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، ولك احلمـد) علمت اإلنسان مامل يعلم ( سبحانك ريب علمت بالقلم 
ًمحدا يليق بجاللك ، وصىل اهللا عىل حممد النبي األمـي ، الـذي لـوال هدايتـه

ًض كاهلمج ، فقد فتح اهللا برسالته آذانا صـام ، وقلوبـالكان أعلم من يف األر ًً
ًغلفا وأعينا عميا ً ً.

صىل اهللا عليه وعىل آل وصحبه الغر امليامني ، وارض اللهم عمن سلك
.طريقه ، وهنج هنجه ، واستن سنته 

 فهذا كتاب امللكيـة اخلاصـة يف الـرشيعة اإلسـالمية ومقارنتهـا-وبعد 
عبد اهللا املصلح ، يرس االحتـاد/ ؤلفه فضيلة الدكتور باالجتاهات املعارصة مل

الدويل للبنوك اإلسالمية أن يكون ضمن مطبوعاته ، جلدية البحث ، وعمق
.املادة ، وأصالة املوضوع 

 فتحـدث عـن امللكيـة يف العـصور- بارك اهللا له -وقد أفاض الكاتب 
، فعـرض امللكيـة يفًاملختلفة ، بدءا من نشأة اخلليقة ، حتى العرص احلـديث 

عند البابليني ويف احلـضارة الفارسـية وعنـد الرومـان( احلضارات القديمة 
وتكلم عن امللكية يف املجتمع العريب قبل اإلسالم ، ثم يف العصور) واليونان 
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 ، ثم تكلم عن امللكيةالوسطى ، بعد ذلك عرف امللكية يف القوانني الوضعية
مللكيـة يف الـرشيعة اإلسـالمية ، وقيـود اإلسالمي وخـصائص ايف الترشيع

.امللكية اخلاصة

وقد عرض كل ذلك عرض املحقق املدقق ، الذي يدل عىل أنه قرأ قراءة
ًمتمكنة ، ومجع فأوعى ، وهـضم هـضام جيـدا ، ثـم خـرج لنـا هبـذا الفكـر ً
العميق ، والدراسة الواعية ، والعلم الغزير الذي يـدل عـىل أنـه يف البحـث

.اس عميقشديد املر

- شـيوعية ورأسـاملية -وحتدث فضيلته عن امللكية يف الـنظم احلديثـة 
 صبغة اهللا ومن أحسن مـن-وبني أن اإلسالم هو النظام اخلالد من صنع اهللا 

 وأن الترشيع البرشي زائل فان ، ألن خالق الناس أعلـم بطـبعم-اهللا صبغة 
ارمـة ، وتـرى ثقافـة عوتشعر من خالل قراءة الكتاب من لـذة.  وطبيعتهم 

.الكاتب العميقة وإملامه الواسع بكل ما كتب يف هذا املوضوع

واالحتاد وهو يطبع هذا املكتـوب الـسامي ال يفوتـه أن ينـوه باجلهـد اجلهيـد
والعمل املضني الذي قام به املؤلف ، كان اهللا له ، وحفظه يف كل موقع ، وأعزه وأعز

.ه البحوث العميقة واملمتعةاإلسالم به ، ووفقه إىل مزيد من هذ

إنه سبحانه نعم املوىل ونعم النصري

االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية
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أستعني وعليه أتوكلوبه 

 األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولـد ومل يكـن لـهاحلمد هللا الواحد
ًكفوا أحد ، وصالة اهللا وسالمه عىل خريته من خلقه نبينـا وقائـدنا وقـدوتنا

:وبعد .. حممد بن عبد اهللا صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

فنحن معارش املسلمني قوم أعزنا اهللا هبذا الدين فإذا ذهبنا نبتغي اهلـدى
والعزة من غريه أضلنا اهللا وأذلنا ، وما قيمة أمة تعيش عىل فتات موائد غريها

فاهيمـه وأنظمتـهوباألخص إذا كان ذلك املقلد يمر بأزمة مـن الكـساد يف م
.هتدده باالهنيار والتمزق

ًوإذا كانت املسألة االقتصادية تـشغل حيـزا كبـريا مـن التفكـري يف هـذا ً

العرص فتنشأ له دور النرش وتبني اجلامعات ومنها تنبثق النظريات املتـضاربة

فـإن ] ٣٢: سورة الروم [ ﴾   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ﴿واملذاهب املختلفة 
 املـشكلة ، ويعقـد القـضية وستـسري البـرشية يف اخلـطذلك كله إنام يعمـق

املعاكس لتجني اجلهل األعظم مادامـت سـائرة يف خـط بعيـد عـن الرعايـة
ًالربانية والتوجيه النبوي الرشيف ، ويزيد املشكلة تعقيدا أن تلك الدراسات
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ًجتهل إىل حد كبري هذا اإلنسان ، وأن كثريا من الباحثني قـد نظـروا إىل هـذه

-ية نظـرة مـستقلة دون مالحظـة ارتباطهـا بمـسائل احليـاة البـرشيةالقض
، األخرى ، فظهرت التحليالت اجلنسية املجردة والنظرات النفسية اجلاهلـة
ودعوة االرتقاء الروحي والعزوف عن الـدنيا وتـرك مـا هللا هللا ومـا لقيـرص

ا نظـرة صـائبةاهللا اخلالق هلذا الوجود نظر إىل هـذلكن اإلسالم وهو دين .  لقيرص 
.شاملة ووازن بني مجيع طاقاته ونواحيه اجلسدية والروحية والعقلية

ونحن واثقون بقدرة هذا النظام اإلهلي عىل أن حيقق للبرشية مـا تـصبوا
.إليه من تقدم وازدهار

ونقول ملؤسسات التعليم يف البالد اإلسالمية التي آمنت هبذه احلقيقة أن
 أمر حتمي يمليه واقع البرشية املتعطشة إىل املنقذدراسة االقتصاد اإلسالمي

.وأن سفينة االنقاذ هي اإلسالم

وقد وقع اختياري عىل موضوع امللكية اخلاصـة يف الـرشيعة اإلسـالمية
ليكون عنوان بحثي الذي أقدمه لرسـالة... ومقارنتها باالجتاهات املعارصة 

قد قمت بكتابة هذا البحث كنت يف املعهد العايل للقضاء ، وإذا) املاجستري ( 
املتواضع فام هو إال إسـهام يف هـذا املجـال وبخاصـة وأن الدراسـات التـي
قدمت يف هذا الباب قليلة وما قدم منها كان بعضه يكتفي بعرض النظـرات
الكلية والدراسات العامة ، وبعضه اآلخر عرض وجهة نظره هـو وفرضـها
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باالجتاهات املعارصة سواء أكان ذلك عىل اإلسالم وكان ذلك من واقع تأثره 
من الفكر الغريب الفردي أو الفكر اجلامعي املاركـيس ، وإين فـيام قدمتـه مـن 
ًدراسة ال أدعي عصمة وال سبقا ولكنها املشاركة فيام أعتقـد أمهيـة دراسـته 

أي اإلسالم يف قضية من قضايا الساعة بالقدر الذي حتملته طاقتي ، روإبراز 
 يكتمـل ىال كبري لتقـديم املزيـد مـن الدراسـات حتـجماك ولكن مازال هن

 .املوضوع وتظهر كل خفاياه 

 :وقد قسمت بحثي إىل ثالثة أقسام 

 وفيه أحتدث عن امللكية اخلاصة يف الرشيعة اإلسـالمية ، :القسم األول 
وحتت هذا القسم مقدمة متهيديـة ومخـسة مباحـث ، ويف املقدمـة التمهيديـة 

عن نشأة نظام امللكية وتطوره التارخيي ، وقد قـسمتها حتدثت بلمحة موجزة 
 :إىل مطلبني 

 امللكية يف املجتمع البرشي األول وفيه أنقد املنهج الذي قامت عـىل - ١
 .أساسه دراسة املجتمع البرشي األول وبيان املنهج احلق يف ذلك 

 ملحة عن امللكية يف العصور املختلفـة حتـى العـرص احلـديث ، ويف - ٢
ًحث األول من املباحث اخلمسة أبني معنـى امللكيـة لغـة واصـطالحا ثـم املب

أحتدث عن مرشوعية امللكية اخلاصة وارتباطهـا بالعقيـدة التـي غرسـت يف 
 .نفس املسلم وضمريه 
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 .فأحتدث فيه عن أنواع امللك باعتباراته املختلفة : أما املبحث الثاين 

تملـك يف املـرشوع فأحتـدث فيـه عـن أسـباب ال: أما املبحـث الثالـث 
 :وأضمنه أربعة مطالب 

 .األسباب املرتتبة عىل اجلهد اخلاص : األول 

 .األسباب املرتتبة عىل اجلهاد : الثاين 

 .األسباب املرتتبة عىل إرادة الغري : الثالث 

 .يف األسباب املباحة باحلكم الرشعي : الرابع 

تملك عن طريقها أحتدث عن األسباب التي يمنع ال: ويف املبحث الرابع 
 :وحيتوي عىل عدة فروع 

 . العقود املنهي عنها لذاهتا - ١

 . عقود الربا - ٢

 . االحتكار - ٣

وقد ذكرت فيه أمثلة .  حتريم التملك عن طريق التالعب باألسعار - ٤
حية مما نعانيه ونكابـده يف هـذه األزمنـة وسـنرى حـل اإلسـالم ملثـل هـذه 

 .املعضالت 

، وفيه أتوسع يف احلديث عن التأمني وموقـف جلهالة  بيوع الغرر وا- ٥
 .اإلسالم منه 
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 ال يقـوم فيهـا املـستأجر بـام  حتريم التملك عن طريق اإلجارة التي- ٦
 .وكل إليه 

 . العقود املنهي عنها لوصف خارج عن العقد واملتعاقدين - ٧

 ) .امليرس واليانصيب (  القامر - ٨

املـال عـن طريـق الواليـة واجلـاه كـسب (  الرشوة وما يف حكمها - ٩
 .مع ذكر أمثلة مما يقع يف هذا الزمن وحكم اإلسالم فيه ) واحلكم 

 .الرسقة والغصب واالختالس : ً وأخريا - ١٠

 .وأختتم هذا املبحث بذكر حكم األموال التي حتاز عن طريق حمرم 

ــرشيعة : أمــا املبحــث اخلــامس  ــة يف ال ــه خــصائص امللكي فــأدرس في
 : يف مطلبني اإلسالمية

 . اخلصائص التي تربز حقيقة امللك بشكل إمجايل - ١

 . اخلصائص التي تربز طبيعة امللك يف الرشيعة اإلسالمية - ٢

أتناول بعون اهللا قيود امللكية وأقسم هذه القيـود : ويف املبحث السادس 
 :إىل ثالثة أنواع 

 . القيود املالزمة أو األصلية - ١

 .أو العقدية  القيود اإلرادية - ٢
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 . القيود االستثنائية - ٣

وهبذه الرحلة أجدين قد أبـرزت إىل حـد مـا نظريـة امللكيـة اخلاصـة يف 
 .الرشيعة اإلسالمية 

أحتدث فيه عن نظـام امللكيـة يف الـنظم :  من هذا املبحث :القسم الثاين 
 .اجلامعية 

ردي  فقد عرضـت فيـه نظـام امللكيـة يف االجتـاه الفـ:أما القسم الثالث 
ًنقد هذين االجتاهني نقدا علميا طالبا يف ذلك بيان احلق حتى يظهر بوسأقوم  ً ً

 .واهللا املستعان .  الصبح لذي العينني 

أما هناية املطاف فقد ذكـرت فيـه نتـائج البحـث ، وبالنـسبة للمراجـع 
  ًواملصادر فسأهتم بام أستطيع احلصول عليه مما كتب يف املوضوع قـديام كـان 

   عنـه عنـد ، وسأشري إىل طبعـات الكتـاب الـذي أسـتقي أو أنقـلًأو حديثا 
  ذكر املراجـع ولعـل يف هـذا املبحـث وأمثالـه مـا يـدعو إىل إعـادة الثقـة يف 
نفوس املسلمني بدينهم ورصيدهم الضخم يف القدرة عىل حل كـل مـشكل 

¨  ©  ª  »  ¬  ®  ﴿ يعــرتض درب اإلنــسانية الطويــل 

¯    ﴾  . 

                                         
  ) .٢٠٣( سورة األعراف ، آية ) ١(
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تام هذه املقدمة أن أتقـدم بجزيـل الـشكر وعظـيم االمتنـان وال يفوتني يف خ
 مـدير املعهـد العـايل للقـضاء ، الـذي - والتقدير لألستاذ املريب مناع خليل القطان 

ًأوالين رعايته وتوجيهه وبذل معي جهدا كبريا يف مناقشة أفكـار املوضـوع وآرائـه  ً

 ...وأسأل اهللا أن يبارك يف جهده وعلمه إنه جواد كريم 

ًأخريا فإن هذا جهد برشي متواضع معـرض للخطـأ والـصواب فـال و

عصمة لغري األنبياء واملرسلني ، وقد حاولت جهدي تلمس احلـق وإدراكـه 
إذا حكـم احلـاكم « : أنه قـال ملسو هيلع هللا ىلص من خالل الدليل وقد صح عن رسول اهللا 

 .  »فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

ًوجه إىل ريب بأن جيعل عميل لوجهه خالصا وأن ينفـع بـه وأن ًوأخريا أت

 ....يوفق اجلميع لكل خري واهللا املوفق وهو املستعان وعليه التكالن 

 عبد اهللا بن عبد العزيز املصلح

  هـ١٣٩٦ / ٥ / ١٢: الرياض 

 

                                         
   .١٤ - ١٣ / ١٢النووي عىل مسلم ) ١(
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 )  (*   +  !  "  #  $  %  &  ' ﴿ : قال تعاىل 
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>  =  <  ;  :    ﴾ . 

شاء اهللا أن خيلق اخللق وأن تقوم احلياة البرشية عىل هذه األرض حلكمة 
أرادها وهيأ بكرمه وجوده كل ما يـضمن بقاءهـا فمنحهـا العقـل والغرائـز 

ل واألنبياء لتبقى الصلة املختلفة ومل يرتكها بعد ذلك سدى بل أرسل هلا الرس

وسخر هلا .  T  S  R       Q  P   O  N   ﴾﴿ بني اخلالق واملخلوق متصلة 
ما يف السموات واألرض أي أنـه تعـاىل قـيض هـذه الكائنـات ليـستخدمها 
اإلنسان وينتفع هبا ، ويستحوذ عىل ما يشاء منها ، وأريد يف هـذا الفـصل أن 

 .ت القديمة عىل امللكية يف املجتمعانتعرف 

غري أنه ملا كانت كتابة التاريخ مل تبدأ إال يف مرحلـة متـأخرة مـن تـاريخ 
                                         

  ) .٣٠( سورة البقرة ، آية ) ١(
  ) .٢٤( سورة فاطر آية ) ٢(
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اإلنسان فإنه ليس من الـسهل الوقـوف عـىل تـاريخ كامـل للملكيـة حيـدد 
األطوار التي مرت هبا ووضح معاملها يف كل العصور ذلك أهنا قديمـة قـدم 

هـو العـرض املجتمع البرشي ذاته ووجـدت بوجـوده والـذي هيمنـي هنـا 
الرسيع لتاريخ امللكيـة يف خطـوط عريـضة توضـح سـريها واجتاههـا عـرب 

 :التاريخ، وقد رأيت أن أقسم هذه املقدمة التمهيدية إىل مطلبني مها 

 . امللكية يف املجتمع البرشي األول - ١

 . تطور امللكية يف العصور املختلفة حتى العرص احلديث - ٢
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بنى كثري من العلامء والباحثني نظرياهتم عن احلياة البرشية عىل احلـدس 
  والظن واالفرتاض ، ولذلك نرى بعضهم يعـرتف بـذلك يف رصاحـة تامـة 

عندما عرض نظريته يف نشوء السلطة وأهنا كانت بعقد اجتامعـي ) فروسو ( 
 يف قـصة احلـضارة )رانت ول ديو( وهذا  » إين أفرتض «: بدأها بقوله 

ًإذا فمعظـم هـذه الدراسـات ظـن ، .   » سوف نفـرتض «: بدأ كالمه بقوله 

 .ًوالباقي قد يمليه اهلوى الذي يسيطر عىل الباحث أحيانا 

والطريق الثاين هو الدراسة التي قام هبا عدد من علـامء االجـتامع حليـاة 
  تــى اآلن كجامعــات القبائــل املتوحــشة التــي مــازال كثــري منهــا يعــيش ح

ومجاعات )  يف اسرتاليا -األرونتا ( يف أفريقيا اجلنوبية ، وقبيلة ) البوشمن ( 

                                         
   .٥٧١عبد احلميد متويل ص / مباديء نظام احلكم يف اإلسالم د) ١(
   .٢٤ ص١ جـ٢قصة احلضارة م) ٢(

www.almoslih.net




 ١٨ 

يف الـسواحل الـشاملية الغربيـة ) هنود السحول ( يف أمريكا و ) االسكيمو ( 
.   وذلك بافرتاض أهنا متثـل املجتمـع البـرشي األول من القارة األمريكية

العـتامد عليـه يف املـنهج العلمـي احلـق ألن هـذه وهذا أمر منتقد ال جيـوز ا
املجتمعات املتأخرة قد تكون نتيجة تأخر وانحطاط حلضارات سبقتها ، فكم 

 فاحلكم عليها بالسري يف خط تصاعدي واحد من حضارة سادت ثم بادت
 .ال يقبل اهلبوط أمر ال يقره واقع األمم وتارخيها 

ت والدراسـات قـد أصـابت ًولنفرتض جدال أن تلك الظنون قد صدق
لكن مل ال نفرتض أنـه .  احلق وأنه كان هناك جمتمعات متوحشة وبدوية إلخ 

وجد مع تلك اجلامعات مجاعات أخرى متحرضة والشاهد عىل ذلـك واقـع 
اليوم فهناك حضارات ومدنيات يف أوروبا وأمريكـا وآسـيا وهنـاك جماهـل 

نى أن نجزم بذلك ونتناسى أفريقيا التي ال زالت تعيش حياة الوحوش فام مع
 هذا ؟ 

وهذه الدراسات التي قام جلها عىل الظن واحلدس والتخمـني مـع مـا 
صاحبها من غلبة اهلـوى واخلـضوع لـسلطان االجتـاه العقـدي حاولـت أن 

                                         
   .٢٦ -  ٢٣حممد عيل حنبولة ص / ة اخلاصة دالوظيفة االجتامعية للملكي: انظر ) ١(
   .٤عبد السالم العبادي ص / امللكية يف الرشيعة اإلسالمية د) ٢(

   .٥١ - ٥٠اخلالفة واإلمامة لألستاذ عبد الكريم اخلطيب ص   
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  ١٩ 

تتلمس حال امللكية يف العصور األوىل حلياة البرشية ثـم اختلـف الدارسـون 
ية يف تلك العصور كانت مجاعية وأن  فمن قائل بأن امللك-: فيام توصلوا إليه 

أفراد اجلامعة أو القبيلة أو األرسة كـانوا يمتلكـون مجيـع األشـياء واألمـوال 
ووسائل العيش وأدوات الـصيد مـن الـسالح والـزوارق والـشباك ملكيـة 

 .وهذا رأي لفريق من الباحثني . مجاعية 

يـة عنـدهم ويرى الفريق الثاين نقيض ما ذهب إليه الفريق األول فامللك
وعيوب هذه . كانت يف بدء نشأهتا ملكية فردية مطلقة ومل تكن ملكية مجاعية 

 : الدراسات نجمله يف أمرين 

 أن هذه الدراسات مل تسلم من األهواء ، فالشيوعيون حيـاولون :األول 
أن يقرصوا كل يشء يف هذا الدراسات عـىل مـا يوافـق مـذهبهم الـشيوعي 

اولوا كذلك أن جيـدوا يف املجتمعـات األوىل مـا والرأسامليون ح.  اإلباحي 
يؤيد نظرهتم واجتاههم ، والكل يرى يف املجتمع األول الكامل الذي جيب أن 

 .حتتذيه البرشية 

 أن هذه دراسة ملا قبـل التـاريخ ومل ينقـل لنـا علـم التـاريخ أي :الثاين 
  .معلومات عن تلك العصور التي متثل فرتات طويلة من التاريخ البرشي

                                         
   .٢٢ / ١شوقي أبو طالب / مبادئ تاريخ القانون د) ١(
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 ٢٠ 

ولذا فإن خري مصدر لدراسة انطالقة البرشية األوىل هو القرآن الكريم ، 
 فـيهام والسنة النبوية ، وإن مل تكن دراسة املجتمعات من املقاصد األساسـية

ولكنهام مع ذلك قد تضمنا حقائق تارخيية قطعيـة الثبـوت وال جمـال للظـن 
صادر األخـرى سـنقف والتوهم معها ، وعند ترك هذا املصدر والنظر يف املـ

 .عىل عجائب من توحش اإلنسان وشيوعية اجلنس 

ًولقد صور القرآن احلياة األوىل بأهنا نشأت أساسا من آدم وحواء الذين 

شكال أول أرسة يف تاريخ البرشية انبثق منهـا أول جتمـع بـرشي عـىل وجـه 
مل األرض ، وأن العناية الربانية قد حفت البرشية منذ اللحظـة األوىل حيـث 

ًتوجد يف األرض لتكون شيئا مهمال يعيش حياة الفوىض واالضـطراب بـل  ً

  .واكبتها اهلداية اإلهلية حتى عصور املدنية األخرية التي تعيشها اآلن

 : ومن مالمح هذه العناية ما يأيت 

_  `        b  a   ﴿ تكريم اهللا لإلنسان وخلقه يف أحسن تقويم :ًأوال 

                                         
 وتفـسريها يف ٣٠ - ٢٩رة يف اآليـة رقـم حتدث القرآن عن احليـاة األوىل يف سـورة البقـ) ١(

 ، ويف سورة األعـراف يف اآليـات ٨٢ - ٦٩ / ١ ، ويف ابن كثري ٥٥٢ - ٣٩ / ١الطربي 
 - ٢٠٢ / ٢ ، ويف ابــن كثــري ٤٠٥ - ٣١٥ / ١٢ وتفــسريها يف الطــربي ٣٥ - ١٠مــن 
 - ٥١ / ٣ ، وانظر تفسريها يف ابن كثـري ٦٢ - ٦١ ، ويف سورة اإلرساء اآليات من ٢١١

  .٥٥٣ -  ٥٥٢ / ٣ وتفسريها يف ابن كثري ١٢٤ -  ١١٥ ويف سورة طه من آية ٥٢

www.almoslih.net



  
  ٢١ 

  h  g  f  e  d   c  n  m  l   k  j  i
o   ﴾  0 ﴿: وقال تعاىل  /  .  -  ,  +      ﴾ . 

@  A   ﴿:  العلم الـذي علمـه اهللا آلدم وذريتـه قـال تعـاىل :ًثانيا 

C  B﴾  والصحيح أنه علمه أسـامء األشـياء كلهـا  «: قال ابن كثري
 . » ذاهتا وصفاهتا وأفعاهلا

 بالبرشية منذ نشأهتا فبعد هبوط آدم أب  الوحي اإلهلي الذي عنى:ًثالثا 
البرش عليه السالم عىل األرض هداه اهللا إىل الكيفية التي جيب أن يعيش 

ًإذا فقد اتصلت .  يتلقى الوحي من ربه  ً قد كان آدم نبيا من األنبياءعليها بل

¯  °  ±   ³²   ﴿: البرشية بالوحي يف أول حياهتا عىل هذه األرض 

 º  ¹  ¸¶  µ  ´  Â  Á  À  ¿   ¾  ½   ¼  » 
      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Ä  Ã

Ð   ﴾  بل هتذب بعض اآلثار واألخبار إىل أن اهللا علمه كيفية الزراعة ،

                                         
  ) .٧٠( سورة اإلرساء ) ١(
  ) .٤( سورة التني ) ٢(
  ) .٣١( سورة البقرة ) ٣(
   .٧٣ / ١تفسري ابن كثري ) ٤(
  ) .١٢٤ - ١٢٣( سورة طه ) ٥(

www.almoslih.net




 ٢٢ 

واللباس وهيأ له األدوات التي تسهل له عملية العيش ، وقصة ابني آدم 
  .شاهد عىل ذلك

  ن ومتكينه منها وتسخري ما يف الكون هبة اهللا األرض لإلنسا:ًرابعا 

�  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦  §¨  ©   ª   ﴿:  له قال تعاىل 

«   ﴾ ﴿   ä  ã  â      á  àß  Þ     Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö

æ  å   ﴾ . 

والذي هيمنا هنا هو تقرير عدم العالقة بـني موقـف امللكيـة اليـوم ومـا 
  فكام نرفض تقليـد تلـك املجتمعـات .  اريخ يف مرحلة ما قبل التكانت عليه 

 يف بربرهتا وتوحشها وتأخرهـا فـأوىل أن ال نقلـدها يف - حسب تقديرهم -
 بعـد التـأثر ىموضوع التملك ثم أن الدراسات التي قامت كان مبعثها اهلو

ًبمذاهب فكرية معينة ، فاألمر عند الدارسني ليس بحثا عن احلقيقـة ولكنـه 

 .يف نفوسهم تصيد لألدلة حلاجة 

©  ª  »    ﴿واحلق الذي تسنده أدلة الرشع وتقويه دواعي الفطـرة 

                                         
  ) .٤٦ -  ٤١ / ٢( ابن كثري مطبعة احللبي ، ،  ) ٢٠١ -  ١٨٦ / ٦( سري الطربي تف) ١(
  ) .١٠( سورة األعراف ) ٢(
  ) .١٣( سورة اجلاثية ) ٣(
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´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬ ﴾ . 

إن امللكية اخلاصة وجدت منذ اللحظة األوىل لقيام أول جمتمع بـرشي ( 
ًعىل وجه األرض ، فام أن اجته اإلنـسان بـاذال جهـدا للحـصول عـىل طعـام  ً

ل عليه إال وقد ظهرت البذور األوىل للملكية يطعمه أو لباس يلبسه ثم حص
 ) .بحيازته له ووضع يده عليه واختصاصه به دون اآلخرين 

وإذا وجد نوع من أنواع امللكية العامة فام ذاك إال من باب اإلباحة العامة 
ًال الشيوع بمفهومه اجلديد إذ لو كان كل ما يملك مشاعا يف األصل فام احلال 

يد ؟ فهل كان اإلنسان يصنع قوسه ثم يـأيت مـن شـاء والوضع يف آيات الص
ًليأخذه فيستعمله ويكون ذلك حقا له ؟ أم أنه كان يـصنعه ثـم يلقـي بـه يف 

 .ًاألرض ليكون مشاعا لدى اجلميع ؟ 

 

                                         
  ) .٣٠( سورة الروم ) ١(
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ياة الناس ومن دواعي فطرهم وغرائزهم  امللكية من مقومات حملا كانت
فإن هذا احلرص واحلب هلا قد ينحرف بصاحبه فيجحد حق الفقراء 
ًواملساكني ويكون التملك مصدرا من مصادر االستعالء ولكن اهللا الذي ال 

بل يرسل إليها من يعيدها إىل .  يرتك هذه النفوس تعبث كام تشاء ممن تشاء 
Z  Y  X  W   ]  \   ﴿: احلقيقة بقوله جادة احلق ويسجل القرآن هذه 

      d  c  b    a       ̀  _   ̂  ]﴾   وبقوله تعاىل :﴿   "  !
  3  2  1  0  /   .  -   ,  +    *  )  (    '  &  %  $  #

 5  4﴾ . 

وفيام ييل أعرض نامذج خمتلفة حلال امللكية يف املجتمعـات البـرشية عـرب 
 .ديث التاريخ حتى العرص احل

                                         
  ) .٣٤( سورة سبأ ) ١(
  ) .٢٢( سورة الزخرف ) ٢(
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 ٢٦ 

 

 :امللكية عند اليهود 

 : وجدت امللكية اخلاصة يف بني إرسائيل ويدل عىل ذلك 

كان واسـع الثـراء وأنـه كـان ) نابال (  ما ورد يف سفر صموئيل أن - ١
  .ًيملك من املعز ألفا ومن الغنم ثالثة آالف

كلف ت التوراة أن اهللا  أن من بني ما جاء يف الوصايا العرش التي ذكر- ٢
موسى بتبليغها إىل بني إرسائيل النهي عن الرسقة والغصب واالستيالء عىل مال 
الغري بأي طريق وأن يمد الشخص عينيه إىل ما متع اهللا به أخاه من منزل أو امرأة 

 :أو عبد أو دابة أو أي يشء آخر فقد جاء يف سفر اخلروج 

 تشته امرأة قريبك ، وال عبده ، وال ال ترسق وال تشته بيت قريبك ، ال «
وهذه الوصية العارشة مـن تلـك  » ًأمته ، وال محاره ، وال شيئا مما لقريبك

                                         
  عبـد الـسالم العبـادي / ًنقال عن كتاب امللكية د ( ٢ آية ٢٥ االصحاح -سفر صموئيل ) ١(

  ) .٢٠ ص ١ج
عبـد الـسالم / ً نقـال عـن كتـاب امللكيـة د١٦ - ١٥ آيـة ٥ - اصـحاح -ج سفر اخلرو) ٢(

   .٢٠ ص١العبادي ج
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إال أن .  الوصايا واضح أهنا تقدس امللكية الفردية وتنهى عن االعتداء عليها 
اليهود مل يراعوا حق اهللا الذي أوجبـه علـيهم يف الـسري بالتملـك يف طريقـه 

مواساة الفقراء فقد كان أغنياؤهم عىل جانب من القسوة ومـوت الصحيح و
ًدينهم ال يألون جهدا يف حتريف أحكـام ديـنهم بـام يوافـق الضمري ، ورجال 

 املجتمـع اليهـودي ماديـة طاغيـة وعـاش -فقامـت يف  .  مراد املنحرفني
ًوهـذا مـا نجـده واضـحا عـىل ألـسنة .  املحرومون فيه عيشة الذل واهلوان 

يائهم وهم يعاجلون هذا اجلانب باملواعظ والتنبيهـات املحـذرة مـن مغبـة تلـك أنب
 :األعامل وبيان حقيقة الفقر والغنى وعالج مشكلة الفقر ومن معامل ذلك 

ال حتب النوم لئال تفتقر ، إفـتح عينيـك  «:  ما ورد يف سفر األمثال - ١
 ويف هـذه فتغنـىالعامل بيد رخوة يفتقر أمـا يـد املجتهـد  » ًتشبع خبزا

 .النصوص حث عىل العمل لعالج مشكلة الفقر واحلاجة 

                                         
¤  ﴿ : استباح اليهود كل ما يرض باآلخرين فاسـتحلوا دمـاءهم وأمـواهلم قـال تعـاىل ) ١(

«       ª  ©  ¨  §  ¦   ¥   ... ﴾  ــران ــورة آل عم ــود ٧٥/ س ــاح اليه  ، وأب

لألجنبي تقرض بربـا ( غري اليهود فقد جاء يف سفر التثنية ألنفسهم الربا إذا كان ذلك مع 
العهد القديم ، سـفر التثنيـة ، ) ولكن ألخيك ال تقرض بربا ولكن ألخيه ال تقرض بربا 

   .١٠ ، ٩ / ٢٣االصحاح 
   .١٣ / ٢٠سفر األمثال ) ٢(
   .٤ / ١٠سفر األمثال ) ٣(
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 ما ورد أن الشبع والغنى يؤدي إىل الكفر والطغيان ، والفقر واجلوع - ٢
ًال تعطنـي فقـرا وال  «يؤدي إىل الرسقة واجلرائم ، فقد جاء يف سفر األمثـال 

ب ؟ أو لـئال غنى أطعمني خبز فريضتي لئال أشبع وأكفر وأقول من هو الـر
 . » ًأفتقر وأختذ إهلي باطال

 ويف القرآن الكريم ما يدل عىل قيام امللكيات الكبرية املستغلة يف بني - ٣

z  y  x   w  }        |  {    ~�   ﴿: إرسائيل يقول اهللا سبحانه وتعاىل 
  ³  ²±  °   ¯   ®  ¬  «  ª  ©    ¨   §  ¦   ¥  ¤    £  ¢  ¡

 ¸  ¶   µ  ´  Ã    Â  Á  À¿     ¾  ½  ¼     »  º  ¹    
  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í   ÌË  Ê   É  È  Ç  ÆÅ  Ä

×   ﴾  اآليات. 

ويشري القرآن الكريم إىل إنحراف اليهود عن طريق احلق يف مجع املال إىل 

¡  ¢  £  ¤   ¥   ﴿: طريق غري مرشوع فيقول اهللا سبحانه وتعـاىل 
ª  ©  ¨  §  ¦  ´  ³  ²  ±  °    ¯   ®  ¬  «  

À  ¿  ¾  ½  ¼  »º    ¹  ¸  ¶  µ   ﴾ . 

                                         
   .٩ / ٣٠سفر األمثال ) ١(
  ) .٨٣ - ٧٦( سورة القصص ) ٢(
  ) .١٦٢ - ١٦١( سورة النساء ) ٣(
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ولقد أنتج ذلك الواقع الـيسء ردود فعـل يف املجتمـع اليهـودي نفـسه 
فقامت فيه دعوة لتحريم امللكية الفردية وجعلوا البديل هلا امللكيـة اجلامعيـة 

ــادوا بالزهــد والتقــش ف ، ويمثــل هــذه واملــساواة املاليــة بــني النــاس ، ون
الذين ألغوا امللكية الفردية ومجعوا مـا بـني أيـدهيم ) احلسديون ( االجتاهات 

ًوجعلوه ملكا للجميع يوضع يف خمازن عامة وجيعل عليه وكيـل باالنتخـاب 

  .ثم يوزع بينهم

                                         
  عبــد الــسالم العبــادي / ، امللكيــة يف الــرشيعة اإلسـالمية د ) ٧١ - ٧٠( قـصة امللكيــة ) ١(

   .٢٠ ص ١ج
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 ٣٠ 
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  ٣١ 

 

لـذين عليه السالم يف بيئة مادية مستغلة هي بيئـة اليهـود اأرسل املسيح 
تركوا أوامر اهللا واشتغلوا باكتناز األموال واحلرص عىل مجعها ، فعمل عليـه 
السالم عىل إصالح املجتمع اليهـودي املـادي وركـز عـىل املـواعظ اخللقيـة 

 .والوصايا والتوجيهات والعمل بتلك الوصايا 

=   <   ﴿: ًوقد وضعت ترشيعا فهو جزء من ترشيع عام قال تعاىل 

B  A  @  ?   ﴾  ذلك أن احلكم ال يطلق إال من ترشيع واملرشع هنا هو
 .اهللا عز وجل 

 وال مكان للقائلني بأن النرصانية ال ترشيع فيها بل كل ما جاء به املسيح
ًعليه السالم عبارة عن مواعظ أخالقية ولكن احلق خالف هذا انطالقـا مـن 

  .كالم اهللا عنهم وهو هبم أعلم

                                         
   .١٢٠ ، ١١٩ ، ٩٥ ، ٩٤ ص١ م٤قصة احلضارة ج: انظر ) ١(
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 ٣٢ 

 لكنها كانت منحرفة وجاء املـسيح لتـصحيح ًإذا فقد كانت هناك ملكية
ًما اعوج منها وترك صاحلها ، واألناجيل املوجـودة حتـوي كثـريا مـن تلـك 

  .املواعظ والتوجيهات والوصايا

                                         
   .٣٣ / ١٢ ، وانجيل لوقا ٢١ / ١٩ و ٤ / ٤انجيل متى االصحاح : انظر ) ١(
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  ٣٣ 

 

 :  البوذية - ١

وهي النحلة التي تعد حياة عامة النـاس مـن أتباعهـا الـذين يملكـون 
ط درجة وأسقط منزلة من الرهبان ومع ذلك فإهنا حتـرم ويبارشون املهن أح

  .عىل الرهبان متلك أي يشء أو مبارشة أي مهنة

والبوذية هبذه التعليامت حتاول ختفيف طغيان املادة الذي خلفته الديانـة 
طبقـة : األوىل :  أربـع طبقـات متفاوتـة -الربمهية والتي تقسم املجتمـع إىل 

. طبقــة الـزراع والتجــار : والثالثـة . بقـة املحــاربني ط: والثانيــة . الربامهـة 
طبقة العامل وما سوى ذلك فهـم مـن املنبـوذين الـذين ال تـصح : والرابعة 

  .الصالة معهم وال جمالستهم وال حتى السري يف ظلهم

 حيـث عرفـت -وأدت هذه الدعوة إىل رضا طوائف الـشعب اهلنـدي 

                                         
   .٤امللكية يف اإلسالم ، تأليف السيد أيب النرص أمحد احلسيني ص) ١(
   .١٧ - ١٥اخلشاب ص/ النظريات واملذاهب السياسية ، د) ٢(
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 ٣٤ 

 .بيل صفاء الروح بالفقر واجتاهها إىل تعذيب اجلسد يف س

من الديانة اجليتية اهلندية فقد غالـت يف حتـريم ) دجيمريا (  أما فرقة - ٢
ًامللكية حتريام يلفت النظر إذ حرمت عىل أتباعها حتى  ملك الثياب الرضورية 

العورة فيعيش أتباعها جمردين عن الثياب يف الغابات بعيدين عن املدن لسرت 
  .املعمورة

أما الزرادشتية فقد وقفت إىل جانـب امللكيـة وحثـت : ة  الزرادشتي- ٣
عىل اقتناء الثروة وكان كهنتها من كبار رجال األموال حتى أن امللـوك كـانوا 
يستدينون منهم وكانوا يرون أن يف كثرة التملك وزيادته انتصار آلهلـة اخلـري 

  .عىل آهلة الرش

                                         
   .٥ - ٤امللكية للسيد أيب النرص ص) ١(
   .٢٤عبد السالم العبادي ص/  ، امللكية د٢٨٢ ص١ م٤قصة احلضارة ج) ٢(

www.almoslih.net



  
  ٣٥ 

 

 : البابليني  امللكية عند-

  كانت امللكية الفردية عند البـابليني ظـاهرة بوضـوح فقـد قـرر قـانون 
أن امللكية أمر مسلم به ال جدال فيه وللاملك حق البيع واالنتفاع )  محورايب ( 

أنه إذا ارتكب إنسان جريمة السطو ) محورايب ( بأمالكه كيفام يشاء ومما قرره 
ام ، فـإذا مل يقـبض عـىل الـسارق فعـىل ثم قبض عليه فإنه حيكم عليه باإلعد

املرسوق منه أن يذهب إىل صنمهم فيديل أمامه بخسارته وعىل احلاكم وأفراد 
 كام يقرر القـانون حرمـان البنـات مـن شعبه أن يقوموا بدفع ما رسق منه

املرياث ومن محاية امللكية يفهم رشعيتها عندهم ومـن حرمـان البنـات مـن 
 .الك غريهن هلا املرياث يستدل عىل امت

 : أما يف احلضارة الفارسية -

فقد كانت حركة اإلقطاع قد انترشت عىل أشدها ويف ظل ظلم األغنياء 

                                         
   .٢٠٩ ص١ م٢قصة احلضارة ج) ١(
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 ٣٦ 

أول شيوعي يف العامل إىل دعوته املشهورة بـشيوعية ) مزدك ( للفقراء ، دعى 
وعلـل لدعوتـه بـأن النـاس .   م ٤٩٠األموال والنساء وكان ذلـك يف عـام 

 ألحـد أن يمتلـك أكثـر ممـا يمتلـك غـريه وأن امللكيـة يولدون أكفاء فليس
والزواج من البدع التي ابتدعتها البرشية وعاقبتها البؤس والـشقاء فالـسلع 

 . ًوالنساء جيب أن تكون مشاعا للجميع

                                         
 ، مبـادئ ٨٦ / ٢ ، امللـل والنحـل للـشهرستاين ٢١٠ - ٢٠٩ ص١ م٢نفس املرجع ج) ١(

 ، وانظـر احلالـة املاليـة للدولـة ١٥٨ - ١٥٤ / ١صـويف أبـو طالـب / تاريخ القانون د
حممد ضياء الدين الـريس / الفارسية قبل الفتح اإلسالمي كتاب اخلوارج والنظم املالية د

٨٨ - ٦٨.   
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  ٣٧ 

 

ظهرت امللكية الفردية عند اليونان بشكل جاد وتنوعت مظاهر الـرتف 
بعض الفالسفة الذين عارصوا تلك الفـرتة أن يقولـوا واالستغالل مما حدا ب

بشيوعية املال إىل حد كبري ، فهـذا أفالطـون يف مجهوريتـه يقـسم النـاس إىل 
طبقة احلكام ، وطبقـة املحـاربني ، وطبقـة العـامل والتجـار : ثالث طبقات 

ًلن تكون أهال للحكم إال إذا قام نظام معيـشتها : فالطبقة األوىل .  والصناع 
وكــذلك الطبقــة الثانيــة إذ .  ون ملكيــة وال اختــصاص بــامل وال نـساء بـد

 .املفروض أن جيعلوا يف ثكنات خاصة هبم ويؤمن هلم املأكل واملرشب 

فلهم احلق يف التملـك وإنـشاء األرس واالختـصاص : أما الطبقة الثالثة 
 بالنساء لكن بدون إجازة للتوارث فمن مات منهم انتقلت أمواله إىل الدولة

 .وذلك ألن أوالده تتكفل هبم الدولة وتقوم برتبيتهم 

ًوهذا الغلو يف اخليال جعل هـذه النظريـات أمـرا ال يقبـل التطبيـق حتـى أن 

   .ًأفالطون نفسه أدرك خصوبة اخليال فيها فحررها وغري كثريا منها يف آخر حياته

                                         
   .٣٢ ص١عبد السالم العبادي ج/ ية اخلاصة ، دامللك: انظر ) ١(
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 ٣٨ 

ق االنتفاع بـام أما أرسطو فقد نادى بمبدأ امللكية الفردية مع إعطاء اجلامعة ح
.  ويتم ذلك عن طريق إثارة احلوافز األخالقية وفرض أشياء من قبل القانون 

وقد رد عىل أستاذه أفالطون يف مسألة شيوعية األموال وأبان أن هذه الدعوة 
ما هي إال رساب خيدع الكثريين بدعوى املساواة وال حقيقة له يف الواقع مع 

 .ي فطروا فيها عىل غريزة التملك حماربته لفطرة اهللا يف الناس الت
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  ٣٩ 

 

قامت امللكية الفردية عند الرومان منذ أقدم العصور واعرتفت قوانينهم 
  .بامللكية الفردية املطلقة وقدسيتها

ولصحة التملك عندهم ولكي تعترب امللكية مطلقة يكون لصاحبها حق 
 :االستغالل والترصف فالبد من توافر رشوط 

 .ً أن يكون املتملك متمتعا باجلنسية الرومانية - ١

 .ً أن يكون اليشء اململوك رومانيا كاألرايض الرومانية - ٢

 أن يكون الكسب بواسطة وسـائل التملـك التـي قررهـا القـانون - ٣
  .الروماين كاإلشهاد والدعوى الصورية

                                         
   .٩٢ - ٨٤عبد الكريم اخلطيب ص/ اخلالفة واإلمامة ، األستاذ : انظر ) ١(
اإلشهاد عملية رسمية معقـدة لنقـل امللكيـة الرومانيـة تـستلزم لتاممهـا حـضور بعـض ) ٢(

