات ال تتبعها نفوس أصحاب الحقوق. وعطايا موسمية وهي من جملة النفقات التي  ،فإن تلك التبر 

العطاءات )وقد دخلت تلك ، جرت بها عوائد كل الناس في أحوالهم وتصرفاتهم الخاصة

برعات الت (تلك) وإنما الذي نريده هنا هو. الترغيبات الدينية وألحقت بالقرباتفي ( والتبرعات

واإلغناء، وإقامة المصالح المهمة، الكائنة في الغالب بأموال يتنافس في  المقصود منها التمليك

 .مثلها المتنافسون، ويتشاكس في االختصاص بها المتشاكسون

فالصدقة والهبة والعارية قد تكون من الشق  األول داخلة في عداد النفقات، وقد تكون من 

ً الشق  الثاني إذا كان المت والحبس والعمرى والوصية والعتق . برع به ريعاً أو عقاراً أو ماالً عظيما

ال تقع إال في الشق  الثاني، فتكون غنى وتمليكاً سواء كانت ألشخاص معينين أم ألصحاب أوصاف 

كما يعطى لطلبة العلم والفقراء وأهل الخير والعبادة . مقصودين بالنفع أو مصالح عامة لألمة

فهذه تبتدئ ابتداء شبيهاً . وسد  الثغور وتجهيز الجيوش ومداواة المرضى وإقامة الحصون

بالقربات، يدفع المرَء إليها حبُّه الخير وسخاء نفسه بالفضل، ثم هو يعزم عزمه ويُلزم نفَسه فتصير 

تلك القرباُت إلى انتقال حق المتبرع بها إلى المتبرع عليه، فتأخذ حكم الحقوق التي يتشاحُّ الناُس 

ع أو كراهة وارثه أو . في اقتنائها وانتزاعها وفي استبقائها ومنعها فرب ما عرضت ندامة المتبر 

ل له فكانت بسبب هذا العارض الكثير . حاجره، وربما أفرط المتبرع عليه في تجاوز حد  ما ُخو 

ألدلة وقد نجد في استقراء ا. التطرق إليها جديرة بتسليط قواعد الحقوق ومقاصد التشريع عليها

 .(على النحو اآلتي) الشرعية منبعاً ليس بقليل يرشدنا إلى مقاصد الشريعة من عقود التبرعات

وإذ قد كان شح  النفوس . التكثير منها لما فيها من المصالح العامة والخاصة: المقصد األول

حائالً دون تحصيل كثير منها، دل ت أدلة الشريعة على الترغيب فيها، فجعلت من العمل غير 

                                                                                                                                                                                                 

عية العادية، يحثُّ اإلسالم على الصدقة الجارية، أي الدائمة، والوقف الخيري، الذي يُخِرج الواقف ملكية وبجوار الصدقا ت التطوُّ

التعليم أو الكفالة لليتامى واألرامل، أو الكفاية للمحتاجين، أو : لوجه من وجوه الخير( يُسب ِل منفعته)رقبة الموقوف هلل تعالى، و

 .لتربوية أو الصحية أو االجتماعية أو غيرهالإلنفاق على المؤساسات ا

 [.489]”صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث“: وفي الحديث

، فما يا رسول هللا، أصبُت أرضا بخيبر لم أُصب ماال قط أنفس عندي منها: وعن ابن عمر، أن عمر أصاب أرضا من خيبر فقال

في الفقراء  –على أن ال تباع، وال توهب وال تورث  –، فتصداق بها عمر ”إن شئَت حباست أصلها، وتصداقت بها“: تأمرني؟ فقال

ل ِ : وفي لفظ. وذوي القربى، والرقاب، والضيف، وابن السبيل، ال جناح على َمن وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمو 

 [.431]غير متأث ِل

ا في الحياة اإلسالمية، وسدا خلال كثيرا في نواحي المجتمع، ولم يَكد يترك حاجة إنسانية إال  وقد أداى الوقف اإلسالمي دورا مهمًّ

يها  .واجتهد أن يعالجها ويقف لها من المال ما يغط ِ

 :الحث على اإليثار •

أن تجود بالشيء وأنت تحتاج : أثنى القرآن على أهلها، واإليثارفضيلة اإليثار، التي : ومن أسمى المراتب األخالقية في هذا المجال

م غيرك على نفسك، ابتغاء مرضاة هللا تعالى  .إليه، فتقد ِ

 [.9:الحشر]{ َويُْؤثُِروَن َعلَى أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ }: قال تعالى في وصف األنصار

 :إيجاب كفاية المضطر وإغاثة الملهوف •

 ..يجوز أن نَدَع إنسانا تصل به الضرورة إلى أكل الميتة أو الدم المسفوح أو لحم الخنزير، وهناك َمن يملك فضل مالفال 
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: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: "ففي الحديث الصحيح. المنقطع ثوابه بعد الموت

.. ".صدقة جارية
1
. 

 

صدقة : منه ومن أصحابه كثيرة، منها ملسو هيلع هللا ىلصالصدقات الجارية واألوقاف التي في زمان رسول هللا 

عمر، وقد أشار عليه بها رسول هللا عليه الصالة والسالم، وكذلك صدقة أبي طلحة األنصاري، 

من يشتري بئر : "رومة، قال رسول هللا، وصدقة عثمان ببئر ملسو هيلع هللا ىلصفإنها كانت بإشارة رسول هللا 

وتصد ق سعد بن . ، فاشتراها عثمان وتصد ق بها للمسلمين"رومة فيكون دلُوه فيها كدالء المسلمين

وكانت هذه الصدقات أوقافاً ينتفع المسلمون بثمرتها على تفصيل . عبادة بمخراف له عن أمه تُوف يت

فكيف يقول شريح .يعة إكثار هذه العقودمقاصد الشر( من)في شروطها، فال شبهة في أن 
2
بحظر  

ا أُخبر بمقالة شريح رحم هللا شريحاً تكل م ببالده ولم يَِرد المدينة فيرى : "التحبيس؟ وقد قال مالك لم 

وأصحابه والتابعين بعدهم، وما حب سوا من أموالهم، وهذه صدقات  ملسو هيلع هللا ىلصآثار األكابر من أزواج النبي 

 ".وينبغي للمرء أن ال يتكلم إال فيما أحاط به َخبراً . سبُع حوائط ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

ألنها من  ،أن تكون التبرعات صادرة عن طيب نفس ال يخالجه ترد د :المقصد الثاني

فتمح ض أن . المعروف والسخاء، وألن فيها إخراج جزء من المال المحبوب بدون عوض يخلفه

ولذلك كان من مقصد الشارع فيها أن تصدر عن . النفَع العام والثواَب الجزيلَ يكون قصد المتبرع 

أصحابها صدوراً من شأنه أن ال تعقبَه ندامة حتى ال يجيء ضر للمحسن من جراء إحسانه فيحذر 

اَل تَُضارا : الناس فعل المعروف، إذ ال ينبغي أن يأتي الخير بالشر كما أشار إليه قول هللا تعالى

ٌ بَِولَِدَها َواَل َمْولُودٌ َلهُ ِبَولَِدهِ َوالِ  عات أخص من (. 833: البقرة) دَة فطيب النفس المقصود في التبر 

ع عقب العزم عليه  ر في المعاوضات؛ ومعنى ذلك أن تكون مهلة لزوم عقد التبر  طيب النفس المقر 

 .وإنشائه أوسع من مهلة انعقاد عقود المعاوضة ولزومها

أن : "من أدلة في السن ة، ومن كالم علماء األمة، ففي الحديث الصحيح وقد علمنا ذلك

لفالن : تصد ق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغناء، وال تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت

"كذا ولفالن كذا، أال وقد كان لفالن
3

وهذه الحالة تقتضي التأمل والعزم دون التردد إلى وقت . 