سـومة أشخاص معينني وبعض أشياء معينة والتفوه بعبـارات خاصـة وأداء حركـات مر
 تـستلزم - الربيتـوز -أمام الدعوى الصورية فهي طريقة لنقل امللكية الرومانية تتم أمـام 

= 
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 ٤٠ 

وملـا . ومانيـة وعند توافر هذه الرشوط تسمى امللكية حينئذ بامللكيـة الر
كثر املهاجرون إىل بالد الروم نتيجة لتوسع الفتح الروماين فقد ظهرت أمالك 

 .جديدة تسمى بملكية األجانب 

ولقد اتسع االقطاع حتى  أصبح عىل أشده فكان الراكب ال يـستطيع أن 
يمر عىل أمالكه طيلة يومه ويف املقابل جتـد النقـيض فهنـاك األرس الـضائعة 

معاش وعند ذلك ظهرت الفـوىض وعمـت االضـطرابات بدون سكن وال 
ــة  ــاءت كلم ــا ج ــن هن ــريون ( وم ــشهورة ) ن ــىل ( امل ــىض ع ــاع ق   إن اإلقط

  .)االمرباطورية 

                                         
= 

حضور الطرفني الناقل للملكية واملكتسب هلا واليشء املراد نقل ملكيته وبعـد ذلـك تـتم 
البـدراين وزميلـه / مبـاديء القـانون الرومـاين ، د: انظـر . إجراءات معينة لنقل امللكية 

   .٣٨١ - ٣٧٦ص
   .١١٧ - ١٠٧قصة امللكية ص: انظر ) ١(
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  ٤١ 

 

وجدت امللكية الفردية يف اجلزيرة العربية قبـل اإلسـالم ويـستدل هلـذه 
 :ناس باحلوادث التارخيية احلقيقة بالكتاب والسنة مع االستئ

¢  £  ¤  ¥  ¦   ﴿:  فمن القرآن الكريم قوله تعاىل - أ 

®  ¬  «  ª  ©     ̈  §   ﴾  وقوله تعاىل :﴿   l

y   x   w  v  u  t  sr  q  p  o  n   m    ﴾ 
 .واإلضافة هنا للتمليك 

 ومن األحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم وأبـو داود والنـسائي -ب 
  ًحني قدم مكـة أتنـزل غـدا  ملسو هيلع هللا ىلصبن ماجه أن أسامة بن زيد قال لرسول اهللا وا

  وهل ترك لنا عقيـل مـن ربـاع  «:  ملسو هيلع هللا ىلصيف دارك يا رسول اهللا ؟ فقال له النبي 
 . » أو دور

                                         
  ) .٨( سورة احلرش ، آية ) ١(
  ) .٢٧( سورة األحزاب ، آية ) ٢(
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 ٤٢ 

من دخل دار أيب سفيان فهو آمن ومن دخل  «: ويف فتح مكة قال عليه السالم 
 .أثبت هلم ملك دورهم فأثبت أليب سفيان ملك داره و » داره فهو آمن

 واحلوادث التارخيية كذلك مما يشهد هبذه احلقيقة ومن ذلك إفتـداء -ج 
أيب بكر ريض اهللا عنه من ماله اخلـاص لعـدد مـن األرقـاء الـذين دخلـو يف 

  .اإلسالم

وكتنازل صهيب بن سنان الرومـي عـن مالـه لكـي تـسمح لـه قـريش 
  .باهلجرة إىل املدينة

ب التملك عند العرب وكان منها التملك عن طريـق وقد تعددت أسبا
القهر والغالبية والسلب وذلك العتامد حياهتم يف الغالب عىل الغزو واحلرب 
وكانوا ال يورثون سوى الذكور املقاتلني ، أما النساء واألطفال فال حظ هلـم 

 .يف املرياث 

                                         
   .٣١٨ ص ١سرية ابن هشام ج) ١(
   .٤٧٧ ص١نفس املراجع سرية ابن هشام ج) ٢(
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  ٤٣ 

 

عـصور الوسـطى ، وأصـل هـذه ساد نظام االقطـاع يف أوربـا خـالل ال
التسمية أن امللكيات الكبرية بدأت باقطاع امللوك أرايض واسـعة لـإلرشاف 
وكبار القواد من أجل اسرتضائهم وكسب تأييـدهم ، ومـع األيـام اسـتطاع 

 .أصحاب امللكيات الكبرية من فرض سلطاهنم املطلق عىل كل ما فيها 

كاآلالت مة لألرض فهم فيها ونظام االقطاع يتميز بتبعية الفالحني الدائ
الزراعيــة وكحيواناهتــا ينتقلــون مــع األرض إذا بيعــت ملالكهــا اجلديــد وهــم ال 
يستطيعون االنتقال إىل أرض أخرى أو إىل عمل آخـر ، ولـصاحب األرض احلـق 

  .املطلق يف كل يشء حتى بلغ األمر إىل التعدي عىل املحارم

 صـاحبة الـسيادة املطلقـة يف ولقد كانت الكنيسة راضية بذلك إذ كانت
ذلك الوقت وكانت تبرش بعدم االكـرتاث بـرضوب الـشقاء يف هـذه الـدنيا 
ووافقت بصفة عامة عىل األوضاع القائمـة وكانـت تقـوم جاهـدة بتربيرهـا 

                                         
   .١٨٥قصة املالكية ص ) ١(
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 ٤٤ 

 .وصبغها بالصبغة الرشعية 

ًإذا فالكنيسة قد أقرت امللكية الفردية بكل ما كان حييطها مـن اسـتغالل 

سطى وإن كانت بعض الـدعوات اخللقيـة تـسمح بـني احلـني يف القرون الو
 .واآلخر لرفع الظلم عىل أساس أخالقي فقط 

وكان كثري من رجال الدين من ذوي الثراء واإلقطـاع وكـان هلـم عبيـد 
يعيشون الظروف التي كان يعيشها عبيد االقطاعات األخرى ، بل لقد عظم 

بـات التـي كـان يتكـرم هبـا االقطاع لدى رجال الكنيسة بسبب العطايا واهل
  .عليهم رجال املال واالقطاع

وقد ظهر كثري من املفكرين ينادون بالتخلص من هـذا الوضـع الـيسء 
واتصل الغرب بالرشق اإلسالمي الذي كان قد رفع راية احلـضارة يف ذلـك 
العرص وأخذ املفكرون ينادون بوجوب احلرية املطلقة للفرد يف جمال العمـل 

ًت معامل املذهب الفردي تتضح شـيئا فـشيئا ذلـك املـذهب والكسب وأخذ ً

 .الذي يعترب األساس الفلسفي للرأساملية احلديثة 

                                         
   .١٩٧ - ١٩٦نفس املرجع ص ) ١(
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  ٤٥ 

 

 

 

 :امللكية يف اللغة 

احتواء اليشء والقـدرة : جاء يف قواميس ومعاجم اللغة أن معنى امللك 
امللك مـا  «ففي مجهرة اللغة البن دريد .  عىل االستبداد به والترصف بانفراد 

، ُكْلـَامل «ويف لـسان العـرب البـن منظـور  .  » حيويه اإلنسان مـن مالـه
القاموس  ويف .   احتواء اليشء والقدرة عىل االستبداد به» ُكِْل، واملُكُْلوامل

حمركـة ومملكـة ) ملكـه ( مثلثـة ، و » ملكـه يملكـه «: املحيط للفريوزبادي 
ويف املعجم الوسيط من إعداد جممع اللغة  .  ًاه قادرا عىل االستبداد بهاحتو

                                         
   .١٧٠ - ١٦٩ ص٣جمجهرة اللغة البن دريد ) ١(
   .٤٩٢ ص١٠لسان العرب البن منظور ج) ٢(
   .٣٢٠ ص٢القاموس املحيط ج) ٣(
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ــة  ــة  «: العربي ــك: امللكي ــذه  » امللــك أو التمل ــة ه ــدي عقــد ملكي يقــال بي
 .األرض

ففي تاج العروس . ًكام بينت هذه القواميس أن معنى التملك امللك قهرا 
 سيده عن املحياين ومل حيكمها بناًملكه يملكه متلكا استبد به نقله : للزبيدي 

  .ًغريه وقال غريه متلكه قهرا

 وعليـه ًويف معجم متن اللغة للشيخ أمحد رضـا ، متلكـه ملكـه قهـرا
 .ًيكون التملك هو امللك قهرا 

 . » ًمصدر صناعي صبغ من املادة منسوبا إىل امللك «: وامللكية 

 :تعريف امللك يف االصطالح 

ريف عديـدة باعتبـارات خمتلفـة ويمكـن تـصنيف ذكر العلـامء لـه تعـا
 :تعاريفهم يف ثالث جمموعات 

 .ً تعريفه إنطالقا من كونه حقيقة رشعية - ١

 . تعريفه عىل أساس ذكر غايته واملقصد األصيل الذي رشع من أجله -  ٢

 . تعريفه من حيث كونه عالقة بني املالك واململوك - ٣
                                         

   .٨٩٣ ص٢املعجم الوسيط ج) ١(
   .١٨٠ ص٣تاج العروس ج) ٢(
   .٣٤٧ ص٥معجم متن اللغة ج) ٣(
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 :فمن القسم األول 

دين أبو العباس أمحد بن إدريس املعـروف بـالقرايف يف ما ذكره شهاب ال
امللك حكم رشعي مقـدر يف العـني أو املنفعـة  «: حيث قال ) الفرق ( كتابه 

يقتيض متكن من يضاف إليه من انتفاعه باململوك والعوض عنه من حيث هو 
 . » كذلك

 : ومن القسم الثاين 

ف بابن اهلامم فقد قال يف تعريف كامل الدين حممد بن عبد الواحد املعرو
وقد أضـاف  » امللك هو قدرة يثبتها الشارع ابتداء عىل الترصف «: تعريفه 

 ) .إال ملانع ( ابن نجم عىل هذا التعريف قيد 

امللـك هـو القـدرة عـىل  «: ومنه تعريف اإلمام ابن تيميـة حيـث قـال 
 . » الترصف يف الرقبة بمنزلة القدرة احلسية

 : لثالث ومن القسم ا

وبني بأنه اتصال رشعي بني اإلنسان  «: تعريف صدر الرشيعة حيث قال 

                                         
   .٢٠٨ /٣الفروق ) ١(
   .٧٤ / ٥فتح القدير ) ٢(
   .١٧٨ / ٢٩: جمموع الفتاوى ) ٣(
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ًيشء يكون مطلقا للترصف فيه وحاجزا عن   . »  ترصف الغري- ً

وقد اكتفيت بذكر هذه التعاريف وإن كنت قد وجدت غريها ورأيت أن 
  .العلامء قد ذكروا تعاريف كثرية لكنها ال خترج عن هذه األقسام الثالثة

 

يالحظ عليه أنـه ال يـربز حقيقـة امللـك ومعنـاه : تعريف القسم األول 
ذلك أن امللك يف الواقع ارتباط أو عالقـة تقـوم بـني اإلنـسان . بشكل دقيق 

واليشء اململوك من شأهنا أن تعطيه القدرة عىل الترصف واالنتفاع وحده إال 
ً امللك انطالقا من كونه حكام ، أو أمـرا ، أو معنـى إذا منع من ذلك مانع فهو يعرف ًً

وتعريف امللك بشكل دقيـق جيـب .  ًرشعيا ، ثم يأخذ يف ذكر مضمون هذا احلكم 
 .أن ينطلق من كونه عالقة ذات طبيعة خاصة بني إنسان ويشء 

فإهنا ال تربز حقيقة امللـك وأنـه ارتبـاط : وكذلك تعاريف القسم الثاين 
 . ويشء -سان مرشوع بني اإلن

أما تعريف صدر الرشيعة وإن كان أقرب التعاريف إىل اإلصابة وأكثرها 
                                         

   .١٩٦ ص٢الوقاية يف مسائل اهلداية جرشح ) ١(
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ولكن هـذا  «: سالمة من النقد فقد علق عليه صاحب هتذيب الفروق بقوله 
األول ، التعميم يف قوله للترصف فيه بـأن : ًاحلد ال يكون جامعا إال بأمرين 

وأما مع رد العني أو بدونه بنفسه يقال باالنتفاع ، أما أخذ العوض أو بدونه ، 
 . أو بنائبه

   .دون استنابته: التقييد يف قوله عن ترصف غريه فيه بأن يقال : والثاين 

 نستطيع أن نستفيد مما تقدم من حديث حـول التعريـف ، أن افإننوبعد 
ًتعريف امللك البد أن يشتمل عىل ما يـأيت ليكـون جامعـا مانعـا  إن امللـك . ً

ئمة بني اإلنسان ويشء ثم أن موضوع هذه العالقة هي القدرة عـىل عالقة قا
االنتفاع والترصف بذلك اليشء وهذا االنتفاع والترصف قد يمنع منهام مانع 

. ًخارجي كاهلجر وأخريا فإن هذا االنتفاع والترصف قد يتم أصالة أو بوكالة 
ء اململـوك عالقة رشعية بني اإلنسان والـيش «: وعليه فإن تعريف امللك هو 

 . » ًختول صاحبها االنتفاع والترصف به وحده ابتداء إال ملانع

                                         
   .٢٣٥ - ٢٣٤ / ٣هتذيب الفروق ) ١(
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ًالدراسات القانونية ال هتتم كثريا بالتعريفات ومع هذا فقد وجد تعريف 

للملكية ارتضوه ألنفسهم فقد قال عبد الرزاق السنهوري يف تعريفه للملكية 
إن حـق ملكيـة  «مـن القـانون املـرصي  ) ٨٠٢(  من املادة ًمستخلصا ذلك

اليشء هو حق االستئثار باستعامله وباستغالله وبالترصف فيه عىل وجه دائم 
 . » وكل ذلك يف حدود القانون

 :ويالحظ عىل هذا التعريف 

 أنه يـربز موضـوع امللـك أكثـر ممـا يـربز حقيقتـه ذلـك أن حـق :ًأوال 
 . هو النتيجة واألثر الذي يرتتب عىل امللك االستعامل واالستئثار

 أن هذه السلطة قد يعرض هلا ما يمنعها عن صغر وجنون وهـو مل :ًثانيا 
 .يتعرض لقيد يزيل هذا اللبس فتعريفه غري جامع ، فهو باطل 

                                         
   .٤٩٣ / ٨الوسيط ) ١(
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حكامهـا عـىل أقرت الرشيعة امللكية اخلاصة واعرتفت هبا وأوضـحت أ
واألدلة عـىل املـرشوعية كثـرية وقـد . عليها أساس االعرتاف هبا والتشجيع 

جاءت داللة بعضها مطابقة للمراد وبعضها يفهم بطريق التضمن أو اللـزوم 
وذلك كثري مما يدل عىل معارضة اإلسالم التامة القوية ملوضوع إلغاء امللكيـة 

 .احلرص وفيام ييل ذكر لبعضها عىل سبيل املثال ال 

 :من القرآن الكريم : ًأوال 

ويقول  p   o  n  m ﴾ ﴿:  يقول اهللا سبحانه وتعاىل - أ 

  : ويقول  ﴾   ¬  ®   ¯    °  ± ﴿: عز وجل 

﴿ ¶  µ   ́   ³  ²   ±  °  ¯  ®   ﴾  ويقول

 . ﴾   !  "  #  $  %  &  '  ) ﴿: تعاىل 

                                         
  ) .١٥( سورة التغابن ، آية ) ١(
  ) .٢٧٤( سورة البقرة ، آية ) ٢(
  ) .٢٧٩( سورة البقرة ، آية ) ٣(
  ) .١٥٢( سورة األنعام ، آية ) ٤(
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ا أضـيفت فيهـا األمـوال إىل فهذه اآليات وغريها مما جـاء عـىل منواهلـ
أصحاهبا وقد بني املفرسون أن هذه اإلضافة ال تفيـد إال االختـصاص وهـو 

  .شامل الختصاص امللكية واختصاص الترصف

 ومجيع اآليات التي تأمر بدفع الزكاة وتدعوا املسلمني إىل اإلنفـاق -ب 
ا هذه األموال من أمواهلم تدل عىل ملكيتهم هلا إذ ال يكون ذلك إال إذا ملكو

l  k  j   ﴿: فكان هلم حق التـرصف فيهـا ، يقـول اهللا سـبحانه وتعـاىل 

p  o  n  m   ﴾ . 

وال يمكن أن يكون هلذه اآليات أثر فعيل وثمـرة مرجـوة إال إذا كانـت 
هناك ملكية خاصة هبم هي حمل ألن تنصب عليه داللة هذه اآليـات ومنهـا 

 .امر اهللا جل وعال ًتسخو النفوس بالعطاء امتثاال ألو

 واآليات التي نصت عىل توزيع أنصباء الرتكة تدل عىل ذلك فلو مل -جـ 
ًيكن املراد منها متليك الوارث هلذه األنصبة لكان ورودها عبثا وحاشا القرآن 

أن يكون كذلك ، ففي هذه اآليات الداللة القاطعة والرباهني الساطعة عىل 

!  "  #  $  %   ﴿:  عز وجل يقول اهللا.  رشعية امللكية اخلاصة 

                                         
   .٢٠٢ / ٤روح املعاين ) ١(
  ) .١٠٢(  التوبة ، آية سورة) ٢(
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   3  21      0  /  .  -  ,  +  *  )   (  '  &
4   ﴾ . 

وكذلك اآليات التي جاءت بعد هذه اآلية والتـي حتـدثت عـن توزيـع 
 .أنصباء الرتكة 

È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á   ﴿:  يقول اهللا تعاىل -د 

   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ê  É  #    "  !
  54  3   2  10  /  .  -   ,  +*  )  (  '  &  %  $

9   8  7  6   ﴾ . 

اهللا ابن آدم الذي كرمـه  ملا خصص « : قال القرطبي يف تفسري هذه اآلية 
وفضله باملنازل وسرتهم فيها عن األبـصار ، وملكهـم االسـتمتاع هبـا عـىل 

أو يلجوهـا مـن االنفراد وحجر عن اخللق أن يطلعوا عىل ما فيها من خارج 
 .  »غري إذن أرباهبا

!  "  #  $  %  &  '  )  (  ﴿ :  يقول اهللا سبحانه - هـ 

                                         
  ) .٧( سورة النساء ، آية ) ١(
  ) .٢٨ - ٢٧( سورة النور ، آية ) ٢(
   .٢١٢ / ١٢القرطبي ) ٣(
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  7  6  5   4  3  2  1  0  /  .  -  ,    +  *
;  :  98   ﴾ . 

أي ﴾    *  +    ,﴿ : بني األلويس يف تفسريه أن معنى قوله تعـاىل 
 رمحه اهللا بـني أن جمـيء اجلملـة ثم أن األلويس. متملكون هلا بتمليكنا إياهم 

االسمية للداللة عىل استمرار مالكيتهم هلم واستقرارها وثبوهتا ودوامها مامل 
  .خترج عنهم بسبب رشعي

 وكذلك اآليات التي هنت عن الرسقة وأخذ مال اإلنسان بغري - و 
رضاه واختياره تدل عىل مرشوعية امللكية بل عىل محايتها وضامن سالمتها 

/  0  1   2  3  4  5         ﴿ التعدي عليها من 
<    ;  :  98   7  6    ﴾ . 

9  :     ;  >  =  <  ?  ﴿ : ويقول تعاىل 
         O  N  M   LK  J  I  HG  F  E  D  C   B  A  @

Q  P   ﴾  . 

                                         
  ) .٧٣ - ٧١( سورة يس ، آية ) ١(
  ) .٥١ ، ٥٠ / ٢٣( روح املعاين ) ٢(
  ) .٣٨( سورة املائدة ، آية ) ٣(
  ) .٢٩( سورة النساء ، آية ) ٤(

www.almoslih.net




 ٥٦ 

 :من احلديث النبوي الرشيف : ًثانيا 

 تدل عىل رشعيـة امللكيـة التيملسو هيلع هللا ىلص ًسأذكر بعضا من أحاديث رسول اهللا 
اخلاصة ، ويف ذكر البعض كفاية إذ أننا لو أردنا احلرص ملا كفتنا إال املجلدات 

 :فمنها . ولكن يف االختصار لذوي االعتبار كفاية 

كل املسلم :  ما أخرجه مسلم وغريه عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال -أ 
  .عىل املسلم حرام دمه وماله وعرضه

خرجه البخـاري ومـسلم وغريمهـا عـن عـدد مـن الـصحابة  ما أ-ب 
اخلطبة املشهورة يف حجة الوداع يف ملسو هيلع هللا ىلص وبألفاظ متقاربة أن مما قال رسول اهللا 

فإن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يـومكم هـذا يف ... 
  ....بلدكم هذا يف شهركم هذا 

 هريـرة وغـريه بألفـاظ  وما أخرجه البخاري ومسلم وغريمهـا عـن أيب- جـ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إلـه إال اهللا فمـن ملسو هيلع هللا ىلص « متقاربة قال رسول اهللا 

 .  »قاهلا فقد عصم مني ماله ودمه ونفسه إال بحقها وحسابه عىل اهللا

                                         
   .٢٣٧ - ٢٣٦ / ١ار نيل األوط) ١(
   .٩٢ - ٦ / ٢٧٤ / ٥سنن البيهقي ) ٢(
   .٦٠٢ / ٣فتح الباري ) ٣(
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ويف هذه األحاديث داللة واضحة عىل محاية اإلسالم ملال املسلم مما يدل 
إال عـىل مـا صـانته الـرشيعة وجـاءت م التعدي عىل مرشوعية متلكه فال حير

بحفظه ، كام تفيد أن اإلسالم أباح التملك فال يمكن أن يدعو الرسول عليـه 
ًالسالم حلاميته مامل يكن موجودا ومرشوعا  ً. 

 وكذلك كل أحاديث أحكام البيع والرشاء والوصية والوقف واهلبة -د 
ا عىل غري اململـوك مـن املـال واملواريث وحتريم الربا الستحالة وقوع مدلوهل

املنقول وغري املنقول وكل ذلك دليل قاطع عـىل مـرشوعية امللكيـة اخلاصـة 
وكوهنا علمت من الدين بالرضورة وإنكار وجودها وإقرار اإلسالم هلا جهل 

 .ومكابرة 

 :حب التملك غريزة فطر اإلنسان عليها : ًثالثا 

 ما يدل داللة واضحة عـىل هذا ونجد يف الكتاب الكريم والسنة املطهرة
هذه احلقيقة وهي أن النفس البرشية مفطـورة عـىل حـب املـال فهـو غريـزة 

 :أصيلة فيها 

ــاىل -أ  ــه تع ــي قول v     u  t  s  r  q  p  ﴿ :  فف

  ¡�  ~  }  |    {  z  y   x  w
ª  ©   ̈ §  ¦¥    ¤   £  ¢   ﴾  ما يدل عىل أن حب

                                         
  ) .١٤( سورة آل عمران ، آية ) ١(
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 وأن القرآن الكريم قد وجه هذه الرغبـة ونظمهـا كـام املال أصيل يف النفس البرشية
نظم سائر الغرائز اإلنسانية فلم يقتلها ومل يرتكها تعبث كام تـشاء وتـصنع مـا تريـد 

 .ولكنه وجهها إىل العمل املثمر املنتج النافع لصاحبها ولآلخرين 

عىل أن هذه الفطرة التي فطر اهللا الناس عليها من حـب املـال ذات أثـر 
 .يف دفعهم إىل العمل وإعامر األرض من داخل أنفسهم فعال 

q  p  o  n  m  l  k   j  i  ﴿ :  ويف قولــه تعــاىل -ب 

w  v  u  ts   r   ﴾  ما يدل عىل أن احلرص عىل املال والبخل
يقـول .  ًبه خمافة الفاقة متأصـل يف تكـوين اإلنـسان مهـام كـان مالـه كثـريا 

أن جنس اإلنـسان جمبـول عـىل البخـل ألن والشك « : األلويس يف تفسريه 
 .  »مبنى أمره احلاجة

ويف  ﴾¡  ¢    £  ¤﴿ : ومن الشواهد القوية عىل ذلك قوله تعاىل 
األحاديث النبوية الرشيفة كذلك ما يقرر هذه احلقيقة التي يعـد إنكارهـا يف 
النفس أو حماولة إجهاضها بأي وسـيلة مـن الوسـائل جنايـة عـىل اإلنـسان 

                                         
  ) .١٠٠( سورة اإلرساء ، آية ) ١(
  ) .١٨١ / ١٥( روح املعاين ) ٢(
  ) .٨( سورة العاديات اآلية ) ٣(

www.almoslih.net



  
  ٥٩ 

فعـن أيب هريـرة ريض اهللا . حرمان له من حق أصيل فيه وجزء من تكوينه و
قلب الشيخ شاب عـىل حـب اثنتـني طـول « : ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا قال : عنه قال 

 .  »احلياة وحب املال

لـو كـان « : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : وعن أنس بن مالك ريض اهللا عنه قال 
ًالبن آدم واديان من مال البتغـى واديـا ثالثـا  وال يمـأل جـوف ابـن آدم إال ً

 . »اهللا عىل من تاب  الرتاب ويتوب

هذا ونخلص مما سقناه من اآليات واألحاديث أن مجيعها يدل بوضـوح 
ًعىل ثبوت امللكية اخلاصة سواء أكان ذلك اململوك عقارا أو منقوال كام يـدل  ً

رصف عىل ثبوت مجيع احلقوق املتعلقة بالتملك كاالنتفاع واالسـتغالل والتـ
وعىل هذا جرى عمل الصحابة والتابعني ومن . حسب التوجيهات الرشعية 

بعدهم إىل يومنا هذا وهـو رأي علـامء األمـصار ويف مجيـع العـصور فكـان 
ومن قال بخالف ذلك فقد جاوز احلـق ألن هـذه امللكيـة كـام أثبتـه . ًإمجاعا

ودة مـن ًسابقا جارية يف الدنيا منذ أقدم القرون حتـى نـزول القـرآن ومعـد

                                         
ــسلم )١( ــحيح م ــسلم ٩٩ / ٣ ص ــاري وم ــه البخ ــد أخرج ــاظ  وق ــددة وبألف ــرق متع   بط

 .متفاوتة 
ً مـع أن لـه طرقـا متعـددة بألفـاظ متقاربـة يف صـحيح البخـاري ٩٩ / ٣صحيح مسلم ) ٢(

 .ومسلم 
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قواعد العمران البـرشي األساسـية فلـو اسـتهدف اإلسـالم إلغاءهـا أو أن 
ًيستبدل هبا غريها لكان ذلك حتوال خطريا يقتيض أن يوضـح اإلسـالم هـذه  ً

  .بإثباهتااحلقيقة ولكن البيان القرآين والنبوي جاءا 

 

                                         
 . املودودي ١٠انظر مسألة ملكية األرض ) ١(
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اعدة األساسـية التـي غرسـت يف العقيدة يف الرشيعة اإلسالمية هي الق
 .ًنفس املسلم لتنطلق نفسه استجابة ألوامر اهللا وتنفيذا لرشعه 

فكل تنظيم إسالمي يسبقه إعداد النفوس لغرس العقيدة املهيمنـة عـىل 
وهذه العقيدة تقرر أن كل ما يف الوجود إنام هو ملـك هللا تعـاىل . هذا التنظيم 

 كان نوعه فإنام هـو وديعـة اهللا اسـتخلفه وأما العبد فإن ما لديه من مال مهام
ًعليها ليسري هبا منتفعا ورسم له سبيل االنتفاع وأمره بأن يـسري عليـه وأن ال 

¾    ﴿:  العقيدة غرستها آيات كثرية نـذكر منهـا قولـه تعـاىل هحييد عنه وهذ

Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ﴾  وقوله تعاىل :﴿   $#  "  !

,  +  *  )(    '  &  %     ﴾   . ًومن مقتىض خلقه أن يكون مالكـا

§  ¨   ﴿: له بل قد رصحت آيات أخرى هبـذه احلقيقـة قـال تعـاىل 

                                         
  ) .٢٩( سورة البقرة ، آية ) ١(
  ) .١٠٢( سورة األنعام ، آية ) ٢(
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¬  «   ª  © ﴾ ﴿ ï  î  í  ì  ë  ê ﴾   .
ال يأخذها اجلشع ثم تأيت اآليات لتذكر النفس البرشية بحقيقة ما متلك حتى 

 f    e  d  c  b  ah  g  ﴾       ﴿ويستبد هبا الطمع 
 .فاملال الذي يف أيدي البرش هو مال اهللا وهم فيه خلفاء ال أصالء 

ًإذا فبمقتىض هذه العقيدة يعترب اإلنسان خليفة اهللا عىل مـا يف حيازتـه  «

ًمن مال وعليه أن يقوم عىل مسئوليات هذه اخلالفة قياما أمينا واعيا ومـادام  ً ً

ذين استخلفهم فيـه فلـيس للبـرش أن املال مال اهللا وهو عارية يف يد البرش ال
 . » يتخلفوا عن تنفيذ أوامر اهللا يف هذا املال

 

                                         
  ) .١٧( سورة املائدة ، آية ) ١(
  ) .٦( رة هود ، آية سو) ٢(
  ) .٧( سورة احلديد ، آية ) ٣(
ــريب ) ٤( ــد اهللا الع ــد عب ــشيخ حمم ــث ال ــالمية ، بح ــوث اإلس ــع البح ــؤمتر األول ملجم   امل

  ) .١٣٨( ص 
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 :للملك أنواع متعددة ينقسم إليها باعتبارات خمتلفة 

 : فهو ينقسم باعتبار حمله إىل - ١

 . ملك عني ومنفعة - ١

 . ملك عني بال منفعة - ٢

 . ملك منفعة بال عني - ٣

 . ملك االنتفاع - ٤

 . ملك الدين - ٥

 :  وينقسم باعتبار صاحبه إىل - ٢

 .ملكية خاصة ) أ(

 .وملكية عامة ) ب(
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 : وينقسم باعتبار وضعه وصورته إىل ملكية متميزة ، وملكية شائعة -  ٣

وأجد من باب الرضورة لبيان املوضوع أن أحتدث بإجياز قبل الرشوع يف 
ن بيان حقيقة املال يف اللغة والـرشع وذلـك ألن احلديث عن هذه األقسام ع

 وأحتدث كـذلك )وحمل امللك هو املال ( ويف البدائع . حمل امللك هو املال 
 .عن أقسام املال بالنسبة للملكية 

                                         
   .٣٥٢ / ٧بدائع الصنائع ) ١(
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 :  يف اللغة - ١

 خالل التعريفات التي أوردهتا قواميس اللغة العربية للامل بأن يظهر من
املال يف اللغة يطلق عىل كل ما متلكه اإلنسان وحـازه بالفعـل مـن كـل يشء 
ًسواء أكان اململوك عينـا أم منفعـة ، وأمـا مـا مل يكـن داخـال حتـت حوزتـه  ً

 .وسيطرته فليس بامل وذلك كالطري يف اهلواء والسمك يف املاء 

  ويف لـسان »املـال مـا ملكتـه مـن كـل يشء «القاموس املحيط ففي 
                                         

   .٥٢ / ٤القاموس املحيط ) ١(
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  .» املال معروف ما ملكته من مجيع األشياء «العرب 

 : يف االصطالح - ٢

 : عرف الفقهاء املال بتعريفات عدة منها 

ما يميل إليه الطبع ويمكن  «: بن عابدين يف حاشيته بقوله ا ما عرفه - ١
 . » ادخاره لوقت احلاجة

 أنه أخرج املنافع وهي مال عنـد مجـاهري :األول : وهو منتقد من وجوه 
 أن من األموال :الثاين .  أهل العلم وسيأيت اخلالف وحتقيق الراجح يف ذلك 

 إن :الثالث .  عند احلنفية ماال يمكن ادخاره مع بقاء منفعته وذلك كاخلضار 
امللحـة مـا تناولـه اإلنـسان من األموال ماال يميل إليه الطبع ولوال احلاجـة 

 .وذلك كالدواء املر 

املال ما يقع عليه امللك ويستبد بـه  «:  تعريف الشاطبي فقد قال فيه - ٢
وهذا التعريف باعتبار كون املـال .   » املالك عن غريه إذا أخذه من وجهه

 .ًحمال للملك 

                                         
   .٦٣١ / ١١لسان العرب ) ١(
   .٥٠٢ ، ٥٠١ / ٤حاشية ابن عابدين ) ٢(
 . ، ط املكتبة التجارية ١٧ / ٢املوافقات ) ٣(
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لـامل بـأن أقول وباهللا التوفيق الذي يتضح يل بعد تتبع تعاريف العلـامء ل
ما يمكن إحرازه وحيازته ، وأن يكون ذلك مما لـه قيمـة  «: أساس املال عندهم هو 

ًمادية بني الناس ، وأن يكون مما ينفع به انتفاعا مرشوعا ما كان  «: وعليه فاملال هو  » ً
 . » ًله قيمة مادية وجاز رشعا االنتفاع به يف حال االختيار

 » ًه قيمة مادية وجاز رشعا االنتفاع بـهما كانت ل «: فقولنا يف التعريف 
يوسع دائرة األموال يف هذا العرص لتشمل أشياء مل تكـن معروفـة فـيام سـبق 

احلقـوق الذهنيـة أو حقـوق مادامت صفة املالية قد حتققت فيها وذلك مثل 
االبتكار ، وكذلك اجلراثيم التي يتم تصنيعها يف معامـل األدويـة إىل أمـصار 

 .ونحوها ملقاومة األمراض 
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ًاملال وإن كان بطبيعته قابال للتملك ، فهو ينقسم من حيث قبوله لذلك 
 :إىل ثالثة أقسام 

ماال جيوز متليكه وال متلكه بحال ، ومـن ذلـك األرايض واملنـشآت ) أ(
. ديديـة املخصصة للمنافع العامة كالطرق واجلسور واحلصون والسكك احل

فهذه كلها أموال عامة ليس ألحد أن يمتلكهـا وذلـك ألنـه تعلـق هبـا حـق 
 .ًللناس مجيعا 

ماال يقبل التملك إال عند وجـود املـسوغ الـرشعي لـذلك وهـو ) ب(
 فـال - أي وزارة املاليـة اآلن -األعيان املوقوفة والعقار اململوك لبيت املـال 

غ من املسوغات الرشعية جيوز متلك ذلك لشخص من األشخاص إال بمسو
وذلك ألن الوقف ال ملك فيـه . ًويعد بيعها من غري مسوغ بيعا غري صحيح 

ألحد عند أكثر الفقهاء أما عند غريهم فهـو مملـوك لواقفـه أو للمـستحقني 
لريعه ولكن ملكيتهم له ليست ملكيـة مطلقـة هلـا خـصائص امللكيـة ، أمـا 
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 .ة املسلمني ًاململوك لبيت املال فإنه يعد ملكا جلامع

ًما يقبل التملك والتمليك بال رشط ودائام يف كل حال وهو ما عدا ) جـ(

  .ما تقدم مما يملكه األفراد واجلامعات

 

                                         
 ، وكتـاب املـدخل ٥٣ ص - الشيخ عيل اخلفيـف -امللكية يف الرشيعة اإلسالمية : انظر ) ١(

 .حممد يوسف موسى / لدراسة الفقه اإلسالمي د
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ًاملال صنوف خمتلفة ولكل منها مقوماته التـي تتبـع أحكامـا خاصـة يف 

  مـي ، ومنـه املتقـوم وغـري الفقه فمن املال عقار ومنقول ، ومنـه املـثيل والقي
 :وسنكتفي باحلديث عن كل قسم بلمحة موجزة . املتقوم 

 من ناحية ضامن املـال وعدمـه ينقـسم إىل مـال متقـوم ومـال غـري - ١
فاملال املتقوم هو املال بمعناه اخلاص الرشعي وهو ما يقر الـشارع  . متقوم

يـز بالفعـل كالـصيد ملكيته ويبيح االنتفاع به يف حال السعة واالختيـار وح
وهبذا التخريج خيـرج املـال املحـرم كـاخلمر . واحلشيش ، واألرايض املوات 

 .واخلنزير وامليتة 

                                         
   واشـتهر هـذا التقـسيم عـن احلنفيـة حاشـية ابـن عابـدين ٤٧ - ٤٦امللكية أبـو زهـرة ) ١(

٥١ - ٥٠ / ٥.   
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 وغري املتقوم ماال جييز الشارع االنتفاع به يف حال السعة كاخلمر وامليتة
واخلنزير وكذلك مامل جيوز االنتفاع به ومن هذا النوع السمك يف املاء واملعادن التـي 

 .يف باطن األرض مما ليس للاملك عليها سلطة أو حيازة 

 :وهلذا التقسيم للامل من هذه الناحية ثمرة تتجىل فيام يأيت 

ً املال املتقوم يضمن من يتلفه ملالكه مثله إن كان مثليـا أو قيمتـه إن - ١

ًكان قيميا وال يضمن شيئا إن كان غري متقوم فلو أراق أحـد مخـرا ملـسلم أم  ً ً

ًزيرا له ال يضمن شيئا مما صنع إن كان صاحبها مسلام وإذا كـان غـري قتل خن ً ً

 :ًمسلم أي ذميا فهو عىل التفصيل اآليت 

 بالنـسبة إن اخلمر واخلنزير مـال غـري متقـوم: األحناف يقولون ) أ(
  .للمسلم ومال متقوم بالنسبة للذمي

                                         
أن املعترب يف التقويم إنام هو مراعاة املنفعة التي أذن الشارع فيها وماال يؤذن فـال عـربة بـه ) ١(

ًفال تعترب قيمته ألن املعدوم رشعا كاملعدوم حسا وهذا هـو رأي الـذين قـرروا أن إباحـة 

 .ًعد ماال ً به رشعا فإنه ال يً منتفعااالنتفاع عنرص من عنارص املالية فاليشء إذا مل يكن
ما حيز بالفعل وأباح الشارع االنتفـاع بـه يف : إذا أطلق املال املتقوم عند احلنفية فاملراد به ) ٢(

أما مجهور العلامء فهم يقصدون باملتقوم الذي له قيمته بني الناس .  حال السعة واالختيار 
 .وغري املتقوم ما ليس له قيمة 

 . عند األحناف هو العينية واالنتفاع املعتاد  ألن أساس املالية١٤٧ / ٧البدائع ) ٣(

www.almoslih.net



  
  ٧٣ 

م ومـال يف حـق إهنام ليسا بامل بالنسبة للمـسل: واملالكية يقولون ) ب(
  .الذمي

عىل أهنام ليسا بامل يف حـق املـسلم : احلنابلة والشافعية والظاهرية ) جـ(
  .والذمي

 : املال املتقوم - ٢

يرد عليه للبيع واهلبة والوصية وسائر املعاوضات املالية ، وغري املتقوم ال 
 .ًيصلح أن يكون حمال للبيع ونحوه 

  يـث االسـتقرار والثبـات وعدمـه إىل عقـار وينقسم املـال مـن ح: ًثانيا 
 :ومنقول 

هو الثابت الذي ال يمكن نقله ، وهل البناء والشجر القائم عـىل : فاملنقول 
 .العقار يعد منها أم إنه من املنقول ؟ خالف بني أهل العلم األرض 

أن املنقول يطلق عىل ما يمكن نقله وحتويله فيشمل : فاألحناف يقولون 
اس القائمني عىل أرض مملوكة أو موقوفة ، وعليه فالعقـار عنـد البناء والغر

 .احلنفية هو ماله أصل ثابت ال يمكن نقله وحتويله 

                                         
   .٢٨ ، إيضاح املسالك إىل قواعد مذهب مالك ص ٤٤٧ / ٣حاشية الدسوقي ) ١(
   .٥٨٧ / ٨ ، املحىل ١٦٧ / ٥ ، هناية املحتاج ٢٩٩ / ٥املغني ) ٢(
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وذهب اإلمام مالك إىل أن املنقول هو ما يمكن نقله وحتويلـه مـع عـدم 
تغيري صورته وهيئته وإىل أن العقار ما هو ثابـت ال ينقـل وال حيـول وعليـه 

الك يشمل الغراس والبناء والقناطر وما يف معناها ألهنا فالعقار عند اإلمام م
تصلة باألرض اتصال قرار وألهنا ثابتة غري قابلة لالنتقال بدون تغيري تعترب م

  .حاهلا وصورهتا

 :وينقسم املال من حيث متاثل أجزائه وعدمها إىل مثيل وقيمي : ًثالثا 

ًفاوت تفاوتا يعتد به بحيث هو ما متاثلت آحاده ، وأجزاؤه ومل تت: فاملثيل 

ًيمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق أو كان الفرق ماال يعتد به عرفـا 

كاملكيالت واملوزونات املتحدة يف النوع ، والعدديات التي تتقارب آحادهـا 
  كالبيض واجلوز والليمون ومن هذا النسخ املتعددة مـن طبعـة واحـدة مـن 

 ) : ١٤٥(  العدليـة املـثيل بقوهلـا يف املـادة وقد عرفت جملة األحكام.  كتاب 
 . » ما يوجد مثله يف السوق بدون تفاوت يعتد به «املثيل 

فال يقـوم بعـضه مقـام  » ًما تفاوتت أفراده ، تفاوتا يعتد به «: والقيمي 
ًبعض بال فرق ، فال جتد له مثيال يف األسواق وإن وجد فمع التفاوت الكبـري 

                                         
 حممد يوسـف موسـى/  ، الفقه اإلسالمي ٥٦امللكية ونظرية العقد أبو زهرة ص : انظر ) ١(

ــالمي ٢٥٢ص  ــه اإلس ــر ١٦٢ - ١٦١ ، الفق ــدير :  ، وانظ ــتح الق ــية ٤٨ / ٥ف  ، حاش
 . ، ط بوالق ٤٧٦ / ٣الدسوقي 
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 املعــامالت ومــن القيميــات الــدور واحلوانيــت الــذي يعتــد بــه التجــار يف
واملصوغات من احليل واجلواهر واملفروشات فكل فرد منها له قيمـة خاصـة 
بحـسب مادتـه أو صـفته أو طبيعتـه أو صـنعته أو حجمـه ومـن القيميــات 

 .عروض التجارة 

 :مثال يوضح نتائج التفرقة بني املال القيمي واملثيل 

 بإتالفهــا ضــامن مثلهــا ال قيمتهــا حتــى يكــون  األمــوال املثليــة ، جيــب-  ١
  .أما القيمي فيضمن قيمته مادام ال مثل له. التعويض عىل أكمل وجه 

ً املال املثيل ، يتعني بالوصف غالبا وقد يتعـني باإلشـارة إليـه أو مـا - ٢

وعليه فاملثيل إذا تعـني .  يقوم مقامها بخالف القيمي فإنه ال يتعني بالوصف 
  .بت يف الذمة بخالف القيميبالوصف ث

                                         
  بـدران أبـو العينـني بـدران / الرشيعة اإلسالمية ونظرية امللكية والعقود األسـتاذ : انظر ) ١(

   .٢٩٤ - ٢٩٢ص 
مكن أن يتـدخل عامـل الـزمن ومن امل ) ١١١٩( جملة األحكام العدلية مادة رقم : انظر ) ٢(

ًفيجعل القيمي مثليا فالكتب كانت قديام تكتب بخط اليـد وهـذا ممـا يقـع فيـه التفـاوت  ً

فليست كل اخلطوط عىل مستوى واحد من اجلودة واالتقان وملا وجـدت آالت الطباعـة 
اختلف احلال فأمكن إخراج نسخ عدة لكتاب واحد من غري خالف يف أي يشء فأصـبح 

 .ًلك مثليا القيمي بذ
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 :الفرع األول 