 .هما التحويز واإلشهاد: صول مهلة النظر بأحد أمرينويتحقق ح. المضيق

عات ناظراً إلى هذا المقصد، بحيث ال يعتبر انعقاد عقد  وقد كان اشتراط الحوز في التبر 

ولذلك كان حدوث مرض الموت قبل تحويز العطية . التبرع إال بعد التحويز دون عقود المعاوضات

إن أبا : "ففي الموطأ عن عائشة رضي هللا عنها أنها قالت. ةُمفيتاً لها، وناقالً إياها إلى حكم الوصي

                                                           
1
إال من صدقة : من ثالثة إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال"، 4855، ص 3، ج 4634صحيح مسلم، كتاب الوصية، الحديث  - 

، انظر بلفظ مختلف في سنن الدارمي، تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع "يدعو لهجارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح 

؛ وفي سنن 422، ص 26، المقدمة باب رقم 4م، ج 4927 -هـ4217العلمي، دار الريان بالقاهرة، ودار الكتاب العربي ببيروت، 

 .42، وسنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب 2النسائي، كتاب الوصايا، باب 
2
هـ وهو ابن 79وتوفي سنة . هو شريح بن الحارث الكندي من التابعين، استقضاه علي على الكوفة، واستعفَى في زمن الحجاج - 

 . استقضاه عمر، المؤلف: وقيل. مائة وعشرين سنة
3
 .746، ص 8، ج 4138صحيح مسلم، كتاب الزكاة، الحديث  - 
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وهللا يا بُنية ما : بكر الصديق كان نحلها جاد  عشرين وسقاً من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال

من الناس أحبُّ إليا غنى بعدي منك، وال أعزُّ علي  فقًرا بعدي منك، وإني كنت نحلتِك جاد  
1
 

كنت جدَْدتيه واحتْزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال واِرث فاقتسموه على كتاب  عشرين وسقاً، فلو

 ". هللا

ا اإلشهاد بالعطية فهو قائم مقام الحوز في أصل االنعقاد، وبذلك قال مالك وأراه مأخوذاً : وأم 

ية، إن أباه بشيراً أعطاه عط: أن النعمان بن بشير قال: من حديث النعمان بن بشير في الصحيحين

إني : فقال ملسو هيلع هللا ىلصفأتى رسول هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصال أرضى حتى تُشهد رسول هللا : فقالت أمه عمرة بنت رواحة

أأعطيت سائر : "قال ملسو هيلع هللا ىلصأعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول هللا 

فرجع فردا عطيته: قال" فاتقوا هللا، واعدلوا بين أوالدكم: "ال، قال: ؟ قال"ولدك مثل هذا
2

فهو . 

دليل بيان على أنها اعتبرت غير منعقدة قبل اإلشهاد، ودليل بي ِن على أن اإلشهاد في العطايا كان 

 .ملسو هيلع هللا ىلصلرسول هللا  من المتعارف عندهم، فلذلك شرطت َعْمرة أن يكون اإلشهاد

ر الحوز، فهو يعمد إلى اإلشهاد ثم يتبعه بالحوز، وهذا  ومعلوم أن المتبرع قد يخشى تأخ 

ع وله حق مطالبته  ع به المتبر ِ ً ِلَما تبرا ع عليه مالكا عندنا كاف في تحقق التبرع، فيصير المتبرا

بأن الحوز شرُط  -منهم الشافعي وأبو حنيفة  -وقد قال كثير من العلماء . بالتحويز عند المالكية

ة انعقاد التبرع، بحيث ال يلزم الوفاء بالتبرع إذا لم يحصل الحوز ففي هذا توسعة على فاعل . صح 

والحنفية قائلون بجواز الرجوع في الهبة بعد الحوز إال في . المعروف حتى ينضما تنجيُزه إلى قوله

 .سبع صور وهو من هذا القبيل

وفيهم أحمد بن حنبل، وأبو ثور،  - الذين قالوا بانعقاد التبرع ولزومه بمجرد القول وأما

فقد عاملوه معاملةَ بقية العقود،  -وداود الظاهري، وينسب إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة

ً فيه على أهله خشيةَ إجفال  وأغَضْوا عما في ذلك من المعروف الذي ال ينبغي أن يكون مضياقا

وال أحسب جعل اعتصار الهبة .فإن في ذلك تعطيَل مصالح جمة ؛هالناس عن
3
حقاً لألب من ابنه  

إال ناظراً إلى تدارك سرعة اآلباء إلى عقد التبرعات ألبنائهم دون مزيد التأمل بداعي الرأفة، 

وهو مع . وتيق ن أن مال ولده ماٌل له، فإذا عرضت ندامة جعل له الشرع مندوحة للرجوع في هبته

وألحقت به األم ما . تضييق على أبيهذلك فيه إبقاٌء لمعنى حق  األبوة بأن ال يكون االبن سبباً في ال

: قال مالك: "وقال البخاري في صحيحه .دام األب حياً، على تفصيل في ذلك محلُّه كتب الفقه

ص له أن يشترَيها منه بتمر "العري ة أن يُْعِرَي الرجُل الرجَل نخلةً، ثم يتأذ ى بدخوله عليه، فُرخ ِ
4
. 

ى دفع األذى عن المحسِن أن يْنجر له من إحسانه، فَِهْمنا أن الشريعة حريصةٌ عل( ومن هنا)

 .لكيال يكره الناُس فعَل المعروف

                                                           
1
 .اسم مفعول؛ أي مجدود، أي مقطوع، المؤلفاسم فاعل بمعنى ( بجيم ودال مهملة مشددة)جاد  - 

2
لم أجده عند البخاري، وهو بلفظ قريب مما أورده المصنف في صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض األوالد  - 

كذلك الموطأ ؛ وانظر "أتقلوا هللا واعدلوا في أوالدكم: "، قال"أفعلت هذا بولدك كلهم؟: "، وقد جاء فيه4823، ص 3في الهبة، ج 

 .533، ص 4233، كتب األقضية، باب ما ال يجوز من النحل، الحديث (ترتيب عمروش)
3
 .التراجع عنها: اعتصار الهبة - 

4
 .25، ص 3، ج 8صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير العرايا، مج  - 
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عين :المقصد الثالث ع . التوسع في وسائل انعقادها حسب رغبة المتبر  ووجه هذا المقصد أن التبر 

جاذبة بالمال عزيٌز على النفس، فالباعث عليه أريحية دينية ودافع خلقي عظيم، وهو مع ذلك ال يسلم من م

الشاْيَطاُن : شح  النفوس تلك األريحية وذلك الدافع في خطرات كثيرة، أقواها ما ذكره هللا تعالى بقوله

وقد تبي ن ترغيُب الشريعة فيها في المقصد األول، ففي التوسع في كيفيات (. 862: البقرة) يَِعدُُكُم اْلفَْقرَ 

 .انعقادها خدمة للمقصد األول

أباحت الشريعة تعليَق العطي ة على حصول موت المعطي بالوصية وبالتدبير، مع أن وألجل هذا المعنى 

ف في ماله مدة حياته ف في المال ألن المرء إنما يتصر  ولذلك أعملت شروط . ذلك مناف ألصل التصر 

عاتهم عين في مصارف تبر  من تعميم، وتخصيص، وتأجيل، وتأبيد، وسائر الشروط، ما لم تكن : المتبر 

وإن كانت تفوت بذلك بعض جزئيات . ية لمقصد أعلى، فإن الجمع بين المقاصد هو غرض التشريعمناف

حه نظاُر المالكية في شأن الشروط في الحبس والهبة و .فإنها ال يُعبأُ بفواتها ،من المقصد الواحد الذي رج 

ق أو وكذلك مسألة اشترا ،والص دقة إمضاؤها، مثل اشتراط االعتصار في الصدقة والهبة ط المتصد ِ