 :ه باعتبار حمله ، ينقسم امللك باعتبار حمله إىل األقسام التالية تقسيم

 . ملك عني ومنفعة - ١

 . ملك عني بال منفعة - ٢

 . ملك منفعة بال عني - ٣

  . ملك االنتفاع- ٤

 . ملك الدين - ٥

 

                                         
   .٣٢٦ ، األشباه والنظائر للسيوطي ١٩٥قواعد ابن رجب احلنبيل ص ) ١(
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ًمن األمور املقررة أن من ملك عينا فإن ملكـه هلـا يكـون شـامال مللـك  ً

ًرقبتها ومنفعتها ، فإذا ملك اإلنسان عينا بسبب من أسباب التملك الرشعي 

ًفإنه يكون مالكا ملنفعتها أيضا  فملـك العـني مـا رشع إال للحـصول عـىل . ً
 .منفعتها بشكل تام وكامل 

األعيـان اململوكـة  «من مرشـد احلـريان عـىل أن  ) ٥ (وقد نصت املادة 
وإذا .   » ًواملنفعة هي ما كان ملالكها حق التـرصف فيهـا عينـا ومنفعـةالرقبة 

وقد جاء هـذا التعبـري .  ملك اإلنسان العني واملنفعة سمي ذلك بامللك التام 
  : يف اصطالح املتقدمني من الفقهاء ، فقد جاء يف حاشية ابـن عابـدين قولـه 

وقـد قـصد هـذا املعنـى فقهـاء  » ًاملراد بامللك التام اململوك رقبـة ويـدا «
  . وفقهاء املالكية وفقهاء الشافعيةاحلنابلة

ًيتضح مما سبق أن امللك التام هو ملك الرقبة واملنفعة ويكون ناقـصا إذا 

                                         
   .٢٦٣ / ٢حاشية ابن عابدين ) ١(
   .٤٢٧ - ٤٢٦ / ١كشاف القناع ) ٢(
   .٢٨٨ / ٢حاشية اجلمل : انظر ) ٣(
   .٤٣١ / ١حاشية الدسوقي ) ٤(
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وعليـه . كان امللك للعني دون منفعتها ، أو كان امللك للمنفعة بـدون العـني 
 :فإن امللك الناقص يشمل نوعني 

 . ملك العني وحدها دون منفعتها - ١

 . ملك املنفعة وحدها دون العني - ٢

وسنوضح . ًوذلك ألن الترصف فيهام ال يكون كام لو كانتا مملوكتني معا 
 :ذلك فيام ييل 

 :ملك العني بدون منفعة 

ك مـا رشع إال مـن األصل أن ملك العني يستتبع ملك املنفعة فـإن امللـ
إال أن الرشيعة اإلسالمية . أجل االنتفاع بتلك العني ولكن يف حدود الرشع 

أجازت ملك العني وحدها ، وهذا النوع يوجد حـني تكـون العـني مملوكـة 
ًلشخص واملنفعة مملوكة آلخر وهو أقل أنواع امللك الناقص وجودا ألنه جاء 

 . من أنواع الوصية األصل ويوجد هذا امللك يف نوعنيعىل خالف 

 أن يويص شخص بمنفعة عني من أعيان تركتـه آلخـر ملـدة : األوىل -ا 
 يف حني - إذا قبلها -معينة بعد وفاته فيملك املوىص له منفعة العني بالوصية 

يملك الورثة رقبتها باإلرث وذلك إىل حني إنتهاء املدة املعينة فتعـود املنفعـة 
 .ًتاما ًللورثة ويصبح ملكهم هلا ملكا 
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   أن يويص شخص بمنفعـة عـني مـن أعيـان تركتـه آلخـر : الثانية - ٢
ملدة معينة بعد وفاته ويويص برقبتها لشخص آخر ، فيكـون هلـذا الـشخص 
  ملكية العني دون منفعتها حتى انتهاء املدة املعينـة فتـصبح العـني ومنفعتهـا 

  .ًملكا له

نام هو انفكاك مؤقت ينتهي ومما سبق يتضح أن انفكاك املنفعة عن العني إ
ًباملدة التي حدد هبا ثم يعود امللك تاما شامال للعني واملنفعة  ومن خصائص . ً

 ليس له االنتفاع بـأي - أعني مالك العني -هذا النوع أن صاحب امللك هنا 
ًوجه وليس له الترصف يف العني ترصفا يرض باملك املنفعة ، وليس له أن يبيع 

نفعة عند احلنفية وعند غريهم جيوز ذلك بدون إذن املالك العني لغري مالك امل
  .للمنفعة

  

اختصاص يبيح ملن ثبت له أن يستويف املنفعـة بنفـسه وأن : ملك املنفعة 
يملكها لغريه مع املحافظة عىل عينها ، فاملـستأجر لـألرض أو الـدار يملـك 

                                         
: وانظـر   .  ٣٧٩ئر للـسيوطي ص  ، األشباه والنظا٤١القواعد البن رجب احلنبيل ص ) ١(

  .١٩٩بحث الشيخ حممد عيل السايس املؤسس األول ملجمع البحوث اإلسالمية ص 
  .٣١٢بدران ص / الرشيعة اإلسالمية تارخيها ونظرية امللكية والعقود د: انظر ) ٢(
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 وهـذا االختـصاص حـاجز لغـريه عنهـا املنفعة بعقد اإلجارة وخيـتص هبـا
بنفسه وأن يملكها لغريه بعوض مامل يتفق املتعاقدان وللمستأجر أن يستوفيها 

 :وملك املنفعة يكتسب من عدة طرق منها . عىل خالف ذلك 

فقد اتفق الفقهاء عـىل أن املـستأجر مالـك ملنفعـة العـني :  اإلجارة - ١
 .املؤجرة خالل اإلجارة 

وقد ذهب إىل أن املستعري يملـك املنفعـة مجهـور احلنفيـة :  اإلعارة - ٢
 من احلنفيـة إىل أن وذهب الشافعية ومجهور احلنابلة والكرخي .  واملالكية

  .ًاإلعارة إباحة للمنافع وليست متليكا هلا

  .ً الوصية باملنافع وقد سبق بيانه آنفا- ٣

شخص أو جمموعـة ًوذلك كام إذا وقف شخص عينا عىل :  الوقف - ٤
  .أشخاص فإن هؤالء يملكون املنفعة دون العني

                                         
   .٤٣٣ / ٣ ، حاشية الدسوقي ٦٧٧ / ٥حاشية ابن عابدين : انظر ) ١(
   .٣٣١ / ٢كشاف القناع ) ٢(
  ) .٣٨( انظر صفحة ) ٣(
 .عىل رأي مجاهري الفقهاء ) ٤(
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 :ًاختلف العلامء يف اعتبار املنافع أمواال عىل قولني 

 : ذهب احلنفية إىل 

ًعدم اعتبار املنافع أمواال وذلك كسكنى الدار ، وركوب السيارة : األول 

 .ًوكل مامل يمكن إحرازه فال يعد ماال ألنه ال يمكن إحرازها 

فال تـضمن املنـافع باملـال املتوقـع ألهنـا غـري  «: ففي التنقيح لصدر الرشيعة 
 . » متقومة إذ ال تقوم بال إحراز ، وال إحراز بال بقاء ، وال بقاء لألغراض

ًللحنفية بسبب قيلهم هذا نقد شديد ألن فيه إهدارا للحقـوق وقد وجه 

  مصالح ، واألعيـان إنـام جتـاز ألجـل منافعهـا فكيـف ال تكـون ًوضياعا لل
لذلك وجدنا متأخري احلنفية يفتـون بـضامن منـافع املغـصوب يف . متقومة 

 :ثالث حاالت هي 

 . مال الوقف - ١
                                         

   .٩٨ / ٣التنقيح مع حواشيه ) ١(
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 . مال اليتيم - ٢

 املال املعد لالستغالل ، وقد نصت عن هذا جملة األحكام العدلية يف - ٣
  . )٥٩٩ - ٥٩٦: ( املواد 

ــاين  ــشافعية:الث ــواال وهــو مــذهب اجلامهــري ، ال ــافع أم ــار املن  ً اعتب
 .وقد ظهر هلذا اخلالف أثر يف الفروع  .   واملالكيةواحلنابلة

والواقع أو القول باملية املنـافع أوىل باألخـذ واالعتبـار ألن األعيـان ال 
 .عة ال يعتد هبا بل أن العني اخلالية من املنف. تقصد وإنام تقصد ملنافعها 

 

                                         
   .١٤٢ / ١عبد السالم العبادي /  ، وانظر امللكية د٣٦٦قواعد الزركيش ص ) ١(
  ) .٢١٨ / ٥( املغني ) ٢(
   .٢٦٥ / ٢بداية املجتهد ) ٣(
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 :خيتص ملك املنفعة بأحكام منها 

 أنه يقبل التقيد بالزمان واملكان والصفة بخالف امللك التام فإنـه ال - ١
يقبل التقييد بحال ، وهلذا جيوز ملن أعار كتابه آلخـر أن يقيـد العاريـة بمـدة 

 .حمدودة 

 يف مجيـع صـوره ألن اإلرث يكـون  أنه يقبل التوارث عند احلنفيـة- ٢
 وخـالفهم مجهـور ًللامل املوجود عند املوت واملنافع ليست أمواال عندهم

كام إذا كانت اإلجارة ملدة معلومة ومات املـستأجر : الفقهاء يف بعض الصور 
قبل انتهائها فإن الورثة يرثون ملك املنفعة يف املدة الباقية ، أما امللك التام فإنه 

 .اتفاق يورث ب

 تعدى عليها ويضمن نقـصاهنا إذا  أن مالك املنفعة يضمن العني إذا- ٣
تعيبت بتعديه عليها ألنه تعدى عىل ملك غريه وإن هلكت أو تعيبـت بـدون 

 .تعد فال ضامن عليه ألنه أمني 
                                         

   .٣٥٣ / ٧بدائع الصنائع ) ١(
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 :فرق مجهور الفقهاء بني ملك املنفعة وملك االنتفاع 

ية واملالكية إىل ذلك ، وبينوا أن من ملك املنفعة والشافعفذهبت احلنابلة 
  .ملك االنتفاع واملعاوضة ومن ملك االنتفاع مل يملك املعاوضة

متليك االنتفاع عبارة عن اإلذن للشخص يف  «: وجاء يف هتذيب الفروق 
أن يبارش هو بنفسه فقـط كـأذن يف سـكنى املـدارس والـربط واملجـالس يف 

نحو ذلك فلمن أذن لـه يف ذلـك أن ينتفـع ... سواق اجلوامع واملساجد واأل
بنفسه فقط ويمتنع يف حقه أن يؤجر أو يعارض بطريق من طرق املعاوضات 

 ....أو يمكن غريه 

ومتليك املنفعة عبارة عـن اإلذن للـشخص يف أن يبـارش هـو بنفـسه أو 
يمكن غريه من االنتفاع بعوض كاإلجارة وبغري عوض كالعارية فهو متليـك 

ق يف زمن خاص حسبام تناوله عقـد اإلجـارة أو شـهدت بـه العـادة يف مطل
 . » العارية

                                         
   .٣ / ١ائع الفوائد البن القيم بد) ١(
   .١٩٣ / ١هتذيب الفروق ) ٢(
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وملك االنتفاع ينشأ بطريق اإلباحة اخلاصة كأن يبيح رجل آلخر لـبس 
مالبسه أو األكل من طعامه ، ويثبت بإباحة الشارع االنتفاع باألشياء التي تتعلق هبا 

منهم دون أن جيوز متلكها ألحـد يق حق الكافة فخضعت النتفاع مجيع الناس أو فر
 .الخ ... منهم خاصة كام يف األسواق والطرق واألهنار 

ًولبيان الفرق بني ملك املنفعة وملك االنتفاع فالبد أوال مـن التعـرض 

 .للفرق بني التملك واإلباحة 

 

 :يفرق الفقهاء بني حكم التمليك واإلباحة 

ً اإلذن باستهالك اليشء أو باستعامله وهي ال جتعله مملوكا هي: فاإلباحة 

 .بل إهنا دون التمليك 

  إباحة إنـسان آلخـر أن يطـالع يف كتبـه اخلاصـة ، أو أن يأكـل : ومثاله 
  من طعامه أو يركب سيارته فإنه حيق ملـن أعطـى هـذه اإلباحـة أن يـستعمل 

و يبيح لغريه االنتفاع بـيشء ًما أبيح فعله ولكنه ال حيق له أن يبيع منها شيئا أ
 .منها 

 ليست هببـة وال إعـارة وإنـام هـي وهبذا يعلم أن جمرد اإلباحة من مالك لغريه
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  .ترخيص وإذن إال إذا قامت القرائن عىل أن املراد هبا اهلبة واإلعارة

 : ولإلباحة معنيان يف االصطالح الفقهي 

وال مانع من متلكـه  يطلق املباح عىل كل مامل يدخل يف ملك خاص - ١
وهـذه املباحـات العامـة والـذي . ًرشعا كحيوان الصيد وحطـب البـوادي 

جعلها مباحة هو الرشع إذا أباح حيازهتا إذا توفرت رشوط ذلك فإذا حيزت 
 .ترصف املحيز جاز فيها ترصف املالك 

ًيطلق عىل ما أباحه املالك ملكا خاصا لغريه بأن يـستعمله:  واملعنى الثاين -  ٢ ً 
  .أو يستهلكه وذلك هو املباح اخلاص الذي مصدر إباحته املالك

 

وعليه يظهر الفرق بني ملـك . ًذكرت آنفا الفرق بني التمليك واإلباحة 
 : وتظهر معامل الفرق فيام ييل املنفعة وحق االنتفاع

                                         
 ) .العربة يف العقود للمقاصد واملعاين لأللفاظ املباين ( ًاعتامدا عىل قاعدة ) ١(
  .٣٠٣ - ٣٠٢ / ١الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد مصطفى الزرقا : انظر ) ٢(
االنتفـاع ويف صـورها األخـرى إذن فاإلباحة كام مر يف معظم صـورها إذن وتـرخيص ب) ٣(

 .وترخيص بالتملك 
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ة يف ملـك املنفعـة عالقـة ذات  أن العالقة القائمة بني املالك واملنفع- ١
ًاختصاص ختول لصاحبها منفردا العمل فيام يملكـه بحـسب طبيعتهـا التـي 

أقرهتا الرشيعة فهو ينتفع هبا ويترصف فيها بكافة الترصفات اجلائزة يف املنفعة 
 .وضمن حدود العقد الذي ملكها به 

دون أما حق االنتفاع املجـرد فهـو مـن قبيـل الرخـصة باالنتفـاع الشخـيص 
 .االمتالك كحق اجللوس يف األسواق واملساجد واستعامل الطرق واألهنار 

 ويفرتقان كذلك من حيث املنشأ مللك املنفعة ينشأ عن عقـد مملـك - ٢
وملـك االنتفـاع يثبـت باإلباحـة . وذلك كام يف اإلجارة واإلعارة والوصية 

ا للعامة كاألهنار ًاخلاصة دائام ويثبت يف األشياء التي جعل الشارع االنتفاع هب
 .والطرق 

 أن صاحب حق االنتفاع ليس له إال أن ينتفع بنفسه دون أن يـؤجر - ٣
أو يعرب أو يبيح لغريه بخـالف مالـك املنفعـة فلـه ذلـك يف حـدود العقـد ، 

 . التي يمكنه منها الرشع وبالنسبة

  

ملـال يتحقق ملك الدين فيام إذا كان لـشخص يف ذمـة آخـر مبلـغ مـن ا
وجب بسبب من األسـباب الـرشعية ، فهـو كـثمن الـيشء املـشرتى وبـدل 
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ًالقرض املقرتض ، وال يسمى دينا إال إذا كان املبلغ التزاما يف الذمة  ً. 

ويفارق الدين الوديعة فهي من قبيل ملك العني ، ألهنا أمانة متعينة جيب 
خذ ويرد مثلهـا عىل الوديع حفظها ثم ردها بذاهتا عند الطلب وليس له أن يأ

ًولو ترصف الوديع هبا أصبح غاصبا وعندئذ يضمنها فيصري مبلغـا يف ذمتـه  ً

 .كسائر الديون 

 .إال أن مالية الديون مما اختلف فيه العلامء 

فجمهور الفقهـاء يعتـربون الـديون يف الـذمم أمـر إال ذلـك ألهنـم ال 
 .ها ًيشرتطون يف املال أن يكون عينا مادية يمكن إحرازها وادخار

ًأما احلنفية فإهنم ال يعتربون الديون يف الذمم أمواال ألن الديون مادامت 

  يف ذمة املدين فإنام هي أوصـاف وأعـراض شـاغلة هلـا وال يتـصور قبـضها 
ًوإنام يقبض ما يعادهلـا ويـساوهيا فـإذا وفيـت الـديون كـان املقبـوض حقـا 

  .لصاحبه

ًن تعتـرب حمـال للملـك وهـم ومع هذا فإن مجاهري احلنفية يرون أن الديو
 .يوافقون بذلك رأي اجلامهري 

                                         
والدين مال حكمها ال حقيقة له ولذا كانـت الـرباءة منـه  : ٢٥٠ / ٥جاء يف فتح القدير ) ١(

 .تصبح بال قبول لعدم املالية احلقيقية 

www.almoslih.net



  
  ٩١ 

يقـصد  » واحلق ما ذكـروا مـن ملكـه «: قال ابن عابدين يف حاشيته 
 .واهللا املوفق  . الدين وجاء ما معناه كذلك يف فتح القدير

                                         
   .٢٩٩ / ٤حاشية ابن عابدين ) ١(
   .٣ / ٥فتح القدير ) ٢(
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 :ينقسم امللك باعتبار صاحبه إىل 

 .كية خاصة  مل- ١

 . ملكية عامة - ٢

 . ملكية بيت املال - ٣

ًهي تلك التـي يكـون مـستحقها وصـاحبها فـردا أو : فامللكية اخلاصة 
 .مجاعة عىل سبيل االشرتاك 

وهذا البحث قد أعد لدراسة هذا اجلانب بيشء من التفصيل واإليضاح 
ل يف كل من وإىل جانب هذه الدراسة عن امللكية اخلاصة فالبد من إجياز القو

 .امللكية العامة وملكية بيت املال 

 :وعليه فسأقسم هذا املطلب إىل املسألتني اآلتيتني 

 .امللكية العامة يف الرشيعة اإلسالمية : املسألة األوىل 

 .ملكية بيت املال ، أو ملكية الدولة يف الرشيعة اإلسالمية : املسألة الثانية 
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دون النظر لألفراد هي التي يكون املالك هلا جمموع األمة : امللكية العامة 
ًبحيث يكون االنتفاع باألموال التي تتعلق هبا هلم مجيعا بدون أن خيـتص هبـا 

 .أحد منهم 

 

 

 : األساس يف قيام امللكية العامة أنه 

حاجة اجلامعة يف االنتفاع بأشياء معينة فإنه ال جيـوز أن تقـع تعلقت ذا إ
حتت التملك الفردي وإنام حتجر أعياهنا وتباح منافعها وذلك كـام يف األهنـار 
الكبرية والطرق واجلسور واألرايض املرتوكة حول القرى لتستعمل من قبـل 

. لسيارات باملـدن أهلها للرعي واحلصاد وغريها كامليادين العامة ومواقف ا
الفرات ودجلة جلميع املسلمني فهـم فـيهام  «قال أبو يوسف يف كتابه اخلراج 

 . » رشكاء
                                         

 .  ٩٨ - ٩٧اخلراج أليب يوسف ص ) ١(
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عىل أنه إذا زال تعلق حاجة اجلامعة هبذه األشياء جاز للحاكم بعد تقدير 
ذلك أن يترصف فيها كام يترصف بأموال بيت املال وفق مـصلحة اجلامعـة ، 

ذا حول الطريق العام فاستغني عن موقعه األصـيل فقد نص الفقهاء عىل أنه إ
ًفإن احلاكم يبيعه لبيت املال ويصبح ملكا خاصا ً.  

ًوالرشيعة اإلسالمية قد جعلت ميزانا واضحا للتمييز بـني مـا جيـوز أن  ً

  :  ملسو هيلع هللا ىلصفقـد قـال رسـول اهللا . يقع ضمن دائرة التملك الفـردي ومـاال جيـوز 
ــا « ــالث يف امل ــاة يف ث ــسلمون رشك ــارامل ــأل والن ــة زاد » ء والك    ويف رواي

  .)امللح ( 

                                         
   .٢٦٦ص ) الزرقا ( املدخل إىل نظرية االلتزام ) ١(

  ســنن أيب داود : انظـر . هـذا احلـديث أخرجـه أمحــد وأبـو داود والبيهقـي وابــن ماجـه ) ٢(
 ٣٤٣ / ٥ ، نيل األوطـار ١٥٠ / ٦ ، والبيهقي ٩٦ ، اخلراج أليب يوسف ص ٢٤٩ / ٢

أن أحاديـث البـاب تنتهـي قال احلافظ يف بلـوغ املـرام ورجالـه ثقـات ، قـال الـشوكاين 
ًبمجموعها فتدل عىل االشرتاك يف األمـور الثالثـة مطلقـا وال خيـرج يشء مـن ذلـك إال 

 .بدليل خيص به عمومها 
فجعل يدنو منه ملسو هيلع هللا ىلص فيام أخرجه أمحد وأبو داود والبيهقي عن هبسة قلت استأذن أيب النبي ) ٣(

قال يا نبي اهللا ما الـيشء ) املاء : ( ال ويلزمه ثم قال يا نبي اهللا ما اليشء الذي ال حيل منه ق
احلديث وحديث هبيسة أعله عبد احلق وابن القطان بأهنا ... امللح « الذي ال حيل منه قال 

ال تعرف وتعقب بأنه ذكرها ابن حبان وغريه من الصحابة وحلديثها شواهد كثرية منها ما 
= 
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فهذا احلديث من القواعد األساسية يف هذا اجلانب فهو يدل عىل أن هذه 
األمور التي أوضحها احلديث مـن حقهـا أن ال تقـع حتـت طائلـة التملـك 
الفردي وإنام الواجب بقاؤها رشكة بني مجيع األمة ينتفع هبا أفرادها بدون أن 

 .حدهم بمصالح أخيه يرض أ

 :وقد بني العلامء علة هذا احلديث بأمرين 

 أن املنفعة التي تستفاد من هذه األشياء ال تتناسب مع ما يبذل يف :األول 
 .سبيلها من اجلهد واملنفعة 

.  أن نفعهـا رضوري ملجمـوع األمـة وال غنـى ألفرادهـا عنهـا :الثاين 
رتمـذي والنـسائي وابـن ماجـه واستدلوا عىل ذلك بام أخرجه أبـو داود وال

والبيهقي عن ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده أبيض بن مجـال أنـه اسـتقطع 
يا رسول اهللا . ملح مأرب فأقطعه إياه ثم أن األقرع بن حابس قال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ومـن ورده  . إين قد وردت امللح يف اجلاهلية وهو بأرض لـيس هبـا ملـح
فقـال . رض ، فاسـتفال أبـيض بـن محـال  باألعدالأخذه ، وهو مثل املاء 

                                         
= 

ل اهللا ما الـيشء الـذي ال حيـل رواه ابن ماجه عن عائشة ريض اهللا عنها أهنا قالت يا رسو
    .٣٤٩ / ٥نيل األوطار ) . امللح واملاء والنار ( منه ؟ قال عليه السالم 

 .يعني أن حاجة اجلميع متعلقة به ) ١(
   .  ٣٤٩ / ٥نيـل األوطـار . هـو املـاء الـذي لـه مـادة ال تنقطـع كـامء العـني : املاء العد ) ٢(

= 

www.almoslih.net



  
  ٩٧ 

هـو  «:  ملسو هيلع هللا ىلصأبيض قد أفلتك فيه عىل أن جتعله مني صدقة ، فقال رسـول اهللا 
وقد حـسن الرتمـذي هـذا  » منك صدقة وهو مثل املاء العد من ورده أخذه

  .احلديث وصححه بن حبان

ز وقد بني الشافعي رمحه اهللا أن املعادن الظاهرة يف األرض املباحة ال جيو
فقـد قـال متلكها ألن الناس فيها رشكاة كاملاء والنبات الذي ال يملكه أحـد 

فإن قال قائل ما الدليل عىل ما وصفت قيل أخربنا بن عيينـة .  بعد بيان هذا 
عن معمر عن رجل من أهل مأرب عن أبيه أن األبيض بن محال سأل رسول 

عه إياه فقيل له إنـه أن يقطعه ملح مأرب ، فأراد أن يقطعه أو قال أقط ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
فنمنعه اقطاع مثل هذا فإنام هذا . وقال الشافعي .   » فال إذن «كاملاء العد قال 

 .أن ال محى إال اهللا ورسوله  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قىض رسول اهللا محى 

فكيف يكون محى ؟ قيل هو ال حيـدث فيـه يشء تكـون : فإن قال قائل 
ه باملؤنة عليه إنام يـستدرك ًاملنفعة فيه من عمله ، وال يطلب فيه شيئا ال يدرك

ًفيه شيئا ظاهرا ظهر املاء والكأل ، فإذا حتجر ما خلق اهللا مـن هـذا فقـد محـى  ً

خلاصة نفسه فليس له ذلك ولكنه رشيك فيه كرشكته يف املاء والكـأل الـذي 
                                         

= 
فاملراد منه أنـه ال يبـذل كبـري جهـد يف سـبيل  » ألرضوهو مثل املاء العد با« : وأما قوله 

 .احلصول عليه 
   .٨٢٨ - ٨٢٧ / ٢ ، سنن ابن ماجه ٢٤٩ - ٣٤٩ / ٥نيل األوطار ) ١(
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 .ليس يف ملك أحد 

فإقطاع األرض للغراس والبناء ليس محى ؟ قيل إنه إنـام يقطـع : فإن قال قائل 
 األرض ماال يرض بالناس وما يستغنى به هو وغريه ، قال وال يكـون ذلـك إال من

  .بام حيدثه هو فيه من ماله فتكون منفعته بام استحدث من ماله

ًومن أحيا أرضا فملكها بذلك فظهـر فيهـا  «: وقال ابن قدامة يف املغني 

ًمعدن ملكه ظاهرا كان أو باطنـا إذا كـان مـن املعـادن اجلامـدة أل نـه ملـك ً
ًاألرض بجميع أجزائها وطبقاهتا وهذا منها ويفارق ما إذا كـان ظـاهرا قبـل 

ًإحيائها ألنه قطع عن املسلمني نفعا كان وأصال إليهم ومنعهم انتفاعـا كـان  ًً
 . » ًعنهم شيئا ألنه إنام ظهر بإظهاره لههلم وههنا مل يقطع 

وده الذي ال غنـى هذا من مواد اهللا الكريم وفيض وج: وقال ابن عقيل 
فلو ملكه أحد باالحتجاز ملك منعه فضاق عىل الناس ، فإن أخذ عنـه . عنه 

العوض أغاله فخرج عن املوضع الذي وضعه اهللا من تعميم ذوي احلـوائج 
  .ًمن غري كلمة وهذا مذهب الشافعي وال أعلم فيه خمالفا

                                         
   .٢٦٦ - ٢٦٥األم لإلمام الشافعي ) ١(
   .٤٢٣ / ٥املغني ) ٢(
 ، وكـذلك ٢٠٤ / ١عبد السالم العبـادي / امللكية اخلاصة د:  ، وانظر ٤٢٢ / ٥املغني ) ٣(

   .٣١٠ص 

www.almoslih.net



  
  ٩٩ 

 

 

 

 :  ملكية املرافق العامة - ١

كاألهنار الكبرية والشوارع والطرقات وهـي تلـك األمـوال التـي متنـع 
 .طبيعتها التملك الفردي 

 .  »الفرات ودجلة جلميع املسلمني فهم فيهام رشكاء« : قال أبو يوسف 

وما كان يف الشوارع والطرقات والرحـاب  «: وقال ابن قدامة يف املغني 
ًن فليس ألحد إحياؤه سواء كان واسعا أو ضيقا وسواء ضيق عىل بني العمرا ً

الناس أو مل يضيق ألن ذلك يشرتك فيه املسلمون وتتعلق به مصلحتهم فأشبه 
وال جيوز إحياء ما قرب من العامر ويرتك  «:  وقال يف اهلداية » مساجدهم

يكـون ًمرعى ألهل القرية ومطرحا حلصائدهم لتحقيق حاجاهتم إليهـا فـال 

                                         
   .٩٨ - ٩٧اخلراج أليب يوسف ) ١(
   .٤٢٦ / ٥املغني ) ٢(
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 . » ًمواتا لتعلق حقهم به بمنزلة الطريق والنهر

 :  احلمى - ٢

: واحلمـى . وهو من أهم األدلة التي تبني إقرار الرشيعة للملكية العامة 
عبارة عن ختصيص قطعة أرض ال يملكها أحد ملـصلحة عامـة كـأن تكـون 

 .ًمرعا إلبل الصدقة وخيل اجلهاد 

ملدينة ، ومحى عمر ريض اهللا عنه الربـذة  يف االنقيع ملسو هيلع هللا ىلصوقد محى النبي 
فقد أخرج البخاري والبيهقي وغريمها عن زيد بن أسلم عن أبيه . والرشف 

أن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه استعمل موىل له يدعى هنيـا عـىل احلمـى 
فقال له يا هني أضمم جناحك عىل املسلمني واتق دعوة املظلوم فـإن دعـوة 

   والغنيمـة وأيـاي ونعـم بـن عفـان ب الـرصيمةاملظلوم جمابـة وأدخـل ر
ونعم بن عوف فإهنام إن هتلـك ماشـيتهام يرجعـان إىل نخـل وزرع وأن رب 
الرصيمة والغنيمة أن هتلـك ماشـيته يـأتيني ببينـة فيقـول يـا أمـري املـؤمنني 
أفتاركهم أنا ال أبا لك ؟ فاملاء والكأل أيرس عيل من الذهب والفـضة ، وأيـم 

                                         
   .١٣٩ / ٨اهلداية ورشحها ) ١(
محـى النقيـع ملسو هيلع هللا ىلص أخرج أبو داود واحلاكم والبيهقي عن الصعب بـن جثامـة أن الرسـول ) ٢(

  . ١٦٧ / ٢ ، وسنن أيب داود ٣٤٦ / ٥نيل األوطار  » ال محى إال هللا ولرسوله« : وقال 
 .الرصيمة تصغري رصمة وهي ما بني العرشين إىل الثالثني من اإلبل ) ٣(
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ون أين قد ظلتهم أهنا لبالدهم قاتلوا عليها يف اجلاهليـة وأسـلموا اهللا أهنم ير
 الذي أمحل عليه يف سبيل اهللا عليها يف اإلسالم ، والذي نفيس بيده لوال املال

  .ًما محيت عىل الناس يف بالدهم شربا

فبــاحلمى تــصبح األرض جلامعــة املــسلمني ومنفعتهــا مــرصوفة هلــم ، 
احة إىل امللكية العامة لتبقـى حمجـورة ملـصلحة فاحلمى نقل األرض من اإلب

 .املسلمني 

 : األرايض املوقوفة ملصلحة املسلمني - ٣

أرايض فدك وبني النضري ونصف خيـرب ملـصلحة مجاعـة  ملسو هيلع هللا ىلصترك النبي 
املسلمني ومثل هـذا فعـل عمـر ريض اهللا عنـه بـأرض الـسواد يف العـراق ، 

سلمني تعتـرب مـن امللكيـة فاألرايض التي فتحت عنوة ووقفت عىل مجاعة امل
  .العامة

 :  ويذكر الفقهاء من أنواع امللكية العامة - ٤

  . قسمتها فال جيوز ختصيص بعضهم هبا دون بعضالغنيمة قبل

                                         
   .١٠٥ ، اخلراج أليب يوسف ٣٤٦ / ٥نيل األوطار ) ١(
   .٢٠٨ / ١عبد السالم العبادي / امللكية د) ٢(
   .١٥٩ / ٤ابن عابدين ) ٣(
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 احلاجات األساسـية التـي وجـدت بـدون جمهـود يقدمـه األفـراد - ٥
 ليـضيق هبـا إلجيادها كاملاء والكأل والنار وامللح فال جيوز أن يستأثر هبا فـرد

 .عىل اآلخرين 

فأول ذلك ما أباحه رسول اهللا : وقال أبو عبيد القاسم بن سالم يف ذلك 
للناس كافة وجعلهم فيه أسوة وهو الكأل واملاء والنـار وذلـك أن ينـزل  ملسو هيلع هللا ىلص

القوم يف أسفارهم وبوادهيم باألرض فيها النبات الذي أخرجـه اهللا لألنعـام 
فهو ملن سبق إليه لـيس ... رس وال سعي مما مل ينصب فيه أحد بحرث وال غ

ًألحد أن حيتظر منه شيئا دون غريه ولكن ترعاه أغنامهم ومواشيهم ودواهبم 

ًمعا وترد املاء الذي فيه كذلك أيضا ً.  

  املعادن- ٦

املـستقرة يف األرض خيلـق اهللا كالـذهب والفـضة املعادن هي اجلـواهر 
 .اهرة وباطنة ظ: النحاس واحلديد والبرتول وهي قسامن 

ــارزا كمعــادن الكحــل    ًالظــاهرة مــا كــان جوهرهــا املــستودع فيهــا ب
ًوامللح والنار وهكذا ، والباطنة ما كان جوهرها مستكنا فيها ال يوصـل إليـه 

                                         
   .٢٩٨ - ٢٩٧األموال أليب عبيد ) ١(
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ــد ــضة واحلدي ــذهب والف ــادن ال ــل كمع ــم إال بالعم ــرتول والفح    والب
 .احلجري 

ىل منطبعـة وغـري منطبعـة واجلامـدة إ.. ويقسموهنا إىل معادن جامدة وجارية 
هذا وقد اتفقت املذاهب اإلسـالمية عـىل أن املعـادن التابعـة ألرض تقمـع حتـت 

  .حوزة بيت املال فإهنا تكون لبيت املال والنظر فيها لإلمام

وأما املعادن التي توجد يف غري األرض التابعة لبيـت املـال فقـد ذهـب 
ع األرض التـي فيهـا بـل إهنـا جلميـع املالكية يف املشهور إىل أن املعادن ال تتب

 .املسلمني يفعل فيها اإلمام ما يراه مصلحة للمسلمني 

 :األدلة عىل هذا 

أن املعادن التي يف جوف األرض أقدم مـن ملـك املـالكني هلـا فلـم ) أ(

=  <  ?   @  ﴿ : يء الـذي يقـول اهللا عنـه ففهـي كـال. يملكوها بملك األرض 

    H  G  F  E  D  C  B  AI     ﴾ . ٦/ سورة احلرش.   

لبالل بن احلارث املزين معادن من معادن القبيلـة  ملسو هيلع هللا ىلصاقطاع النبي ) ب(
 .مام مما يدل عىل أن أمر املعادن إىل اإل

                                         
   .١٩٧األحكام السلطانية ص ) ١(
   .٢٦٨ / ٣ ، األم للشافعي ٣١٩ / ٣حاشية ابن عابدين ) ٢(
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أن املعادن حيتاجها الناس وال يـستغنون عنهـا وقـد جيـدها رشار ) جـ(
  .الناس فلو مل يكن حكمها لإلمام ألدى ذلك إىل اهلرج والفتن

فقد ميـزوا بـني املعـادن املوجـودة يف : ا غري املالكية يف املشهور عنهم أم
 .األرض اململوكة واملعادن اململوكة يف األرض املباحة 

 :مذهب اجلمهور يف املعادن املوجودة يف األرض اململوكة 

 :يف ذلك عىل قولني ) غري املشهور من مذهب املالكية ( اختلف العلامء 

لة يف األظهر من مـذهبهم وبعـض الـشافعية إىل أن احلنابذهب : األول 
املعادن اجلارية مباحة ال متلك بملـك األرض إال أنـه يكـره دخـول األرض 

 :ودعموا هذا القول بدليلني .  اململوكة بدون إذن مالكها 

 .الخ  ...  حديث الناس رشكاء يف ثالث- ١

 .ض كالكنز  ألهنا ليست من أجزاء األرض فلم يملكها بملك األر-  ٢

  أمـا املعـادن اجلامـدة فتملـك بملـك األرض سـواء أكانـت ظــاهرة أم 

                                         
  سـنن البيهقـي /  احلديث أخرجه أبو داود ومالك والبيهقي ٤٨٧ / ١حاشية الدسوقي ) ١(

١٥٧ / ٤.   
 .رواه اخلالل وابن ماجه من حديث ابن عباس ) ٢(
 

www.almoslih.net



  
  ١٠٥ 

وذلك ألهنا جزء مـن أجـزاء األرض فهـي كـالرتاب واألحجـار  . باطنة
 .الثابتة 

ذهب األحناف والظاهرية واإلمامية وبعض الشافعية وسحنون : الثاين 
 ظـاهرة أم باطنـة من املالكية إىل أن املعادن متلك بملك األرض سواء أكانت

ًوحجتهم أن هذه املعادن أجزاء من األرض وإن كان بعـضها يفـضل بعـضا 

  .ًومن ملك أرضا ملك عمقها حتى آخر قرار األرض

 :مذهب اجلمهور يف املعادن املوجودة يف األرض املباحة 

هذا النوع ال خيلو إما أن يكون من املعادن الظاهرة أو من املعادن الباطنة 
 من املعادن الظاهرة فقد ذهب الشافعية واحلنابلة واحلنفية والزيديـة فإن كان

واإلمامية إىل أهنا ال متلك باإلحياء وال جيوز إقطاعها ألحد من الناس ملـا يف 
ذلك من الرضر عىل املسلمني والتضييق عليهم لتعلق مصاحلهم هبا وقد سبق 

  .ددكالم بن عقيل وكالم الشافعي وصاحب املغني يف هذا الص

                                         
   .٥٦ / ٣املغني ) ١(
   .٣٧خمتلف الرواية  ، ١٥٠ / ٦ ، املحىل ٣٥١ / ٥هناية املحتاج ) ٢(
 مـن هـذه ٤٨ - ٤٧ ، وانظـر ص ٤٧٥ / ١٤ ، املجموع رشح املذهب ٤٢٣ / ٥املغني ) ٣(

 ، اقتـصادنا ١٩٤ / ٦ ، بـدائع الـصنائع ٤٣٤ - ٤٣٣ / ٦الرسالة حاشية ابـن عابـدين 
 . وما بعدها ٤٤٠ملحمد باقر الصدر ص 
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 :أما املعادن الباطنة ففيها هلم قوالن 

 مذهب الشافعية يف الصحيح واحلنابلة يف األظهر من املذهب إىل :األول 
املوات عـىل علق امللك يف  ملسو هيلع هللا ىلصأهنا ال متلك إال باإلحياء ، واستدلوا بأن النبي 

األحياء وهو العامرة بينام العمل يف أصول املعادن حفر وختريـب فـال يكـون 
 هذا اجلـزء فقـط ًا للملك وهو حيتاج يف كل جزء يأخذه إىل عمل فيملكسبب

وهي ختالف موات األرض ألنه إذا أعمر فإنه ينتفع به عىل الـدوام مـن غـري 
  .عمل مستأنف

 ذهب بعض الشافعية وقول عند احلنابلة وهـو رأي احلنفيـة كـام :الثاين 
  .يظهر من كتبهم إىل أنه يملكها باإلحياء

 

ًريا مـن ًويف هذا العرص الذي أصبحت الثروة املعدنية فيه حتتل جانبا كبـ

هر قوة املذهب املالكي يف املشهور وهو الذي يوافق ثروة البالد اإلسالمية تظ

                                         
   .٤٢٢ / ٥ ، املغني ٢٦٧ - ٢٦٦ / ٣األم للشافعي ) ١(
 واستدلوا بأهنا موات ال يوصل إىل ما فيها إال بالعمل واالتفاق فيام فيه ١٩٤ / ٦البدائع ) ٢(

 .يملكها كام يملك موات األرض باإلحياء 
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ًاحلاجة يف هذا الزمن مع كونه مأخوذا من لب الفقـه اإلسـالمي ويـستند إىل 

امعي اإلسـالمي ومقـدار ويتفق ومبدأ التكافل االجت ملسو هيلع هللا ىلصالسنة وعمل النبي 
 .واهللا املوفق .  العمل املبذول فيه 
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 هي امللكية التابعة للدولة وهذه امللكية يكون صاحب :ملكية بيت املال 
االختصاص فيها هو بيت املال يترصف فيها ترصف املالك اخلاصـني يف أمالكهـم 

 .برشط أن تتحقق مع هذا مصلحة اجلامعة املسلمة بالبيع واالنفاق ، واهلبة 

فإذا وجد مال املسلمني ومل يتعني مالكه فإن بيت املال هـو اجلهـة التـي 
 املال من طرقه التي سوف ختتص بأخذه وكذلك كل أنواع املال الواردة لبيت

وأمـا  «: قـال املـاوردي يف األحكـام الـسلطانية .  ًنوضحها قريبا بعـون اهللا 
لرابع فيام اختص ببيت املال من دخل وخرج فهو أن كل مال استحقه القسم ا

سـار املسلمون ومل يتعني مالكه منهم فهو من حقوق بيت املـال فـإذا قـبض 
ًبالقبض مضافا إىل حقوق بيت املال سواء أدخل إىل حـرزه أو مل يـدخل ألن 
 بيت املال عبارة عن اجلهة ال عن املكان ، وكل حق وجب رصفه يف مـصالح

 . » املسلمني فهو حق عىل بيت املال

                                         
   .٢١٣األحكام السلطانية ) ١(
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ومن متام البحث التعرض عىل سبيل اإلجياز للموارد املالية يف اإلسـالم 
والتي تغذي بيت مال املـسلمني ليقـوم بمهامـه املنـوط بـه والتـي أنـشئ يف 

 .اإلسالم لتحقيقها 

 الفريضة وبني  فأول هذه املوارد هي الزكاة ، وقد نظم اإلسالم هذه- ١
مقاديرها وأوقات أدائها بحيث يشعر األغنياء بأهنم حراس عىل املـال حتـى 
ًيؤدوا منه حقوق الفقراء ويشعر الفقراء بأن هلم يف أموال األغنياء حقا ثابتا ،  ً

 .وهذا يشيع روح األخوة اإلسالمية بني أبناء األمة 

 :واألموال املزكاة أربعة 

 .إلبل ، والبقر ، والغنم وهي ا:  زكاة املوايش - ١

 زكاة ثامر النخل والشجر عىل اخلالف والتفصيل الذي حمله يف كتب - ٢
 .الفروع 

 . زكاة الزرع - ٣

 . زكاة الذهب والفضة ، وكذلك عروض التجارة املقومة هبام - ٤

هذه هي األموال التي تزكي وأما مقاديرها  التي توجب الزكاة ومقـدار 
 .حو ذلك من التفريعات فمحلها كتب الفروع ما يؤخذ زكاة هلا ون
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 وهو ما يوضع مـن الـرضائب ) :اخلراج (  رضيبة األرض الزراعية - ٢
عىل األرض الزراعية أو حمصوالهتا وأطلق اخلـراج يف الـبالد اإلسـالمية يف 
ًالغالب عىل رضائب األطيان التي تعرف باخلراجية متييزا هلا عن األطيان التي 

 وهي التي جيب فيها العرش أو نصفه مما سقته املاء أو سقى عرفت بالعشورية
 .بام فيه مؤنة عىل اإلنسان دلو مضخة ونحو ذلك 

 ، أو اخلـارج واخلراجية ما جيب فيهـا قـدر معـني باعتبـار مـساحتها
وأول من فرض اخلراج عمر بـن . فاإلمام هو املوكل يف تقدير ذلك  . منها

بس أرض السواد بعد مـشاورة كبـار املهـاجرين اخلطاب ريض اهللا عنه ملا ح
  . واألنصار

ً وهو كل مال وصل من املرشكني عضوا من غري قتال وال : الفيء -  ٣

Z  Y  X   ﴿: وال ركاب واألصل فيه ويف توزيعه قول اهللا تعاىل إجياف خيل 

             h  g  f  e  d   c  b   a   ̀  _   ̂ ]  \  [

                                         
ًويسمى خراج وظيفة وهو أن يكون الواجب قدرا معينا عىل مساحة معلومة من األرض ) ١( ً

 .كن من االنتفاع هبا يتعلق بالذمة بمجرد التم
ًويسمى خراج املقاسمة وهو أن يكون الواجب بعض اخلارج كالربع واخلمس مثال حتى ) ٢(

  .١٧٧ / ٤حاشية ابن عابدين : انظر .  ًإذا مل خترج األرض شيئا مل جيب خراج املقاسمة 
   .٢٥ / ٢٤اخلراج أليب يوسف ) ٣(

www.almoslih.net




 ١١٢ 

m  l  k   j    i  xw  v    u   t  s  r  q  p  on  
�  ~  }     |  {z  y    ﴾ . 

   وقد بني اهللا تعاىل مرصفه بقوله يف سورة األنفال : مخس الغنائم - ٤

﴿   -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "

   :  9  8  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .
C  B  A   @  ?  >=   <  ;   ﴾ . 

ًوأما اخلمس الـذي خيـرج مـن الغنيمـة فـإن حممـدا  «: وسف قال أبو ي

.  السائب الكلبي حدثني عن أيب صالح عن عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنه 
هللا، وللرسول سهم، : عىل مخسة أسهم ملسو هيلع هللا ىلصأن اخلمس كان يف عهد رسول اهللا 

ثـم .  ولذي القربى سهم ، ولليتامى واملساكني وابـن الـسبيل ثالثـة أسـهم 
بو بكر وعمر وعثامن ريض اهللا عنهم عىل ثالثة أسـهم وسـقط سـهم قسمه أ

الرسول وسهم ذوي القربى وقسم عىل الثالثة الباقي ثم قسمه عيل ريض اهللا 
  .عنه عىل ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثامن ريض اهللا عنهم

                                         
  ) .٧( سورة احلرش ، آية ) ١(
  ) .٤١( ال ، آية سورة األنف) ٢(
   .٢١كتاب اخلراج أليب يوسف ص ) ٣(

www.almoslih.net



  
  ١١٣ 

 وهي رضب من اخلراج يرضب عـىل األشـخاص ال عـىل : اجلزية - ٥

R  Q  P  O   N  M   ﴿: ا قولــه تعــاىل األرض واألصــل فيهــ
  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S

i  h  g  f  e  d  c  b    a    ﴾  ــن ــذ م وتؤخ
فـوا لعجم أهل الكتاب ومن املجوس باإلمجاع وأما مقدار ما يؤخذ فقد اخت

  .فيه وهو مبسوط يف كتب الفروع

 : العشور - ٦

حدثنا عاصم بن سليامن عـن احلـسن :  اخلراج قال أبو يوسف يف كتاب
ًكتب أبو موسى األشعري إىل عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه أن جتـارا : قال 

من قبلنا من املسلمني يأتون أرض احلرب فيأخذون منهم العرش ، فكتب إليه 
عمر خذ أنت منهم كام يأخذون من جتار املسلمني وخذ من أهل الذمة نصف 

مني من كل أربعني درمها ، ولـيس فـيام دون املـائتني يشء ، العرش ومن املسل
  .اهـ. فإن كانت مائتني فيها مخسة دراهم وما زاد فبحسابه 

                                         
  ) .٢٩( سورة التوبة ، آية ) ١(
أما عبدة األوثان من العجم ففيهم خالف فاحلنفية يرون أخذها منهم ومن أهل الكتـاب ) ٢(

من العرب أما الراجح عند احلنابلة فإنه عدم جواز أخذها إال من أهل الكتاب ويف روايـة 
 .ع الكفار إال عبدة األوثان من العرب تقبل من مجي

   .١٤٦ - ١٤٥اخلراج أليب يوسف ص ) ٣(
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رش  فأقيم العملسو هيلع هللا ىلصالنبي وعىل هذا درجت احلكومات اإلسالمية من عهد 
 عند ممر التجار بأموال التجارة الصادرة من البالد اإلسالمية أو الـواردة إليهـا ،

  .كان يفعل عمر بن عبد العزيز مع والتهوكذلك 

 ومـن هـذا أول من وضع العـرش يف اإلسـالم عمـر «: وعن الشعبي 
يتضح أن عمر بن اخلطاب أول من اختذها يف اإلسالم وجعل الناس فيها عىل 
ثالث درجات ، مسلمني يؤخذ منهم ربـع العـرش ، وذميـني ويؤخـذ مـنهم 

ام يأخذون من املسلمني ألن األمر فيام نصف العرش وحربيني ويؤخذ منهم ك
 .بيننا وبينهم مبني عىل املجازاة واملعاملة باملثل 

 واحلكمة يف جعل الناس عىل هذه الدرجات أن املـأخوذ مـن املـسلمني
زكاة وهي ربع العرش ولذا يرصف يف مصارف الزكاة ، ويؤخذ مـن الـذميني 

ؤخـذ مـنهم ضعف ذلك ألن ذلك معهود يف نـصارى بنـي تغلـب حيـث ت
أو ألن أموال جتارهتم يف حاجة إىل محاية من اإلمـام أكثـر  مضاعفة اجلزية

من أموال املسلمني لطمع النـاس يف أمـواهلم ، ويؤخـذ مـن احلـريب العـرش 

                                         
   .١٤٧اخلراج أليب يوسف ص : انظر ) ١(
  بحث الـشيخ عبـد الـرمحن حـسن يف املـؤمتر األول ملجمـع البحـوث اإلسـالمية : انظر ) ٢(

   .٢٤٠ص 
   .١١٦عبد اخلالق النواوي / النظام املايل يف اإلسالم د) ٣(
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 .ألخذهم منا هذا املقدار ، وكذلك من باب املعاملة باملثل 

 : الركاز - ٧

عنـد احلـديث عـن هو املال املركوز داخل األرض وقد سـبق احلـديث 
ملكية املعادن وترجيح الرأي املختـار إال أن الفقهـاء القـائمني بتملكـه قـد 

 :اختلفوا يف عدة أمور تتعلق باملعادن منها 

 :اختلفوا يف مقدار الواجب فيها : ًأوال 

 .  ذهب احلنفية ويف قول عند الشافعية إىل وجوب اخلمس - ١

قوال واملالكيـة يف املـشهور إىل  ذهب احلنابلة والشافعية يف أصح األ- ٢
املعدن اختالفهم يف اعتبار : وجوب ربع العرش واألساس يف هذا اخلالف هو 

ًبني أن يف الركاز اخلمس فمن اعتربه ركازا  ملسو هيلع هللا ىلصًركازا أو أنه غري ركاز ذلك بأن النبي 

 .اعتربه يف أموال الزكاة فأوجب فيه ربع العرش 

 :يع املعادن أم ال ؟ عىل أقوال واختلفوا هل جيب ذلك يف مج: ًثانيا 

ــذهب - ١ ــب يف ال ــه جي ــزم إىل أن ــن ح ــك واب ــشافعي ومال ــب ال    ذه
 .والفضة فقط 

 أما أبو حنيفة فقد ذهـب إىل وجـوب ذلـك يف كـل مـا خـرج مـن - ٢
األرض إذا كان مما ينطبع بالنار ويصهر هبا كاحلديد والرصاص وال جيب فيام 
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 الوجوب يف كل ما خيرج مـن األرض ينطبع كالكحل وذهب اإلمام أمحد إىل
 .ًمنطبعا أو غري منطبع 

املالكيـة  اختلفوا يف اشرتاط النصاب يف املعادن فـذهب الشـرتاطه - ٣
وذهب لعدم اشرتاطه احلنفية ألنـه عنـدهم يف الركـاز . والشافعية واحلنابلة 

 .وليس من أقوال الزكاة 

 : اختلفوا يف مرصف ما يؤخذ من املعادن - ٤

 .الشافعي وأمحد إىل أن مرصفه مرصف الزكاة  ذهب -

  . وذهب مالك وأبو حنيفة إىل أن مرصفه مرصف الفيء-

                                         
 ، ١٢٠ ، األحكام السلطانية للـاموردي ص ٣٢٦ - ٣٢٣ / ٥املحىل : انظر يف كل ما مر ) ١(

 ، ٢٧٧ - ٢٧٠ / ١ ، حاشــية البــاجوري ٥٤ - ٥٢ / ٣ ، املغنــي ١٩٥ / ٦البــدائع 
   .١٤٦مسالك الداللة يف رشح متن الرسالة ص 
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 :ينقسم امللك باعتبار صورته إىل امللك املتميز وامللك الشائع 

ري،  فامللك املتميز ، هو الذي تعلق بيشء حمدود غري خمتلط بملك الغ- ١
 .فله حدود تفصله عام سواه 

ًوذلك كأن يملك اإلنسان سيارة وحده أو كتابا أو دارا بأكملها  ً. 

وهو امللك املتعلق بجزء نسبي غـري معـني :  امللك الشائع أو املشاع - ٢
ًمن جمموع اليشء مهام كان ذلك اجلزء كبريا أو صغريا  ً. 

 غـري معـني بـل ًوذلك كأن يملك اإلنسان جزءا يف أرض وذلك اجلـزء
مشاع فيها وكأن يملك نصف الدار أو ربع سيارة أو جزء من مائة من أرض، 

 .وهذا ما يسمونه احلصة الشائعة يف اليشء املشرتك 

إال . وامللك الشائع كاملتميز يف جواز الترصف به بالبيع واهلبة واملصاحلة 
 عـىل اخـتالف أنه استثنى ثالثة عقود وال جيوز الترصف فيها يف امللك املشاع
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 :يف ذلك 

ًوقالوا يف سبب استثنائه أن احتباس املال كله يعترب جتـاوزا :  الرهن - ١

ًأما اجلمهور فال يرون مانعا من . عىل رشيكه والذي يقول هبذا هم األحناف 

   .الرهن يف هذه الصورة

 وقـالوا يف سـبب اسـتثنائها ، البـد فيهـا مـن كـامل القـبض : اهلبة - ٢
ومتامه وكامله بتمييـز املقبـوض مـن غـريه ، وهـذا االسـتثناء مـن  والتسليم

 .احلنفية، وأما األئمة الثالثة فقالوا بجواز هبة املشاع 

وتصح هبة املـشاع وبـه قـال مالـك والـشافعي ، قـال  «: قال يف املغني 
وقال أصحاب الرأي ال . الشافعي سواء يف ذلك ما أمكن قسمته أو مل يمكن 

ثم بني أن األحناف يرون جواز اهلبة .  الذي ال يمكن قسمته تصح هبة املشاع
  .يف احلالة التي ال يمكن فيها قسمة املوهوب

 : اإلجارة - ٣

وقالوا يف السبب أنـه ال يـستطيع تـسليم العـني املـؤجرة إال إذا كانـت 
ًاإلجارة للرشيك أو أجر الرشيكني معا فال مـانع لـزوال املحـدود وإمكـان 

                                         
   .١٣٦ / ٢ ، الكايف البن قدامة ٣٨ / ٤روضة الطالبني ) ١(
 .  النارش مكتبة الرياض احلديث ٤٥٥ / ٥ي املغن) ٢(
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ا مذهب احلنفية ، واجلمهور عىل جوازها ألنه معلوم جاز بيعـه التسليم وهذ
جتوز إجارة كل عني يمكـن أن ينتفـع هبـا  « : فجازت إجارته قال ابن قدامة

 .  » منفعة مباحة مع بقائها بحكم األصل

 

 :وامللك املشاع نوعان 

تفـاع بـه بعـد  مشاع غري قابل للقسمة وهو الذي ال يمكـن االن:األول 
ًالقسمة االنتفاع الذي كان مرادا قبلها ، سواء أكان االنتفاع به بمنفعة أخرى 

غري منفعته األصـلية كاحلـصة يف أرض زراعيـة أو دار كبـرية ، أو ال يمكـن 
 .ًاالنتفاع به مطلقا كساقية أو محام أو دابة 

  مشاع قابل للقسمة وهـو مـا يمكـن االنتفـاع بـه بعـد القـسمة:الثاين 
 .ًاالنتفاع الذي كان مقصودا منه قبل القسمة 

خمصوص أن يكون كل جزء من املال املشرتك غري : هذا ومقتىض الشيوع 
 .بأحد من أصحاب احلصص بل تتعلق به ملكيات مجيعهم 

ومن الواضح أنه متى قسم املال املشرتك بني الـرشكاء زال الـشيوع مـن 

                                         
 .  النارش مكتبة الرياض احلديث ٤٤٥ / ٥١املغني ) ١(
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 .ة متميزة امللك وأصبحت امللكية يف هذه احلالة ملكي

وللرشكاء االنتفاع باملال املـشرتك فـإذا مل يتفقـوا عـىل طريقـة االنتفـاع 
ًوطلب أحدهم القسمة أو طلبوها مجيعا وكان املال قابال للقسمة بينهم وجيرب  ً

  .املمتنع عليها

 

                                         
الــرشيعة :  ، وانظــر ٣٥٦املــدخل يف التعريــف بالفقــه اإلســالمي حممــد شــلبي : انظـر ) ١(

 - ٣٥١اإلسالمية تارخيها ونظرية امللكية والعقود لألستاذ بدران أبو العينـني بـدران ص 
٣٥٢.   
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 :مقدمة 

p   ﴿زة أصيلة فيها عىل حب املال ، فهو غريالنفس البرشية مفطورة 
  z  y   x  w  v     u  t  s  r  q
  §  ¦¥    ¤   £  ¢  ¡�  ~  }  |    {

ª  ©  ¨   ﴾  فحب املال وغريه من هذه األمور أصيل يف ،
لقرآن يف كثري من أحكامه هيدف إىل توجيه االنفس اإلنسانية لذلك ، نجد 

 .انية والطريق السوي هذا اجلانب وإصالحه بام يقيمه عىل املحبة الرب

وهذه الفطرة التي فطر اهللا الناس عليها أثر قوي يف دفعهم إىل العمل 
عامر األرض من داخل أنفسهم ، لكن اإلسالم إذ يقر هذه الطبيعة إو

:  ;  >  =  <   ﴿اإلنسانية ويشجعها بالدعوة إىل العمل والكسب 
                                         

  ) .١٤( سورة آل عمران ، آية ) ١(
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B  A  @?     ﴾ ﴿   ?  >      =  <  ;  :  9  8
@A     ﴾ تسري عليه والطريق فإنه كذلك قد رسم هلا الطريق الذي 

 .ي جيب أن تعربها يف وسائل كسبها ذال

واإلسالم مل يأت ليحارب فطرة اهللا يف اإلنسان ويقتل غرائزه التي جبل 
فـام أشـبه موقـف . عليها ولكنه جاء ليهذهبا ، ليستعيل هبا إىل مراقي العطاء 

ه الـذي تـذهب معـه منفعتـه قوحدوده التي ترفعه من سحياإلسالم بحواجز املاء 
ًويعيل املاء ، ويرفعه إىل مستوى األرض فتسقى به لتعود بعد جفافها وموهتا مروجا 

، وتسلطها املنبعث من واقع الغريـزةوهكذا الغرائز مل ترتك لتيارها األعمى . ًوأهنارا 
 .ولكن اإلسالم هذهبا ورعاها حق رعايتها 

 غريزة حب التملك فهي من الغرائز التي ال ينكرها إال من :ومثال ذلك 
يريد أن ينكر ذاته ، هذه الغريزة اعرتف اإلسالم هبا كحقيقة واقعـة يف حيـاة 
اإلنسان فلم يقتلها بإنكار ومل يمتها بكبت فأباح امللكية اخلاصـة ولكنـه مـع 

ا امللكيـة ذلك يدرك أن الغريزة وحدها معناها القوة غري العاقلة فلم يـبح هلـ
املطلقة بل رسم هلا الطريق طريق التملك وحدد هلا وسائل الكـسب وطرقـه 

 .بام حيقق هلا وللمجتمع الذي تعيش فيه األمن والرخاء 

                                         
  ) .١٥( سورة امللك ، آية ) ١(
  ) .١٠( سورة اجلمعة ، آية ) ٢(
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لقد سبقت الرشيعة اإلسالمية غريهـا يف مـرشوعية التملـك ووسـائل 
ال يف بطن أمه حلاجته للكسب الكسب حيث أباحت للجنني ذلك وهو ما يز

إن سبب امللك احلاجة إذ لـو بقيـت  «: قال القرايف يف الذخرية . بعد الوالدة 
ًاألشياء يف الدنيا شائعة لتقاتل الناس عليها ، فاجلنني ملا كان ميتا رشعا وهـو  ً

 واألموال باإلمجاع ، وامليت بعـد بصدد احلاجة العامة يف حياته ملك الصدقة
بـل إن الـرشيعة قـد .   » تبق له حاجة عامة فلم يملك أو يملـكاحلياة مل 

أوجبت الكسب يف حاالت معينة وذلك إن التملك والكـسب جتـري عليـه 
ًاألحكام اخلمسة ، فقد يكون واجبا ، وقد يكون مندوبا ، وقد يكون مباحا ،  ً ً

ًوقد يكون مكروها ، وقد يكون حراما  ً. 

الكسب مباح  «: ين يف كتاب االكتساب حممد بن حسن الشيباقال اإلمام 

                                         
   .٢٨٣ / ٧الذخرية للقرايف ) ١(
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عىل اإلطالق بل هو فرض عند احلاجة ، وقال قوم من جهال أهل التقـشف 
ومحقى أهل التصوف أن الكسب حـرام ال حيـل إال عنـد الـرضورة بمنزلـة 

  .ثم ذكر األدلة عىل ذلك » تناول امليتة

: قول فيه وجاء الترصيح بجريان األحكام اخلمسة يف التاج املذهب إذ ي
واعلم أن البيع والرشاء ينقسامن إىل مخسة أقسام ، ألن كل واحد مـنهام قـد  «

ًيكون واجبا وذلك عند دفع الرضر كسد الرمق ورشاء ماال يتم الواجب إال 

ً ، ومندوبا إذا تضمن اإلنفاق عىل الطاعات ، ًبه ، وحمظورا إذا تضمن الربا

ًحا وهو ما عدا ذلك مامل يلحق بأي قـسم كان عند النداء ، ومباًومكروها إذا 

 . » مما تقدم

وهكذا نجد الرشيعة التي كتب اهللا هلا اخللود وألهلهـا الـصادقني الـتمكن يف 
األرض قائمة عىل أسس من احلفاظ عىل احلاجات اإلنسانية التي ال غنى هلـا عنهـا 

 .يف حفظ نوعها البرشي وعامرة األرض باخلري والبناء واإلصالح 

إذا كان من املرشوع يف حق املسلم أن يعمل ويكسب فعليـه أن يتـذكر و

                                         
   .١٨ / ١٧االكتساب ) ١(
  وذكر الربا هنا املثال عـىل كـل بيـع حـرضه الـشارع وإال فـإن كـل كـسب حمظـور فهـو ) ٢(

 .داخل هنا 
   .٣٠٧ / ٢التاج املذهب ) ٣(
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وأن مهمتـه يف هـذه األرض أكـرب ًدائام أن من الواجب أن ال تستعبده الدنيا 
يعمل عىل مرضـاة ربـه ويوجـه . فيجب عليه أن يعيش هللا .  م من ذلك وأع

 الدنيا بـام وما. اهتاممه يف احلفاظ عىل اإلسالم والدعوة إليه والنهوض بأمته 
فيها من مال وجاه ونفوذ وسلطان إال عوامـل تعينـه عـىل أداء تلـك املهمـة 

قـال : املقدسة ، وقد أخرج البخاري وغريه عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال 
تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اخلميصة إن أعطـى  «:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 . » نتقشريض وإن مل يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فال ا

 

                                         
 . وقد جاء بروايات أخرى ٣٠ ، ٢٩ ص ١٤فتح الباري ج) ١(
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من املعلوم أن امللكية ال تثبت إال بإثبات الشارع هلا وهذا أمر متفق عليه 
ًبني فقهاء الرشيعة اإلسالمية ألن احلق ليس ناشئا من طبائع األشياء وإنام هو 

ات الشارع نايشء من إذن الشارع ومنه حق التملك وإذا كان ال يثبت إال بإثب
فالبد من التعرف عىل طرق وأسباب التملك حتـى يتحـرى املـسلم إثبـات 

 .حقه من طريقه املرشوع 

هذا وقد صنف العلامء هذه األسباب مجلة مـن التـصنيفات باعتبـارات 
 :خمتلفة 

 :باعتبار وجود اإلرادة وعدمها إىل : ًأوال 

ادهـا كـام يف ً أسباب اختيارية وهي مـا كـان اإلنـسان خمتـارا يف إجي- ١
 .االستيالء عىل املباح وسائر العقود 

 وأسباب جربية وهي ما ليس لإلنسان فيها اختيـار كـام يف املـرياث - ٢
 .واملتولد عن اململوك 
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أن ال يدخل يف ملك اإلنسان يشء ما بغري وذلك أن األصل يف الرشيعة 
ة والشفعة ذكرها اختياره إال يف املرياث ويف مجلة من املسائل اجلزئية يف الوصي

لـيس ألحـد ( الفقهاء عىل سبيل احلرص ، ومن هنا جاءت القاعـدة الفقهيـة 
  .)متليك غريه بال رضاه 

كام أن األصل يف الرشيعة أن ال خيرج ملك اإلنسان عنـه بغـري اختيـاره 
 بغري إذا املالك كام يف الـشفعة ولكن الرشيعة أقرت يف بعض أحواهلا التملك

 .ن طعام غريه وبيع أموال املدين املفلس وأخذ املضطر م

 :باعتبار الصفة األصلية إىل : ًثانيا 

 . أسباب منشئة كاألحياء والصيد - ١

 . وأسباب ناقلة كام يف العقود واملرياث - ٢

 : باعتبار الصيغة إىل : ًثالثا 

 . أسباب فعلية كاالستيالء عىل املباح - ١

 .أكثر صور انتقاهلا  أسباب قولية كام يف العقود يف - ٢

 أسباب اعتبارية كام يف املرياث فسببه ليس من بـاب القـول ولكنـه - ٣

                                         
  .١٠٨٢ / ٢  ، املدخل الفقهي العام للزرقا٣١٧األشباه والنظائر للسيوطي ص : انظر ) ١(
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  .ًحالة خاصة اعتربها الشارع سببا لوراثة املال عن امليت

 :باعتبار الشخص الذي تؤول إليه امللكية إىل : ًرابعا 

 . ما كان بعمل رشعي كالتجارة والصناعة والزراعة والصيد -  ١

 .كالزكاة واألرث :  كان بحكم رشعي  ما- ٢

 . ما كان بإرادة الغري كاهلبة والصدقة والوصية - ٣

وسوف أتناول أسباب التملك املرشوع بيشء من التفـصيل واإليـضاح 
 :ًمقسام املبحث إىل أربعة مطالب 

 .يف األسباب املرتتبة عىل اجلهد اخلاص : املطلب األول 

 .رتتبة عىل اجلهاد يف األسباب امل: املطلب الثاين 

 .يف األسباب املرتتبة عىل إرادة الغري : املطلب الثالث 

 . باحلكم الرشعي ةيف األسباب املباح: الرابع املطلب 

                                         
 - ٢٠٤بحث للشيخ حممد عيل السايس يف املؤمتر األول ملجمع البحوث اإلسـالمية ص ) ١(

 .راد املزيد فعليه بالرجوع إليه  إذ فصل القول يف هذه املسألة فمن أ٢٠٥
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 :األجرة عىل العمل املرشوع 

 الرشيعة اإلسالمية يلعب العمل الدور الرئييس يف أسباب التملك يف
لذلك نجد الرشيعة يف كثري من املواضع تبعث عىل العمل والكسب وتدعو 

8  9  :  ;  >  =      <  ?   ﴿: إليه يقول اهللا عز وجل 

A  @   ﴾ ﴿ B  A  @?  >  =  <  ;  :     ﴾ ﴿   J

W    V  U  T   S  RQ  P  O  N  M  L  K ﴾ ﴿    \

                                         
  ) .١٠( سورة اجلمعة ، آية ) ١(
  ) .١٥( سورة امللك ، آية ) ٢(
  ) .٢٠( سورة املزمل ، آية ) ٣(
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  a   ̀ _  ̂    ]c  b    ﴾.  

 آية تتحدث عن العمل بقسميه  )٣٢٨( بل قد ورد يف القرآن الكريم 
الديني والدنيوي والسنة كذلك نجد يف ثناياهـا أحاديـث كثـرية حتـث عـىل 

فقد أخرج البخاري ومسلم وأمحد والرتمذي وغريهم عن أنس بن مالك .  العمل 
ً يـزرع زرعـا أو يغـرس غرسـا ما من مـسلم «: قال  ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنه أن الرسول  ً

 . » فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له صدقة

ً أحد طعاما قد ما أكل «: قال  ملسو هيلع هللا ىلصوأخرج البخاري وغريه أن رسول اهللا 
وأن نبي اهللا داود عليه السالم كان يأكل من . ًخريا من أن يأكل من عمل يده 

 . » عمل يده 

لم والرتمذي والنـسائي بألفـاظ متقاربـة وأخرج مالك والبخاري ومس
والذي نفيس بيـده ألن  «: قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا 

ًيأخذ أحدكم حبله فيحتطب عىل ظهره خري له من أن يأيت رجـال أعطـاه اهللا 
 . » من فضله فيسأله أعطاه أو منعه

                                         
  ) .١٢( سورة اإلرساء ، آية ) ١(
   .٤٨٨ -  ٤٨٣حممد فؤاد عبد الباقي ص / املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم : انظر ) ٢(
   .٤٩٦/ ١ ، فيض القدير ٢١٣ / ١٠سلم النووي عن م) ٣(
 . ، ط احللبي ٢٠٩ / ٥فتح الباري ) ٤(
  .٢١٩ / ١ ، اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان ٤٢٥ / ٤املوطأ برشح الزرقاين ) ٥(
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لكـسب أطيـب سئل أي ا ملسو هيلع هللا ىلصوأخرج احلاكم عن أيب بردة أن رسول اهللا 
 . » عمل الرجل بيده وكل بيع مربور «: وأفضل قال 

ًوبحسب العمل رشفا يف اإلسالم أن يكـون سـببا مـن أسـباب مغفـرة  ً  
ًمن أمسى كاال من عمل يده أمسى مغفورا  «:  ملسو هيلع هللا ىلصالذنوب ، يقول رسول اهللا  ً

 . » له

قـصد ويقرر العلامء أن املباحات تنقلب عبـادات بالنيـة الـصاحلة فـإذا 
املسلم بعمله سد حاجته وحاجة عيالـه واالسـتغناء عـن طلـب الغـري وأن 
يتقوى بام يكسب عىل طاعة اهللا فإنه يف هذه احلاالت يف عبادة يؤجر عـىل مـا 

 .يعمل 

C    ﴿: ويف القرآن الكريم إشارة لطيفة هلذا املعنى فقد قال اهللا تعاىل 

  Q  P  O   N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  S  R
Z  Y  X  W  V  U  T     ﴾  اآلية داللة واضحة وبيان ففي هذه

رصيح عىل أن الغاية من وجود اإلنسان وكذلك اجلن إنام هو لعبادة اهللا 

                                         
 . ، ط املنريية ٤ / ٣ ، وانظر سبل السالم لإلمام الصنعاين ١٠ / ٢املستدرك ) ١(
 .  ٢٤٤ / ٤فتح الباري ) ٢(
  ) .٥٨ - ٥٦( سورة الذاريات ، اآليات ) ٣(
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£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©    ﴿وحده ، ويقول اهللا يف موضع آخر 

«  ª   ﴾  دليل عىل أن حياة املسلم كلها البد ) وحمياي ( ففي قوله
إذن ) العبادة (  اآلية األوىل هو العباد كام حتدد تكون هللا ومراد اهللا من وأن

وعليه فمفهوم العبادة يف . ًفالبد أن يكون املسلم يف كل وقته وحياته عابدا هللا 
 .اإلسالم أعم من ختصيصها بالصالة فقط 

فالصالة عبادة ، واجلهاد عبادة ، وطلب العلم عبادة ، والسعي لكـسب 
إذا توفرت النية الصاحلة وكان املراد وجـه اهللا والـدار . الل عبادة الرزق احل

اآلخرة ، وإذا كان اإلسالم قد أمر املسلم بالعمل وحـث عليـه فقـد ركـز يف نفـسه 
عقيدة تدفعه إىل اإلخالص وعدم الغش واخليانة وجعل الرقيب عليـه خوفـه مـن 

 .ية أموال اآلخرين ة حلامياهللا ورجاءه ملا عنده إضافة إىل املوانع املاد

فبالرتبية النفسية عىل مراقبة اهللا يف العمل يزول الغش وتـذهب اخليانـة 
وبباعث من إيامن املسلم بـاهللا ، ومـن واقـع خوفـه مـن اهللا . ويكثر اإلنتاج 

والرغبة فيام عنده يعمل ويعطي بقدر جهده ويفي بالتزامه وأنى له غري ذلـك وهـو 
لذلك فـإن فـساد الذمـة وخـراب . لنار أوىل به يعلم أن كل حلم نبت من سحت فا

 .الضمري ال وجود هلام يف احلياة اإلسالمية باملجتمع املسلم النظيف 

                                         
  ) .١٦٢( سورة األنعام ، آية ) ١(
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والعامل يف كل باب من أبواب النفع يقوم بفرض كفاية جيب حتققه ولو 
 واترك ذلك كان عىل اجلامعة كلها مغبة تركه وعليها اإلثم أمـام اهللا إذا قـرص

 .ًويرفع اإلثم عنها مجيعا إذا هو قام به يف فرض الكفاية 

والعمل يشمل العمل اليدوي أو العمـل باآللـة التـي تـسري ، وكـذلك 
وتتوقـف مـصالح . األعامل الفنية واألعامل العقلية كلها ممـا حتتاجـه األمـة 

املسلمني عىل جهود العاملني وعىل كل ذي اختصاص حتتاجه األمـة ، وعـىل 
 يف إتقان عملـه فـإن مل يكـن كـذلك فعليـه الـوزر املسلم أن يبتغي وجه اهللا

 .وحسابه عىل اهللا 

والواجب عـىل الدولـة أن تـؤمن احلاميـة ألصـحاب األعـامل وتـسهل 
أسباب الكسب احلـالل يف أمـن وطمأنينـة وإال فكيـف نـستطيع أن نـؤمن 

 .القدرات الفنية والعقلية حتت وطأة اخلوف واملالحقة 

 والكفاية جبانان ال يعيشان إال يف منـاطق ولقد أثبتت التجارب أن املال
 .األمن واالستقرار 

وكام وقف اإلسالم من العامل موقف املعني له بالنصح والتوجيـه عـىل 
ًأداء واجبه وقف كذلك حمذرا صاحب العمـل مـن أن جيـور عـىل العامـل ، 

.  ولكن هذا اإلنذار خطري إذ هو حرب من اهللا وخصومة عىل من يفعل ذلك 
قال اهللا عز وجل ثالثة أنا خـصمهم  «: قال  ملسو هيلع هللا ىلص البخاري أن النبي فقد روى
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ًيوم القيامة رجل أعطى يب ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر 

 . » ًأجريا فاستوىف منه ومل يعطه أجره

ًويف ظل اإلسـالم جيـد العامـل حقـه كـامال بـدون نقـصان ويتحـصل 
هلا العامـل يف جـو يـسوده العـدل صاحب العمل عىل أكرب طاقة يستطيع بذ

ظـل عمـل جـاد وتشيع فيه روح األخوة ولن تستطيع البـرشية أن تـنعم يف 
 .وصادق من العاملني ووفاء من قبل أصحاب العمل إال يف ظل اإلسالم 

 

                                         
  ) .٢٢٢٧(  ، حديث رقم ٤١٧ / ٤فتح الباري : انظر ) ١(
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أبـواب الكـسب واملرابحـة وهـي ممـا ورد الـنص التجارة مـن أوسـع 
  :  ملسو هيلع هللا ىلصباألقطـار لغـرض التجـارة يقـول النبـي  ففـي التنقـل ابالرتغيب فيه

واجلالب هو الذي يشتغل يف التجارة  » اجلالب مرزوق واملحتكر ملعون «
ًاخلارجية تصديرا للسلع ومرابحة بالعمل فيها وذلك بنقل األشياء املـصنعة 

 .من يد إىل يد مما يروج اإلنتفاع بالسلعة 

يعة من الطرق القويمة والبد أن تكون املتاجرة حسب ما تقرره الرش
املرسومة يف التبادل برشوطها املتعلقة بالعني أو املتبادلني أو اهليئة التي تتم 

9  :     ﴿ : اهللا تعاىل يف سورة النساء بواسطتها هذه األشياء ، يقول 

                                         
البيعان باخليار مامل يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هلام يف بـيعهام وإن « : ويقول عليه السالم ) ١(

 ، وقـد أخـرج ١٣٧ / ٢اللؤلـؤ واملرجـان / عليـه متفـق  » كتام وكذبا حمقت بركة بيعهام
ابن ماجه واحلاكم وأبو يعىل وغريهم عن ابن عمـر سـنن أيب ... حديث اجلالب مرزوق 

   .٣٤٩ / ٥ ، نيل األوطار ٧٢٩ - ٧٢٨ / ٢ماجه 
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  F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;
G ﴾   .النتفاع للمصلحة فإذا كان األمر كذلك فقد أباح اهللا التبادل وا

ًالعائدة إىل املتعاملني خمتارا ، وتظهر حكمة الترشيع يف حتريم االحتكار ألنه 

 .ال يعتمد عىل االختيار والرىض بل يعتمد عىل االضطرار 

 .ًومن أوسع أبواب التجارة انفتاحا أمام الربح البيع 

  يفيقول روجيه جارودي الفيلسوف الفرنيس يف حمارضاته التـي ألقاهـا
إن اإلسالم قد نام وتطور يف املدن رغم أنه قد نشأ يف دولة تـسودها  «القاهرة 

جتاريـة  حضارة الطريقة البدوية يف احلياة وقدم اإلسالم للعامل املظاهر األوىل
ــا ــل انتاجه ــصادية بك ــروف االقت ــد الظ ــذلك أوج ــة وب ــة والروحي  املادي

 . » واالجتامعية من أجل بعث اإلنسانية وازدهارها اجلديد

فجارودي إىل جانب ما يعرتف به مـن مزايـا اإلسـالم العديـدة يعطـي 
 .األمهية األوىل ملا سامه باحلضارة التجارية التي أوجدها اإلسالم 

واحلق الذي ال مراء فيه أن اإلسالم قد أعطى التجارة حقها إذ وضع هلا 
ازدهارهـا من الضامنات والقواعد ما يكفل استقامة التعامل فيها ويؤدي إىل 

                                         
  ) .٢٩( سورة النساء ، آية ) ١(
 مـن األهـرام يف ً نقال٨٤مقومات االقتصاد اإلسالمي لألستاذ عبد السميع املرصي ص ) ٢(

 . الصادر بالقاهرة ١٩٦٩ نوفمرب ٢٦ / ٢٥عددها 
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 .ملا للتجارة من أمهية يف احلياة االقتصادية 

لتنظيم األسواق واإلرشاف عىل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد بدأ نظام احلسبة منذ عهد النبي 
سري األمور فيها والتزام احلدود الرشعية يف التعامل ألن التجارة كانـت مـن 
أهم موارد الكسب يف جزيرة العرب ومازالت من أهم موارد الثروة يف العامل 
اليوم ، ولقد كانت سفن الصحراء جتوب األرض عرب مرص والشام والـيمن 

اإلسالمية بل قد وصلت التجـارة اإلسـالمية لتنقل التجارة وفارس والروم 
إىل جنوب رشق آسيا لتنقل مع جتارها احلضارم رمحة اإلسالم وعدله فتدخل 

 تربيتـه ًتلك البالد يف دين اهللا أفواجا وتلك بعض مظاهر عظمة اإلسـالم يف
 .للتجارة وتنمية التجارة 

هذا وقد نظمت الـرشيعة اإلسـالمية األحكـام التفـصيلية للتجـارة يف 
وغريها مما يدخل يف أحكام التجارة يف ... أبواب البيوع والسلم والرشكات 

 .الفقه اإلسالمي 

والتجارة يف ديننا احلنيف تقوم عـىل مبـادئ واضـحة مـن حتـريم الربـا 
 وكافة صنوف اخلـداع والتغريـر ، كـام تقـوم عـىل مبـدأ واالحتكار والغش

السامح باملنافسة البعيدة عن اإلرضار بالناس والتالعـب يف ارزاقهـم والتـي 
  تؤدي إىل حتسني اإلنتاج وعـدم الـتحكم باألسـواق يقـول العزيـز احلكـيم 

﴿   â  á   à   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö
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é      è  ç  æ    å  ä  ã   ﴾ ﴿     «  ª  ©  ¨  §  ¦

µ  ´  ³        ²  ±   °  ¯  ®  ¬   ﴾ . 