وقد اختلف فيها أئمة المذهب على أقوال خمسة استقصاها ابن راشد القفصي . الواهب أن ال يبيع وال يهب

ح منها القول بمضي الشرط وبكون الصدقة والهبة بمنزلة الحبس، وهذا األصل الذي  في الفائق، ورج 

لناه هنا يوض ح ترجيحه بخالف المعاوضات  .التحويز فسيجيء القوُل فيه عقب هذافأما اشتراط عدم . أص 

وقد . أن ال يُجعل التبرع ذريعة إلى إضاعة مال الغير من حق وارث أو دائن :المقصد الرابع

كانت الوصايا في الجاهلية قائمةً مقام المواريث، وكانوا يميلون بها إلى حرمان قراباتهم وإعطائها كبراء 

لم يكن أهل الجاهلية يعطون الزوجة : "إسماعيل بن إسحاق قال القاضي. القوم لحب  المحمدة والسمعة

مثل ما نعطيها وال يعطون البنات ما نعطيهن
1

فلما ". ، وربما لم تكن لهن مواريث معلومة يعملون عليها

أمر هللا بالوصية للوالدين واألقربين ثم شرع المواريث كان خيال الوصية الجاهلية لم يزل يترد د في 

كما جاء في . فمن أجل ذلك قصرت الوصية على غير الوارث وجعلت في خاصة ثلث المال. نفوسهم

الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير : "قال له ملسو هيلع هللا ىلصول هللا حديث سعد بن أبي وقاص أن رس

ً قول أبي بكر لعائشة" من أن تدعهم عالة يتكف فون الناس ". اآلن ماُل وارثوإنما هو : "وقد مضى آنفا

ية لمال داين، ظنًّا فعلمنا أن كثيراً من الناس يجعلون الوصية والتبرع وسيلةً إلى تغيير المواريث أو رز

ً بمعروف فكان من سد  هذه الذريعة لزوم كون صورة . أن ذلك يحللهم من إثمها؛ ألنهم غيروا معروفا

ولم يقع االكتفاء باإلشهاد في دفع هذه التهمة لظهور أنه غير مقنع، لكثرة . التبرع بعيدة عن هذا القصد

ع عليه على اإل ع والمتبرا ف المتبرع احتمال أن يتواطأ المتبر ِ شهاد مع إبقاء الشيء المعطى في تصر 

ومن هنا أيضاً . فللحوز في هذا المقصد أثر غير أثره المذكور في المقصد الثاني. لحرمان الوارث والدائن

يعلم أن المروي عن مالك وهو بطالن الحبس المجعول فيه التحبيس على البنين دون البنات ألنه من فعل 

حيث األدلة، وإن كان المعمول به بين علماء المالكية مضياه بكراهة أو حرمة أخذاً الجاهلي ة هو أرجح من 

 .برواية المغيرة عن مالك

ومن أجل هذا منع المريض مرضاً مخوفاً من التبرع ولم يمنع من المعاوضة بالبيع ونحوه؛ ألن 

 .في البيع أخذ عوض بخالف التبرع، فالتهمة في تبرع المريض قائمة

 

                                                           
1
 .، نعطيهم على التذكير، وهو خطأ498في نشرة الشركة التونسية، ص  - 
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 :الثالثالمحور 

 مقاصد أحكام القضاء والشهادة

 

فاتها بأن مقصدها أن يكون لألمة والةٌ يسوسون : أنبأنا استقراء الشريعة من أقوالها وتصر 

 مصالَحها، ويقيمون العدل فيها
1
وينفذون أحكام الشريعة بينها؛ ألن الشريعة ما جاءت بما جاءت  ،.

إال وهي تريد تنفيذَ أحكامها،  -من تحديد كيفيات معامالت األمة، وتعيين الحقوق ألصحابها -به 

وإيصاَل الحقوق إلى أربابها إن رام رائم اغتصابها منهم، وإال  لم يحصل تمام المقصود من 

ضةٌ لسوء الفهم وللجهل تشريعها، ألن الحقوق معرا  ضةٌ لالغتصاب بدافع الغضب أو الشهوة، ومعرا

 .وللتناسي

ا، إال  وهو في وقت وضع أعماله يُقدار  وكلُّ واِضع نظام أو باعِث سفير، أو موٍص بعمل م 

 .حالةً يكون فيها حائٌل حول مقصوده فيتخذ لذلك ما يراه من الحيطة

ولذلك لزم إقامةُ . ريعة بعد تبليغها إقامتُها وحراستُها وتنفيذُهافال َجَرم أن كان من أهم مقاصد الش

فَلَْواَل نَفََر ِمْن ُكل ِ فِْرقٍَة ِمْنُهْم َطائِفَةٌ ِلَيتَفَقاُهوا ِفي : قال تعالى. علماء للشريعة لقصد تبليغها وإقامتها

                                                           
1
 :مقاصد الشريعة المتعلقة بتوزيع المال تحقيق العدل في توزيع المال بين الفئات واألفرادمن  - 

الحرص على تحقيق  –فيما يتعلاق بتوزيع المال أو الثروة بين أبناء المجتمع الواحد  –من أبرز أهداف اإلسالم، ومقاصد الشريعة 

الخير دون غيره، وال يفتح باب لبعض الناس في حين يُسد في وجوه العدل في توزيعه بين الفئات واألفراد، فال يستأثر أحد ب

َواألَْرَض }: بل تتاح فرص متكافئة للجميع، لينال حظاه من نعم هللا في أرض هللا، التي خلقها للجميع، كما قال تعالى. اآلخرين

ا فِي األَ }، [41:الرحمن]{ َوَضعََها ِلأْلَنَامِ   [.89:البقرة]{ ْرِض َجِميعًاُهَو الاِذي َخلََق لَُكم ما

لَقَدْ أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَي ِنَاِت َوأَنَزْلنَا }: وقد أثبت القرآن أن تحقيق العدل في األرض هو هدف الرساالت اإللهية جميعا، كما قال سبحانه

 .قسط هو العدل، وال[85:الحديد]{ َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن ِليَقُوَم النااُس بِاْلِقْسطِ 

َ يَأُْمُر بِاْلعَدِْل َواإِلْحَساِن َوإِيتَاء ِذي اْلقُْربَى} : والقرآن قد أمر بالعدل والقسط بِصيَغ شتى َ يَأُْمُرُكْم أَن } ، [91:النحل]{ إِنا َّللاا إِنا َّللاا

ا يَِعُظُكم بِهِ تَُؤدُّواْ األََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُم َبْيَن النااِس أَن تَ  َ نِِعما { قُْل أََمَر َرب ِي بِاْلِقْسطِ } ، [52:النساء]{ ْحُكُمواْ بِاْلعَدِْل إِنا َّللاا

 [.89:األعراف]

مه أشدا التحريم، وذما أصحابه، وتوعاد عليه بأشد ِ العقوبات في الدنيا واآلخرة ُ }: وكما أمر القرآن بالقسط نهى عن الظلم، وحرا الَ َوَّللاا

اِلِمينَ  اِلِمينَ }، [84:األنعام]{ إِناهُ الَ يُْفِلُح الظااِلُمونَ }، [57:آل عمران]{ يُِحبُّ الظا َ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظا َوتِْلَك }، [54:المائدة]{ إِنا َّللاا

ْوِعدًا ا َظلَُموا َوَجعَْلنَا ِلَمْهِلِكِهم ما  [.58:النمل]{ فَتِْلَك بُيُوتُُهْم َخاِويَةً ِبَما َظلَُموا}، [59:الكهف]{ اْلقَُرى أَْهلَْكنَاُهْم لَما

والقرآن ينهى المسلم أن يكون ظالما، كما ينهاه أن يكون عونا لظالم، أو يركن إليه، فيشاركه في اإلثم والعقوبة، قال تعالى عن 