وأخرج البخاري ومسلم وغريمها عن حكيم بن حزام قـال رسـول اهللا 
البيعان باخليار مامل يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هلام يف بيعهام وإن كتام  «:  ملسو هيلع هللا ىلص

 . » وكذبا حمقت بركة بيعهام

عامالت الناس بعضهم مع بعض عىل أسـاس فاإلسالم يريد أن تقوم م
ً واإلخالص والتعاون لتكون املكاسب حالال يرىض العبد ربه هبـا إن العدل

 .ه اخلري العديدة املتنوعة ورصفها يف ما يقربه من اهللا عىل وج

ًومن أجل حتقيق ذلك فقد رشع اإلسالم يف حق البـائع أن يكـون عاملـا 

فقـه تال يبيع يف سوقنا إال من  «: اهللا عنه بفقه البيع والرشاء يقول عمر ريض 
 . » وإال أكل الربا شاء أم أبى

                                         
   .١٨٣ - ١٨١سورة الشعراء ) ١(
   .٢ - ١سورة املطففني ) ٢(
   .١٣٨ / ٢اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان ) ٣(
   .٨٢ / ٢إحياء علوم الدين ) ٤(
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ًالصناعة والزراعة من وسـائل اإلنتـاج التـي تعـود عـىل األمـة أفـرادا 

ومجاعات بالكسب وسد احلاجات وقضاء املصالح املهمة حلياة البرش ، لذا نجد أن 
ة مرافق اإلنتاج ومن أمهها الزراعـة والـصناعة مـن فـروض اإلسالم جعل مبارش

 نالكفاية التي يأثم اجلميع برتكها فعىل أصـحاب رؤوس األمـوال مـن املـسلمني أ
يفوا بجميع حاجيات املجتمع املسلم وأن يتعاون معهم احلاكم املـسلم بـالتخطيط 

 .ًوالتنظيم وإال كان اجلميع حكاما وحمكومني آثمني 

ًين يف يومنـا هـذا نقـصا زراعيـا ونـدرة صـناعية يف الـبالد وإذا كنا نعـا ً

ًاإلسالمية فإن هذا ال يعود إىل الـدين ولكـن إىل أبنائـه الـذين جهلـوه أوال 

لكـن .. ًوتنكروا له ثانيا مع ما أصيبت به هذه األمة من عوامل اهلدم اخلارجيـة 
جاهتم التي البد ًواقعهم املتخلف ال حيمل اإلسالم منه شيئا إذ قد جعل كل احتيا

 .هلم منها يف حياهتم من صناعة وزراعة وغريمها من فروض الكفاية 

جاء يف تفسري . ( ولنستمع إىل فقهاء اإلسالم وهم يقررون هذه احلقيقة 
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الواجب عىل سبيل الكفاية وهو مهم متحتم ، قصد حـصوله مـن : التحرير 
نيوي كالـصنائع املحتـاج إما ديني كصالة اجلنازة ، وإما د: غري نظر إىل فعله 

  .)إليها 

ــة اجلــرف  وبــني النــووي رمحــه اهللا يف املنهــاج أن مــن فــروض الكفاي
: ومثل صاحب هناية املحتاج ومغني املحتاج .  والصنائع وما تتم به املعايش 

وعلل لذلك صاحب .  واخلياطة واحلجامة والبيع والرشاء وغريها بالتجارة 
ن قيام الدنيا هبذه األسباب وقيام الدين يتوقف عىل أل «: مغني املحتاج فقال 

أمر الدنيا حتى لو امتنع اخللق منه أثموا وكـانوا سـاعني يف إهـالك أنفـسهم 
  ولكن النفوس جمبولة عىل القيام به فـال حتتـاج إىل احلـث عليهـا والرتغيـب 

 . » فيها

ا عىل تركه لو حتالفو «:  أهم وأرصح إذ قال وقال يف هناية املحتاج ما هو
 . » أثموا وقوتلوا

: وختام املسك يف هذه األقوال حديث ابن تيمية يف هذا الشأن إذ يقـول 
ومن ذلك أن حيتاج الناس إىل صناعة ناس مثل حاجة النـاس إىل الفالحـة  «

                                         
   .٤٢/  ١حاشية ابن عابدين :  ، وانظر ٢١٣ / ٢تيسري احلرير ) ١(
   .٢١٣ / ٤مغني املحتاج ) ٢(
   .٥٠ / ٨ ، ١١٣ / ٤هناية املحتاج ) ٣(
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والنساجة والبناية فإن الناس البد هلم من طعـام يأكلونـه وثيـاب يلبـسوهنا 
لب هلم من الثياب ما يكفيهم كام كان جيلـب إىل ومساكن يسكنوهنا فإذا مل جي
، كانت الثياب جتلب إليهم من اليمن ومرص  ملسو هيلع هللا ىلصاحلجاز عىل عهد رسول اهللا 

والشام فإذا مل جيلب إىل ناس البلد ما يكفـيهم احتـاجوا إىل مـن ينـسج هلـم 
الثياب ، والبد هلم من طعام إما جملوب من غري بلدهم وإما من زرع بلـدهم 

. لغالب وكذلك البد من مساكن يسكنوهنا فيحتـاجون إىل البنـاء وهذا هو ا
هلذا قال غري واحد من الفقهـاء مـن أصـحاب الـشافعي وأمحـد بـن حنبـل 
وغــريهم كــأيب حامــد الغــزايل وأيب الفــرج بــن اجلــوزي وغريمهــا أن هــذه 

 . » الصناعات فرض عىل الكفاية فإنه ال تتم مصلحة الناس إال هبا

ا الزمن تتحتم الفرضـية بالقيـام بالزراعـة والـصناعة ال يف هذ «: أقول 
جيلبهام وذلك ملا يرتتب عىل االكتفاء باالسترياد من حتكم القوى الكـادرة يف 
مصالح الناس بل ويف مقومات معيشتهم الرضورية ، ولو أن الدول املصنعة 

. أوقفت منتوجاهتا عىل املستوردين الضطربت حياهتم وضاعت مـصاحلهم 
بإقامـة الـصناعات فإن األمة لـن تـسلم مـن عهـدة هـذا الواجـب إال هلذا 

 ... » والزراعة يف بالد املسلمني

                                         
 . ، توزيع اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ٢١احلسبة يف اإلسالم ص ) ١(
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وما أظنني بعد ذلك يف حاجة إىل احلديث عن أمهية الزراعـة والـصناعة 
 .يف املنهج اإلسالمي بعد هذا البيان 

د وإذا كانت الشيوعية ال هتتم إال بالصناعات الثقيلة لعدم اهتاممها بالفر
بل لكون الفرد ال قيمة له عندها فاإلسالم يأمر بام يسد حاجة األمـة ويعـود 

 .عليها بالنفع يف حياهتا بجميع األنواع واألشكال 

مـا  «:  ملسو هيلع هللا ىلصيرغب يف الزراعـة بقولـه  ملسو هيلع هللا ىلصوإىل جانب ذلك نجد الرسول 
ًمن مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو إنسان أو هبيمـة إال  ً

 . » ه صدقةكان له ب

وإذا ورد من األحاديث ما ينهى عن الزراعة وأتباع أذناب البقر فـاملراد 
لـذا نجـد . منها أال ينرصف املسلمون عن اجلهاد وإعالء كلمة اهللا إىل ذلـك 

باب مـا حيـذر  «: البخاري يبوب هلذه األحاديث وهو الفقيه يف تبويبه بقوله 
 . » زة احلد الذي أمر بهمن عواقب االشتغال بآلة الزرع أو جماو

وقال القرطبي يف اجلمع بني األحاديث التي وردت باحلث عىل الزراعـة 

                                         
   .٢١٥ - ٢١٣ / ١٠النووي عىل مسلم ) ١(
   حـزم  ، وانظـر يف هـذا املعنـى املعـىل البـن٤٠ / ٢صحيح البخاري بحاشية الـسندي ) ٢(

٥٢ - ٥١ / ٩.   
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والرتغيب فيها واألحاديث التي يظهر منها النهي عن الزراعة بحمل النهـي 
وبـذلك قـال ابـن حجـر . عن االستكثار واالشـتغال بـه عـن أمـر الـدين 

ويف  «: بقولـه )  مـسلم مـا مـن( عـىل حـديث العسقالين يف الفتح وعقـب 
وفيه فساد قول من أنكر ذلك من املتزهـدة .. احلديث فضل الغرس والزرع 

ومحل عىل ما ورد يف التنفري عن ذلك عىل ما إذا شغل عن أمر الـدين ، فمنـه 
  . » ال تتخذوا الضيعة فرتغبوا يف الدنيا «ًحديث ابن مسعود مرفوعا 

غلها بنفسه فإذا مل يكن لديه مـن واإلسالم يدعو مالك األرض ألن يست
ألن يمنحهـا أخـاه ليقـوم القدرة ما متكنه من ذلك فـإن اإلسـالم قـد ندبـه 

وإال فعليه أن يستغلها عن طريق غريه وال جيـوز . بزراعتها واالستفادة منها 
له أن يرتك أرضه بدون استغالل أو استثامر ألهنا من مـصادر اإلنتـاج الـذي 

 .ك باإلجارة أو املساقاة أو املزارعة حتتاجه األمة ويكون ذل

                                         
   .٣ - ٢ / ٥فتح الباري ) ١(
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 : املال املباح 

هو املال الذي مل يدخل يف ملك حمرتم وال يوجد مانع رشعي من متلكـه 
فإذا كان كذلك صح متلكه ألي شخص يسبق يف االستيالء عليه وإحـرازه ، 

فالسمكة . حليازة التي هي أساس امللكية فسبق اليد يف االستيالء هو أساس ا
يف املاء مباحة وبصيدها خترج عن كوهنا مباحـة وتـدخل يف ملكيـة صـائدها 
وكذلك الغزال يف الصحراء واملاء يف منابعه والكأل يف منابعـه واألشـجار يف 

 .الرباري غري اململوكة 

ن ولكل نوع من املال املباح طريق لالسـتيالء عليـه وحيازتـه ، ذلـك أل
مجـاد ، ونبـات ، : األموال املباحة التي مل يتملكها أحد من العباد ثالثة أنواع 

 :فكان االستيالء عىل أنواع ثالثة . وحيوان 

 . استيالء عىل مجاد - ١

 . استيالء عىل نبات - ٢

 . استيالء عىل حيوان - ٣
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 : االستيالء عىل اجلامد :ًأوال 

ًأو نـارا ، أو أرضـا ، أو معـادن ، أو تكون مـاء ،  اجلامدات املباحة إما أن ً

ولكل نوع مـن األنـواع املـذكورة طريـق لالسـتيالء عليـه . ليسا من اجلامد 
 :وإليك بياهنا . وحيازته 

 

 :يقسم العلامء املياه إىل األنواع اآلتية 

  . املياه املحرزة يف نحو إناء أو خزان ، أو بركة أو نحو ذلك- ١

 . مياه البحار واألهنار والقنوات العظام - ٢

 . املاء الذي يستخرجه مالك األرض كبئر أو عني مستنبطة - ٣

ً املاء الذي يكون ظاهرا يف األرض اململوكـة ويكـون قلـيال كعـني - ٤ ً

 .صغرية 

 . ماء بئر حفرت يف أرض موات - ٥

 :النوع األول 

نه ملك لصاحبه جيوز بيعه ومنع اتفق الفقهاء بالنسبة للنوع األول عىل أ
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 ، وقد حكى ابن املنذر اإلمجاع عىل ذلك وقـال الـشوكاين رمحـه سائر اخللق عنه
  .ًاملاء املحرز يف اجلرار ونحوها ملك إمجاعا: اهللا يف نيل األوطار 

 :النوع الثاين 

اتفق الفقهاء عىل أن هذا النوع من املياه مباح يـستوي النـاس فيـه فهـم 
كون فيه رشكة إباحة ينتفعون به انتفاعهم بالـشمس واهلـواء ، وانتفـاع مشرت

  .األفراد هنا مرشوط بعدم اإلرضار بالعامة

 :أما النوع الثالث 

  .فقد اختلف العلامء فيه عىل مذهبني

ذهب مجهور الفقهاء إىل أن املـاء الـذي يف العـني أو البئـر غـري : األول 
ق به من غريه فـإذا فـاض يشء عـن حاجتـه مملوك وإنام صاحب األرض أح

                                         
ــاجوري ) ١( ــية الب ــي ٤ / ٢حاش ــد ٦٢ / ٤ ، املغن ــن عبي ــوال الب ــدائع ٤٢٣ ، األم    ،  الب

  ١٨٨ / ٦.  
   .٣٤٤ / ٥نيل األوطار ) ٢(
  .٢٦١ / ٤ ، زاد املعاد ١٣٥ / ٣ ، امللكية لعيل احلصيف ٤٠ / ٢حاشية الباجوري ) ٣(
 ، ٤٣٥ / ٥ ، ٦٢ - ٦١ / ٤ذهب الفقهاء وتفـصيل أدلـتهم وتوجيههـا املغنـي م: انظر ) ٤(

 ، وحكى صـاحب الـروض النـضري ٣٣٥ / ٣ ، البحر الزخار ١٨٩ / ٦بدائع الصنائع 
   .٣١٠ / ١اإلمجاع عىل أن صاحب املاء أحق به من غريه 
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 .وطلبه آخر وجب عليه أعطاؤه 

ذهب بعض الشافعية وبعض الزيدية واإلمامية وهي رواية عـن : الثاين 
ًاإلمام أمحد إىل أنه مملوك مستدلني بأنه نـامء ملـك فهـو إذا مملـوك لـصاحب 

 .األصل يترصف فيه ترصف املالك يف أمالكهم 

 :ل فقد استدلوا ملذهبهم بام يأيت أما أصحاب املذهب األو

  .إلخ املتقدم ذكره.  حديث الناس رشكاء يف ثالث - ١

عن بيع املاء يف حديث جابر عنـد مـسلم وأمحـد ويف  ملسو هيلع هللا ىلص هنى النبي - ٢
 ، » هنى عن بيع فضل املـاء ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  «:  ونصه  املزينحديث إياس بن عبد

 . جواز متلكه فإذا كان قد هنى عن بيعه فذاك دليل عدم

 ملكـه بأنـه لـيس وردوا عىل أصحاب املذهب الثاين يف قوهلم أنـه نـامء
كذلك وإنام جيري من حتت األرض إىل ملكه فأشبه املاء اجلـاري يف النهـر إىل 
ملكه عىل أن الفقهاء القائلني بعدم التملـك يقـررون بـأن صـاحب األرض 

 .أحق به من غريه لكونه يف ملكه 

ًاملاء خلقه اهللا يف األصل مـشرتكا بـني العبـاد  «: ه اهللا قال ابن القيم رمح

                                         
   .١٠٤ص : انظر ) ١(
   .٢٢٩ - ٢٢٨ / ١٠صحيح مسلم برشح النووي ) ٢(
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والبهائم وجعله سقيا هلم فال يكون أحد أخص به من أحد ولـو أقـام عليـه 
 ثم فأما من حاز يف قريته أو إنائه فذاك غري املذكور يف احلديث. وبنى عليه 

ملوكـة عقب بعد ذلك عىل مسألة ملك ماء البئر املـستنبطة ومـاء العيـون امل
وقواعد الرشيعة تقتيض املنع من بيع هذا املاء فإنه إنـام كـان لـه حـق  «بقوله 

فـإذا اسـتغنى ... املتقدم يف سقي أرضه من هذا املاء املشرتك بينه وبني غـريه 
  . » عنه مل جيز له املعاوضة عنه وكان املحتاج إليه أوىل به بعده

 :النوع الرابع واخلامس 

أمـا النـوع اخلـامس فحكمـه أن .  فحكمه حكم النوع الثالث أما النوع الرابع
دوابه وأهله وما فاض عن حاجته وجب صاحبه أحق به من غريه بمقدار ما يسقي 

 .واهللا أعلم . عليه بذله لغريه يف حال الطلب بغري عوض 

 

 يف ً احلركة علوا يف الغالب ، فإذا كانـت مـشتعلةالنار جوهر ميضء دائم
يشء مباح كاألعشاب وأخشاب الغابات أو أي مـادة مـشتعلة مـن غـري أن 

                                         
   .١٠٤انظر ص .  الخ .. يقصد حديث الناس رشكاء يف ثالث ) ١(
   .٢٥٩ / ٤زاد املعاد ) ٢(
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 ... حلديث الناس رشكـاء يف ثـالث. حيرزها أحد فهي مباحة إباحة عامة 
يف احلديث اآلنف الذكر عـىل ) النار ( وقد اختلف العلامء يف مد وطول . إلخ

 :آراء ثالثة 

 .الستضاءة منها  أن املراد هبا االستصباح بالنار وا:األول 

  يقول أن املراد هو احلجارة التي توري النار إذا كانـت يف مـوات:الثاين 
ف بني العلامء هنا يف أهنا ال ختتص بأحـد وعىل كال الرأيني فال خال. األرض 

 .من الناس 

 فقد ذهب القائلون به إىل أن املراد هبا الـشجر الـذي :أما الرأي الثالث 
ه تفصيل فإن كان الشجر ونحوه ما يزال يف الصحراء  الناس وهذا فيحيطبه

ًاملباحة التي ليست ملكا ألحد قام بإعدادها واستنباهتا لغاية يريدها فإهنـا يف 

هذه احلالة مباحة للجميع وجيوز لكل واحد ممن جيوز له التملك أن حيوزهـا 
ــاس  ــن الن ــد م ــا أح ــا إذا أرضمه ــن ناره ــستفيد م ــرزه .  وأن ي ــا إذا أح أم

ًتطاب واستوىل عليه استيالء رشعيا فهو له جيوز له بيعه ومنع غريه منه باالح

ًبدليل حديث الرجل الذي هناه عن السؤال وقال له ألن تأخذ حبال فتحطب 
فدل عىل أن بيع احلطـب  .  خري لك من أن تسأل الناس أعطوك أم ردوك

                                         
  ) .١٠٤( انظر ص ) ١(
   .٣٤٤ / ٥نيل األوطار ) ٢(
   .٣٥٦ / ٣ ، حتفة األحوذي ٤٢٥ / ٤انظر نصوصه يف املوطأ برشح الزرقاين ) ٣(
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 ، وكذلك إذا حال اإلحراز جائز فهو دليل التملك فلو مل يتملك ملا جاز بيعه
 احلطب والعناية به ومحايته ففي هذه احلال ال جيوز األخذ منـه تقام باستنبا

 .إال برضا من صاحبه 

 

 :مقدمة 

االستفادة من هذه األرض ويرس له السبل لـذلك منح اهللا اإلنسان حق 
األرض  « : إن هو قام بإحيائها واالستيالء عليها بقوله عليه الصالة والسالم

 . » ًأرض اهللا والعباد عباد اهللا من أحيا مواتا فهي له

التحجـري ، ثـم : وانتقال ملك هذه األرض إىل األفراد يمر بمراحل هي 
اإلحياء ثم يأيت بعـد ذلـك دور االسـتثامر ويف هـذا املطلـب أتعـرض هلـذه 
  املراحل من حيث دور كل مرحلة من هـذه املراحـل يف تثبيـت كـسب هـذه 

 .ألرايض ا

 

                                         
   .٣٤ / ٣لقدير فيض ا. قال اهليثمي رجاله رجال الصحيح وصححه السيوطي ) ١(
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 )التحجري ( 

وضـع العالمـات أو رضب :  لغة يـراد بـالتحجري يف اللغـة :التحجري 
 .األعالم عىل قطعة األرض املراد حيازهتا 

ًقال يف املصباح األرض جعلت عليها منارا وأعلمت علـام يف حـدودها  ً

  .حليازهتا

اء أو يطلق التحجري ويراد به الرشوع يف عمليـة اإلحيـ: ماهية التحجري 
البــدء بنقــل األرض املــوات مــن حالتهــا املجدبــة إىل اخلــصب وصــالحية 

 ، وذهب البعض إىل أن التحجري هـو عالمـة أو أمـارة عـىل إرادة اإلنتاج
اإلحياء ملنع الغري من التجاوز عىل قطعة األرض املحـازة بتلـك األعـالم أو 

  .األمارات

تحجري بحيث يشمل املدلولني أما الشافعية فقد ذهبوا إىل توسيع نطاق ال
ومـن رشع  «: اإلمارة عىل اإلحياء والرشوع فيه فقـالوا : ًالسابقني معا ومها 

                                         
   .١٣٣ / ١املصباح املنري ) ١(
 . ، النارش مكتبة الرياض احلديثة ٥٦٩ - ٥املغني : انظر ) ٢(
   .٧٤البحر الزخاري :  ، وانظر ١٣٨ - ٨رشح اهلداية : انظر ) ٣(
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ًبقعـة بنـصب أحجـار أو غـرز خـشبا  ّيف عمل إحياء ومل يتمه أو علـم عـىل

 . »فمتحجر 

. الـرشوع يف اإلحيـاء ألن وضـع العالمـات : واحلق أن التحجري هـو 
اء دليل عىل الرشوع فيه فهو عمل مرحيل للوصول إىل الدالة عىل إرادة اإلحي

 .الغاية املرادة من األرض 

والتحجري ليس بإحياء ولكنه يصري بالتحجري أحق الناس بام حتجره ألنه 
  من سبق إىل مامل يسبق إليه مـسلم فهـو أحـق  «: أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النبي 

ر يف منزلته يف أحقيته عىل رواه أبو داوود فإن نقله إىل غريه أصبح اآلخ.   » به
  . غريه وذلك ألن صاحبه أقامه مقامه

ًوقد حدد بعض العلامء مدة ثالث سنوات للتحجري أرضا يريد إحياءها 

فإن قام بإحيائها أصبحت له وملكها هبذا السبب وإال فـإن عليـه أن يرتكهـا 
عـادى  «: قولـه  ملسو هيلع هللا ىلصفقد جاء عن النبي .  لغريه من املسلمني ليستفيدوا منها 

ً هللا وللرسول ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضا ميتـة فهـي لـه ولـيس األرض

 . » ملحتجر حق بعد ثالث سنني

                                         
   .٣٣٦ - ٥هناية املحتاج ) ١(
 . ، النارش مكتبة الرياض احلديثة ٥٦٩ / ٥املغني : انظر ) ٢(
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 عن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه قـال وجاء يف اخلراج أليب يوسف
ًمن أحيا أرضا ميتة فهي له ولـيس ملحتجـر حـق بعـد ثـالث  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ً بأنه يؤخذ منه أن من حتجر حقـا وعقب أبو يوسف عىل حديث عمر. سنني 

وترك البعض اآلخـر مـن الفقهـاء . بعد ثالث سنني ومل يعمل به فال حق له 
فإن طالت املدة  «: هذه املدة لرأي اإلمام ويف ذلك يقول ابن قدامة يف املغني 

عليه فينبغي أن يقول له السلطان إما أن حتييه أو ترتكـه ليحييـه غـريك ألنـه 
فـإن سـأل ...  حق مشرتك بينهم فلم يمكـن مـن ذلـك ضيق عىل الناس يف

 وجـاء يف حاشـية اإلمهال لعذر له أمهل الشهر والـشهرين ونحـو ذلـك
   . ما يفيد معنى الكالم اآلنف الذكريالباجور

وترك املدة لرأي اإلمام أقوى ملا فيه من حتقيق مـصلحة األمـة  «: أقول 
 . » لكًأفرادا ومجاعات عند اقتضاء املصلحة ذ

 

 

                                         
  ) .١٢٧٩(  وقد جاء يف جملة األحكام الفصلية ما يفيد ذلك يف املادة ١٠٢ -  ١٠١اخلراج  )١(
   .٤٢٠ / ٥املغني ) ٢(
   .٣٩ / ٢حاشية الباجوري ) ٣(
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 ، فكل أرض ًاملوات هو األرض اخلراب الدارسة وتسمى ميتة ومواتا
ًال يملكها أحد من اآلدميني وال ينتفع هبا أحد أفرادا أو مجاعات فهـي أرض 
موات وقد عرب القرآن الكريم عن األرض التي مل تـستغل بأهنـا ميتـة فقـال 

�  ¡  ¢     £  ¤  ¥  ¦  §  ¨    z  }  |   {  ~    ﴿: تعاىل 
© ﴾ . 

ما ليس بملك ألحـد هـي مـن  «: عرف احلنفية األرض املوات بقوهلم 
وهذا قول  » مرافق البلد وكانت خارجة عن البلد سواء قربت عنه أو بعدت

ماال ينتفع بـه : أما أبو يوسف فاألرض املوات عنده هي .  حممد وبه الفتوى 
ًاء عنه أو غلبته عليه أو كونه منقطعا عن العمران وما من األرض النقطاع امل

  .أشبه ذلك

هو األرض التي ال مالك هلـا وال ينتفـع : وعرف املالكية املوات بقوهلم 
 لعامر قرب من ًحريامًهو ما مل يكن عامرا وال :  وعرفه الشافعية بقوهلم هبا

                                         
 . ، النارش مكتبة الرياض احلديثة ٥٦٣ / ٥املغني ) ١(
  ) .٩( سورة فاطر ، اآلية ) ٢(
   .٤٣١ / ٦حاشية ابن عابدين ) ٣(
   .٢٩٣ / ٢السالك بلغة ) ٤(
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  .العامر أو بعد

 بعـث النـشاط واحليـاة يف األرايض واإلحياء عمليـة مرحليـة يـراد هبـا
املجدبة املوات وإعدادها للقيام بمهمتها األصلية وهي اإلنتـاج الزراعـي أو 

 .املرابحة عن طريق البيع واالستثامر والبناء 

 

 ذهــب مجــاهري العلــامء إىل أن األرض املــوات أرض مباحــة جيــوز - ١
 . عليها ومتلكها باإلحياء عىل خالف بينهم يف رشوط اإلحياء االستيالء

 ذهب اإلمامية إىل أن موات األرض ملك لإلمام ال يملكه أحد وإن - ٢
أحياه مامل يأذن له اإلمام بل قد رجح حممد باقر الصدر بأن اإلحياء بـإذن اإلمـام ال 

  .ًجييز التمليك إنام يكون للحمى حق فيها وتظن ملكا لإلمام

 :استدل اجلمهور ملذهبهم بام يأيت 

 أخرج البخاري ومسلم وغريمها عـن عائـشة ريض اهللا عنهـا عـن - ١

                                         
   .٣٦١ / ٢مفتاح املحتاج ) ١(
   .٤١٨ - ٤١٥اقتصادنا ملحمد باقر الصدر : انظر ) ٢(
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، قـال  » ًمن عمر أرضا ليست ألحد فهو أحـق هبـا «: قال  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 .عروة قىض بذلك عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه يف خالفته 

  والنـسائي عـن  وأخـرج البخـاري وأمحـد وأبـو داوود والرتمـذي - ٢
ًمـن أحيـا أرضـا ميتـة فهـي لـه  «:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عروة بن الزبري قال 

 . » وليس لعرق ظامل حق

ًفهذه األحاديث مجيعها تدل برصيح نصها عىل أن من وجد أرضا مواتـا  ً

ليست بملك ألحد وال تعلق هبا من مـصالح املـسلمني يشء فـإن إحياءهـا 
  . للمحييًمباح وتصبح بعد متامه ملكا

أما دليل اإلمامية فيام ذهبوا إليه فقد بنوه عـىل قاعـدة أن األرض كلهـا 
لإلمام وأمجعوا عىل هذه القاعدة التي يدعون أهنا مبنية عىل حديث مروي يف 

 . » واألرض كلها لنا «صحيفة الكابيل التي يقول فيها 

 عمر ريض وفعله ، وقضاء ملسو هيلع هللا ىلصول النبي ما ذهب إليه اجلمهور ملا صح ق
ًاهللا عنه من بعده ومل يعلم له خمالف من الصحابة فكان إمجاعا يرد به عىل مـن 

                                         
   .٣٤٠ / ٥نيل األوطار ) ١(
 .  احللبي ٤١٥ / ٥ ، البخاري برشح ابن حجر العسقالين ٢١ / ٤املوطأ برشح الزرقاين ) ٢(
   .١٥٨ / ٢سنن أيب داود ) ٣(
  . ١٤٢ / ٦البيهقي ) ٤(
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أنكر هذا احلكم وعليه جرى العمل يف عصور اإلسـالم املتتاليـة إذا حتققـت 
  .رشوط اإلحياء وزالت موانعه

 

فالرشوط . هناك رشوط متفق عليها وأخرى خمتلف فيها أعرضها بإجياز 
 :ليها هي ع

 أن تكون خارجة العمران فاألرض الداخلـة يف العمـران ال تعتـرب - ١
 .ًمواتا 

 أن ال تكون مملوكة ألحد أو تعلقت هبا مصلحة األمة بأن تكون قد - ٢
  .اختذت مرعى أو هبا معدن ظاهر حتتاجه األمة

 :أما املختلف فيها فهي 

 ، ويرى أبو حنيفة أن امية ، واإلم إذن اإلمام وبه قال أبو حنيفة- ١

                                         
   .١٥٢ / ٧الطويس يف التهذيب ) ١(
 . ، النارش مكتبة الرياض احلديثة ٥٦٦ / ٥املغني ) ٢(
   .٦٤اخلراج أليب يوسف ) ٣(
   .٣ - ٢الطويس يف اخلالف ) ٤(
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 .ذلك ما هو إال من أجل فض املنازعات ودرء املفاسد 

 ،  ، والزيدية ومعهم الظاهريةأما الصاحبان ومجاهري أهل العلم
أمـا أبـو حنيفـة فإنـه . فال يرون هذا وعليه فإن اجلمهور ينظرون إىل الواقع 

افق أبو يوسف رأي شيخه وأظهـر ينظر إىل املتوقع فيدفعه بإذن اإلمام وقد و
 .أنه إنام أراد ما قلناه من دفع ما يتوقع من اخلصومة بني املحيني 

واحلق ما ذهب إليه اجلمهور يف حالة عدم اخلصومة والشقاق فإن كـان 
ملا فيه مـن حتقيـق .  كذلك فإذن اإلمام فيصل األمر وقاطع النزاع فالبد منه 

ى يف هذا الزمن إال أن الـنفس قـد شـحت وما أر. ( املصالح ودفع املفاسد 
وبحب املال قد ملئت وال عاصم من وقوع املنازعـات إال األخـذ بـرأي أيب 

 ) .حنيفة وباهللا التوفيق 

  البعد عن العامر وبه قال أبو يوسـف واإلمـام أمحـد ابـن حنبـل- ٢
  واجلامهري عىل خالفهام وقد حـدد أبـو يوسـف البعيـدة بـام يـساوي مقـدار 

                                         
   ، حاشـية الدسـوقي ١١٢ ، امللكية ونظريـة العقـد أليب زهـرة ٤٢٥ - ٢الروض املربع ) ١(

٦٢ - ٤.   
   .٢٣٣ - ٨املحىل ) ٢(
   .٧١ - ٤البحر الزخار ) ٣(
 . ، النارش مكتبة الرياض احلديثة ٥٦٦ - ٥املغني ) ٤(
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 أو إذا كان من هبا ال يسمع جهوري الصوت إذا صـاح يف أدنـى )ة غلو( 
 .العمران منها 

 وذلك هـو الـراجح فـيام نـرى ألن واإلمام أمحد يرتك املسافة للعرف
 .وباهللا التوفيق .  التحديد حيتاج إىل دليل وال دليل عليه 

 

ً هذا اجلانب بام أراه كافيا فال داعـي للتكـرار سبق وأن فصلت القول يف

وإنام أعرض له بالقدر الذي يظهر آراء العلـامء يف جـواز كونـه مـن أسـباب 
 .الكسب املرشوع 

ًإما أن يكون املعدن ظاهرا ، أو : ال خيلو املعدن يف هذه احلالة من أمرين 

ه لتعلق حاجة الناس ًفإن كان املعدن ظاهرا مل جيز إحياؤه ، وال إقطاع.  ًباطنا 
به ويف إقطاعه تضييق عىل املسلمني ورضر هبم وهذا هـو رأي مجـاهري أهـل 

 .العلم 

                                         
   ذراع ٣٠٠يقـال هـي قـدر . الغاية وهي رمية سهم أبعد ما يقـدر عليـه الرامـي : الغلوة ) ١(

 .ذراع  ) ٤٠٠إىل ( 
 . ، النارش مكتبة الرياض احلديثة ٥٦٣ - ٥املغني ) ٢(
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 :أما املعادن الباطنة فللعلامء يف ملكيتها باإلحياء قوالن 

عدم جواز متلكها باإلحياء وهو مذهب الـشافعي يف الـصحيح : األول 
أن النبـي عليـه الـصالة واحلنابلة يف ظاهر املذهب واستدل القائلون هبـذا بـ

. والسالم علق ملك ما يراد كسبه من هـذا الطريـق باإلحيـاء وهـو العـامرة
ونحن نشاهد أن العمل يف استخراج املعادن إنام هو حفر وختريب فال يكـون 
ًسببا للملك ، وهذا خيالف موات األرض بعد عامرهتا فإنـه يـستفيد منهـا يف 

  .كل آن وحني

لة يف قول والشافعية يف قول وهو مذهب احلنفية كـام  ذهب احلناب:الثاين 
يظهر من كتبهم إىل أهنا متلك باإلحياء ألن الوصول إليها ال يكون إال بالعمل 

  .واإلنفاق فتملك كام متلك األرض باإلحياء

 

 ما دفن يف باطن األرض مـن أمـوال بفعـل اإلنـسان وهـو إمـا :الكنز 
فاإلسالمي ما وجد عليه عالمة كتابة تدل عىل أنه دفـن .  هيل إسالمي أو جا

                                         
   .٤٢٢ / ١املغني  ، ٢١٦ / ٢األم للشافعي ) ١(
   .٤٢٢ / ٥ ، املغني ٤٣٥ / ١ ، املهذب ١٩٤ / ٦البدائع ) ٢(
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وأهل العلم يقررون بالنسبة هلذه احلالـة أهنـا ال متلـك .  بعد ظهور اإلسالم 
واملوجود من مال املسلم داخل األرض كـاملوجود خارجهـا ويأخـذ حكـم 

 .اللقطة وهلا تفاصيلها املدونة يف كتب الفقه 

 قام الدليل عىل أنه دفن قبل اإلسالم فإذا وجده أما الكنز اجلاهيل فهو ما
 :إنسان فال جيوز من أربع حاالت 

 . أن جيده يف موات فهو لواجده - ١

 : أن جيده يف ملك آدمي معصوم ففيه روايتان عند اإلمام أمحد -  ٢

يملكه واجده ألن الكنز ليس من أجزاء األرض بل هو جزء منفصل ) أ(
 .عنها 

 .رض يكون لصاحب األ) ب(

 أن جيده يف أرض احلـرب ويعثـر عليـه بنفـسه فهـو لـه ألن ملـك - ٣
األرض ال حرمة له فأشبه باملوات فإن مل يقدر عليه إال بجامعة من املـسلمني 

 .فهو غنيمة 

 أن جيده يف ملك انتقل إليه فهو له وإن ظهر عليه وهذه احلالة جتري - ٤
  .فيها الروايتان السابقتان يف احلالة الثانية

                                         
   .٤١١ / ١الكايف البن قدامة ) ١(
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ًالكأل نبات ينبت يف اخلالء من غري إنبات وال يكون مقصودا من استثامر 

الكأل اسم احلشيش ينبت مـن غـري صـنع  «يقول صاحب البدائع . األرض 
وهو مباح للجميع إباحة عامة إذا كان يف الصحاري ويكون كاملـاء يف  » اليد

فإذا سبق إليه أحد واستوىل عليه باحليازة الرشعية فقد ملكـه  . األهنار العامة
 .إلخ  » الناس رشكاء يف ثالث «والدليل حديث 

أما إذا كان الكأل قد نبت يف أرض مملوكة فهل يملكه صاحبها بملكها ؟ 
 :خالف بني أهل العلم 

 ذهب احلنابلة يف أرجـح األقـوال عنـدهم واحلنفيـة وأشـهب مـن - ١
بعض الزيدية واألباضية إىل أنه ال يملكه وأي رجل أخـذه وحـازه املالكية و

إال أن لصاحب األرض أن يمنـع غـريه مـن دخـول أرضـه .  ًصار مالكا له 
 .إلخ  » الناس رشكاء يف ثالث «واستدلوا بعموم حديث 

 ذهب الشافعية واإلمام أمحد يف الرواية األخرى عنه إىل أنـه يملكـه - ٢
.  » الناس رشكاء يف ثالث « املراد بالكأل يف حديث بملك األرض وقالوا أن

 .هو الكأل النابت يف األرض املباحة ال اململوكة 

 وذهبــت املالكيــة إىل الفــرق بــني األرض املحوطــة وغريهــا ففــي - ٣
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ًاملحوطة يملكه ألن اإلحاطة كاالحراز ويف غريها ال يملكـه ويـصري مباحـا 

  .للجميع

ت يف أرض مملوكة وكان ذلك بإعداد وهتيئة مـن أما إذا كان الكأل قد نب
ًمالكها بالعناية به سقيا وإصالحا برتبية ماشيته منه وغري ذلك فإنه يملكه بال  ً

 .خالف وخيرج بذلك عن اإلباحة العامة 

 

 .الصيد وطرق االستيالء عليه 

يـوان املبـاح الـذي ال يطلق الصيد ويراد به االصطياد وهو اقتناص احل
 .مالك له سواء أكان ذلك باليد أو بواسطة اآللة 

. والذي هيمنا هنا هو ما يتعلق بالصيد من ناحيـة االصـطياد والتملـك 
ًمـوردا والصيد من الوسائل البدائية األوىل يف حيـاة البـرشية وال يـزال حتـى اآلن 

ًاقتصاديا مهام كصيد السمك واالسفنج ونحو ذلك من صيد   .الرب ً

                                         
 ، بـدائع ١٠٤ - ١٠٣ ، اخلـراج البـن يوسـف ١٢٣٤: جملة األحكام العدليـة م : انظر ) ١(

   .٣٤٥ - ٣٤٤ / ٥ ، نيل األوطار ١٩٣ / ٦الصنائع 
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فمـن القـرآن قولـه . واألصل يف حل الصيد القرآن والـسنة واإلمجـاع 

!  "  #  $     %  &  '  )(  *   +  ,  -  .   ﴿: تعاىل

0  / ﴾ ﴿ °  ¯  ® ﴾ . 

مـا صـدت  «ومن السنة قوله عليه السالم يف حديث أيب ثعلبة اخلـشني 
ذكرت اسـم اهللا فكـل بقوسك فذكرت اسم اهللا عليه وما صدت بكلبك املعلـم فـ

  .رواه البخاري » وما صدت بكلبك غري املعلم فأدركت ذكاته فكل

واإلمجاع قائم منذ صدر اإلسالم حتى يومنا هذا عـىل حـل االصـطياد 
 .وأنه منيشء للملكية عند اكتامل الرشوط وانتفاء املوانع 

. حكمـياسـتيالء حقيقـي ، واسـتيالء : ثم إن االستيالء عىل احليوان نوعان 
فاحلقيقي هو إمساك الصيد باليد أو باقرتاب الصائد منه وهـو يف مـصيدته بحيـث 

 .يمكنه القبض عليه وهذا النوع ال حيتاج متلكه إىل نية وقصد الصيد 

ًأنه يثبت به امللك مستقرا وال خيرج عن ملك صاحبه حتى إذا : وحكمه 
ه خـرج عـن إباحتـه استطاع القرار عند غري مالك ألنه باستيالء الصائد علي

 .األصلية 

                                         
  )  .٩٦ ( سورة املائدة ، آية) ١(
  ) .١( سورة املائدة ، آية ) ٢(
 . وما بعدها ٢٤ / ١٢فتح الباري ) ٣(
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أما املالكية فريون وجوب استئناس الصيد عند صـائده األول ، أمـا إذا 
 .فر قبل استئناسه فإنه يزول ملكه عنه فإذا صاده غريه ملكه 

هو ما يكون بواسطة اآللة وحدها وخيرج الـصيد : واالستيالء احلكمي 
كة فيتعلـق هبـا صـيد هبا عن مناعته وحالته الطبيعية وذلك كمن يضع الـشب

 .ونحو ذلك 

 : إن امللك ال يثبت به إال برشطني :وحكمه 

أن يكون قصد الصائد بعمله الصيد فإن مل يقصد الـصيد كمـن : األول 
 .ينرش شبكته ألجل جتفيفها فيقع هبا صيد فإنه ال يملكه 

ً أن يكون العمل معجزا للصيد عـن الفـرار والعـودة إىل حالتـه :الثاين 
 . فإذا توفر الرشطان أصبح الصيد من حق الصائد الطبيعية

 :الفرق بني االستيالء احلقيقي واحلكمي 

ً مطلقا ويثبت به امللك ويـستقر وال خيـرج عـن احلقيقي ال حيتاج إىل نية
 .ًملك صاحبه حتى ولو استطاع الفرار عىل اخلالف املذكور آنفا 

ا مل يتمكن من الفرار وكان واحلكمي يشرتط فيه نية الصيد وتثبت امللكية فيه إذ
  .ًقد خرج عن طبيعته فإذا توفر ذلك واستقر أصبح ملكه حقيقيا

                                         
 ، الفقـه اإلسـالمي ١٩٢ - ١٩١ /٥ وما بعـدها ، فـتح القـدير ١٩٣ /٦البدائع : انظر ) ١(

  .٣٣٥ -  ٣٣٣بدران أبو العينني بدران /  ، الرشيعة اإلسالمية د٢٢٤ -  ٢١٩مذكور 
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احلياة يف ظالل اإلسالم حياة عمل وجهاد إلعـالء كلمـة احلـق ولـدفع 
الباطل يف شتى صوره ، واملسلم وهـو يعـيش هـذه احليـاة يـستفيد اخلـريين 

 الغنمني غنم األجر والثواب ، وغنم يستعني به عىل إقامـة أوده وبنـاء ويربح
معيشته عىل أساس من العفاف والتكفف وليبتغي من فضل اهللا ما مكنه مـن 

 .هذه احلياة 

وإذا كان املجاهد يدفع نفسه وماله يف سبيل اهللا فقد رشع اإلسـالم فـيام 
يستفيدها املجاهد وهـو ًرشع من مصالح اجلهاد الدنيوية أنواعا من الكسب 

 .يقوم هبذا العمل اجلليل يف ميزان اهللا 

واألمور التي أباح اإلسالم االكتساب عن طريقها يف اجلهاد هي الغنيمة 
ًوالسلب والنفل وسأوجز احلديث عن كل واحـد مـن هـذه األنـواع تاركـا 

 .التفصيالت لكتب الفروع 
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 :  الغنيمة - ١

ًريب قهرا بقتال ، وهي مشتقة من الغـنم هي ما أخذ من مال احل: الغنيمة 

 .وهو الربح 

: مجاهري أهل العلم عىل أن الغنيمة تقـسم عـىل الـشكل اآليت : مقدارها 
:  آيـة األنفـال أصـحابهوذلك بعد إخراج اخلمس الذي نصت عليـه وعـىل 

للفارس ثالثة أسهم سهامن للفرس وسهم للفارس ، وللراجل سهم واحد ، 
أسـهم للرجـل  ملسو هيلع هللا ىلصر ريض اهللا عنـه أن رسـول اهللا وذلك حلـديث ابـن عمـ

ولفرسه ثالثة أسهم ، سهم له ، وسهامن لفرسـه ، رواه أمحـد وأبـو داود ويف 
 .  متفق عليه »ًأسهم للفرس سهمني وللرجل سهام« : لفظ 

ًقال ابن املنذر ال نعلم أحدا خالف يف هذا إال أبو حنيفة فإنه خالف فيه 

"  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ﴿  :وقال تعاىل .  السنن

  8  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .  -  ,
C  B  A   @  ?  >=   <  ;   :  9    ﴾.  

                                         
  .٣١١ / ٧نيل األوطار ) ١(
وهذه حجة ضعيقة وشـبهة سـاقطة ونـصبها يف : ًوقال الشوكاين تعليقا عىل رأي احلنفية ) ٢(

  .٣٢٤ / ٢مقابلة السنة الصحيحة املشهورة بام ال يليق بعامل نيل األوطار ج 
  .٤١سورة األنفال ، آية ) ٣(
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وهل يعطى من الغنيمة كل من حـرض الوقعـة أو أن العطـاء خمـصوص 
والتحقيق يف هذه املـسألة إن الـذين . بمن بارش القتال ؟ قوالن ألهل العلم 

 اجلهاد وهم يف عداد اجليش يسهم هلم ، وأما التوابع كـاألجراء هلم قدرة عىل
ًوالصناع الذين يصحبون اجليش فال يسهم هلم بل يعطون قـسطا معينـا مـن  ً

الغنيمة بدون حتديد سهم يرجع يف مقداره إىل رأي اإلمـام وهـذا هـو الـذي 
 .يتفق مع روح الرشيعة وعدهلا 

 :  السلب - ٢

ب من ملبوس وغريه عند اجلمهـور وعنـد والسلب ما يوجد مع املحار
أما الشافعي فقد خص السلب بآلـة . أمحد ال تدخل الدابة يف مفهوم السلب 

وفعله يف أحاديث  ملسو هيلع هللا ىلصاحلرب فقط ، ودليل املرشوعية ما صح من قول النبي 
كثرية منها حديث أيب قتادة عند البخاري ومسلم وحديث أنس عنـد أمحـد ، 

عن عوف بن مالك أنه قـال خلالـد « ونصه وعند مسلم عن عوف بن مالك 
رواه   »بـىل: قىض بالسلب للقاتل ؟ قـال ملسو هيلع هللا ىلص ابن الوليد أما علمت أن النبي 

 . مسلم

 

                                         
  .٢٩٨ - ٢٩٧ / ٧راجع نيل األوطار ج ) ١(
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فقال الشافعي يكون الـسلب : اختلف العلامء يف هذه املسألة عن أقوال 
عمليـة إنـام للقاتل إذا قتل واحلرب قائمة واملرشك مقبل غري مدبر ألن هذه ال

 .منحها لبالئه وصربه وجالده يف احلرب 

ن رشط إوذهبت العرتة واملالكية واحلنفية إىل أنه ال يستحقه القاتـل إال 
له اإلمام ذلك ، وروى عن املالكية رواية أخرى وهي أنه خيري اإلمام بـني أن 

 . يعطي القاتل السلب أو خيمسه

 : ًب رشوطا أربعة أما احلنفية فقد اشرتطوا الستحقاق السل

 . أن يكون املقتول من املقاتلة الذين جيوز قتلهم - ١

ً أن يكون املقتول غري مثخن باجلراح فإن كان مثخنا باجلراح فلـيس - ٢

 .ًللقاتل شيئا ألن الذي أثخنه باجلراح قد كفى املسلمني رشه 

  د  أن يقتله أو يثخنه بجراح جتعله يف حكم املقتول ، قال اإلمـام أمحـ- ٣
 .  »ال يكون السلب إال للقاتل« 

 أن يدفع بنفسه إليه يف أثناء قتله فإن قتله بسهم من صف املـسلمني - ٤

                                         
  .٢٩٩ - ٢٩٨ / ٧، نيل األوطار ج  ٤معامل السنن للخطايب ج : انظر ) ١(
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السلب للقاتل إنام هـو يف املبـارزة ال « : فقتله فال سهم له ، قال اإلمام أمحد 
 .  »يكون يف اهلزيمة

 : النفل - ٣

يمة مأخوذ من النفل وهي الزيادة هو الزيادة عىل املقدار املعني يف الغن: النفل 
ألن صاحبه يأخذه زيادة عىل ما يستحقه من الغنيمة وذلك بسبب قيامـه بعمـل 

 .ًزائد عن عمل اجلامعة التي معه وبذله جمهودا أكثر من غريه 

 :دليل الرشعية 

نفل الربـع  ملسو هيلع هللا ىلصما أخرجه أمحد وأبو داود عن حبيب بن مسلمة أن النبي 
فل الثلث بعد اخلمس يف رجعته ، وأخرج أمحد وابن بعد اخلمس يف بدايته ون

كـان ينقـل يف البـداءة  ملسو هيلع هللا ىلصماجه والرتمذي عن عبادة بن الصامت أن النبـي 
 . الربع ويف الرجعة الثلث

 :احلكمة يف ذلك 

واحلكمــة يف ذلــك واهللا أعلــم تــشجيع ذوي اجلهــد والبــذل والنــصح 
 .عب دون غريهم املتنامي يف القتال وتعويضهم عام يالقونه من الت

                                         
 . ، النارش مكتبة الرياض احلديثة ٣٩٠ - ٣٨٩ / ٨انظر املغني البن قدامة ) ١(
 . ، النارش مكتبة الرياض احلديثة ٣٨٦ - ٣٧٨ / ٨انظر املغني البن قدامة ) ٢(
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هي التربع به بعد املوت واألصل فيهـا الكتـاب والـسنة : الوصية باملال 
 .واإلمجاع 

®  ¯   °  ±   ²  ³  ´  ﴿ : أما الكتاب فقولـه تعـاىل 
¸  ¶  µ   ﴾  6  7  8  9  :   ;   ﴿: وقوله تعاىل

< ﴾ . 

فقـد أخـرج اإلمـام أمحـد وابـن ماجـه : أما الدليل من السنة الـرشيفة 
                                         

  .١٨٠/ سورة البقرة ) ١(
  .١٢/ سورة النساء ) ٢(

www.almoslih.net




 ١٧٦ 

  والدارقطني والبزار والبيهقـي مـن طـرق متعـددة وبألفاظهـا متقاربـة عـن 
أن اهللا تبارك وتعاىل تصدق « معاذ بن جبل وأيب هريرة ريض اهللا عنهام ومنها 

  م فـضعوه حيـث عليكم بثلث أموالكم يف آخر أعامركم زيـادة عـىل أعاملكـ
 .  »شئتم

 ملسو هيلع هللا ىلصوعن سعد بن أيب وقاص ريض اهللا تعاىل عنـه قـال كـان رسـول اهللا 
يعودين عام حجة الوداع من وجع اشتد يب فقلت أين قد بلـغ يب مـن الوجـع 

، بالشطر: ال ، فقلت: إال ابنة أفأتصدق بثلثي مايل قالوأنا ذو مال وال يرثني 
كثري أنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن الثلث والثلث « : ثم قال . قال ال 

ترتكهم عالة يتكففون الناس ، انك لـن تنفـق نفقـة تبتغـي هبـا وجـه اهللا إال 
 .  »أجرت هبا حتى ما جتعل يف امرأتك

 . وأمجع العلامء يف مجيع األعصار عىل جواز الوصية

د وعليه فالرشيعة اإلسالمية قد أباحت للمسلم أن يترصف يف مالـه بعـ

                                         
  .٢٦٩ / ٦:  سنن البيهقي  ،٤٤ - ٤٣ / ١: نيل األوطار ) ١(
  .١٦٣ / ٢ ، اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان ٤٣ / ٨نيل األوطار ) ٢(
ًحكمها الندب عند مجاهري أهـل العلـم سـلفا وخلفـا وذهـب أهـل  . ١ / ٦انظر املغني ) ٣( ً

الظاهر وبعض فقهاء التابعني إىل أهنا واجبة وجـاء يف املحـىل فـرض عـىل كـل مـسلم أن 
  .٤٣١ / ١٠) ال يرثونه ( يص لقرابته الذين يو
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  ١٧٧ 

موته بالثلث فام دونه ألن األصل يف امللك انتقاله من صاحبه إىل الورثة بعـد 
املوت فال جيوز له فيه أي ترصف إال ما أعطاه الرشع من الثلث ليتـدارك مـا 
عسى أن يكون قد فاته أو قرص به من أعامل اخلري خاصة وأنه هو الذي بـذل 

رثة حقهم يف املرياث جهده يف سبيل مجع هذا املال وحفظه بشكل يضمن للو
وله النفع واملثوبـة فتحقـق الغايـة مـن نظـام املـرياث يف اإلسـالم ويتحقـق 
للمورث األجر واملثوبة وبذلك يعلم أن الوصية لغري الـوارث بالثلـث فـيام 

 .دونه طريق مرشوع من طرق الكسب احلالل 

 هذا إذا أوىص بالثلث فأقل أما إذا أوىص بأكثر من الثلث فـإن األمـر ال
خيلو إما أن يكون له وارث أو ال وارث له فإن كـان لـه وارث فقـد اختلـف 

 :العلامء يف هذا عىل ثالثة أقوال 

 ذهب مجاهري أهل العلم من احلنابلة واحلنفية والشافعية وبعض :األول 
املالكية والزيدية إىل أن الوصية تنفذ يف الثلث ويتوقف يف املقدار للزائد عـىل 

ًأجازوها نفذت ويعترب ذلك متريرا للوصية العطـاء مبتـدأ إجازة الورثة فإن 

 . منهم وإذا ردوا الزيادة بطلت

وهو املشهور من مذاهب املالكية أن الوصية تنفذ يف قدر الثلـث : الثاين 

                                         
  .٤٥٦ / ١ ، املهذب ١٤٦ / ٦ ، املغني ٤١٧ / ٤حاشية الدسوقي ) ١(
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والزائد يتوقف عىل أجازة الورثة فإن أجازوه كان ذلك منهم عطاء وهبة للمـوىص 
 . قبول املوىص له ورضاهًله ال تنفيذا للوصية فتحتاج إىل 

طل يف أي ب مذهب الظاهرية للقائلني بأن الوصية تنفذ يف قدر الثلث وت:الثالث 
 . ًقدر زائد أجاز ذلك الورثة أم مل جييزوا متسكا بظاهر احلديث

واحلق ما ذهب إليه اجلمهور ألن احلق الـذي جعـل هلـم إذا طابـت بـه 
ًمورثهم طمعـا يف أن يـؤجر عـىل فعلـه نفوسهم وأرادوا بتنفيذه حتقيق رغبة 

اخلري فإن الرشيعة القائمة عىل حتقيق املصالح بدون أن يكون فيهـا إجحـاف 
 .باآلخرين ال تأيت ذلك وال ترده 

 :أما إذا مل يكن له وارث فقد اختلفوا يف ذلك عىل قولني 

 ذهب الشافعية واملالكية والظاهرية إىل أن الوصية تنفذ يف حدود :األول 
 . ث وتبطل فيام عداهللثا

 مذهب احلنابلة واحلنفية وهو أن الوصية تنفـذ كلهـا وال يبطـل :الثاين 
واحلق ما ذهب إليه الفريق الثاين ، وذلك ألن املنع يف أكثـر مـن  منها يشء

                                         
  .٤٢٧ / ٤حاشية الدسوقي ) ١(
  .٤٥٥ / ١٠املحىل ) ٢(
  .١٥٦ / ٦ ، املنتقى رشح املوطأ ٤٥٧ / ١املهذب ) ٣(
   الرياض احلديثة ، التـاج املـذهب  نرش مكتبة٦ / ٦ ، انظر املغني ١٤٣ / ٣سبل السالم ) ٤(

٤٠٣ / ٤.  
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ول قـالثلث كان حلق الورثة فإذا عـدموا زال املـانع وهـذا هـو املفهـوم مـن 
تك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون ن تذر ورثإنك إ« :  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

ًفالعلة إذا هي إغناء الورثة فإذا عدموا ارتفعت العلة فله أن يويص .   »الناس

 .بكل ماله ما دام أنه الحق ألحد فيه 

 :ومما سبق يمكننا أن نستنتج قاعدتني هامتني يف نظام الوصية مها 

ب أن يقترص عىل الثلث أن الترصف باملال فيام يكون بعد الوفاة جي ( - ١
 ) .ال يتجاوزه 

) أنه ال جيوز للاملك أن يويص لورثته إال أن جييز ذلك باقي الورثة  ( - ٢
ملا جاز للورثة أن جييزوا الوصية بام فوق الثلث فإنه جيوز أن يويص لوارثه إذا 
ريض الورثة ألن ما عدا الثلث فهو مـن حقهـم ، وحقهـم قـد قـسم وعلـم 

 .ز أن يتعدى عليه إال برضا من الوارثني بمقداره فلم جي
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  ١٨١ 

 

 

ًاهلبة هي متليك يف احلياة بال عوض أمـا إذا رشط يف هبتـه عوضـا فإهنـا 

ًتصري بيعا وخترج عن دائرة اهلبة وقد قيدت باحلياة ألهنا إذا كانت بعد املوت 

اإلباحـة صارت وصية فوجب ذلك القيد إلخراج الوصية وبالتمليك خترج 
 .املستفادة من العارية 

ولقد رغب اإلسالم يف التهادي ملا فيه من تأليف القلوب والتأكيد عـىل 
 .األخوة التي هي أكرب من املادة 

:  ملسو هيلع هللا ىلصويف قبول اهلبة دليل الود وسامحة النفس مهام قلت ، يقول الرسول 
  »ت ذراع أو كراع لقبل كراع أو ذراع ألجبت ولو أهدي إيللو دعيت إىل« 

 .  »هتادوا حتابوا« : وقوله عليه السالم 

                                         
  ) .٢٥٦٨(  ، حديث رقم ١٩٦ / ٥رواه البخاري يف فتح الباري ) ١(
   .٢٩٦ / ١٢رواه البخاري يف األدب املفرد والبيهقي يف السنن الكربى ) ٢(
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 :ًورشوط اهلبة إمجاال أربعة 

 . أن يكون املوهوب مال الواهب - ١

 .ً أن يكون املوهوب معلوما - ٢

 .ً أن يكون املوهوب موجودا فال تصح هبة املعدوم - ٣

 . أن يكون الواهب من أهل التربع - ٤
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ًاإلنفاق يف سبيل اهللا أوسع نطاقا من الزكاة التي ال جتب إال بنسبة حمددة 

 .معينة يف مال املالك وعىل كيفية خمصوصة 

أما اإلنفاق فيمتد إىل كل عطاء خيرج من ذمة املالك يف سبيل اهللا تعاىل 

"  #   $  %  &  '  )  (  *   +  ,  ﴿ : ويف قوله تعاىل 

  2  1  0  /  .  -  8  7  6  5  4  3 
  B     A  @  ?  >  =  <  ;   :  9

D  C   ﴾  دليل عىل الفرق بني اإلنفاق والزكاة إذ النص عىل كل من
إيتاء املال والزكاة عىل حدة يف آية واحدة قاطع بأن كليهام خيتلف عن اآلخر 

 .وأهنام ترشيعان خمتلفان 

                                         
  .١٧٧: سورة البقرة ) ١(
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ًفاإلسالم أوجب عىل املسلمني مقدارا حمددا  يف أمواهلم ثم فتح هلم باب ً
اخليار يف اإلنفاق إىل ما ال حد له ورغـب يف ذلـك وجعـل الـدافع لـه علـة 
الرغبة فيام عند اهللا وقطع أصول الشح والبخل مـن أعـامق الـنفس املـسلمة 
فالنفس التي جبلت عىل األثرة وحب الذات يقلبها اإلسالم إىل نفس مـؤثرة 

 .سها حتب اخلري للغري كحبها اخلري لنف

ولقد قرن اهللا البذل والعطاء يف القرآن باجلهاد بل قدم اجلهاد باملال عىل 
اجلهاد بالنفس يف القرآن كله ما عدا آية واحدة مما يدل عىل النفقة والبذل يف 

$  %  &    '  )  (*  ﴿ : سبيل اخلري ومن قوله تعاىل 
}  |  {  ~     ﴿ : وقوله تعاىل  ﴾ +  ,  -  .  /  0

¡  �«                ª   ©   ̈    §     ¦  ¥¤        £  ¢     ﴾  . 

ونستطيع أن نجعل أهم األساليب التي سلكتها الرشيعة يف احلـث عـىل 
 :اإلنفاق والرتغيب فيه بام ييل 

 أن اإلنسان عندما ينفق يف سبيل اهللا إنـام يـدفع ذلـك مـن مـال اهللا - ١

  a      f    e  d  c  b﴿ : الــذي اســتخلفه عليــه قــال تعــاىل 
p   o  n  m      l  k  j  ih  g        ﴾ . 

                                         
  .١١: سورة الصف ) ١(
  .٧: سورة احلديد ) ٢(

www.almoslih.net



  
  ١٨٥ 

 أن كل ما ينفقه اإلنسان يف ذلك السبيل فاهللا خيلفه فاإلنفاق مرابحة - ٢

ــري  ــي الكث ــع اهللا ، واهللا يعط ´  º  ¹  ¸  ¶  µ  «  ¼  ½  ﴿ م

Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿   ¾   ﴾ . 

ر التي تعود عىل املنفق بخري الدنيا  اإلنفاق من أعظم أسباب األج-  ٣

W  V   U    T  S  R  Q  P  O  N  M  ﴿ واآلخرة 

f  e  d  cb  a     ̀   _  ^]  \  [       Z  Y  X   ﴾ . 

                                         
  .٢٤٥ : سورة البقرة) ١(
  .٢٦١: سورة البقرة ) ٢(
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  ١٨٧ 

 

 

يعترب الوقف من أهم األبحاث التي تعرض هلا الفقهاء وأكثرها صعوبة 
ًوتعقيدا نظرا النتشاره الواس لذا . ع يف البالد اإلسالمية وتشعب اخلالف فيه ً

فإين لن أتعرض للبحث التفصييل هلذا املوضوع إال بالقدر الـذي هيمنـا مـن 
والتي تثبـت عـن طريـق اإلرادة . الوقف وهو من أسباب التملك املرشوعة 

 .املنفردة هو حبس وتسبيل املنفعة 

 : ما هية الوقف 

اء عىل اختالفهم يف استنباط ماهيتـه اختلف العلامء يف تعريف الوقف بن
وحقيقته من مصادر الترشيع اإلسالمي  ، ويكفـي يف هـذه احلالـة أن نقـرر 

 :أمرين مهمني مها 

 أن الوقف يعترب من أبواب الصدقة وفعل القرب إذ هو متربع بريع - ١
األموال املوقوفة يف أعامل اخلري وهذا مما ال خالف فيـه بـني العلـامء وعمـوم 

. اإلنفاق تؤيد ذلك مع ما ورد من األحاديث املرغبـة فيـه بخـصوصه آيات 
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ًفقد روى ابن عمر أن عمر أصاب أرضا من أرض خيرب فقال يـا رسـول اهللا 
ًأصبت أرضا بخيرب مل أصب ماال قط أنفس عنـدي منـه فـام تـأمرين ؟ فقـال  ً

إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا فتـصدق هبـا عمـر « :  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 تباع وال توهـب وال تـورث يف الفقـراء وذوي القربـى والرقـاب عىل أن ال

والضعيف وابن السبيل ال جناح عـىل مـن وليهـا أن يأكـل منهـا بـاملعروف 
 .  »ويطعم غري ممول

فعلم أن الوقف من أعامل الرب وأن املوقوف عليهم يكتسبون نفع الوقف 
 .وأنه من األعامل التي يتقرب هبا إىل اهللا 

ًوقف يعترب ترصفا قاضـيا بحـبس العـني املوقوفـة والتـصدق  أن ال- ٢ ً
بريعها وهذا هو ما تدل عليه أحاديث الوقف غري أن العلامء اختلفوا يف املراد 
من الوقف هل يقصد به حبس العني والتصدق باملنفعة أو التصدق باملنفعـة 

م ًدون حبس العني ؟ وهل يعترب هذا احلبس الزما أو جيوز الرجوع عنـه ؟ ثـ
هل خيرج ملكية اليشء املحبوس عن ملكية صـاحبها ؟ وإذا خرجـت فهـل 

 ومهـام يكـن فـإن مـدار خيرج إىل ملكية املوقوف عليهم أو إىل ملك اهللا ؟
األمر يف النهاية أن الوقف ملك ملنفعة العني ويمنعون من الترصف يف العـني 

                                         
 . رواه اجلامعة ٢٣ / ٦نيل األوطار ) ١(
  .١٢١انظر الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقية لألستاذ حممد سالم مدكور ص ) ٢(

  .٢٣٣ - ٢٣٢النبهان ص . وانظر االجتاه اجلامعي د  
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 .ًببيع ونحوه إال بيعا يكون يف مصلحة الوقف 

 :لعلامء يف لزوم الوقف خالصة آراء ا

 مذهب أيب حنيفة بقاء العني املوقوفة عـىل ملـك الواقـف ، وعـدم - ١
لزوم الوقفة فله بيع املوقوف وهبته وتورث عنه وال يلزم الوقف عنده إال يف 

 : ثالث حاالت 

 . إذا حكم به قايض -أ 

 . إذا علقه بموته فقال إذا مت فدارى موقوفة -ب 

 .ً مسجدا  إذا كان املوقوف-ج 

 يف روايـة املشهور من مذهب الشافعي ومذهب أيب يوسف وحممد - ٢
ملك غريه عن اإلمام أمحد أن الوقف إذا صح زال به ملك الواقف عنه ال إىل 

أبو  يملك أي أن العني املوقوفة تكون عىل حكم ملك اهللا تعاىل ، ورصح وال
  . أن هذه امللكية ال يعني أهنا لبيت املالزهرة

 إذا املوقـوف عليـه وظاهر مذهب اإلمام أمحد أن الوقف ينتقل إىل - ٣
 املوقـوف إىلوينتقـل امللـك يف « ًكان أهـال للملـك يقـول صـاحب املغنـي 

 عىل ولد أخيـهإذا وقف داره :  قال أمحد .يف ظاهر املذهب  ، املوقوف عليهم
                                         

  .٤١٤أبو حنيفة أليب زهرة ص ) ١(
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 .وهو قول للشافعي  . صارت هلم وهذا يدل عىل أهنم ملكوه

قال مالك هو حبس العني عىل ملك الواقف فال يزول عنه ملكـه  و- ٤
لكن ال يباع وال يوهب وال يورث وهو رواية عن الشافعي وأمحد ورجحهـا 

هذا ما أحببت إيضاحه يف موضوع الوقف  . الكامل بن اهلامم يف فتح القدير
ادة ألن املراد من ذكره أنه باب من أبواب الكسب املرشوع املرتتب عـىل اإلر

املطلقة عن صاحبه سواء أكان من باب امللكية الفردية أو اجلامعة كام ظهر من 
 .خالل استعراضنا ألقوال العلامء 

ولو أن الدول اإلسالمية أحسنت استغالل األوقاف وفصلته عن تبعيـة 
الدولة ليتحرر األئمة وعلامء الرشيعة من قيود التبعيـة املاليـة للدولـة لكـان 

هر باحلق وقول الصدق ما تستفيده األمة وتعرف حقيقة ذلك من دواعي اجل
 .واقعها من خالل املنابر الرصحية واألقالم الصادقة مع رهبا ودينها 

ولكن واقع األوقاف اليسء يف بعض الدول اإلسالمية جعل من حماربـة 
رجال املنابر يف أرزاقهم كاممة عىل األفواه ، وإن كنا ال زلنـا نـسمع الـصوت 

لناطق باحلق الذي ال خياف يف اهللا لومة الئم وال خيـشى يف كلمـة الصادق وا
 .واهللا املستعان . احلق قطع املعاش وال املنصب املغري 

                                         
 .تبة الرياض احلديثة  النارش مك٦٠١ / ٥املغني ) ١(
 ، الوقـف أليب زهـرة ٦٠٣ - ٦٠٠ / ٥انظر كالم العلامء يف هذه املسألة وحتقيقها املغني ) ٢(

  .٢٩٤ ، حلية العلامء ص ٣٧ / ٥ وما بعدها ، فتح القدير ٤٧ص 
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  ١٩١ 

 

 

يف البداية البد من التنبيـه إىل الفـرق بـني مفهـوم اإلقطـاع يف التـرشيع 
 .اإلسالمي ومفهوم اإلقطاع يف النظم الوضعية املتأخرة 

ــة األرض فاإل قطــاع يف املفهــوم اإلســالمي هــو جعــل ويل األمــر رقب
 .لشخص من األشخاص فيصبح مالكها ومستغلها 

فاإلقطاع هبذا املفهـوم عبـارة عـن طريقـة لتوزيـع األرايض املـوات أو 
. نحوها بني األشخاص القادرين عىل استثامرها وبعث النشاط واحلياة فيهـا 

  تص باالســتثامرات الزراعيــة فقــط وهــذا التوزيــع بالنــسبة لــألرض ال خيــ
  فقـد . وإنام يمكن أن يكون ذلك ألجـل إنـشاء وحـدات سـكنية ونحوهـا 

عندما وصل املدينة قام بإقطاع بعض الصحابة أماكن لبناء  ملسو هيلع هللا ىلصورد أن النبي 
  ًخـط لعمـرو بـن حريـث دارا باملدينـة بقـوس  ملسو هيلع هللا ىلص ، وأنـه دور لسكناهم

                                         
  .٢٧٢ / ٣األم للشافعي ) ١(
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 ١٩٢ 

  .)أزيدك ؟ ( وقال له 

 بمفهومه األوريب فهو عبارة عن نظام يلتزم الفـالح يف ظلـه أما اإلقطاع
نحو سيده ومواله بأداء مطالب اقتصادية معينة سواء أكانت تلـك املطالـب 
تؤدى عىل شكل خدمات يقوم هبا الفالح أو عىل شـكل مـدفوعات يؤدهيـا 

 .ًعينا إىل سيده 

يف ولعل من أوضح ما قيل يف بيـان حقيقـة اإلقطـاع بمفهومـه الغـريب 
يف كتابه الـشهري قـصة احلـضارة ) ول ديورانت ( العصور الوسطى ما ذكره 

هـو عبـارة عـن خـضوع الرجـل مـن النـاحيتني اإلقتـصادية « : حيث قال 
والعسكرية إىل رجل أسمى منـه منزلـة يف مقابـل تنظـيم اقتـصادي ومحايـة 

 .  »عسكرية

.  والـوالء ولقد كان هذا النظام اإلقطاعي الوضعي يقرتن باالسـتغالل
ومن أعظم ما يبني هذا الوالء وتلك التبعية نص القـسم الـذي كـان يؤديـه 

أقسم بأن أكـون لـك « : الفالح لسيده عند قيام العقد أو اإلتفاق بينهام وهو 
ًخملصا مواليا إخالص التابع ووالءه للمتبوع وأتعهد بالقيام بذلك ما دمـت  ً

                                         
ور عنـد ختطـيط  وكذلك فعل عمر بعد إنشاء الكوفة وفعل املنص٢٥١ / ٥نيل األوطار ) ١(

 .مدينة بغداد 
  .٤٠٦ / ١٤قصة احلضارة ) ٢(
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  ١٩٣ 

ًتابعا لك مقيام عىل اقطاع من أرضك ً«  . 

ــرشيع  ــاع يف الت ــة اإلقط ــني حقيق ــشاسع ب ــون ال ــر الب ــا يظه ــن هن   وم
فـال جمـال للمـشاهبة أو . والواقع واملبنى اليسء لإلقطـاع احلـديث اإلسالمي 

 .املقاربة بينهام 

 

بني العلامء رمحهم اهللا أنواع اإلقطاع وما جيوز منه وما ال جيوز فذكروا أن 
 إقطاع متليك ، وإقطاع استغالل ، وإقطاع ارفاق: اإلقطاع عىل ثالثة أنواع 

 .وباهللا التوفيق . وسأفرد كل واحد من هذه األنواع الثالثة بيان موجز 

 إقطاع التمليك: النوع األول 

 :ينقسم إقطاع التمليك إىل أربعة أرضاب 

 إقطاع املوات التي مل يدخلها إعامر ومل يملكهـا أحـد ومل تتعلـق :األول 
جلامعة هبا فلإلمام أن يقطـع مـن هـذا املـوات مل حيييـه فـإذا أحيـاه مصلحة ا

 .ًاإلحياء الرشعي صار ملكا له 

                                         
  .٢٦٩انظر إحياء األرايض املوات ) ١(
  .١٩٨ -  ١٩٠ ، األحكام السلطانية للاموردي ٢٧٧ / ٦اإلنصاف للمرداوي ) ٢(
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 ١٩٤ 

للزبري بن العوام ركـض فرسـه مـن  ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل عىل ذلك إقطاع النبي 
موات النقيع فأعطاه ثم رمى الزبري بسوطه رغبة منه يف الزيـادة فقـال النبـي 

 .  »أعطوه منتهى سوطه« :  ملسو هيلع هللا ىلص

ما كان عليه آثار عامرة جاهلية وصار بطول خرابه وبعـد زمانـه   :الثاين
ًعاطال مواتا فحكمه حكم املوات جيوز لإلمام إقطاعه إقطـاع متليـك  قـال . ً

وذكر عادى   »عادى األرض هللا ورسوله ثم هي لكم مني« : عليه السالم 
 .للتمثيل واملراد كل أرض جاهلية تقادم ملكها 

ًصله من أمالك املسلمني ثم خرب حتى صار مواتا فإن  ما كان أ:الثالث 

علم مالكه فهو له ولورثته من بعده ، أما إن تعذر ذلك فهو من أمـوال بيـت 
املسلمني ولإلمام أن يقطعه عىل الصحيح من أقوال أهل العلـم إن مل يعرفـه 

 .مالكه 

ن األرض العامرة والواقعة يف بالد احلرب ولكن يتوقع فتحها م :الرابع 
 يقبل املسلمني فيجوز لإلمام أن يقطع منها من يتملكها عند فتحها ، فقد رو

                                         
 - ٣٥٠ / ٥انظر ما ورد من األحاديث يف هذا الباب نيل األوطار . رواه أمحد وأبو داود ) ١(

٣٥١.  
   .٢٩٨ / ٤ بحاشية ابن الرتكامين ، وفيض القدير ١٤٢ / ٦لبيهقي ا) ٢(
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ًأقطع متيام الـداري حـريون وأقطـع ثعلبـة اخلـشني أرضـا مـن  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ً

  .الروم

 إقطاع االستغالل : النوع الثاين 

أحدمها يعود عىل األرض ، والثاين عـىل : إقطاع االستغالل عىل رضبني 
ًلرضب األول أن يقطع اإلمام جزءا من األرض التي جيـوز خراج األرض فا

 .إقطاعها لرجل يستغلها من غري تأييد وال متليك 

فهذا النوع من العامر ( وقال املاوردي يف إيضاح هذا النوع من اإلقطاع 
ًال جيوز إقطاع رقبته ألنه قد ضار باصطفائه لبيت املال ملكا لكافة املـسلمني 

الوقوف املؤبدة والسلطان فيه باخليار عىل وجه النظر فجرى عىل رقبته حكم 
يف األصلح بني أن يستغله لبيت املال كام فعـل عمـر ريض اهللا عنـه وبـني أن 
يتخري له من ذوي املسكنة والعمل من يقوم بعامرة رقبته بخراج يوضع عليـه 
مقدر بوفور االستغالل ونقـصه ، كـام فعـل عـثامن ريض اهللا عنـه ، ويكـون 

  . أجرة ترصف يف وجوه املصالحاخلراج

ًفعلم بذلك أن إقطاع االستغالل لألرض مما كـان العمـل بـه جاريـا يف 
 .صدر اإلسالم 

                                         
   .٣٨٨ ، األموال أليب عبيد ٢١٦اخلراج أليب يوسف ) ١(
  .١٩٣األحكام السلطانية ص ) ٢(
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 وهو مما يتعلق بام خيرج من األرض وذلك ما يقطعه اإلمـام مـن :الثاين 
ًاخلراج ويدفعه لألجناد بقدر كفايتهم وحاجتهم وذلك ألن هلم أرزاقا حمددة 

 . أنفسهم للجهاد يف سبيل اهللا ومقدرة حلبسهم

 إقطاع االرفاق: النوع الثالث 

 : ًوإقطاع اإلرفاق عىل رضبني أيضا 

إقطاع املعادن الباطنة وهي التـي ال يتوصـل إليهـا إال بالعمـل : األول 
ًفلإلمام أن يقطع منها رجال باملقدار الذي يستطيع معه العمـل فـيام أقطـع ، 

  ع متليـك ، أمـا املعـادن الظـاهرة وهـي التـي وإقطاعها إقطاع إرفاق ال إقطا
ال حتتاج إىل عمل فال جيوز لإلمام إقطاعها بل هي مشرتكة بني عامة املسلمني 

 .ال خيتص به أحد عن أحد كاألهنار اجلارية كام سبق بيانه 

ًويتعلق بالشوارع واألسواق والرحاب التي ليست ملكا ألحـد : الثاين 

ًمكانا يكون صاحبه أحق به من غريه وال جيوز له فيجوز لإلمام أن يقطع منها 

متلكه بل يكون باجللوس فيه أحق لبيعه ورشائه ونحـو ذلـك مـن املـصالح 
بأن يرتك احلرفة فيه ، : برشط عدم الرضر عىل اآلخرين وتنتهي هذه األحقية 

 .أو ينتقل إىل موضع آخر ، أو يفارقه عىل أن ال يعود 

رتفاق بالعقود يف الواسع من ذلك الشوارع ، وجيوز اال« : قال يف املغني 
والطرقات للبيع والرشاء عىل وجه ال يضيق عىل أحد وال يرض باملادة التفاق 
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  ١٩٧ 

أهل األمصار يف مجيع األعصار عىل إقرار الناس عىل ذلك مـن غـري إنكـار ، 
وألنه ارتفاق مباح من غري إرضار فلم يمنع منه كاالجتياز ، وإن كان اجلالس 

 املارة مل حيل له اجللوس فيه وال حيـل لإلمـام متكينـه بعـوض وال يضيق عىل
 .  »غريه

                                         
  .٤٢٦ / ٥املغني ) ١(

www.almoslih.net




 ١٩٨ 
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  ١٩٩ 

 

 

ـا التملـك بحكـم  ـاح عـن طريقه جعل اهللا سبحانه بعض أنواع الكسب التي أب
 .رشعي منه تعاىل ومل جيعله اهللا إىل اختيار األفراد كام سبق بيان ذلك 

 أوجب اهللا الزكاة يف أموال األغنيـاء وأمـر باإلنفـاق عـىل الزوجـة فقد
 .واألوالد والرقيق ونحو ذلك كام سيأيت بيانه إن شاء اهللا 
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  ٢٠١ 

 

 

الزكاة يف اللغة النامء ، وتأيت بمعنى التطهـري وكـال املعنيـني مقـصود يف 
مـا « :  قال عليـه الـسالم ترشيع الزكاة فإخراجها سبب لنامء املال وزيادته ،

ًومـا زاد اهللا عبـدا بعفـو إال عـزانقص مال من صـدقة  ً«   وقولـه تعـاىل :  
 ﴿X  W  V  U   T ﴾  وهو كذلك سـبب مـن أسـباب نقـاء

 .النفس من أدران الذنوب ورذائل البخل 

زء من النصاب إىل فقري ونحـوه هي إعطاء ج« : وعرفها الشوكاين فقال 
 .  » رشعي يمنع من الرصف إليه متصف بامنعغري

والزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم وحـث عليهـا القـرآن يف 
ًأكثر من سبعني موضعا وهي عبادة مالية وواجب اجتامعـي جعلهـا اهللا مـن 

                                         
  ) .٢٥٨٨(  ، حديث رقم ٢٠٠١ / ٤رواه مسلم ) ١(
  .٢٧٦سورة البقرة ، آية ) ٢(
  .١٢٣/  ٤نيل األوطار ) ٣(
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أبواب تكافل املجتمع وتعاونه يف ظل نظام اإلسالم الذي ال يعرف احلقد من 
 .اء فقري وال األنانية من ذوي الثر

 :وجوب الزكاة 

ــاب  ــوب بالكت ــذا الوج ــتدلوا هل ــاء واس ــاق الفقه ــة باتف ــاة واجب   الزك

n  m  l  k  j  ﴿ : والسنة واإلمجاع فمـن القـرآن قولـه تعـاىل 
p  o   ﴾ . 

... ًمعاذا إىل اليمن وفيـه  ملسو هيلع هللا ىلصومن السنة حديث ابن عباس ملا بعث انبي 
عليهم صـدقة تؤخـذ مـن فإن هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن اهللا افرتض « 

 . رواه اجلامعة  »أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم

ًوأما اإلمجاع فقد أمجع املسلمون سلفا وخلفـا عـىل وجـوب الزكـاة ومل  ً
 .خيالف يف هذه الفريضة أحد 

وهيمنا من بحث موضوع الزكاة كوهنا من أبـواب الكـسب وحيـث أن 
ة حددها القـرآن وتعـارف كسبها واالستفادة منها ال يكون إال لطائفة خاص

ًالفقهاء عليهم باسم مصارف الزكاة فحديثنا إذا يف هذه الفقرة نقـرصه عـىل 
 .هذا اجلانب 

                                         
  .١٠٣سورة التوبة ، آية ) ١(
  .١٢٣ / ٤نيل األوطار ) ٢(
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 :مصارف الزكاة 

عني القرآن الكريم مصارف الزكاة وحددها يف األصناف الثامنية وذلك 

w  v  u  t  s   r  q  ﴿ : يف قوله تعاىل 

¤  £   ¢¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  ¦¥  
©     ̈ §   ﴾ . 

وهذه اآلية تدل عىل حرص مصارف الزكاة يف هـذه األصـناف الثامنيـة ، 

أداة حرص ويفـرس هـذا ) إنام ( يقتيض احلرص فـ  ﴾r  q﴿ ألن قوله 
جـاء « احلرص احلديث الذي أخرجه أبو داود والدارقطني واللفظ له ونـصه 

إن اهللا مل يرىض يف ملسو هيلع هللا ىلص  يسأله عن الصدقة فقال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص رجل إىل النبي 
الصدقات بحكم نبي وال غريه حتى جزأها ثامنية أجزاء فإن كنت مـن أهـل 

 :واألصناف الثامنية هم   »تلك األجزاء أعطيتك

الفقر ضد الغنى وال جيوز إعطاء األغنياء من الزكاة لقول ) الفقري  ( - ١
وقـال عليـه   »ئهمأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيا«  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .  » لغني وال لقوي مكتسب-   يعني الزكاة - الحظ فيها « السالم 

                                         
  .٦٠سورة التوبة ، آية ) ١(
 .ً رواه أمحد وأبو داود والنسائي وقال أمحد هذا أجودها إسنادا ١٦٩ / ٤نيل األوطار ) ٢(
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 ٢٠٤ 

اختلف الفقهاء بني الفقري واملسكني فذهب البعض إىل ) املسكني  ( - ٢
ًأن الفقري أحسن حاال من املسكني ألن الفقري يملك أقل مما يكفيـه بخـالف 

أيب حنيفة ، وذهـب الـبعض ًاملسكني فإنه ال يملك شيئا ، وقد روى هذا عن 
ًاآلخر إىل عكس هذا متاما فجعلوا املساكني أحسن حاال من الفقري مستدلني  ً

فهـذا دليـل  i  h  g  f  e  d   c             ﴾﴿ : بقوله تعاىل 
ًعىل أن املسكني يملك شيئا لكن الفقري هو مـن ال يملـك شـيئا  وقـالوا إن . ً

ذي نزعت من ظهره فقرة فأصبح غـري قـادر الفقري عند العرب هو املفقور ال
 .عىل مغادرة األرض ، وهذا تشبيه بليغ للحالة املعدمة للفقري 

ومن خالل مفهوم العرب لكلمتي فقري ومسكني وتقـديم الفقـري عـىل 
املسكني يف اآلية مع ما يؤخذ من آية سورة الكهف كل أولئك يـدل عـىل أن 

مـن الكفايـة وأن املـسكني يف اجلملـة ًالفقري هو من ال جيد شيئا أو جيد أقـل 
 .واهللا أعلم . ًأحسن حاال من الفقري 

 : العاملون عليها - ٣

ـثمن أو  ـاس ، وهـل يعطـون ال وهم السعاة واجلباة الذين يقومون بجمعها من الن
يعطون بقدر كفايتهم ؟ قوالن ألهل العلم ، والثاين منهام ولو كانوا أغنياء ويسقط هـذا 

  .الناس زكاهتم إىل اإلمام مبارشةاحلق عندما حيمل 

                                         
  ) .٧٩( سورة الكهف ، آية ) ١(
  .٤٤ / ٢ائع  ، بدائع الصن٩٤٩ / ٢انظر أحكام القرآن البن العرف ) ٢(
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  ٢٠٥ 

 :  املؤلفة قلوهبم - ٤

وهم الفئة القوية من رؤساء القبائل والعشائر التي ال تزال حديثة عهـد 
ًباإلسالم وقد جعل اهللا هلم حقا يف الزكاة تأليفا لقلوهبم وقلـوب أتبـاعهم  ً .

مائـة بعـري لكـل مـن أيب سـفيان وحكـيم بـن حـزام  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أعطى النبـي 
احلارث بن هشام وسهيل بن عمرو وغري هؤالء ممن يصدق يف حقهم هـذا و

الوصف وهو تأليف قلـوهبم سـواء أكـانوا هـم املـرادون بـذلك أم ألجـل 
 .أتباعهم من قومهم 

 : يف الرقاب - ٥

اإلسالم حيث عىل حترير الرقاب من العبودية ومـن أعظـم األدلـة عـىل 
.  ليستطيعوا التخلص من الرق ذلك إعطاء جزء من أموال الزكاة للمكاتبني

فهذا أكرب األدلة العملية عىل تشوف اإلسـالم للحريـة ومـسامهته اجلـادة يف 
 .ًالقضاء عليه تدرجييا 

فاملكاتب يعطى من الزكاة ما يعينه عىل الوفاء بإلتزامه ملواله حتى ينتهي 
 .ًما عليه من املال ليصبح حرا 

 : الغارمون - ٦

هم الديون وليس عندهم من املاء ما يفي بتلك الـديون ، الغارمون هم الذين ركبت
 :وعندئذ يدفع هلم من الزكاة ما يوفون به ديوهنم وهم أنواع ثالثة 
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 رجل أرسف يف اإلنفاق وبذر األموال يف غري طريقها السوي فهـذا - ١
 .النوع ال توىف ديونه إال إذا تاب وأناب ورجع إىل الصواب 

فها يف طريقها املرشوع ثم خرس يف ذلـك ً رجل اقرتض أمواال ورص- ٢
كالتاجر الذي خرس جتارته وعجز عن السداد فهـذا جيـوز أن يـدفع لـه مـن 

 .الزكاة ما يسدد به دينه 

 الرجل الذي خيرس ماله يف سبيل املـصالح العامـة وخدمـة النـاس - ٣
والسعي بينهم بالتوفيق واإلصالح فهذا توىف ديونه من أمـوال الزكـاة حتـى 

ًكان عنده من األمالك ما يستطيع بـه وفـاء دينـه تـشجيعا ألعـامل الـرب ولو 

  .واملروءة

 : يف سبيل اهللا - ٧

واملراد هبم الغزاة الذين حياربون يف سبيل اهللا ويدخل يف هذا مـا حتتاجـه 
 .الدعوة إىل اهللا من مال فإهنا داخلة يف هذا النوع عىل التحقيق 

 : ابن السبيل - ٨

ًهو الذي انقطعت به األسباب بعيدا عن بلده فعندئذ يعطى وابن السبيل 

                                         
  .١٨٤ / ٨ ، وانظر تفسري القرطبي ٩٥٦ / ٢انظر أحكام القرآن البن العريب ) ١(
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  .ًمن مال الزكاة ما يوصله إىل أهله حتى ولو كان يف بلده غنيا

ذهب مجاهري العلامء من احلنفية واحلنابلة واملالكية إىل جواز دفع الزكاة ألحد 

s   r  q  ﴿  :األصناف الثامنية التي جاء بياهنا يف قوله تعاىل 

u  t  }  |  {  z  y   x  w  v  
©    ̈   §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �  ~   ﴾ . 

أما الشافعية والظاهريـة فقـد ذهبـوا إىل وجـوب تعمـيم رصفهـا عـىل 
 .األصناف الثامنية بالتساوي ألن القرآن ذكرهم وحرص الزكاة فيهم 

ألن احلرص الوارد يف القرآن أريد بـه ذكـر : واحلق ما ذهب إليه اجلامهري 
ألنواع التي جيوز دفع الزكاة إليها دون قصد لتعميمها عىل مجيـع األصـناف ا

 .وبخاصة وأن بعضهم مل يبق له أثر يف العرص احلديث 

                                         
  .١٨٧ / ٨ ، انظر تفسري القرطبي ٩٥٨ / ٢انظر أحكام القرآن البن العريب ) ١(
  .١٦٠سورة التوبة ، آية ) ٢(
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يعترب نظام النفقات يف الترشيع اإلسـالمي مـن أكـرب عوامـل التكافـل 
لعائليـة امللكيـة يف دائـرة العائيل وهو نظام فريد يـؤدي إىل حتقيـق الوظيفـة ا

ًاألرسة واألقرباء ، وهذا النظـام يفرضـه اإلسـالم يف مواجهـة للـشح ربطـا 

ًلألرسة اإلسالمية وحفاظا عىل تآلف ومتاسك أجزائها ألن املجتمع يتكـون 

من تلك األرس فمتى كانت األرسة مرتابطة متكافئة فإن املجتمع يظهر سليم 
 .البنية قوي التكوين 

رمحهم اهللا متفقون عىل مبدأ وجوب نفقه املعرس عىل املـورس يف هـذه والفقهاء 
 .الدائرة وإن كانوا خمتلفني يف الدرجات التي يشملها هذا الوجوب 

ًفهم متفقون عىل وجوب نفقة الزوجة عىل زوجها ولو كان معـرسا ، ) أ

أما إذا كانت مورسة وهو معـرس فـابن حـزم يـرى وجـوب نفقتـه عليهـا ، 
 .ىل خالفه واجلمهور ع
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وهم متفقون كذلك عىل وجوب نفقـة أوالد الـصلب عـىل أبـيهم ) ب
 . والوالدين عىل ابنهام 

 .وسأعرض قواعدهم يف وجوب اإلنفاق . واختلفوا فيام عدا ذلك 

 .ال جتب إال للوالدين واألوالد فقط :  املالكية - ١

 .جتب لألصول والفروع :  الشافعية -ب 

 .ذي رحم حمرم جتب لكل :  األحناف -جـ 

جتب بني كل شخـصني جـرى بيـنهام املـرياث بفـرض أو :  احلنابلة -د 
 .تعصيب من الطرفني 

 واختار اإلمام ابن تيمية رمحه وهو رأي جيد يف مذهب احلنابلة أن -هـ 
وقد أخـذ قـانون .  ًالنفقة جتب لكل قريب من غري األصول إذا كان وارثا

مام تيمية وبكثري مـن قواعـد رية برأي اإلاألحوال الشخصية يف البالد السو
  .هب احلنبيل هبذا الصدداملذ

                                         
  املغنـي: يت انظر مذاهب الفقهـاء وأدلـتهم وتفـصيل األحكـام يف نظـام النفقـات مـا يـأ) ١(

ــاج ٢١٩ ، ٢١٧ ، ١٩٥ / ٨  ــي املحت ــوقي ٤٢٥ / ٣ ، مغن ــية الدس ــك ، وحاش ــد ذل ــا بع    وم
 . وسنجد فيها رسالة عجيبة يف هذا الباب ٤٧١ / ٣ ، حاشية ابن عابدين ٥٣٢ / ٢

  .٣٤٢ / ١سباعي . رشح قانون األحوال الشخصية السوري د) ٢(
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ونفقة القريب املعرس عىل قريبه املورس ليست من باب الـرب واإلحـسان 
والتفضل االختياري بل هي حق واجب وفريضة إلزامية فلو تأخر عن القيام 

 .هبا فإن لويل األمر حبسه عىل ذلك حتى يقوم بدفعها 

ًام ورد تاركا التفصيل لكتب الفروع وخامتا احلديث هبذا النص واكتفى ب ً

 يف رشحــه لقــانون األحــوال يعمــصطفى الــسبا/ ه املرحــوم دالــذي أورد
وأصل هذا املبدأ وارد يف الكتاب والسنة « : الشخصية السوري قال رمحه اهللا 

فـام بعـده وعمـل بـه ملسو هيلع هللا ىلص وعمل به يف املجتمع اإلسالمي منذ عرص الرسول 
ًاالجتهاد واملذاهب اإلسالمية املتعددة وبذلك يكون هـذا املبـدأ جـزءا أئمة 

ًأساسيا من تنظيم املجتمع كام وضع قواعـده للقـرآن وزادتـه الـسنة النبويـة 

ًإيضاحا ورشحا ولو طبق يف جمتمعنا تطبيقا دقيقـا مـع مراعـاة تطـور احليـاة  ً ً ً

 حمو كثري مـن مظـاهر االجتامعية بالنسبة للعصور املاضية لكان ذا أثر كبري يف
ًالبؤس والتفكك يف جمتمعنا تطبيقا دقيقا مع مراعاة تطور احليـاة االجتامعيـة  ً

ً إال قلـيال نـادرا -بالنسبة للعصور األخرية وذلك ألنه أمهـل تطبيقـه   ومل -ً
ًيلتفت يف العرص احلارض إىل خطورته بحيث يتخذ أساسا لتـرشيع اجتامعـي 

جتامعي الذي تسعى هنـضتنا احلديثـة وتـسعى واسع املدى حيقق التكافل اال
ًاإلنسانية يف عرصنا احلارض سعيا حثيثا لتحقيقه ً«  . 