اِلِمينَ فَأََخذْنَاهُ َوُجنُودَهُ فَنَبَذْنَاُهْم فِي اْليَم ِ فَانُظْر كَ }: فرعون ، فانظر كيف أشرك جنوده معه، [21:القصص]{ ْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الظا

 .واعتبر الجميع ظالمين

ِ ِمْن أَْوِليَاء ثُما الَ تُ }: وقال سبحانه ن دُوِن َّللاا ُكُم النااُر َوَما لَُكم م ِ ، والركون هو [443:هود]{ نَصُرونَ َوالَ تَْرَكنُواْ إِلَى الاِذيَن َظلَُمواْ فَتََمسا

د الميل إلى الظلمة، ورتاب عليه أن تمساهم النار، ويفقدوا والية هللا لهم م مجرا  .الميل، فحرا

أن حقوق العباد : ، ومن المعلوم في الشريعة(حقوق العباد)أكثر ما شداد في غيرها، ألنها تتعلاق بـ( المظالم المالية)وشداد اإلسالم في 

ة،  .على حين أن حقوق هللا مبنية على المسامحة مبنية على المشاحا

هذا مع ما للشهيد من منزلة عند هللا تعالى، وما للشهادة [. 449]”يغفر للشهيد كلُّ ذنب إال الدين“: ولهذا جاء في الحديث الصحيح

اللهم : ع النبي ملسو هيلع هللا ىلص رجال يقولفقد سم. من قيمة في ميزان اإلسالم، حتى إنها تعتبر أسمى ما يتطلاع إليه المسلم من مطالب وطموحات

 [.481]”!إذن يُعقر جوادك، ويُهراق دمك“: آتني أفضل ما آتيَت عبادك الصالحين، فقال

ومن هنا كان التشديد على أن يأخذ صاحب السلعة ثمنها العادل المناسب لها في اعتبار الناس، دون احتيال عليه أو غبن له، أو 

 .يأخذ دون حق ِه أو فوق حق ِه، بغير رضا من أطراف التعامل األخرى محاباة له، حتى ال

م المنفعة أجرته، دون وكس وال شطط، ودون تأخير أو مطل، كما جاء في الحديث أعطوا األجير أجره، قبل أن “: وأن يأخذ مقد ِ

ورجل استأجر أجيرا  –وفيه  –… يامة ثالثة أنا خصمهم يوم الق“: ، وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري[484]”يجفا عرقه

 [.488]”فاستوفى منه ولم يعِطه أجره
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ينِ  فارجعوا : "قال لبني ليث حين وردوا عليه ملسو هيلع هللا ىلص، وفي الحديث أن رسول هللا (488: التوبة) الد ِ

وتعين إقامة والة ألمورها، وإقامة قوة تُعين أولئك الوالة على ". إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلاموهم

وقد . فكانت الحكومة والسلطان من لوازم الشريعة لئال تكون في بعض األوقات معطالةً . تنفيذها

أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَي ِنَاِت َوأَْنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن ِليَقُوَم النااُس لَقَْد : أشار إلى هذا قوله تعالى

واآليات الدالة على هذا المعنى (. 85: الحديد) بِاْلِقْسِط َوأَْنَزْلنَا اْلَحِديدَ ِفيِه بَأٌْس َشِديدٌ َوَمنَافُِع ِللنااِس 

فاته في ذلك بلغت التواتركثيرة، وأقوال رسول هللا وت فقد تواتر بعثهُ األمراء والقضاةَ لألقطار . صر 

وما توجيهُ . الُحكَم بنفسه بين المسلمين في حاضرة اإِلسالم المدينة ملسو هيلع هللا ىلصالنائية، وتول ى رسول هللا 

نها ال تتم  وتحصل القرآن خطاباٍت كثرةً بضمير الجماعة إالا مراد به خطاُب األمة في أعمال يعلم أ

إال بمباشرة من ينفذها، أي أن يتولى تنفيذها نفٌر تقيمهم األمة لتنفيذها في أشكال ومراتب مختلفة 

وليس هذا الكتاب بمحل بسط االستدالل على ذلك؛ ألنه من عالئق أصول الدين أو علم . ومتفاوتة

 .السياسة الشرعية

. ذها هو بثُّ علومها، وتكثيُر علمائها وحمِلتهاإن أهم  المقاصد لتهيئة إقامة الشريعة وتنفي

وذلك فرُض كفاية على األمة بمقدار ما يسد  حاجتها ويكفي مهماتها في سعة أقطارها وعظمة 

ً . أمصارها والرسول . وقد استودع هللا هذه األمة كتابه مشتمالً على شرائع عظيمة تأصيالً وتفريعا

اهد كثيرة بأن يبل غ الشاهد الغائب، وحث  من يسمع مقالته عليه الصالة والسالم أمَر أمتَه في مش

فلم يتلباث سلف األمة في إكثار مصاحف القرآن في أمصار . على أن يعيها ويؤديها كما سمعها

التي بل غها عنه ثقات أمته، ثم تدوين آراء أئمة اإِلسالم  ملسو هيلع هللا ىلصاإِلسالم، ثم في تدوين سنة رسول هللا 

 .ر عنها بالفقه، ثم يتبع ذلك صفاُت حملِة الشريعةالمعبا 

وإن يقين األمة بسداد شريعتها . وتعين لتحقيق تنفيذ الشريعة إيقاعُ حرمتها في نفوس األمة

وأعظم الشرائع في يقين أمتها بسدادها شريعة اإِلسالم، إذ قد . تجعل طاعتَها منبعثة عن اختيار

ولذلك لم يزل علماء األمة . مة ألنها مستندة إلى الوحيقامت األدلة القاطعة على أنها معصو

فاََل َوَرب َِك اَل يُْؤِمنُوَن َحتاى : قال هللا تعالى. حريصين على إرجاع القوانين إلى أدلة الكتاب والسنة

ا ُموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ثُما اَل َيِجدُوا فِي أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِمما ؛ (65: النساء) قََضْيَت َويَُسل ُِموا تَْسِليًما يَُحك ِ

وهو يعطي مراتَب متفاوتة لمن دون الرسول على حسب قرب حكمه  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا خاصٌّ بحكم الرسول 

ح علماؤنا أن يصرح القاضي في حكمه بمستنده . من حكم الرسول عليه الصالة والسالم ولذلك رج 

 .لحرج من الحكم الشرعي بقدر اإلمكانفيه تحقيقاً لمعنى نفي ا

وليس بنا أن نتعرض هنا إلى مقاصد الشريعة في تبليغها وحراستها، وال في شروط الخلفاء 

اد األجناد القائمين لذلك، فإن ذلك أيضاً خارج عن  واألمراء ووالة األمور من أهل الحل والعقد وقو 

اصد الشريعة من أحوال المنوط بهم تنفيذُها غرضنا من هذا الكتاب، ولكن نا سنخص بحثنا هذا بمق

في خصوص إيصال الحقوق إلى أصحابها على نحو ما رسمته الشريعة تأصيالً وتفريعاً، وهؤالء 

 .هم القضاةُ، وأهُل شوراهم، وأعوانُهم، وما تتألف منه طرق أقضياتهم وهي البينات والرسوم
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من الخالفة  –أن كل من ولي والية : "تينوقد بين القرافي في الفرق الثالث والعشرين والمائ

ف إال لجلب مصلحة أو درء مفسدة، فيكون األئمةُ  -فما دونها إلى الوصية ال يحل له أن يتصر 

والمرجوح أبداً ليس بأحسن وليس . والوالةُ معزولين عما ليس بأحسن وما ليس فيه بذل الجهد

لما أخذ عليه  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا : بن عبد هللا ورد في حديث جابر: وأقول". األخذ به بذالً لالجتهاد