                                         
  .٣٠٩ / ١املرجع السابق ) ١(
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ومما جتدر اإلشارة إليه أن حلقـة الدراسـات االجتامعيـة العربيـة التـي 
 م دعت إىل األخذ بمـذهب اإلمـام أمحـد بـن ١٩٥٢انعقدت يف دمشق سنة 

 . حنبل يف النفقة

والنفقـة مقـدرة بالكفايـة « : ول ابن قدامة رمحه اهللا ويف مقدار النفقة يق
وختتلف باختالف من جتب هلم النفقـة يف مقـدارها وهبـذا قـال أبـو حنيفـة 

§   ¨      ©  ª   »  ﴿ : واألسـاس يف ذلـك قولـه تعـاىل ... ومالك 

¬ ﴾ . 

  وقوله عليه السالم فيام أخرجه البخاري ومسلم هلند زوجـة أيب سـفيان 
 .  » ماله ما يكفيك وولدك باملعروفخذي من« 

                                         
  .٧٨ع اإلسالمي ، أبو زهرة ص يف املجتم) ١(
  .٢٣٣سورة البقرة ، آية ) ٢(
  .١٩٦املغني ) ٣(
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نظام املرياث يف اإلسالم يتميز عن كل األنظمة والقوانني املعروفـة عـىل 
وجه األرض ويقف بينها كالطود األشم بعدله ورمحته وتوازنه ، وإذا كانـت 

حرمـان هلـا مـن  إمهال ألرسة املالـك وهالشيوعية تلغي نظام املرياث وال جتيزه فإن
 .جهد مورثها كام أنه قتل لروح العمل واجلهد واملثابرة عند املالك 

ًوليست الرأساملية بأقل سوءا من الشيوعية فقد أعطت املالـك احلـق يف 

أن جيعل ماله مـن بعـده للكـالب والقطـط والعـاهرات وحيـرم منـه أبنـاءه 
 .وأقرباءه 

ي البـد مـن اإللتـزام أما املـرياث يف التـرشيع اإلسـالمي فإنـه إجبـار
ته التي نظمتها الرشيعة يف مال كل فرد وأوجبت بمقتـضاها لورثتـه فصيالبت

بثلثي ماله وأباحت الرشيعة لصاحب املال أن يترصف فيه بالثلث ولكـن يف 
حدود معروفة رسمتها له الرشيعة فال جيوز أن يويص جلهة حمرمة أو ملن ليس 

  .ًأهال للتملك كالكالب والقطط والقرود
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ولقد راعت الرشيعة اإلسالمية يف التوزيع درجة القرابـة فكلـام كانـت 
ولقد توىل اهللا يف كتابـه الكـريم بيـان . القرابة ألصق بامليت كان نصيبها أكثر 

ًوإيضاح أنصباء الورثة تفصيال يف أغلـب أحكـام املـرياث وأكثرهـا وذلـك 
ب يبقى عىل هذه ة فاأللكون اإلرث مما ال خيتلف باختالف األزمنة واألمكن

يد عنها وال يتغري إىل أن يرث اهللا األرض ومـن عليهـا وكـذلك الصفة ال حي
 .األخ واجلد وما إىل ذلك 

ويف نظام املرياث توزيع للثروة وعدم حتكم جهة من الناس هبا وتـداوهلا 
وانظر إىل آثار رمحة اهللا باألمة من خالل رشعه املقدس كيف نظم حياهتم وما 

 .هلم بعد موهتم يتعلق بأحوا

ونظام املرياث يف اإلسالم مما يدفع إىل كثرة العطاء واإلنتاج فإن اإلنسان 
إذا كان يعلم بأن ثروته من بعد موته ستئول إىل أقرب الناس إليه وألـصقهم 
به مع أن له من احلق ما يكتسب به األجر بعد موته من خـالل وصـيته التـي 

دفعه إىل كثرة اإلنتاج وصدق رسـول منحها يف حدود الثلث كل أولئك مما ي
أنك إن تذر ورثتك أغنياء خـري مـن أن تـذرهم عالـة يتكففـون « : ملسو هيلع هللا ىلص اهللا 

 .  »الناس

                                         
  ) .١٦٢٨(  ، حديث رقم ١٢٥١ ، ١٢٥٠ / ٣مسلم ) ١(
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وهذا النظام مل حيرم املرأة من املرياث كام كان عليه احلال يف اجلاهلية قبل 
اإلسالم بل أنه منحهـا نـصيبها الـوايف وحقهـا الـوافر فإهنـا األم واألخـت 

والبنت ورمحـة اإلسـالم هبـا فـوق تـصور مـن ال يعـرف موقـف والزوجة 
اإلسالم منها واإلسالم إذا كان قد منح الذكر أكثر منها فـذلك يعـود لكثـرة 
حتمله لألعباء املالية وعليه تقع مسئولية اإلنفاق واملهر يف الزواج ونحو ذلك 

 .واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل . من التبعات اخلاصة به 
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من مقاصد اإلسالم يف تربية أبنائه أن يروضهم عىل فعـل اخلـري وجيعـل 
أمام الرش من احلدود والقيود ما يسد طريقه وحرص اإلسالم عـىل أن يعـود 
ًأبناءه السلوك اخلري املنطق الطيـب ، إال أن بعـضهم قـد يرتكـب شـيئا مـن 

لذا أوجب اإلسالم عند ارتكاهبا عقوبات . هللا األمور التي فيها خمالفة ألمر ا
ًللتكفري عنها زجرا له عن العودة إليها وجربا لذنبه الذي وقـع عليـه نتيجـة  ً

 .الرتكابه ما حرم عليه 

وتشتمل هذه الكفارات فيام تشمل دفع صدقات مالية للفقراء وكـذلك 
كتـسابه اعتاق لألرقاء ، وكل ذلك ثابت عن طريق احلكم الرشعي ، وجيوز ا

ملن حل له وكان مـن أهـل اسـتحقاقه ولـست بـصدد الدراسـة التفـصيلية 
ألحكام الكفارات والذي هيمني هنا هو تقرير أن هذا النوع من الكسب جاء 
عن حكم رشعي وأنه حق أوجبه اإلنسان عىل نفسه بسبب ارتكابه ملـا هنـى 

 .عنه الرشع 
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 :وهذه الكفارات ستة أنواع هي 

 . هنار رمضان  كفارة اجلامع يف- ١

 . كفارة الظهار - ٢

 . كفارة احلنث يف اليمني - ٣

 . إفساد اإلحرام - ٤

 . كفارة القتل اخلطأ - ٥

 . كفارة احليض - ٦

 : كفارة اإلفطار يف رمضان - ١

عتق رقبة ، فإن مل جيد فـصيام : بينت السنة أن كفارة اإلفطار يف رمضان 
مرتبـة عـىل هـذه . ً سـتني مـسكينا شهرين متتابعني ، فإن مل يستطع فإطعـام

ملسو هيلع هللا ىلص الكيفية عىل الصحيح من أقوال العلامء وذلك لرتتيب ذلك من قبل النبي 
وألنه ما كان ينتقل من نوع إىل آخر حتى يتأكد لديه عدم استطاعة املخاطب 

 :فعله يف احلديث اآليت 

فقد روى البخاري وغريه عن أيب هريرة ريض اهللا عنـه قـال بيـنام نحـن 
: يـا رسـول اهللا هلكـت قـال : فقال  إذ جاءه رجلملسو هيلع هللا ىلص عند النبي جلوس 

                                         
 .جاء ذكر اسمه يف بعض الروايات سلمة أو سليامن بن صخر البيايض ) ١(
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هـل جتـد « : ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهللا  » وقعت عىل امرأيت وأنا صائم«  : قال :مالك 
. ال : قال  » فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني ؟« . ال : قال  » رقبة تعتقها ؟

فبيـنام ملسو هيلع هللا ىلص  قال فسكت النبي .ال : قال  » ًفهل جتد إطعام ستني مسكينا ؟« : قال 
: قال . أنا : فقال  » أين السائل« : بعرق فيه متر قال ملسو هيلع هللا ىلص نحن عىل ذلك أتى النبي 

فقال الرجل أعىل أفقر مني يا رسول اهللا ؟ فواهللا مـا بـني  » خذ هذا فتصدق به« 
حتـى ملسو هيلع هللا ىلص  أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبـي - ني ت يريد احلر- البتيها 

 .  »أطعمه أهلك« :  قال بدت أنيابه ثم

 : كفارة الظهار - ٢

  ّالظهار هو أن يقول الرجل لزوجته أنت عيل كظهر أمي وما 

5  6     7  8  9   :  ;  ﴿ : أشبهه وهو حمرم لقوله تعاىل 

    K  JI  H  G  F  E  D  CB      A  @  ?  >  =<
N   M  L   ﴾ . 

R  Q  P  ﴿ : اىل واألصل يف وجوب هذه الكفارة قوله تع
  c  ba    `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V     U  T  S

                                         
 .شعب  ط دار ال٦٩٦ من التفصيل القرطبي ص ً ، وانظر مزيدا٦٥ / ٥فتح الباري ) ١(
  .٢سورة املجادلة ، آية ) ٢(
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  s  rq  p  o  n  m    l  k  j     i  h  g  f  e  d
   £¢  ¡  �  ~}  |   {  z  yx   w  v  u    t

¦  ¥  ¤   ﴾ . 

ظاهر مني زوجي : ومن السنة حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت 
أشكو إليه ورسول اهللا جيادلني فيـه ملسو هيلع هللا ىلص ئت رسول اهللا أوس بن الصامت فج

!  "  #  ﴿ : فام خرجت حتى أنزل اهللا  » اتقي اهللا فإنه ابن عمك« : ويقول 

+  *  )  (  '  &  %  $    ﴾  ويعتـق « : فقال عليـه الـسالم
قالت يا رسـول اهللا إنـه  » يصوم شهرين متتابعني« : قال . ال جيد : قالت  » رقبة

قالت ما عنده من يشء  » ًفليطعم ستني مسكينا« : كبري ما به من صيام قال شيخ 
فأتى ساعتئذ بعرق من متر قالت يا رسـول اهللا فـإين سـأعينه : قال . يتصدق به 
ًقد أحسنت إذهبي فأطعمي هبام عنه ستني مسكينا وارجعي « : قال . بعرق آخر 

له يف البخاري إال أنه مل يسمها رواه أبو داود وألمحد معناه وأص.  » إىل ابن عمك
  .وأخرج ابن ماجه واحلاكم نحوه من طريق عائشة

 .فإذا صح الظهار ووجد العود وجبت الكفارة عىل الصحيح 
                                         

  .٤ - ٣سورة املجادلة ، آية ) ١(
  ) .١( املجادلة ، آية ) ٢(
  .٢٩٥ - ٢٩٤ / ٦نيل األوطار ) ٣(
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 :  كفارة اليمني - ٣

̈   ©  ﴿ : األصل فيها قول اهللا تعاىل   §  ¦   ¥  ¤  £

    ̧ ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °   ¯®  ¬  «  ª
  ½  ¼ »  º  ¹         È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿¾

Ë  Ê  É ﴾ . 

 :نوع الكفارة 

ًجيب عىل من حلف يمينا منعقدة ثم جاء ما حلف من أجله فعال أو تركا  ًً
أن يطعم عرشة مساكني أو يكسوهم أو يعتق رقبة وهو باخليار هنا فإن فعـل 

 مـا بعـدها أي واحدة منها أجزأه ذلك فإن مل يستطع لواحدة منهـا انتقـل إىل
 .انتقال املضطر فيصوم ثالثة أيام 

 : كفارة احليض - ٤

زوجته يف الفرج أيام احليض أثم واستغفر اهللا تعاىل ويف  الرجل إذا بارش
الكفارة يف مذهب اإلمام أمحد روايتان ، إحدامها جتـب ومقـدارها دينـار أو 

 . وأبو حنيفة والرواية الثانية ال كفارة عليه وهو مذهب اإلمام مالك. نصفه 

                                         
  .٨٩سورة املائدة ، آية ) ١(
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  .وعىل القول بوجوهبا فمقدارها دينار أو نصفه عىل التخيري

 : كفارة القتل - ٥

جح خالف ذلك ألن اذهب بعض العلامء إىل وجوهبا يف قتل العمد والر
ًنص العمد جاء خلوا من الكفارة مع أهنا ذكرت يف قتل اخلطأ فعـدم ذكرهـا 

أمـا قتـل شـبه . وجوهبا يف العمد مع العمد وذكرها مع غريه دليل عىل عدم 
العمد فالصحيح وجوهبا فيه ألنه أجرى جمرى اخلطأ يف نفي القصاص ومحل 

 .العاقلة وتأجيلها يف ثالث سنني 

  وأما كفارة اخلطأ فهي مرشوعة باتفاق العلامء للنص القرآين يف ذلك 

﴿  .  -  ,   +  *  )(        '  &  %  $  #          "  !

  1  0  /7  6      5  4         3  2... ﴾  . 

 :نوع الكفارة 

هي مثـل كفـارة الظهـار إال يف اإلطعـام فهـي عـىل الرتتيـب يف العتـق 
والصيام أما اإلطعام فقد وقع فيه خالف ومنشؤه عدم ذكر الطعـام يف اآليـة 

 .وحمل التفصيل يف كتب الفروع 

                                         
 . وما بعدها ٢٩٩ / ١ملزيد من التفصيل انظر املغني ) ١(
  .٩٢سورة النساء ، آية ) ٢(
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 : إفساد اإلحرام - ٦

  عىل نفسه الكفارة وذلك مثل حلق قد يرتكب احلاج ما يوجب به 

¯  °  ﴿ : رأسه فإهنا جتب عليه الكفارة واألصل يف ذلك قوله تعاىل 

   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸  ¶µ   ́   ³  ²   ±
Ç  Æ  Å ﴾ . 

قال نعـم يـا  » لعلك آذاك هوامك« وقال عليه السالم لكعب بن عجرة 
لق رأسك وصم ثالثة أيـام أو أطعـم سـتة مـساكني أو اح« : رسول اهللا قال 

 .متفق عليه   »انسك شاة

وهذه الكفارة عىل التخيري وهنـاك أنـواع أخـرى مـن الكفـارات عنـد 
وأرى أن استقصاءها واحلديث عنهـا . ارتكاب يشء من حمظورات اإلحرام 

 .، وباهللا التوفيق  خيرجني عن املوضوع

                                         
  .١٩٦سورة البقرة ، آية ) ١(
  .١١٠ / ٢انظر عون املعبود رشح سنن أيب داود ) ٢(
  .٣٥٣ - ٣٠٠ / ٣من أراد مزيد بحث هلذه املسألة فلريجع إىل املغني ) ٣(
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مل حترم الرشيعة اإلسالمية االكتساب عـن طريـق إال وفيـه مـاال حتمـد 
فقد حرمت الرشيعة التملك عن طريق وسـائل . عواقبه عىل األمة واألفراد 

الغــش واخلــداع كــسرت العيــوب واصــطناع األوصــاف الكاذبــة يف الــسلع 
ًغالل كـام نـشاهد ذلـك جليـا يف وحرمت التملك عن طريق الظلم واالسـت

وكذلك كل ما فيه رضر . حتريم الرشيعة للغصب والرسقة والربا واالحتكار 
عائد عىل األفراد أو اجلامعـات يف أعراضـهم أو أمـواهلم أو عقـوهلم وذلـك 

 .كاالجتار باألعراض واخلمر وكافة املحرمات 

ستغالل كام منعت الرشيعة كل طريق جيعل من املال أداة للظلم واال
n  m  l  k   ﴿ : وذلك كأكل أموال الناس بالباطل يقول اهللا تعاىل 

  z  y  x  w    v  u  t  s  r    q  p  o
{   ﴾ . 

                                         
  .١٨٨سورة البقرة ، آية ) ١(
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ملسو هيلع هللا ىلص اخلطاب هبذه اآلية يتضمن مجيع أمة حممد « قال القرطبي يف تفسريه 
ال يأكل بعضكم مال بعض بغري حق فيدخل يف هذا القامر واخلداع : واملعنى 

لغصوب وجحد احلقوق وما ال تطيب به نفس مالكه أو حرمتـه الـرشيعة وا
وإن طابت به نفس مالكه كمهـر البغـي وحلـوان الكـاهن وأثـامن اخلمـور 

َّومن أخذ مال غريه ال عىل وجه إذن الـرشع :  ثم قال . واخلنازير وغري ذلك  ِ ِ

 .  »فقد أكله بالباطل

 القيود ما يسمح بقيام امللكية إن اإلسالم يبيح التملك إال أنه يفرض من
دون إرضار باآلخرين أو ظلم هلم فإذا نمت ثروة إنسان يف ظل هذه العدالـة 

 .فإهنا تكون نعمة لصاحبها وللمجتمع كله 

ونستطيع من خالل دراسة تنظيم الرشيعة ألسـباب التملـك املـرشوعة 
واألسباب واألحوال التي منعت الكسب عن طريقهـا أن نلمـس بوضـوح 

ف أن الرشيعة اإلسالمية قد وضـعت التـدابري الوقائيـة التـي متنـع قيـام كي
امللكيات الضخمة املستغلة القائمة عىل الظلم واملخادعـة واملخاتلـة ، وهـي 
من هذه الناحية ختتلف عن النظام الرأسـاميل الـذي يـسمح بحريـة التملـك 

 ذوي املطلق مما يؤدي إىل تضخم الثروات يف أيـدي قلـة مـن البـرش وحتكـم
الثراء وأصحاب رؤوس األموال يف اقتصاديات األمة ولذا أخذ مفكروا هذا 

                                         
  .٣٧٧ / ٥ وانظر كذلك يف ظالل القرآن ٣٣٨ / ٢تفسري القرطبي ) ١(
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االجتاه حياولون احلد من ذلك والقضاء عليه بحلول هزيلة ال تعالج حقيقـة 
 .املشكلة وال تقتلعها من أصوهلا 

ولعلنا مـن خـالل عرضـنا لـبعض األسـباب التـي حرمـت الـرشيعة 
ى رمحـة هـذه الـرشيعة وعـدهلا يف اإلسالمية الكسب عن طريقها نلمس مد

 .بنائها االجتامعي 
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 هناك أعيان ال تشتمل عىل منفعة مقصودة عند الـشارع ولـذا هنـى - ١
الرشع عن بيعها ورشائها وذلك ألن امللك إنام رشع من أجل االنتفاع فقيامه 

بلها رشع وال عقل وذلك مثل احلـرشات عىل أعيان ال منفعة فيها عبث ال يق
فهذه أعيان منهي عن متلكها لذاهتا التي . كالذباب واخلنافس وهوام األرض 

ويلحق هبذه األعيان التي تشتمل عىل منافع تافهـة كـشم . خلت عن املنفعة 
التفاحة ، إال أنه يالحظ أن التطور العلمي جعل من بعـض هـذه احلـرشات 

ًاجلراثيم مثال ليـتم تـصنيعها إىل أمـصال ملقاومـة منافع مقصودة حيث حتاز 
األمراض ، فإذا كان األمر كذلك فإنه يصري هلا من القيمة املادية ما جيوز معها 

 .متليكها ألن صفة املالية الذي سبق بياهنا يصدق عليها 

 : األعيان واملنافع املحرمة - ٢

ا وال متلكها ومن فكل عني أو منفعة حرمتها الرشيعة فإنه ال جيوز متليكه
أظهر األمثلة عىل ذلك اخلمر واخلنزير وامليتة فهذه األعيان ال جيوز االنتفاع 
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ًهبا رشعا وبالتايل فال جيوز أن تكون حمال للملك فالنهي عن االنتفاع هني عن  ً

ًوذلك ألن اإلذن بتملكها يتناقض رشعا وعقال مع حتريمها. التملك  ً ، 
اض واألجساد حتت كافة العناوين وبكافة ومن ذلك املتاجرة باألعر

ًالوسائل والطرق ، وأن كثريا من أصحاب املاليني يف املجتمع الرأساميل يف 

هذه األيام ما حازوا ماليينهم إال من هذا الطريق وتقوم اآلن رشكات عاملية 
ضخمة غري مكشوفة لتجارة الرقيق األبيض وذلك بتصدير النساء إىل 

 واألفريقية بطرق متعددة وذلك جلمع املال عن هذا املجتمعات اآلسيوية
الطريق املحرم ، وتقوم جمالت خليعة بنرش الرذيلة وكسب املال عن ذلك 

Ë  Ê  É  È  Ç    Æ  Å  ﴿ :  يقول اهللا تعاىل - الدعارة - الطريق 

Ù    Ø    ×    Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í   Ì   ﴾ 
حديث جابر يف الصحيحني أنه سمع رسول اهللا واألصل يف حتريم هذه األعيان 

 .  »إن اهللا حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام« : يقول ملسو هيلع هللا ىلص 

t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i    ﴿ : وقول اهللا تعـاىل 

  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w   v  u
                                         

  .١٦٣ / ١عبد السالم العبادي / انظر امللكية د) ١(
  ) .١٩( سورة النور ، آية ) ٢(
 . ط املنريية ٦ - ٢ / ٣ ، سبل السالم ١٦٤ - ١٦٠ / ٥نيل األوطار ) ٣(
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¦ ﴾  النجاسـة العينيـة هلـذه األشـياء ، : واختلفوا يف علة حتريمها فقيـل
وقيل أن العلة كون هذه األمور ال تشتمل عىل منفعة مقصودة ، وقيل للتنفري 

، وحتريمها يف ذاهتا جممع عليه ، وقـد حكـى اإلمجـاع صـاحب فـتح  منها
، وحتريم هـذه األمـور وعـدم  الباري ونقله عنه الشوكاين يف نيل األوطار

ح احليلـة بيًحتريم كل مورد منها مهام كان قليال وال تجواز متلكها يرسي عىل 
وال الوسيلة إىل أخذ املال والكسب عن طريقـه فقـد جـاء يف حـديث جـابر 

قاتـل اهللا اليهـود إن اهللا ملـا حـرم « : املتفق عىل صـحته قولـه عليـه الـسالم 
ملسو هيلع هللا ىلص وجاء يف حديث بن عبـاس أن النبـي  » مجلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه شحومها

لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الـشحوم فباعوهـا وأكلـوا ثمنهـا وأن اهللا إذا « : ال ق
  .رواه أمحد وأبو داود » حرم عىل قوم أكل يشء حرم عليهم ثمنه

واملراد أن هذه األمور مما حرمت أعياهنا وهذه أمثلة رضبتها لالستدالل 
ن متلكهـا ومتليكهـا عىل أن مما ينهى عن كسبه أمور تعلق للتحريم بعينها فكا

                                         
  .١٦١ / ٥ ، نيل األوطار ١٤٥األنعام ، آية ) ١(
  .٤١٥ / ٤فتح الباري ) ٢(
 . ط السلفية ٤١٥ / ٤فتح الباري ) ٣(
 . عىل بني إرسائيل الضمري هنا راجع إىل شحوم األنعام التي حرمها اهللا) ٤(
   ٤١٤ / ٤ ، فــتح البــاري   ، رشح صــحيح البخــاري ١٦١ - ١٦٠ / ٥نيــل األوطــار ) ٥(

 .السلفية / ط 
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 .ًغري جائز رشعا وحمل البحث التفصييل كتب الفروع 

ومن ذلك أجرة الراقصة واملوسيقى وصالة الـرقص التيـاترو ونـوادي 
القامر وأجرة الرايش والقواد واجلاسوس واخلائن واملساعد عـىل اإلثـم أنـى 

 .كان نوعه 

 ظلمهم أو فيام فيـه سان نفسه للظاملني ليستعملوه يفنويدخل يف ذلك إجيار اإل
فسوق عن أمر اهللا ، وواضح من حتريم هذا النوع من الكسب أن اإلسـالم ال يريـد 
أن توجد فئة تعيش عىل حساب مرضة اآلخرين فيتعطل بذلك كثري من الناس عن 

 .اإلنتاج احلقيقي وينرصف جهدهم إىل الرش والفساد 

رفـة الغيـب هو الذي يـدعي مع: ومن ذلك حلوان الكاهن ، والكاهن 
وما ال يطلع عليه اإلنسان وخيادع الناس بالتمويه والتزييـف علـيهم عنـدما 
يأتونه للعالج ، وقد قطع اإلسالم بتحريم الكهانة وكل ما يرتتـب عليهـا أو 
تفرع منها من كسب وانتفاع مزعوم من جانب الكاهن واملتكهن له ملا فيه من 

ة واخلداع ، هذه األمور التي جاء خلود اإلنسان إىل اإلنسان والتعلق بالشعوذ
اإلسالم لتحرير العقول منها وتسلطها عىل بسطاء العقول وقد نفر اإلسـالم 

ًمن أتـى كاهنـا « : ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك وقرن النهي عنه بالوعد الشديد بقول النبي 
 .  »فصدقه بام يقول فقد كفر بام أنزل عليه حممد

                                         
 أخرجـه أهـل الـسنن ، وجـاء ٢٣ / ٦انظر فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ) ١(

= 
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هو ما يأخذه الكاهن : ان وقد هنى اإلسالم عن حلوان الكاهن ، واحللو
ًأجرة عىل ما يقوم به من الكهانة ، وسمى حلوانا ألنه يأخذه بدون أن يـدفع 

، وحلوان الكاهن حرام باإلمجاع ملا فيـه  ًيف مقابله شيئا من الكلفة واملشقة
 .من العوض عىل أمر باطل 

                                         
= 

زيـد النهي عن إتيان الكهان وسؤاهلم يف صحيح مسلم عن معاوية بن احلكم الـسلمي ومل
إقامة الرباهني عىل حكـم مـن اسـتغاث ( من البحث يف هذه املسألة وحتقيقها الرجوع إىل 

  .٥٦ - ١٦للشيخ عبد العزيز بن باز ص ) بغري اهللا أو صدق الكهنة والعرافني 
  .١٦٣ / ٥نيل األوطار ) ١(
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 وحرمته يف اإلسالم عىل درجة من الربا حمرم يف اإلسالم قليله وكثريه
اخلطورة تفوق حرمة الزنا مع ما للزنا من فظاعة استحق مرتكبه اجلرم إذا 

    »درهم ربا يأكله رجل وهو يعلم رش من ست وثالثني زنية« ًكان حمصنا 
، وقد لعن   »ًالربا ثالث وسبعون بابا أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه« 

 الربا مخسة آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وهو حمرم يف عقدملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
مهام كانت نسبته يف قروض االستهالك وقروض اإلنتاج عىل سواء قال اهللا 

!  "   #  $  %  &  '   )  ﴿ : تعاىل وهو أصدق القائلني 

  8  7  65  4     3    2  1  0  /  .-  ,  +  *    )
 E  D  C  B  A  @   ?  >  =  <;  :  9  J  IH   G  F 

                                         
  .٢١٤ / ٥رواه أمحد بن حنبل ، ويف نيل األوطار ) ١(
  .٢١٤ / ٥ وابن جرير بألفاظ متقاربة ، نيل األوطار أخرجه احلاكم والبيهقي) ٢(
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  YX  W  V  U   T  S  R   Q  P  ON  M  L   K
_           ^          ]  \     [  Z         ﴾ إىل قوله سبحانه وتعاىل : ﴿  w  v  u

  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢             ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x
¶  µ   ́  ³  ²   ±  °  ̄   ®  ¬«   ﴾ . 

قوبة أغلظ وأشد من إعـالن اهللا احلـرب عـىل املـرابني إهنـا واهللا وأية ع
لقاصمة الظهر فمتى تتحرر البالد اإلسالمية من عبودية االستغالل الربوي 
ًالقائم عىل الظلم والفحش ، إن إعالن احلرب من اهللا ال زال قائام ولن تسلم 

ن الربـا بكـل ً اهللا من نفسها صـدقا فتحـرر مـَيِرُمن تبعته هذه األمة حتى ت
 .أشكاله وألوانه 

أنه يقال آلكل الربـا يـوم القيامـة خـذ سـالحك «  عن ابن عباس يوُر
والربا كسب بال تعب وال جهد يتضخم به رأس مال املرايب عىل حساب  » للحرب

 .ًاآلخرين بعيدا عن اخلسارة وفائدة املرايب مضمونة يناهلا يف كل حال 

قوية يف الربا إنام كانت ملا يرتتب عـىل وهذا التحريم القاطع والفظاعة ال
فعله من اآلثار الوخيمة يف احلياة االقتصادية واالجتامعية وذلك ألنه يـؤدي 
إىل تركيز أموال األمة كلها بيد املرابني أو بيـد الدولـة إذا كانـت هـي املـرايب 

                                         
  ) .٢٧٩ - ٢٧٥( سورة البقرة ) ١(

www.almoslih.net



  
  ٢٣٧ 

ًالوحيد وما تزال الثروة تزداد يوما بعد يوم حتى يأيت اليوم الذي يصبح كـل 

ًء ملكا للمرابني ويصبح الناس عامال مستضعفني لدى املرايب يش ً. 

ولقد انترش الربا واسترشى يف االقتصاد الدويل حتى قال املنهزمون أنـه 
ًال غنى للحياة االقتصادية عنه ، ولقد تصدى هلذه الفرية كثريا من البـاحثني 

 هـي الـسبب يف املسلمني وبينوا أن الدعائم التي يقوم عليها النظام الرأساميل
ًذلك ألن الرغبة يف مجع املال مضافا إليها احلرية املطلقة يف وسائل الكسب يف 

ًاملبدأ الرأساميل يشكالن عامال مهام يف انتشار الربـى وتنـوع وسـائله وتفـنن  ً
وهذه الفئة إذا ملكت املال ملكـت  املتعاملني به وأغلب هؤالء من اليهود

هنا متلك وسائل الرأي العام التي من خالهلا تقوم النفوذ والسلطان وبالتايل فإ
يد وأخذت يف إقنـاع النـاس بـأن رناع والتهويل والتهديد والتنديد بام تقباإل

 .الربى رضورة البد منها 

يقول الدكتور حممد عبد اهللا العريب يف بحثه الذي قدمه يف املؤمتر الثالث 
املاليون ( د ريمون يف كتابه ًملجمع البحوث اإلسالمية نقال عن األستاذ إدوار

                                         
أبـو األعـىل املـودودي ، نظريـة الربـا املحـرم يف الـرشيعة : الربـا : ًانظر يف ذلك مفصال ) ١(

إبراهيم زكي الدين بدوي ، اإلسالم والربا لألستاذ أنـور إفيـال قـريش ، / اإلسالمية ، د
 ، ومـا كتبـه ١٥٠ - ١٣٠ / ٣روق حلمي ، وانظر يف ظالل القرآن سـيد قطـب ترمجة فا

 .الدكتور عيسى عبده حول بنوك بال فوائد 

www.almoslih.net




 ٢٣٨ 

إن الذي يلفـت النظـر يف عـرصنا لـيس هـو فقـط « ) الذين حيكمون العامل 
ًتكدس الثروات يف أيدي قليلة وأحيانا بأساليب فاجرة ، بل هو عىل األخص 

أن تكدس قوة هائلة تتمثل يف سـيطرة اقتـصادية ال ضـابط هلـا وال قيـد إىل 
 املوارد املالية يف أيدهيم يؤدي بالتـايل إىل ثم إن جتمع هذه القوى وهذه: يقول

االستيالء عىل السلطة السياسية يف النهاية وذلك يتحقق يف خطـوات ثـالث 
 :متساندة 

 الكفاح يف سبيل إحراز السيادة االقتصادية ثم الكفـاح يف مجـع :األوىل 
مقاليد السيادة السياسية يف أيدهيم ، ومتى حتققت هلـم بـادروا إىل اسـتغالل 
طاقاهتا وسلطاهتا يف تدعيم سيادهتا االقتصادية ويف النهاية ينقلون املعركة إىل 

 . » املجال الدويل العام

وبعد هذا يبني إدوارد ريمون النتيجة احلتمية التي يسعون إليها من وراء 
ًإن ويل األمر الذي كان مفروضا أن يمثل مصالح املجتمـع : ذلك كله فيقول 

رفيع يف نزاهة وحياد وعدل وإيثار لصالح املجتمع قد وأن حيكم من مكانه ال
سقط إىل درك الرقيق هلذه القوى املالية وأصـبح أداة طيعـة لتنفيـذ أهـدافها 

أعيدوا سـلطان الدولـة الـذي « : وشهواهتا ، ثم خيتم هذه الفقرة هبذا النداء 
 بـه انتزعته القوى املالية ، أعيدوا إىل ويل األمر كامل اختصاصه الـذي ناطـه
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 .  »املجتمع عندئذ تتحول النقود من رجل رشير إىل خادم مطيع

ًإن الربا يقتل روح التعاون يف املجتمع وجيعل مـن البـرش عبيـدا للـامدة 

فأصحاب رؤوس األموال عبيد للامل له يعيـشون ويف سـبيله يـسعون وأمـا 
وم الفقراء واملعوزون فهم عبيد ألصحاب املال وبئست احلياة تلك التـي تقـ

 .عىل أساس من الذل والتبعية يف سبيل املال ولقمة العيش 

أما اإلسالم فإنه إذا كان قد حرم هذه الفواحش بكل صورها وأشـكاهلا 
فإنه فتح أبواب الكسب احلالل ومن ذلك املـضاربة التـي تغنـي عـن الربـا 

رشكة يكون رأس املال فيها من جانب والعمل من جانـب آخـر : واملضاربة 
ينهام بالقدر الذي يتفقون عليه وأما اخلسارة فهي فقط عىل صاحب والربح ب

 .رأس املال إذ يكفي العامل خسارة ما ضيعه من جهد ووقت 

ًوأباح اإلسالم السلم وهو بيع سلعة موصوفة وصفا خيفي اجلهالة بثمن 

مقبوض يف جملس العقد ، فإذا احتاج املسلم املال فإنه يأخـذه عـىل أن يعيـد 
السلعة التي اتفق مع صاحب العقد عليها ، وهذا مبسوط يف كتـب ًبدال عنه 

 .الفروع 

                                         
  املؤمتر الثالث ملجمع البحوث اإلسالمية بالقـاهرة بحـث الـشيخ حممـد عبـد اهللا العـريب ) ١(

  .٢٦٩ - ٢٦٨ص 
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 اإلسالم عىل القرض احلسن ورغب فيه أيام ترغيب وحـث عـىل وحث
السخاء والكرم وحارب الشح يف النفس بام جيعلها حتب اخلري لغريها ، وعىل 

 تسعد هذا التكافل والتآلف واملحبة يقوم البناء القوي للمجتمع املسلم الذي
يف ظله البرشية وهو املنقذ الوحيد حلياة األنانية والتحكم الظامل ، ولو صدق 
ًاملسلمون حكاما وحمكومني رهبم لصدقهم اهللا فإن اهللا مل ينزل رشعا يستحيل  ً

 .تطبيقه ، واهللا املستعان 

والنهي عن الربا عام قل أو كثـر وسـواء أكـان القـرض لالسـتهالك أم 
لة يف عموم النهي الذي جاء به الـنص والـذي مل يفـرق لالستثامر فكلها داخ

 .اهـ . بني قروض االستهالك وقروض االستغالل 
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 هو أن حيبس الشخص السلع التي حيتاج إليها النـاس حتـى :االحتكار 
وقد اتفق الفقهاء عىل أن . يرتفع ثمنها فيبيعها وحيصل منها عىل الربح الكثري 

وقــد وردت آثــار كثــرية يف حتــريم التملــك عــن طريــق . ار حــرام االحتكــ
االحتكار وذلك ملا فيه من حتكم يف أقوات الناس وحاجاهتم امللحة ، يفعـل 

 .املحتكر ذلك كله ليشبع هنمه وجشعه 

 :وأما النصوص الواردة يف ذلك فمنها 

  »ال حيتكر إال خـاطئ« : قال ملسو هيلع هللا ىلص عمر بن عبد اهللا أن النبي م عن - ١
أخرجه مسلم وأمحد وأبو داود والرتمذي ، والنبي عليه السالم ال خيطـئ إال 
ًمن فعل حراما ولو كان مرشوعا مل يصفه النبي عليه السالم باخلطأ الذي هو  ً

 .جمانبة الصواب 

من دخل يف يشء « : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :  وعن معقل بن يسار قال - ٢
ًا عىل اهللا أن يقعده بعظم من النـار من أسعار املسلمني ليغليه عليهم كان حق

                                         
   .١٢٢٨ / ٣مسلم ) ١(
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 .   »يوم القيامة

والوعيد الذي هدد به النبي عليه السالم من فعل هذه الفعلة دليل عـىل 
ع تعريف للكبرية قول ابـن تيميـة  بل هو من كبائر الذنوب ، فإن أمجحتريمها

د يف وعيـإهنا كل معصية ترتب عىل فعلهـا حـد يف الـدنيا أو « : رمحه اهللا حيث قال 
أو غضب وصاحب هذه الفعلة توعده اهللا بـأن  .  اآلخرة أو ختمت بلعن أو عذاب

 وهذا دليل عىل أن االحتكار الـذي يـؤدي إىل » يقعده يوم القيامة بعظم من النار
 .اغالء األسعار عىل املسلمني من كبائر الذنوب 

ر ريض  ما أخرجه ابن ماجه واحلاكم وأبو يعىل وغريهم عن ابن عم- ٣
، واللعـن  » اجلالب مرزوق واملحتكر ملعـونملسو هيلع هللا ىلص « اهللا عنهام قال رسول اهللا 

 ال يكـون إال عـىل منكـر حيـرمملسو هيلع هللا ىلص الوارد يف احلديث من قبل الرحيم حممـد 
 .ارتكابه وفعل جنح به صاحبه عن احلق 

ً ومن ذلك أيضا ما أخرجه أمحد واحلاكم وابن أيب شيبة وأبـو يعـىل - ٤
من احتكـر الطعـام أربعـني « : قال ملسو هيلع هللا ىلص ًأيضا أن النبي وغريهم عن ابن عمر 

 . » ليلة فقد برئ من اهللا وبرئ اهللا منه

 إىل نفسه فيهلك وإىل الشيطان ُول وهذه الرباءة التي تقيض أن يكله اهللاأق

                                         
   .٢٤٩ / ٥ واألوسط ونيل األوطار أخرجه أمحد والطرباين يف الكبري) ١(
  .٨ - ٧ ، كتاب الكبائر ص ٣٥٦انظر رشح الطحاوية ص ) ٢(
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ًفيضله ضالال بعيدا دليل عىل حرمة ما آل به إليها ً.  