 ".النصح لكل مسلم: "البيعة شرط عليه

يجب أن يقدام في كل والية من هو أقوُم "وبيان القرافي في الفرق السادس والتسعين أنه 

 .، واستدل على ذلك بأدلة بيانة ال حاجة إلى جلبها هنا"بمصالحها على من هو دونه

قصد الشريعة من نظام هيئة القضاء كلاها على الجملة أن يشتمل على ما فيه إعانةٌ على وم

صلى وذلك مأخوذ من حديث الموطأ أن رسول هللا . إظهار الحقوق وقمع الباطل الظاهر والخفي

ته من : "قال هللا عليه وسلم ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحج  إنما أنا بشر وإن كم تختصمون إلي 

فمن قضيت له بحق  أخيه فال يأخْذه؛ فإن ما أقتطع له قطعة من . بعض، فأقضَي له على نحو ما أسمع

 ".نار

ففي هذا الحديث داللة على أن طرق إظهار الحق مختلفة، وأن تلق ي القاضي ألساليب 

المرافعة أحسنُه ما أعانه على تَبيُّن الحق، وأن القاضي إنما يقضي بحسب ما يبدو له من األدلة 

والحجج، وأن على الخصوم إبداَء ما يوض ح حقوقهم، وأن الت حي ل على الباطل ضالل وملٍق في 

اقض بيننا يا : "فقال أحدهما ملسو هيلع هللا ىلصوفي حديث الموطأ أيضاً أن رجلين اختصما إلى رسول هللا . النار

أجل يا رسول هللا فاقض بيننا بكتاب هللا وائذن لي : وقال اآلخر وكان أفقَههما. رسول هللا بكتاب هللا

 ".تكلم: فقال رسول هللا. أن أتكلم

بعثه إلى اليمن  صلى هللا علبه وسلمأن رسول هللا : ليوروى الترمذي وأبو داود عن ع

إذا جلس بين يديك الخصمان فال تَقِضيَنا حتى تسمع كالم اآلخر كما سمعت كالم : "قاضياً فقال له

 ".األول فإنه أحرى أن يتبي َن لك القضاء

وصول فيجب على الحاكم أن يستقصي وجوه الحجج المبي ِنة للحق بقدر ما يستطيَع ولو بال

 .إلى حفظ بعض الحقوق دون بعض، فإن  حفظ البعض خير من ضياع الكل

أنه تحاكمت إليه امرأتان في صبي تزعم كل : "عن داود عليه السالم ملسو هيلع هللا ىلصوقد حكى النبي 

ولكنه لما أيس من . ، مع أن الِكَبر ال أثر له في إظهار الحق"منهما أنه ابنها فقضى به للكبرى

ح ما، حفظاً لحق المختصم فيه ال لحق المتخاصمتين كي ال يبقى الصبي بدون الحجة ع مد إلى مرجا

ولم يتطلب داود سبيالً لحمل إحدى المرأتين على اإلقرار، لعله ألنه ال يرى اإلكراه على . كافلة

إلى  ونزع سليمان عليه السالم إلى طريقة اإللجاء. اإلقرار؛ وقد علم أن إحداهما مبطلة ال محالة

 ".اإلقرار

ً كثيرة، ما كان السلف  ولم يزل الفقهاء يضيفون إلى أحكام المرافعات ضوابَط وشروطا

وأحسن طرق فقهاء اإِلسالم في ذلك فيما رأيت طريقة علماء األندلس، وهي مفصلةٌ في . يراعونها
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ه صالَح بقية وأهم  أركان نظام القضاء هو القاضي، فإن  في صالحه وكمال. كتب النوازل والتوثيق

 .ما يحفُّ به من األحوال

: وذلك يعتمد أموراً . وقد ظهر أن مقصد الشريعة من القاضي إبالُغهُ الحقوق إلى طالبيها

 .أصالة الرأي، والعلم، والسالمة من نفوذ غيره عليه، والعدالة

ال : "وفي الحديث. فأصالة الرأي تستدعي العقل، والتكليف، والفطنة، وسالمة الحواس

 ".يقضي القاضي وهو غضبان

وأما العلم فالمراد به العلم باألحكام الشرعية التي يجري بها القضاُء فيما َوِلي عليه من 

كيف : "لما وجه معاذاً قاضياً إلى اليمن قال له ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء في الحديث أن رسول هللا . أنواع النوازل

: ، قال"فإن لم تجد: "فبسنة رسول هللا، قال: ، قال"م تجدفإن ل: "بكتاب هللا، قال: ، قال"تقضي؟

ال أرى خصال القضاء تجتمع اليوم في أحد، فإذا اجتمع : "وقد قال مالك". أجتهد برأيي وال آلو"

، فيتعين أن يكون القاضي أمثل العلماء "العلُم والورعُ ( ذو)منها في الرجل خصلتان أن يول ى 

ُحهالصالحين للقضاء، وبمقدار قو  .ة علمه يزداد ترجُّ

وقد اختلف في اشتراط كون القاضي مجتهداً إن وجد، أي إذا اشتهر بذلك وُسل مت له مرتبة 

وعندي أن العاِلم المقلد لمذهب مجتهد مشهور، العاِلَم باألدلة ال . االجتهاد من طائفة علماء عصره

ون مقلدين لمذاهب معلومة يقصر في استحقاق القضاء عن المجتهد، ال سي ما حين صار المسلم

ة مشهورة العلم . فلعل أولئك المقلدين ال يتلقون علَم المجتهد المخالف للمذهب الذي تقلدوه. الصح 

ولذلك فال ينبغي أن يُختَلَف في أن والية الفقيه المقلاد إنما تكون للفقيه في المذهب الذي تقلده الناس 

مصار اإِلسالمية على ذلك فكانوا يولون القضاة من وقد استمر عمل والة األ. الذين يقضي بينهم

فإن كان في المصر أتباع لمذاهب كثيرة نَصبوا فيه . علماء مذاهب القوم الذين نصب القاضي فيهم

قضاةً بعدد أتباع تلك المذاهب، ليكون ذلك ُمَطْمئناً لهم لما قدمناه في باب حرمة الشريعة، على ما 

وليست . لوا إلى إقناع طبقات األمم بطريقة أخرى أقرب إلى التسليمفيه من تشتت، ولكنهم لم يتوص

 .إالا طريقةَ أخذ األصلح من مجموع أقوال العلماء

ومن الواجب أن يكون القاضي مستحضراً لألحكام الشرعية في المسائل الكثيرة النزول، 

لكونه دارساً . بسهولةومقتدراً على االطالع على أحكام ونوادر النوازل عند دعاء الحاجة إليها 

 .ال يُستقضى من ليس بفقيه: قال ابن القاسم. لكتب الفقه متضلعاً بطرق االستفادة منها

ال يصلح كون القاضي صاحَب حديث ال فقه : وقال أصبغ وأشهب ومطرف وابن الماجشون

ن بن قال لي قاضي مصر نفيس الدي: "وفي الفائق البن راشد. معه، وال صاحَب فقه ال حديث معه

وأي ده بأن المجتهد ال يلزمه . تجوز تولية المتأه ل لمعرفة استخراج المسائل من مواضعها: شكر

ألنه يطيل  ،لكن ال خفاء في أن هذا تضييق على الخصوم: "قال ابن راشد". حفظ آيات األحكام

 ".عليهم فصل نوازلهم حتى يفهمها القاضي، وفيه وسيلة إلى تولية الجهال

وكالم ابن راشد هو الصواب؛ ألن المجتهد غير مطلوب بفصل القضاء بين الناس، فإذا 

إنه وسيلة إلى تولية : وقوله. ولي المجتهدُ القضاء كان الشرط فيه أضيق من شروط مطلق المجتهد
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 فإذا. الجهال، هو كذلك؛ ألن ملكة االستحصال ال تنضبط وال يدرك توف ُرَها في صاحبها إال العلماءُ 

هوي والةُ الجور أو الجهالة تولية أحد من الجهلة القضاء زعموا أنه وإن لم يكن عالماً فهو قادر 

على استخراج المسائل وهو غير قادر، أو لعله وإن كان قادراً ال يصرف همته إلى ذلك، بخالف 

 .استحضار المسائل، فاالمتحان فيه ال يخفى

قال ابن عبد البر في . هم مراد الفقهاء ومصطلحهمومما يرجع إلى معنى العلم المقدرةُ على ف

أنه ال ينبغي أن يولاى القضاَء إال  -فيما علمت -لم يختلف العلماء بالمدينة وغيرها : "الكافي

 ".الموثوق به في دينه وعلمه وفهمه

ً المقدرة على فهم مدركات المسائل وعللها، ألن ذلك أحسن منبه للقاضي  ومن ذلك أيضا

 .ال يصلح كون القاضي صاحب فقه ال حديث معه: ه المسائل المتشابهة لقولهمحين اشتبا

وقد تحيروا . وأما السالمة من نفوذ غيره عليه فهو مندرج في اشتراطهم في صفات القاضي الحرية

وأنا . وتحيُّرهم في تعليله دليل لنا على أن المعلول مسلم ال نزاع فيه. اشتراط الحرية[ تعليل]في 

فهو محكوم لمالكه ال يسعه إال مصانعته فيصير لسيد العبد أثر في . ه بأن الرق حق على العبدأعلالُ 

وهذا يوميء إلى وجوب تجرد القاضي عن كل ما من شأنه أن . إجراء النوازل التي يباشرها عبدُه

م تعس عبد الدينار وتعس عبد الدره: "وفي الحديث. يجعله تحت نفوذ غيره، فإن العبودية مراتب

 .فجعل ذلك سبباً الستعباده". وتعس عبد القطيفة الذي إذا أُعطي رضي، وإن لم يعط لم يرض

َواَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َبْيَنُكْم : قال هللا تعالى. ومن أجل هذا اتفق علماؤنا على تحريم الرشوة

 (.422: البقرة) بِاْلبَاِطِل َوتُْدلُوا ِبَها إِلَى اْلُحكاامِ 

إن من واجبات القاضي أن يكون مستخفاً باألئمة أي مستخف اً : هنا يتضح ما قاله أشهبومن 

وليس المراد أنه . بتوسطاتهم في النوازل وشفاعتهم فيها، وفي إنفاذ الحق عليهم وعلى ذويهم

بتشديد )وبعضهم زعم أن العبارة تحريف الالئمة . مستخفٌّ بحقوق األئمة في تقرير الطاعة العامة

 .؛ أي أن ال يراعي لومة الئم، وهو تأويل بعيد ال يالقي تعليق المجرور بمادة االستخفاف(مالال

وأما العدالة فإنها الوازع عن الجور في الحكم والتقصير في تقص ي النظر في حجج 

َ يَأُْمُرُكْم : فإن القضاء أمانة، ولذلك قرنه هللا تعالى باألمانات في قوله. الخصوم أَْن تَُؤدُّوا إِنا َّللاا

 :، ولذلك قال علماؤنا(52: النساء) اأْلََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم َبْيَن النااِس أَْن تَْحُكُموا بِاْلعَْدلِ 

 .العدالة شرط في صحة والية القضاء

وقد تكلم العلماء في عزل القاضي، وترد دت أنظارهم في ذلك بناء على اعتباره كوكيل عن 

وهي مسألةٌ لها . األمير من جهة، وعلى وجوب حرمة هذا المنصب في نظر الناس من جهة أخرى

مزيد تعلق بالسالمة من نفوذ غيره عليه، ألن العزَل غضاضة عليه، وتوق عَه ينقص من صرامته 

. الشاكيةإن ُعِلَم علُم القاضي وعدالتُه ولم يقدح فيه قادح لم يعزل ب: قال المازري. إن لم يغلبه دينه

يعزل، : قال أصبغ. ومن لم تتحقق عدالتُه في عزله بمجردها قوالن. وسئل عن حاله بسببها سراً 

ولم يحفظ أن عمر عزل قاضياً، أي مع كونه عزل األمراء بمجرد : قالوا. ال يعزل: وقال غيره
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عزل قاضياً  ملسو هيلع هللا ىلصوال أن الرسول : قلت. عزل سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وشرحبيل. الشكية

 ً  .وال أن أبا بكر عزل قاضيا

في عزل القاضي توهيٌن لحرمة : وقال بعض المحققين من علمائنا وأظن ه ابن عرفة

المنصب، على أنه قد صار فيما بعد عصر السلف لصاحب الخطة حٌق في بقائها، نظراً لضعف 

بعُض سالطين الدولة الحفصية على أن وقد اصطلح . آراء وعدالة األمراء الذين يولون القضاة

والحاصل أنه . القاضي ال يبقى في خطبة القضاء أكثر من ثالث سنين، وهذا خطأ من التصرف

يُفهم من مقصد الشريعة أن تكون الواليةُ في َمِظنة المصلحة، وأن ال يكون العزُل إال لمظناة 

فات األمراء منوطة بالمصالح كما بينه القرافي في الفرق الثالث  ،المفسدة ألن جميع تصر 

والعشرين والمائتين، وأن حفظ حرمة المناصب الشرعية وإعانة القائمين بها على المضي في 

 .سبيلهم غيَر وجلين وال مغضوضين لمن أكبر المصالح

العلم فيهم أقوى ويساوون وشروط رجال شورى القضاء تقارب شروط القضاة إال أن شرط 

 .في البقية

وننقل كالمنا إلى ما كنا َوَعدنا به في آخر البحث، عن مقصد تعيين أنواع الحقوق ألصحابها من أن 

فاعلم أن شأن الحق أن يكون تصريفه بيد صاحبه،  بعض الحقوق قد يجعل ألمانة غير صاحبه،

عذر مباشرة والة األمور جميع ما لهم حقُّ وقد يتعذر ذلك كالنيابات في الواليات والوكاالت، لت

وقد ورد في الصحيح أن . مباشرته، إذ قد تكثر، وقد تبعد، وقد يعرض االشتغال باألهم عن المهم

: وفي حديث ابن عمر". واغدُ يا أنيس على زوجة هذا فإن اعترفت فارجمها: "قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث  ملسو هيلع هللا ىلصبان على عهد النبي كانوا يشترون الطعام من الرك"

 ".اشتروه حتى ينقلوه، وكانوا يضربون على ذلك

وكذلك األمر في العقود التي اؤتمن فيها الغيُر على العمل في حق من ائتمنه، وقد يكون غير 

ً للتالش ف صاحب الحق فيه يجعل الحق معرضا وقد تكوُن تلك الحقوق . يمتعذر، ولكن تصر 

المؤتمُن عليها متمح ضة لغير الُمؤتمِن عليها، مثل حقوق المحاجير بالنسبة إلى أوصيائهم وآبائهم، 

وقد تكون مخلوطةً من حق المؤتمن ومن . وحقوق الوالء من النساء في النكاح بالنسبة ألوليائهن

ة، وحقوق الشركاء في غيره، كحقوق األزواج بعضهم مع بعض، وحقوق القرابة من أ ة وبنو  بو 

فلتيسير سير األعمال وإقامة المصالح على . الملك والتجارة، كالمضاربة واالرتواك والصناع

الوجه األتَم، ائتمنت الشريعةُ أحد الفريقين على إقامة تلك الحقوق المتزاج الحقين، وتكرر 

جعلها بيد أحد َمن لهم فيها حق استعمالها في مختلف األزمان واألمكنة واألحوال؛، بحيث كان 

 .أَْولى من جعلها بيد ثالث أو إقامة رقباء على تنفيذها

وجعلت الشريعةُ المؤتمَن على هذه الحقوق هو أَْولى صاحَبْي الحق بمباشرته لكونه أدرى 

باستعماله، مثل حق تربية األبناء في الصغر لألم وفي اليفع لألب، وحق نظام المعاشرة الزوجية 

الرجل؛ ألنه أقرب إلى العدل بدائع الحب والنصح، وحق إقامة المنزل للمرأة، وحق إدارة  بيد

 .األعمال لعامل القراض وعامل المغارسة والمساقَى والُمزارع
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ثم إن هذا االئتمان بعُضه مجعوٌل من قبل الشرع إما في أصل الحق مثل اآلباء في أموال 

وبعُضه يُجعُل من صاحب الحق . ناظر على الوقف كما سيأتيأبنائهم، وإما بطريق القضاء؛ كجعل 

 .كالوكالة وعقود الشركات في القراض والمساقاة، والوصاية بالنظر من اآلباء على أبنائهم

فُهُ فيه منوط بالمصلحة بحسب اجتهاده المستند إلى الوسائل  وكل ُمؤتَمن على حق  فتصر 

ً . المعروفة في استجالب المصالح فه جباراً وال مضياعا فقد قال هللا . فليس له أن يكون في تصر 

َخاِلُطوُهْم َوإِْن تُ : ، وقال لألوصياء(49: النساء) َوَعاِشُروُهنا بِاْلَمْعُروفِ : تعالى لألزواج

أن كل من : "وقد بيان القرافي في الفرق الثالث والعشرين والمائتين(. 881: البقرة){ فَإِْخَوانُُكمْ 

إلى الوصية ال يحل له أن يتصرف إال بجلب مصلحة أو درء فما دونها ولي والية من الخالفة 

والمصلحة المرجوحة المفسدة الراجحة  معزولون عن( يعني الوالة والقضاة)فهم  ،...مفسدة

ً بصاع ألنه ال : ولهذا قال الشافعي. والمساوية وال مفسدة فيه وال مصلحة ال يبيع الوصي صاعا

 ".فائدة في ذلك

فإذا بدا من المؤتَمن خلٌل في تصرفه ليس على سبيل الفلتة، رجع النظُر إلى القضاء بجعل 

ا تحت نظر أمين وأمينة، ومثل الحقا تحت يد أمين على الجانبين، مثل جعل الزوجين إذا  تضار 

وكذلك إقامة المقدمين الوقتيين . إقامة ناظر على الوقف إذا ساء تصرُف الموقوف عليه فيه

 .لمحاسبة األوصياء ونظار األوقاف، ووضع المتنازع فيه الموقوف تحت يد أمين

ف المؤتمنين فيما ائتمنوا عليه من الحقوق جاز للقضاء منعُهم  وإذا عمت البلوى بسوء تصرُّ

ف فيها فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم : وقد قال الشيخ ابن عطية في تفسير قوله تعالى. من االستبداد بالتصر 

: ترشيد اليتيم إلى وصيه ما نصه ، المقتضي تفويضَ (6: النساء) ُرْشدًا فَاْدفَعُوا إِلَْيِهْم أَْمَوالَُهمْ 

دفُع الوصي المال إلى المحجور يفتقر إلى أن يرفعه إلى السلطان ويثبت : قالت فرقة من أصحابنا"

ن يأمنهُ الحاكم في مثل ذلك ذلك موكول إلى اجتهاد الوصي : وقالت فرقة. عنده رشده، أو يكون مم 

وصياء زمننا أن ال يُستغنى عن رفعه إلى والصواب في أ. دون أن يحتاج إلى رفعه إلى السلطان

السلطان وثبوت الرشد عنده، لما ُحفظ من تواطؤ األوصياء على أن يرش د الوصي ويبرأ المحجور 

 .ومضى العمل أخيراً في تونس بما قاله ابن عطية". لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت

لناس ال إلى النوادر والقضايا والنظر في تطبيق هذه األنظار إلى غالب األحوال العارضة ل

 .الفذة

بقي علينا إكماُل القول في مقصد التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابها، وهو مقصد من 

السمو بمكانة، فإن اإلبطاء بإيصال الحق إلى صاحبه عند تعي نه بأكثر مما يستدعيه تتبُّع طريق 

 .نتفاع بحق ه، وذلك إضرار بهمنها حرمان صاحب الحق من اال ،ظهوره، يثيُر مفاسد كثيرة

وقد أشار إلى  .ومنها إقرار غير المستحق على االنتفاع بشيء ليس له، وهو ظلم للُمِحق

ثِْم َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ : هذين قوله تعالى  (.422: البقرة) ِلتَأُْكلُوا فَِريقًا ِمْن أَْمَواِل النااِس ِباإْلِ
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والمحقوق، وفي ذلك فسادُ حصول االضطراب في  ومنها استمرار المنازعة بين المحق  

ة فإن كان في الحق شبهةٌ للخصمين ولم يت ِضح الُمحق من المحقوق، ففي اإلبطاء مفسدةُ بقاِء . األم 

صاحب الحق، وقد يمتد التنازع بينهما في ترويج كل ٍ شبهتَه، وفي كال الحالين  الترد د في تعيين

 .مية للوهن واالنخرامتحصل مفسدةُ تعريض األخوة اإِلسال

ومنها تطرق التهمة إلى الحاكم في تري ثه بأنه يريد إمالل المحق حتى يسأَم متابعةَ حق ِه 

فيتركه، فينتفع المحقوق ببقائه على ظلمه، فتزول حرمة القضاء من نفوس الناس، وزواُل حرمته 

 .من النفوس مفسدة عظيمة

صلى هللا عليه هذا أدلة من تصرفات الرسول ووراء . فهذا تعليله من جهة المعنى والنظر

كان يقضي بين الخصوم في مجلس  ملسو هيلع هللا ىلصأن الرسول : ففي اآلثار الصحيحة الكثيرة. وأصحابه وسلم

المخاصمة الواحد، ولم يكن يُرجئُهم إلى وقت آخر، كما قضى بين الزبير واألنصاري في ماء 

لك وعبد هللا بن أبي حدرد بالصلح بينهما بالنصف في شراج الحرة، وكما قضى بين كعب بن ما

بإبطال الصلح  -أي أجيره -دين لكعب على ابن أبي حدرد، وكما قضى بين رجل ووالد عسيفه 

واغدُ يا أنيس على : "وكما جاء في ذلك الحديث أن رسول هللا قال ألنيس األسلمي. الواقع بينهما

 .ولم يأمره أن يأتي بها إليه ،فرجمهافاعترفت " زوجة هذا فإن اعترفت فارجمها

بعث أبا موسى األشعري إلى اليمن قاضياً وأميراً،  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا : وفي صحيح البخاري

ً عند أبي موسى، فألقى أبو موسى لمعاذ . ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما بلغ معاذ وجد رجالً ُموثَقا

د: ما هذا؟ قال: قال معاذ. أنزل: وسادة وقال له ال أجلس حتى : قال معاذ. كان يهودياً فأسلم ثم تهو 

وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى . ثالث مرات، فأمر به أبو موسى فقتل( لهاقا)يقتل قضاًء هلل تعالى 

بعد  فجعل القضاء". فاقض إذا فهمت وأنفذ إذا قضيت"أبي موسى األشعري وهو قاٍض بالبصرة، 

ألن شأن جواب الشرط أنه حاصل عند حصول الشرط، وأمره أيضاً  ،حصول الفهم وبدون تأخير

 .كل ذلك للتعجيل بإيصال الحق إلى صاحبهو. بالتنفيذ عند حصول القضاء

لزيادة تقرير معنى " بأكثر مما يستدعيه تتبع طريق ظهور الحق: "وإنما قلت فيما تقدم

لالحتراز عما يتوهمه كثيٌر من الضعفاء في العلم أو المرائين " إيصال الحق إلى صاحبه: "قولي

ة تفاخراً بكثرتها، في حين أنها لم من ضعفاء القضاة من االهتمام باإلكثار من إصدار األقضي

ضةً ( فيها)يُستوف  ما يجب استيفاؤه من طرق بيان الحق حتى يجدها متعِقبُها مختلةَ المبنى معرا

ً لعود . للنقض فليس اإلسراع بالفصل بين الخصمين وحده محموداً إذا لم يكن الفصل قاطعا

 ".فاقض إذا فهمت: "قال عمر ولذلك. المنازعة، ومقنعاً في ظهور كونه صواباً وعدالً 

فقد كان الناس يومئذ . جداً  ولقد كانت طرق المرافعات في عهد النبوءة وما يليه بسيطة

متخلقين بالتقوى والصدق والطاعة لوالة أمورهم، فكان الذي يتعد ى حدودَ الشريعة يأتي ممكاناً من 

وكان الذي . نفسه، كما في قضية ماعز األسلمي إذ اعترف على نفسه بالزنى، وقضية الغامدية

فاء من بعده ال يترد د في االعتراف والصدق فيما يسأل والخل ملسو هيلع هللا ىلصيدعى إلى االنتصاف لدى الرسول 

 .عنه غالباً، وإذا أنكر فإنما ينكر عن شبهة لعدم تحق قه أن طالبه محق
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صلى هللا عليه وفي صحيح مسلم وأبي داود والترمذي أن رجلين اختصما إلى رسول هللا 

صب منه أرضاً، وقال فادعى الحضرمي أن أبا الكندي غ. ، أحدهما كندي واآلخر حضرميوسلم

ال، ولكن يحلف لي : أله بي نة، فقال: أرضي ورثتها من أبي، فسأل رسول هللا الحضرمي: الكندي

ولم يذكر مسلم وال أبو داود ماذا قضى به . أنه ال يعلم أن أباه غصبها مني، فترك الكندي اليمين

رض للحضرمي، وأنه بمجرد نكول الكندي، وظاهره أنه قضى بتسليم األ. بينهما ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 .ويحتمل أنه بيمينه

ثم إن الناس اجترؤوا على الحقوق تدريجاً، وابتكروا تحي الت، وظهرت شهادة الزور في 

اإِلسالم في آخر خالفة عمر، واستباحوا النكاية بخصومهم وإثارة الشغب، وكتموا أشياء في 

ام عند صدورها، وتحي لوا على القضاة إذا وجدوهم بحدثان النوازل ليتوسلوا إلى تعطيل تنفيذ األحك

الوالية فأعادوا لديهم خصومات اتصل بها قضاء من كان قبلهم من القضاة، فأخذ القضاة والعلماء 

وأول ذلك البحُث عن أحوال . يجعلون أساليب في إجراء الخصومات لقطع الشغب وتحقيق الحق  

اليمين ال تتوجه على المدعى عليه حتى تثبت الخلطة أو يكون  إن: وقد قال علماء المدينة. الشهود

 ً ما أحدثوا  تحدث للناس أقضية بقدر: "وقد قال عمر بن عبد العزيز. المدعى عليه ظنيناً، أي متهما

وقد اختص علماء . ثم أضيفت إلى ذلك ضوابط كثيرة مفصلة في كتب النوازل". من الفجور

  .المالكية بأفانين كثيرة في ذلك

وقديماً اتخذ قضاة اإِلسالم دواوين لكتب ما يصدر عنهم من آجال، وقبول بي نات ونحو ذلك، 

لتكون مذكرة للقاضي ولمن يجيء بعده، فيبني على فعل سلفه لكيال تعود الخصومات أُنفاً، وربَما 

 .كتبوا ذلك كله بشهادة عدلين

كثير مما أحدثه العلماء تطويالً في وال شك أن في . ومن أحسنه كتابة األحكام بشهادة العدول

سير النوازل، ولكن طوله أقصر من التطويل الذي يحصل من مراوغات الخصوم، وتحي التهم على 

 .إبقاء المتنازع فيه بأيديهم

ومن أحسن الوسائل للتعجيل بالفصل بالحق  وإظهاره، تعييُن المذهب الذي يكون به الحكم، 

 .لموتعيين القول من أقوال أهل الع

ً ما ثبت في المذهب المالكي من توقيف المداعى فيه إذا قامت  ومن أحسن الوسائل أيضا

وهي جارية على قول مالك في الموطأ، ومضى به . البي نة ولم يبق إال إكمالها وهو المسمى بالعقلة

تنازع فيه العمل بناء على أن الغلة لصاحب الشبهة إلى يوم الثبوت ال إلى يوم الحكم؛ فإن إيقاف الم

ِ ِبحق هيحصل به تعطيل مفسدة استمرار  ويحصل به اإلسراُع . الظالم على ظلمه قبل تمكين الُمحق 

بإيصال الحق إلى مستحقه عند القضاء؛ ألن كثيراً من أهل الشغب يعمدون إلى تغييب المداعى فيه 

عناتاً للمحكوم له عند صدور الحكم بنزعه من أيديهم أو إقامة شخص آخر يزعم أنه صاحب اليد إ

 .بتعطيل التنفيذ
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فلذلك كان المقصد منهم أن . ومقصد الشريعة من الشهود اإلخباُر عما يبي ن الحقوق وتوثيقها

: والوازع أمران. يكونوا مظنة الصدق فيما يخبرون به بأن يكونوا متصفين بما يَزعهم عن الكذب

 .ديني وهو العدالة، وخلقي وهو المروءة

ختلف إال باختالف مذاهب أهل العلم في اعتبار بعض األعمال دليالً على فالعدالة ال ت

ضعف الديانة إذا كان االختالف في ذلك بين العلماء وجيهاً، وبحسب ما غلب على الناس المشهود 

 .بينهم من تقلد بعض مذاهب أهل العلم

ة البغضاء، ويعرض في هذا أن يقوم أمام الوازع ما يوجُب ضعفَه، مثل شد ة المحبة وشد  

ي في صفات . فإنهما يضعفان الوازع الديني، ومنها القرابة وبمقدار ضعف الوازع يتعين التحر 

 .الشهود

ً بالدالئل النفسانية: وأما الوازع الخلقي ومنه ما يختلف . فمنه، ال يختلف؛ وهو ما كان منبئا

ً في قوم ال باختالف العادات وال ينبغي االعتناء به في علم المقاصد، كما قيل  في المشي حافيا

 .والمجال في هذا فسيح. يفعلون ذلك، واألكل في الطريق بين قوم يستبشعون ذلك

والمقصد لتوثيق الحقوق المشهود بها ضبُطها وأداؤها عند االحتياج إليه، وذلك يقتضي  

ا الشهود، فلذلك كتابة ما يشهد به الشهود إذا كان الحق من شأنه أن يدوم تداولُه مدةً يبيد في مثله

ى : قال هللا تعالى. تعي نت مشروعية كتابة التوثقات يَا أَيَُّها الاِذيَن آَمنُوا إِذَا تَدَاَيْنتُْم بِدَْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ

 (. 828: البقرة) فَاْكتُبُوهُ َوْلَيْكتُْب َبْينَُكْم َكاِتٌب بِاْلعَْدلِ 

ففي جامع الترمذي وسنن . فهذا أصل عظيم للتوثيق، ولذلك ابتدئ العمُل به من عهد النبوة

صلى هللا عبداً أو أمة، فأمر رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصأنه اشترى من رسول هللا : ابن ماجه عن العداء بن خالد

د رسول : "أن يكتب له عليه وسلم إلخ، وقد تقدم في "...هللاهذا ما اشترى العداء بن خالد من محما

واتصل عمُل المسلمين في األقطار كلها بكتابة التوثقات في المعامالت . مقصد التصرفات المالية

كلها، مثل رسوم األمالك والصدقات، وكذلك إثبات صحة رسوم التملك والتعاقد بمثل وضع الختم 

  .والخطاب عليها إعالماً بصحتها

 