 جــواز ل عــىل عــدموهــذه األحاديــث بمجموعهــا تــنهض لالســتدال
  كــن منهــا يشء يف الــصحيحني فكيــف وحــديث معمــر االحتكــار لــو مل ي

املذكور يف صحيح مسلم ، والترصيح بأن املحتكر خاطئ كاف يف إفادة عدم 
املذنب العايص وهو اسم فاعـل مـن خطـئ إذا أثـم يف : اجلواز ألن اخلاطئ 

طـأ سمعت األزهري يقول خطئ إذا تعمـد واخل: فعله ، قال أبو عبيد وقال 
 .إذا مل يتعمد 

ولقد تفنن املحتكرون يف هنا العرص وسلكوا يف سبيله الوسائل الغريبـة 
إنتاجية والطرق الرهيبة ، فاحتكار اليوم قد يكون نتيجة حتكم فرد أو مؤسسة 

 وقـد )الرتسـت ( يف مورد أو أكثر من املوارد اإلنتاجية وهو مـا يعـرف بنظـام 
 والتي يتفقون فيها عىل توزيع ا املنتجونيعقدهيكون نتيجة االجتامعات التي 

 التي تقوم بإنتاجها كل جهة فيهم أو هبا الكمياتاألسواق عليهم أو حيددون 
 .األسعار التي يفرضوهنا عىل األسواق 

قلام جيمع التجار وأهل احلرف « : يقول آدم سمث االقتصادي املشهور 
 عـىل مـصالح والصناعات جملس مـن املجـالس إال انتهـى بمـؤامرة مـنهم

                                         
 ، ٢٤٩ / ٥ ، ونيـل األوطـار ٤٣ / ١١انظر يف كل تلك األحاديث املروي عـن مـسلم ) ١(

  .١٠١ - ١٠٠ / ٤ ، وجممع الزوائد ٣٣ / ٣وسبل السالم ط املنريية 
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اجلمهور أو قرار يرفع أسعار البضائع حتـى ال تكـاد ختلـو املناسـبات التـي 
 .  »يتسنى هلم االجتامع فيها من اقرتاف مثل هذه اجلريمة الشنيعة

وخطر االحتكار عـىل االقتـصاد « ويقول الدكتور حممد عبد اهللا العريب 
نـا يعلـم كيـف تغلغـل العاملي أصبح يف غري حاجة إىل مزيد من البيان ، فكل

االحتكار الظاهر واخلفي يف أكثر ميادين اإلنتـاج العـاملي وكيـف يتحـالف 
املحتكرون من أقطاب املـال عـرب حـدودهم مـع زمالئهـم يف بـالد أخـرى 
ونجحوا يف حتديد األسعار التي تؤتيهم الربح الفـاحش وخلقـوا األزمـات 

 .  »لبالد الناميةوتآمروا عىل بخس أثامن املواد اخلام التي تنتجها ا

إن االحتكار القائم يف البالد الرأساملية ويف غريها ممن يسري عـىل نفـس 
املنهج يدفعهم إىل كل ذلك ضعف الرقابة الربانية وسخف القـوانني الوثنيـة 
يؤدي إىل قتل ذوي احلاجات وأصحاب املواد اخلام وحتكـم الفئـة املحتكـرة 

 .املتمتعة بحياة الرغد والنعيم 

 

 

                                         
  .٤٢ي ص ًنقال عن أسس االقتصاد للمودو) ١(
  .١٥٧انظر بحثه يف املؤمتر األول ملجمع البحوث اإلسالمية ص ) ٢(
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ذهب إىل حتريم االحتكار مجهور الفقهاء وقال احلنفيـة بكراهيتـه إال أن 
وأما حكم االحتكـار « : ًصاحب بدائع الصنائع ذهب إىل احلرمة أيضا فقال 

  ملسو هيلع هللا ىلص فنقول يتعلق باالحتكار أحكـام منهـا احلرمـة ملـا روى عـن رسـول اهللا 
ق اللعـن إال بمبـارشة وال يلحـ) املحتكر معلون واجلالب مرزوق ( أنه قال 

 .  »املحرم

 :لكن الفقهاء اختلفوا يف املواد التي تدخل حتت حكم االحتكار 

ًفمنهم من جعل علة االحتكار هي اإلرضار بالنـاس ، وتبعـا لـذلك ) أ

وات وغريهـا ألن العلـة إحلـاق الـرضر قحرموا مجيع أنواع االحتكار يف األ
 .خرى غري القوت بالناس ، وهذه العلة تتوفر يف أصناف أ

وقال آخـرون أن االحتكـار ال يكـون إال يف األقـوات الـرضورية ) ب
 :واشرتط ابن قدامة لالحتكار املحرم ثالثة رشوط 

 املحتكر من السوق فلو جلبه من بلـد آخـر ال يعتـرب يشرتي أن :األول 
ًحمتكرا ، ألن اجلالب ال يضيق عىل الناس وال يرض هبـم بخـالف الـشخص 

                                         
  .١٢٩ / ٥بدائع الصنائع ) ١(
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 األقوات من السوق ثم حيبسها عنده فإنه يرض بالناس ، واستدل رمحه الذي يشرتي
 . » اجلالب ليس بمحتكر« اهللا عىل ذلك بقول األوزاعي 

  أن يكون اليشء املحتكر من األقوات التي تعم احلاجة إليها ، أما :الثاين 
األصــناف األخــرى كالعــسل والزيــت والثيــاب واحليوانــات فــال يكــون 

ألهنا ليست من األقوات الرضورية ، واستدل بأن سـعيد بـن االحتكار فيها 
 .املسيب كان حيتكر الزيت 

 أن يلحق املحتكر باحتكاره الرضر بالناس وال يكون ذلـك إال :الثالث 
 :يف حالتني مها 

ًأن يكون البلد صغريا ، ألن البلد الصغري يؤثر فيه االحتكار ويلحقـه ) أ

 . يلحقه الرضر الرضر بخالف البلد الكبري فإنه ال

أن يكون االحتكار يف وقت الضيق بحيث يؤثر عىل النـاس ويفقـد ) ب
 . السلع من األسواق

ًوالذي أراه راجحا من خـالل النظـر يف األحاديـث وتتبعهـا أنـه حيـرم 

االحتكار بكل أشكاله وألوانه دون تقييده بالقوت أو بالطعام ، وإذا جـاءت 
أفراد ار للطعام فإن التنصيص عىل بعض بعض األحاديث بالنهي عن االحتك

                                         
 . النارش مكتبة الرياض احلديثة ٢٤٥ - ٢٤٤ / ٣املغني ) ١(
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 وأمـا .ًالعام البعد خمصصا للعام بل قد يكون املراد به التنبيه عىل التأكيـد عليـه 
اإلرضار بالنـاس : التقييد بتلك األنواع فإنه غري مراد ألن العلة مـن التحـريم هـي 

أو وحيث حل الرضر وقع التحريم بأي نوع وسواء حصل الرضر يف البلد الصغري 
ًالكبري وسواء أكان قوتا أو غريه ألن إحلـاق الـرضر بالنـاس ال خيـتص بـاألقوات 

 .وجشع املحتكرين ال يتوقف عىل نوع من األنواع 

وقد بني ابن تيمية وابن القيم رمحهام اهللا تعاىل أن تواطـؤ أربـاب الـسلع 
ًعىل بيع سلعتهم التي حيتاجها الناس بـأكثر مـن ثمـن املثـل يعـد احتكـارا ، 

ًوكذلك اإللزام بأن ال يبيع الطعام أو نوعا منـه إال أنـاس خمـصوصون فإنـه 

واعتربا حبس منافع األرض والدور والعامل وعدم بـذهلا إال بـأكثر . كذلك 
  .ًمن ثمن املثل احتكارا

وهذه نظرة موضوعية تستحق التقدير ، ورأى تؤيده نصوص الـرشيعة 
 .لكل زمان ومكان وبعدها يف ترشيعها األحكام التي تصلح 

ثم إن احلاكم له أن يبيع السلع املحتكـرة عـىل أصـحاهبا ولـه أن يـسعر 
عليهم وذلك ملا يعود عىل املجتمع من جراء االحتكار من ظلم ورضر ، كـام 

 .ًأن لإلمام أن يعزر املحتكر بام يراه زاجرا له وألمثاله 

                                         
  .٢٩٠ - ٢٨٦انظر الطرق احلكيمة ) ١(
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   النـاس عـىل بيـع وهلذا لويل األمر أن يكـره« : يقول ابن تيمية رمحه اهللا 
ما عندهم بقيمة املثل عند رضورة الناس إليه مثل من عنده طعـام ال حيتـاج 

 .  »إليه الناس يف خممصة فإنه جيرب عىل بيعه للناس بقيمة املثل

أن املحتكر الذي يعمد إىل رشاء ما حيتاج إليه « : وقال ابن القيم رمحه اهللا 
غالءه عليهم هو ظامل لعموم النـاس الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إ

وهلذا كان لويل األمر أن يكره املحتكرين عىل بيع ما عندهم بقيمة املثـل عنـد 
رضورة الناس إليه مثل من عنده طعام ال حيتاج إليـه والنـاس يف خممـصة أو 
سالح ال حيتاج إليه والناس حيتاجون إليه للجهاد أو غري ذلك فإن اضطر إىل 

منه بغري اختياره بقيمة املثل ولو امتنع من بيعه إال بأكثر من طعام غريه أخذه 
 .  »سعره فأخذه منه بام طلب مل جيب عليه إال بقيمة مثله

ًوهذا العمل يعترب تدخال من قبل الدولـة لتنظـيم الـشئون االقتـصادية 
واألصل أن ترتك الدولة لألمة ممارسة نـشاطها التجـاري بكـل أشـكاله وأنواعـه 

، لكن إذا خرجوا عن القواعد واألسس التي نظمتها الرشيعة اإلسـالمية وصنوفه 
 .فإن للدولة أن تتدخل لتعيد الناس إىل الطريق السوي 

                                         
  .١٤احلسبة يف اإلسالم ص ) ١(
   .٢٠٨صدر ص  ، وانظر نفس امل٢٨٤الطرق احلكيمة ص ) ٢(
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حيرم التملك  عن طريق التالعب باألسعار ومن ذلك أن يزيد اإلنـسان 
ها ليقتدي به من يراه ممن حيرض املبايعة فيظن أن يف السلعة وهو ال يريد رشاء

املساوم مل يزد يف السلعة إال جلودهتا وكوهنا تساوي ما ذكره من قيمة وهو مـا 
قال اإلمام البخـاري رمحـه . يعرف عند الفقهاء بالنجش وهو حرام وخداع 

وقد روى ابن عمـر  » الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل ال حيل« : اهللا 
هنـى « : ملسو هيلع هللا ىلص وعن أيب هريرة أن النبـي  » هنى عن النجشملسو هيلع هللا ىلص « رسول اهللا أن 

 .  »أن يبيع حارض لباد وأن يتناجشوا

أمجع العلامء عىل أن الناجش عاص بفعله ، واختلفـوا يف : قال ابن بطال 
 :البيع إذا وقع عىل ذلك 

فذهب أهل الظاهر ورواية عند مالك وقول عند احلنابلة أن البيع باطل 
                                         

  .١٨٧ / ٥متفق عليها نيل األوطار ) ١(
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 .ن النهي يقتيض الفساد أل

وذهب احلنابلة يف الصحيح عندهم ووجه عند الشافعية واملـشهور مـن 
مذهب املالكية صحة البيع مع ثبوت اخليـار ملـا فيـه مـن الغـبن ، واشـرتط 
احلنابلة أن يكون البيع بأكثر من ثمن املثل وهـذا هـو الـذي أميـل إليـه ألن 

 العاقـد فلـم يـؤثر يف البيـع وإذا النهي يف األحاديث عاد إىل النـاجش ال إىل
 . حصل غبن جرب باخليار

ًومن التالعب باألسعار أن تستويل رشكة واحـدة عـىل إنتـاج مـادة مـثال ثـم 
ًتتحكم يف السوق بفرضها سعرا معينا إلنتاجها أعىل من الـسعر املعقـول لـو كـان  ً

 .به هناك تنافس بينها وبني رشكة أخرى تنتج نوعية اإلنتاج الذي تقوم 

ومن ذلك اتفاق الرشكات عىل رفع السعر بدون مربر مـع مـا فيـه مـن 
اإلرضار بعامة املـسلمني ، وكـذلك اتفـاق أهـل الـسوق عـىل رفـع أسـعار 
ًبضائعهم رفعا يرتتب عليه مرضة اآلخرين وليس له مـا يـربره يقـول عليـه 

 .  »ال رضر وال رضار« السالم 

                                         
  .١٨٧ / ٥ النارش مكتبة الرياض احلديثة ، ونيل األوطار ٢٣٥ -  ٢٣٤ / ٤انظر املغني ) ١(
قال احلاكم هذا احلديث صحيح اإلسناد عىل رشط مـسلم ومل خيرجـاه ووافقـه الـذهبي ) ٢(

جه والبيهقي والطرباين وعبد الرازق وأخرج هذا احلديث مالك يف املوطأ وأخرجه ابن ما
 ، سـنن ٥٧ / ٢وانظـر املـستدرك وتلخيـصه . وقال عنه الشوكاين أنه حـديث مـشهور 

= 
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ــسالم  ــصالة وال ــه ال ــول علي ــن د« : ويق ــعارم ــن أس ــل يف يشء م   خ
   مـن النــار لعظـيمً علـيهم كــان حقـا عـىل اهللا أن يقعــده ا املـسلمني ليغليهـ

 .  »يوم القيامة

 

                                         
= 

ــي  ــار ٦٩ / ٦البيهق ــل األوط ــسالم ٢٩٢ / ٥ ، ني ــبل ال ــنن أيب داود ١٤ / ٣ ، س    ، س
  .١١ / ٤ ، جممع الزوائد ٨٣ / ٢

  .٢٤٩ / ٥ل األوطار أخرجه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط ، ني) ١(

www.almoslih.net




 ٢٥٢ 
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ًالنهي عن بيع الغرر أصل من أصول الرشع يدخل حتتـه مـسائل كثـرية جـدا 
ول وبيع السمك يف املاء والطـري يف رر واجلهالة بيع املعدوم واملجهغومن أمثلة بيع ال

 .اهلواء ونحو ذلك مما تتحكم فيه اجلهالة وينتابه الغرر 

 :وهناك نصوص كثرية تنهى عن هذا الفرع من البيوع ومنها 

 هريرة ريض اهللا عنـه أن النبـي أيب ما رواه اجلامعة إال البخاري عن - ١
 .  »هنى عن بيع احلصاة وبيع الغرر« : ملسو هيلع هللا ىلص 

ال تــشرتوا « : قــال ملسو هيلع هللا ىلص ابــن مـسعود ريض اهللا عنــه أن النبـي  عـن - ٢
  . »السمك يف املاء فإنه غرر

 وأخرج اإلمام أمحد وابن ماجه والبزار والدارقطني عـن شـهر بـن - ٣

                                         
  .١٧٠ - ١٦٦ / ٥انظر يف كل ذلك نيل األوطار ) ١(
   .٣٨٨ / ١مسند اإلمام أمحد ) ٢(
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عن رشاء مـا يف بطـون األنعـام ملسو هيلع هللا ىلص هنى النبي « : حوشب عن أيب سعيد قال 
لعبد وهو آبق وعن حتى تضع وعن بيع ما يف رضوعها إال بكيل وعن رشاء ا

رشاء املغانم حتى تقسم وعـن رشاء الـصدقات حتـى تقـبض وعـن رضبـة 
 .  »الغائص

وكل هذا مما تتحكم فيه اجلهالة ويتمكن فيه من الغرر فبيعه غـري جـائز 
والنهي عن طريق االكتساب من طريـق املخادعـة بـالغرر واجلهالـة قاعـدة 

وحتـت « لتعامـل التجـاري ترشيعية تضمن الوضوح والصدق واألمانة يف ا
هذه القاعدة تفريعات كثرية تظهر من خالل التفاعل بني هذه القاعـدة ومـا 

وبـام أن  » يقع من احلوادث اجلزئية التي تدخل حتت مفهوم الغـرر واجلهالـة
فروعها كثرية فسأكتفي باحلديث عن واحد منها كثر اجلدال فيـه وعمـت بـه 

طحية وببغـاوات املـستغلني مـن البلوى وأصـبح يف نظـر ذوي الرؤيـة الـس
 .الرضورات احلتمية والتي ال غنى للمسلمني عنها أال وهو التأمني 

 

استغالل لتهييب الناس من غدهم املبهم ، والتأمني أثر من : التأمني هو 
آثار ختلف الغرب يف قرونه املتوحشة وتارخيه املظلم القائم عىل اجلاهلية بكل 

عرف التأمني عند جتار البندقية وكان خلف إنشائه أيد صورها وأشكاهلا وقد 
                                         

   .٤٢ / ٣مسند اإلمام أمحد ) ١(
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ــضية  ــب ق ــف بجان ــارض تق ــا احل ــة إىل يومن ــت اليهودي ــة وال زال   هيودي
ــأمني  ــىل الت ــربرات ع ــذ امل ــعيا ألخ ــام س ــرضورته ورب ــا ل ــتغالال وتروجي ًاس ً ً  

 .رشعيته وصالحه 

والناظر يف هذه املربرات التي توضع من أجل إقناع الناس برشعية نظام 
 :لتأمني يالحظ أهنا ال ختلو من حالني ا

 أن التأمني عقد صحيح قائم بني املؤمن ورشكـة التـأمني :احلالة األوىل 
وذلك بأن يدفع صاحب البضاعة نسبة معينة من ثمنها للرشكة املؤمن لـدهيا 
فإن سلمت بضاعته فال يشء له وإن هلكـت قامـت الـرشكة بتعويـضه عـام 

ىل احليـاة والـسيارة واملحـالت التجاريـة هلك منهـا ، وكـذلك التـأمني عـ
والعامرات ثم امتـد التـأمني وتطـور حتـى وصـل إىل التـأمني عـىل سـيقان 
الراقصات وأصوات املغنني واملغنيات وما إىل ذلك مما تبتكره عقول شياطني 

كل ذلك يكون نظري مبلغ معني للرشكة . االحتيال ولصوص ابتزاز األموال 
ًامل اخلسارة التي يصاب هبا ما أمن عليـه فهـو إذا وهي بدورها تقوم بدفع ك

ًعقد صحيح قائم بني الرشكة واملؤمن فإذا كان كذلك فإنه حمرم لكونـه قـائام 

 :عىل الغرر واخلداع واجلهالة وذلك ملا يأيت 

ال حيل مال « : ملسو هيلع هللا ىلص  ألنه ضامن ال يعلم مقداره وذلك ال جيوز لقوله - ١
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 النفس ال يتحقق إال عىل معلوم القدر وطيب  »مسلم إال بطيب نفس منه
 .والقيمة 

أنـا أضـمن لـك مـا :  ألنه ضامن مال مل جيب بعد كمن قـال آلخـر - ٢
ًاقرض فالنا ألف ريال وأنا أضمنه لك ألنـه : ستستقرضه من فالن أو يقول 

قد يموت القائل قبل تنفيذ اإللتـزام وألن الـضامن عقـد واجـب وال جيـوز 
 . الواجب يف غري واجب

 أن عقد التأمني معلق عىل اخلطر تارة يقع وتارة ال يقع فقـد يـؤمن - ٣
التاجر عىل ما حتمله سفن البضائع الطويلة وال حيصل هلا أي أذى وقد يؤمن 
ًاإلنسان عىل حياته بخمسني ريـاال فيمـوت مـن تـوه فيـستلم ورثتـه آالف 

خيفـى عـىل ذوي الرياالت بغري حق ففيه من القامر واجلهالة اليشء الـذي ال 
البصائر ومن له أدنى معرفـة وإذا مل يكـن يف التـأمني مقـامرة ففـي أي يشء 

 تكون املقامرة ؟

وهذا املعنى موجود يف كل صور التأمني فإن الرشكة ال علم هلا بام سيقع 
فقد يقع اخلطر وقد ال يقع فإن وقع التزمت الرشكة بالدفع بأداء مبلغ التأمني 

                                         
  .٣٥٥ / ٥أخرجه عن أنس الدارقطني بروايات كثرية ، نيل األوطار ) ١(
  .١٢٧ - ١٢٦ / ٨انظر املحىل البن حزم ) ٢(
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أهنا معاملة قائمة عىل املقامرة . ع مل تلتزم الرشكة بيشء أو التعويض وإن مل يق
 .املحبوكة والغرر واجلهالة املتناهية 

وعىل ذلك فالقول بأنه عقد قائم بني املؤمن والرشكة قـول مـردود ألن 
هذا العقد باطل قائم عىل املقامرة والغرر واجلهالة وهذه عقود هنى اإلسـالم 

عن طريقها ، وملا وجـد املروجـون للتـأمني عن التعامل هبا فال حيل الكسب 
والذين حياولون طالءه بالصبغة الـرشعية وأن الـدخول إىل تروجيـه وإقنـاع 
الناس به عن طريق املعاملة طريـق مـردود تقـف أمامـه نـصوص الـرشيعة 

 . الثانية  هي احلالةوحكمها الواضح جلأوا إىل حيلة أخرى وهذه احليلة

 :احلالة الثانية 

أن عقود التأمني عمل إنساين قـائم عـىل التعـاون بـني املـؤمن االدعاء ب
واملؤمن لديه لدفع غوائل الزمان وتقلب األيام وأن الـرشكات يـدفعها إىل عملهـا 
حبها للخري ورغبتها يف توفري السعادة للمجتمع البـرشي هكـذا حتـاول رشكـات 

هتها هـذه املكر بدموع التامسيح أن تلبس ثوب اللص الضاحك ، ولكننـا نـرد شـب
 :بالواقع غري اإلنساين الواقع املتجرد من اخللق والفضيلة بام يأيت 

 أن رشكات التأمني رفضت إعادة التأمني عىل أقطان مرص وبضائعها -أ 
 م حتى اآلن وهي األيام الصعبة يف اقتصاد مرص ألهنا ١٩٦٧منذ حرب عام 

 .كانت تعيش ظروف احلرب 

www.almoslih.net




 ٢٥٨ 

ت رشكات التـأمني رفـع رسـوم  م أعلن١٩٦٧ يف أول حرب عام -ب 
التأمني عىل البضائع املوردة إىل العامل العريب عن طريق البحـر املتوسـط مـن 

ثم أعلنت بعد فرتة أهنا غري مسئولة عـن الـسفن املبحـرة يف  % ٥إىل  % ٢.٥
Ë  Ê  É                  È  Ç    Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ﴿ البحر املتوسط 

Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   ﴾ . 

وهذا العمل هو نفسه الذي فعلته رشكات التأمني إبان احلـرب العامليـة 
ن هـذه إ. الثانية هذه هي حكاية العمل اإلنساين الذي تقـوم بـه رشكـات التـأمني 

الرشكات أبعد ما تكون عن فكـرة التعـاون أو اإلخـاء اإلنـساين وكـل مههـا هـو 
 .الكاذب اغتصاب أكرب قدر ممكن من أموال الناس حتت هذا الشعار 

ويف هناية احلديث عن التأمني نخلـص إىل احلقـائق التاليـة املرتتبـة عـىل 
 :عقود التأمني 

 أن ما يدفعه الشخص لرشكات التأمني إن أخذه بعد ميض املدة أخذه -أ 
وفيه الزيادات الربوية وإن أراد فسخ العقد قبل هناية املدة انتقص ماله بدون 

ًحق ظلام وعدوانا  ً. 

 الذي يأخذه املؤمن عند وقـوع اإلصـابة يأخـذه بـدون حـق  املال-ب 
ًرشعي ألنه ليس رشيكا يف مال الرشكة يشاطرها الربح واخلسارة فهو يأخـذ 

 .ًماال بدون طريق مرشوع فهو مال باطل ال حيل أخذه 

                                         
  ) .١٦( ة سورة احلرش ، آي) ١(
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ً هذه الرشكات توظف أمواال وتنميها عن طريق املعامالت الربوية -جـ 

 .وهذا ما ال مراء فيه 

اخلري الذي ينال الفئات الفقرية من هذه الرشكات قريب مـن فعـل  -د 
اليانصيب ثم إن التأمني ذريعة جلرائم االحتيال فكم من رجل وجد بضاعته 
يف طريق الكساد فأحرقها لتعوضه رشكات التأمني ، ومن عجائـب التـأمني 
 وغراب نتائجه العصابات التي تنشأ إلجراء التأمني عىل حياة بعض الفقـراء

أو املحتاجني أو الذين يقعون حتت سطوهتم ثم يقومـون بقـتلهم بعـد دفـع 
قسط أو قسطني لرشكة التأمني لتستويل العصابة بعد هذا عـىل قيمـة التـأمني 
الذي ينص يف عقده عىل أن املستفيد أحد أعضاء تلك العصابة وهكذا ال تلد 

 .احلية إال حية 

: ًإذا نظام التـأمني ؟ فنقـول ملن وجد : وقد يرد عىل الذهن هذا السؤال 
ًوجد أوال ملصلحة املستغلني من أصحاب رشكات التـأمني الـذين يعيـشون 

 .عىل حساب الفقري واملخدوع 

 لدعم فئة أخرى من رشكات احتكـار البـضاعة والتجـارة يف خمتلـف :ًوثانيا 
فرشكات التأمني ال تـسمح للـصوجلان أن يـسقط مـن يـد . بلدان العامل الرأساميل 

  .الحتكارات العاملية بام تسندها به من األموال يف حالة حدوث كارثةا

                                         
 ومـا بعـدها ، وانظـر ١١٨انظر مقومات اإلقتـصاد اإلسـالمي عبـد الـسميع املـرصي ) ١(

  .١٣٣اإلسالم واملناهج االشرتاكية ملحمد الغزايل 

www.almoslih.net




 ٢٦٠ 

أما البديل لكل ذلك فهو نظام االقتصاد اإلسالمي املطبـق يف املجتمـع 
اإلسالمي ، فإذا وجد املجتمع اإلسالمي جمتمع التكافل والتضامن ليتحقـق 

القائمة عـىل بعده نظام االقتصاد اإلسالمي فلسنا بحاجة إىل كل تلك احليل 
 .الغدر وامتصاص جهود الشعو ب

وال يمكن أن نوجد احلل الكامـل إال مـن خـالل مـا قلتـه ألن جمتمـع 
مثل املـؤمنني يف تـوادهم « : ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم هو الذي ينطبق عليه قول الرسول 

وترامحهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سـائر اجلـسد 
 .  »بالسهر واحلمى

م النفقات والتكافل االجتامعي ومسؤولية الدولة أمام أفرادها مـن ونظا
ذوي العجر والفقر وما تفرضه الزكاة للغارمني ومـن هـؤالء التـاجر الـذي 

كام يقرر الفقهاء إىل أنـه بجـوار الواجبـات . ضاعت جتارته يف عرض البحر 
ني لتاليف املالية العينية فهناك الواجب الكفائي يرصد لكل يف بيت مال املسلم

العيلة وحماربة النوائب واملجتمع اإلسالمي هو الذي يميش يف ظالل القـرآن 
وهديه فال هيون فيه رجل وال تظلم فيه كفاية وهذه األمة التي تصان بتـأمني 

 .قوي قائم عىل العدل واإلنصاف 

                                         
  ) .٢٥٨٦(  ، حديث رقم ٢٠٠٠ - ١٩٩٩ / ٤رواه مسلم ) ١(
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  واهللا « ًوأخريا فيوم أن يقوم املجتمع اإلسـالمي سـيقول املـسؤول فيـه 
ْرت بـأرض كـذا لعلمـت أن اهللا يـسألني عنهـا لــم مل أسـو هلـا أن شاة عثـلو  َ ِ  

 . واهللا املستعان . »الطريق

                                         
  . ٥٣ / ١حلية األولياء : انظر .  وهذا قول عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه ) ١(
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حتريم التملك عن طريق االسـتئجار الـذي ال يقـوم بمقتـضاه املـستأجر ألن 
 .الم قائم عىل الصدق واإلخالص ودوافع ذلك نفسية وحسية التعامل يف اإلس

أما النفسية فقوامها اخلوف من اهللا ورغبة فيام عنده مما أعـده للمخلـص 
ًيف عمله ولكن قد حيدث أن موظفا ال يقوم بواجبه ويرصف ساعات العمل 

يف غري ما استخدم له فيستغلها ملصلحته الشخصية أو يعطل عمل اآلخـرين 
ً بغري حق أو خيرج عن العمل قبل هنايتـه هروبـا مـن أداء الواجـب أو يتغيب

ًوتنصال من عمله بال عذر فإنه بذلك يضيع مصالح املسلمني التـي توقفـت 
  عىل عمله وتعطلت بسبب تالعبه وتأخريه ويف مثل هذه احلالة يعتـرب متلكـه 

ًل فيه عرفا ًما ال عن اجلزء املهدر إذا مل يعوضه حراما يؤاخذ عليه إال ما تسوه

وعىل ذلك فقس كل إجارة ال يقوم فيها األجري بام وكل إليه ، وهـذه بعـض 
 .الدوافع احلسية 
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جيب أن تعمم هذه احلقيقة عىل كل موظفي الدولة ويفهمها كـل رجـل 
 .ًفيها حتى ال تكون الساعات املهدرة عليه وباال 

ن وراءهـا وإذا استحدثت الدولة وظيفة ال حتتاجها األمة فإن األجرة مـ
 .باطلة وعمل الدولة يف هذه احلالة غري جائز 
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 وهناك أنواع من العقود هنى عنها لوصف خارج عن العقد واملتعاقدين
 :ومن األمثلة عىل ذلك 

!  "  #  $    %  ﴿ : البيع بعد نداء اجلمعة يقول اهللا تعاىل ) أ
4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *      )  (  '  &                  5  

6   ﴾  فنص اآلية دليل عىل عدم اجلواز وقد هنى عنه لوصف جماور وهو
ًالصد عن ذكر اهللا وإال فإن العقد صحيح والبيع قد يكون سليام ال غش وال خداع 
فيه ولكن ملا كان يف هذا الوقت بالذات والذي يرتتب عليه ضياع صالة اجلمعة فقد 

 .صحة العقد خالف موضعه كتب الفرع هنى عنه وللعلامء يف 

 .ًبيع العصري ملن يتخذه مخرا ) ب

معلوم أن بيع العنب يف األصل جائز ولكن هذا البيع إذا قارنـه وصـف 
 وذلـك ألن ًآخر كالعلم بكونه يتخذ مخرا فإنه ال حيل بيعه بـدون خـالف

                                         
  ) .٩( سورة اجلمعة ، آية ) ١(
  .١٧٤ / ٥نيل األوطار ) ٢(
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والعـدوان  عىل نرش الرذيلة مساعدة عـىل اإلثـم ًبيعها ملن يتخذها مخرا إعانة

وهذا هني يقتيض التحـريم وقـد ﴾  È     Ç  Æ   Å  Ä﴿ واهللا يقول 
يف اخلمـر عـرشة لعنـت لعينهـا ، وشـارهبا ، وسـاقيها ، ملسو هيلع هللا ىلص لعن رسول اهللا 

وبائعهــا ، وعارصهــا ، ومعتــرصها ، وحاملهــا ، واملحمولــة إليــه ، وآكــل 
م كـل بيـع ًوهو دليل عىل حتريم بيع العصري ملن يتخذه مخـرا وحتـري ثمنها

 .ًأعان عىل معصية كبيع السالح للحرابة قياسا عىل ذلك 

                                         
  .١٧٤ / ٥رواه أمحد وابن ماجه وأبو داود بنحوه ، نيل األوطار ) ١(
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!  "  #  $  %       &  '  )  (   *  +  ﴿ : قال تعاىل 

  7  6  5  4  3    2  1  0  /  .  -  ,
E   D  C  BA  @  ?   >  =  <   ;   :  9  8   ﴾  . لقد

اخلمر وامليرس من معامل اجلاهلية ومن التقاليد املتأصلة يف ذلك املجتمع كانت 
وكان بني هذه التقاليد من االرتباط والتالحم األمر الذي يصعب معه 
انفكاك واحدة منها عن األخرى وما ذاك إال لتحكم اهلوى والشيطان يف 

مر ينيس ذلك املجتمع ، وليس امليرس بأهون يف خبثه من اخلمر فكام أن اخل
فإن امليرس يلهي وغيبوبة امليرس ال تقل عن غيبوبة اخلمر عند املقامرين وعامل 

 .املقامر كعامل السكري ال يتعدى املوائد والقداح 

ًوامليـرس يــرتك يف الـنفس خــسارات وأخطـارا وأحقــاد إذ املغلــوب يف 

                                         
  .٩١ - ٩٠سورة املائدة ، ) ١(
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املقامرة البد أن حيقد عىل غالبه الـذي انتـشل مالـه أمـام عينـه ويـذهب بـه 
 .وصاحبه مغمور مقهور 

أما اليانصيب الذي يصفه ويسمه الغافلون يف هذا الزمن بـاخلريي فهـو 
ًبل ميرس اجلاهلية أقـل سـوءا منـه إذ أن الـرابح يف « من أنواع امليرس اجلاهيل 

ميرس اجلاهلية كان ينفق الربح كله عىل الفقراء ، أما يانصيب اليوم فتقدم منه 
رغم ما حيدث فيها مـن   »عمهم فيخرج رقمهجوائز ملن يسعفه احلظ يف ز

 .االحتيال واالختالس ألهنا مل تقم إال ألجل ذلك 

  إن التملك عن طريق القامر بأي نوع من األنواع سواء أكان عـن طريـق 
ومـا أشـبه ذلـك حمـرم بـالنص ) الـشطرنج ( أو ) النـرد ( أو ) اليانصيب ( 

حت واختطـاف ألمـوال وذلك ألن الكسب عـن طريقهـا سـ.  واإلمجاع
ًالناس وأخذ بظلم وإعطاء بظلم ال يداخلها رضا أبـدا فـإن سـكت املغبـون  ً

سكت عىل غيظ وخيبة وإن خاصم فـيهام التزمـه بنفـسه وأقحـم نفـسه فيـه 
 .بطوعه اختياره 

ًوكيف يمكن أن يكون املقامر مالكا آلالف الرياالت بمجـرد أن رقمـه 

اة سخيفة تتهكم بمجهود البرش يـوم أن ظهر يف لعبة من اللعب وياهلا من حي
                                         

  .١١ / ٣اإلسالم ، سعيد حوى ) ١(
  .١٢٦الفتاوى املرصية ) ٢(
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 .يتحكم يف نقل امللكية رضبة نرد حيصل عليها املقامر بدون جهد أو عناء 

إن احلياة يف اإلسالم قائمة عـىل تبـادل املـصالح وإعطـاء الرجـل حقـه 
املرشوع عىل عمله املرشوع أما يف القـامر وأمثالـه وأشـكاله فإنـه يقتـل روح 

لعداوة والبغضاء ويصد عن ذكر اهللا وعن الـصالة العمل والتعاون ويورث ا
. رغم ما فيه من تعطيل طاقات كان املفروض أن تقوم بالبناء هلـذا املجتمـع 

فهذه األعامل تستنزف طاقات كثرية ألهنا حتتاج إىل موظفني يف مقاهي القامر 
ونواديه وموظفني يف رشكة اليانصيب من باعة وحسبة ومديرين ولوال هـذا 

سعى اجلميع إىل عمل منتج وهلذا كله حرم اإلسالم هذه األعامل وما الباب ل
يرتتب عليها من كسب آلثارها السيئة عىل احليـاة االقتـصادية واالجتامعيـة 
ًواإلنتاجية والسلوكية فإن فيها نقال للملكية غري معقـول وتـضييعا للوقـت  ً

والواقع ليسوا غري معقول ومن جيمع له أصدقاء من املقامرين فهم يف احلقيقة 
إال أعداء له يرتبصون به األيام حتى يقتنصوا مالـه ويتلـذذوا بـضياع ثروتـه 

 .ومتزيق سعادته وماله 

ولقد تطور القامر وتورط املقامرون فيام تطوروا إليه فأصبحوا يقـامرون 
عىل املصارعة سواء أكانت مصارعة الثريان البـرشية أو احليوانيـة واملالكمـة 

 . دور القامر أماكن للدعارة وغري ذلك وأصبحت

إن اإلسالم مل ينه عن يشء إال ملا فيه من سوء وملا يرتتب عىل فعلـه مـن 

www.almoslih.net




 ٢٧٠ 

باطل ونحن نشاهد يف كل ساعة كيف أن اإلسالم حيمي هذا املجتمع من كل 
 العقـول ؟ رت ويف أي صورة بـرزت ولكـن هـل تعـيرذيلة بأي شكل ظه

 .ستعان واهللا امل. وينتبه أولوا البصائر ؟ نأمل 
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مال يعطيه الرجل آلخر ألجل أن يعينه عىل باطـل وقـد لعـن : الرشوة 
 الرايش ، وهو الذي يدفع الرشوة ، واملرتـيش ،: يف الرشوة ثالثة ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

  لـرئيش ، وهـو الـذي يـسعى بيـنهام ًدوانا ، واعـًوهو الذي يأخذها ظلـام و
 . )الوسيط ( 

والرشيعة اإلسالمية حترم الرشوة والكسب عن طريقها بأي شكل مـن 
األشـكال والرشـوة اليـوم تعـددت أسـاليبها وجينـي املـستغلون مناصـبهم 
وجاههم من أجل مجع الثروات واإلثراء عىل حساب اآلخرين وقـد نـسفت 

اري ومسلم وغريمها بألفاظ متقاربـة عـن الرشيعة كل ذلك بام أخرجه البخ

                                         
واحلـاكم وأبـو داود والرتمـذي وابـن للرايش واملرتيش أمحـد ملسو هيلع هللا ىلص أخرج لعن رسول اهللا ) ١(

 -  ٣٠٠ / ٨انظر نيـل األوطـار . ماجه ، وأخرج بزيادة والرائش بينهام أمحد واحلاكم والبزار 
  .٢٧٠ / ٢ ، ط املنريية سنن أيب داود ١٦٧ - ١٦٦ / ٤ ، سبل السالم ٣٠١
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د عىل الصدقة يقال له ًاستعمل رجال من األزملسو هيلع هللا ىلص أيب محيد الساعدي أن النبي 
هذا لكم ، وهذا أهـدي إيل ، فقـال لـه ملسو هيلع هللا ىلص  ، فلام جاءه ، قال النبي ابن اللتبيه

ثم   »أفال قعدت يف بيت أبيك وأمك فنظرت أهيدى لك أم ال« : ملسو هيلع هللا ىلص النبي 
مـا بـال العامـل « : عىل املنرب فحمد اهللا وأثنى عليه وقال ملسو هيلع هللا ىلص  قام رسول اهللا

ّنستعمله عىل بعض العمل من أعاملنا فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي إيل 
أفال جلس يف بيت أبيه أو يف بيت أمه فينظر هل هيدى له يشء أو ال ، والذي 

قيامة حيمله عىل نفس حممد بيده ال يأيت أحد منكم منها بيشء إال جاء به يوم ال
عر ، ثم رفع يديه حتـى يًرقبته إن كان بعريا له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة ت

 .  »بطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغتإرأيت عفرة 

مـن « : أنه قـال ملسو هيلع هللا ىلص  بن بريدية عن النبي خرج أبو داود واحلاكم عن عبد اهللاوأ
 .  »أخذ بعد ذلك فهو غلولًه رزقا فام استعملناه عىل عمل فرزقنا

وهذه النصوص دليل قاطع عىل عدم جواز اسـتغالل احلكـم والواليـة 

                                         
   .١٤٦٣ / ٣مسلم ) ١(
  صـحيح مـسلم بـرشح النـووي ٢٤٤ / ٢اللؤلؤ واملرجـان فـيام اتفـق عليـه الـشيخان ) ٢(

 . وما بعدها ومعنى عفرة ابطيه أي بياضهام ٢١٨ / ١٢ 
 ومن أراد مزيد بحث ملسألة الرشوة فعليـه بـالرجوع إىل رسـالة ١٢١ / ٢سنن أيب داود ) ٣(

 . وما بعدها ٢١٢ / ١فصل املقال يف هدايا العامل يف فتاوى السبكي 
 .حلكام البن حجر اهليثمي ففيه بيان مفصل ًوانظر أيضا األحكام ملا يأخذه العامل وا  
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واجلاه لكـسب املـال ومـن مظـاهر اسـتغالل احلكـم الـذي حيـرم الكـسب 
 :والتملك عن طريقه ما يأيت 

 وزير أو مسئول له رشكة مع آخرين يقومون باالسترياد فيتحكم فيه -أ 
 عىل حساب الناس واملـستفيد هـو ذلـك املـسئول مـع ًبام يكون سببا للغالء

 .جمموعته 

ً قد تصدر الدولـة لـسبب أو آلخـر قـرارا متنـع بموجبـه اسـترياد -ب 

ًالبضائع التي تصنع حمليا من قبل رشكة يملكها أفراد معينون ونتيجة لـذلك 

 يرتفع سعر اإلنتاج املحيل ال ليشء وإنام لفقدان املنافـسة واحتكـار التـصنيع وكـل
 .ذلك عىل حساب املسلمني لتستفيد فئة حمدودة هي صاحبة املصنع 

ولست بذلك أنادي إىل ترك املصنوعات الوطنية واالكتفـاء باالسـترياد 
فذلك أمر قد عرضت لوجوبه فيام سبق من هذا البحث ولكن اإلسالم يأمر 

يف بالعدل والنصفة يف الوسائل والغايات فإذا كنا نـدعو إىل االكتفـاء الـذايت 
جمال التصنيع لشتى احتياجات األمة فإن ذلك ال يعني أن يتحكم أصـحاب 

 .الصناعات فريهقوا املستهلك بالقيم اخليالية 

ريقهـا أن  ومن مظاهر استغالل احلكم التي حيرم الكـسب عـن ط-جـ 
ه امتيازات ختصم وينالون من وراءها الربح الوفري يكون لذوي القضاء واجلا

ًاشدة أن حتاسب من زاد ماله بعد توليه أمرا مـن أمـور ولقد جرت السنة الر
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  مــن أيــن لــك ( املــسلمني ووضــع عمــر بــن اخلطــاب ريض اهللا عنــه مبــدأ 
 :ومن األمثلة عىل ذلك ) هذا ؟ 

 ملا رأى عمر بن اخلطاب إبل ابنه وقد ظهرت عليهـا الـسمنة أدرك - ١
 املنـاطق اخلـصبة بفطنته املعهودة وخوفه من اهللا أن الرعاة كانوا يرعوهنـا يف

ويعتنوا هبا ألهنا إبل ابن أمـري املـؤمنني ، واعتـرب ذلـك مـن بـاب اسـتغالل 
السلطة للمصلحة الذاتية وأمر ابنه أن يبيعهـا وجيعـل ربحهـا يف بيـت مـال 

  .املسلمني

 كراهة البيع والرشاء يف حق القايض سواء أكان يف جملس احلكـم أم - ٢
وكيله لئال حيابى واملحاباة يف حكم اهلبة فتكـون غريه إال بوكيل ال يعرف أنه 

 .مكروهة 

كام تكره يف حقه التجارة بشكل عام ملا روى الديلمي واحلاكم أن النبـي 
ًما عدل وال اجتر يف رعيته أبدا« : قال ملسو هيلع هللا ىلص  وذلك ألن القايض أو الـوايل إذا  » ٍ

 . عرف ذلك منه فإنه حيايب وإذا كان كذلك أثر يف عدلته ونزاهته

                                         
  .١٤ - ١٢ / ٣انظر اإلسالم لسعيد حوى ) ١(
 ، وانظر حمارضات الشيخ عبـد العـال عطـوة يف طـرق ٧٨ - ٧٧ / ٩املغني البن قدامة ) ٢(

ً ، والفرق بني اهلدية والرشوة أن الرشوة ما أخذ طلبـا واهلديـة مـا بـدأت ٤٤القضاء ص 

  .١٢٠كام السلطانية للاموردي ص ًعفوا ، وانظر األح
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فإن قىض قاض يف حادثة برشوة فإن قـضاءه ال ينفـذ حتـى ولـو قـىض 
لقضاء عبادة والعبادة البد أن تكون خالصة لوجه اهللا فـإذا أخـذ باحلق ألن ا

الرشوة فقد قىض لنفسه ال هللا جل وعال فال يـصح قـضاؤه يف تلـك احلادثـة 
التي أخذ فيها الرشوة وينعزل بأخذ الرشوة ويعزره اإلمام بام يراه وهذا هـو 

لب القـايض رأي مجهور الفقهاء وأخذ الرشوة واهلدية التي يراد هبا استاملة ق
  .حيرم أخذها ألهنا كاملأخوذ بعقد فاسد

ومن ذلك كله يظهر عدم جـواز الكـسب عـن طريـق الرشـوة ومـا يف 
حكمها من استغالل بمناصب الوالية واجلاه واحلكم والقضاء ملا فيه من أكل أموال 
الناس بالباطل وإضـاعة احلقـوق عـىل أصـحاهبا ، وضـياع هيبـة ذوي الـسلطان 

 .تهم وعبوديتهم للامدة وإنجرافهم خلف تيارها املهلك والقضاء وذل

                                         
  .٤٣انظر حمارضات يف طرق القضاء للشيخ عبد العال عطوة ص ) ١(
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فقد تتسلط النفس الرشيرة عىل صاحبها فتجـره إىل ويـالت األحـداث 
وموبقات األعامل ثم يركن إىل أسلوب غري سوي من أساليب التعامـل مـع 

ه أو يزيده بكسب غريه ويفعل الناس ومن ذلك أنه قد يفكر يف أن يكسب مال
ذلك ليزيد من قدرته عىل اإلنفاق والظهور أو لريتاح من عناء الكد والعمل 
ويستخدم األساليب الغريبة يف الكسب فتارة يعمد إىل أسلوب الرسقة ومرة 

 .إىل االختالس وأخرى إىل الغصب واالنتهاب وخيانة األمانة 

خلرية وكبحـه جلـامح النفـوس هذا ويف غياب اإلسالم برتبيته للنفوس ا
الــرشيرة ازدادت موجــة الــرسقات واالخــتالس يف مجيــع أنحــاء العــامل إذا 
استثنينا الدول التي ال تزال تقيم حدود اهللا حتى أصبحت الرسقة مهنة مل يبق 

 .إال االعرتاف هبا كمهنة من املهن التي يقرها القانون وحيميها 

كانيات والقوة ما مل تستطيع ولقد أصبح لبعض تلك العصابات من اإلم
 .معه السلطات الرسمية من قمعها واستئصاهلا 
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أقول كل ذلك وقع يف غيبة اإلسالم الذي وضـع العـالج النـاجع هلـذه 
التعدي األمراض وهي ال تزال يف مهدها وعاجلها يف أغوار النفس بنهيها عن 

 .  »كل حلم نبت من سحت فالنار أوىل به« عىل أموال الناس 

ًواإلسالم حيرم الكسب عن طريق الرسقة حتريام مطلقا وكذلك الكسب  ً

بل إنه حال دون . عن طريق الغصب واالختالس واالنتهاب وخيانة األمانة 
وقوع هذه اجلريمة بحد يقطع به التفكري يف حماولـة فعـل تلـك اجلريمـة بـام 

/  0  1   2  3  4  ﴿ أوجبه من قطع يد الـسارق 

   7  6         5<    ;  :  98    ﴾ . 

وتأيت عقوبة جريمة احلرابة وفيها من العدل والقطع لداء تلك اجلريمـة 

M  L   K  ﴿ : ما يأمن الناس معه عىل أمواهلم وأنفسهم يقـول تعـاىل 

  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N
  g  f  e   d  cb  a  `  _  ^  ]  \   [

n  m  l  k  j  ih    ﴾ . 

                                         
   .١٣٦ / ١٩املعجم الكبري للطرباين ) ١(
  .٣٨سورة املائدة ) ٢(
 سورة املائدة ) ٣(
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 :فرشعت اآلية يف حق قطاع الطريق أربع عقوبات 

 . القتل إذا قتل - ١

 .إذا قتل وأخذ املال :  القتل والصلب - ٢

وذلك بقطع يده اليمنى ورجله اليرسى إذا أخـذ املـال ومل :  القطع - ٣
 .يقتل 

  .ًإذا أخاف الناس ومل يأخذ ماال ومل يقتل:  النفي - ٤

ه نـا فيـه مـن صـيانة لكرامـة اإلنـسان وأموقد رشع اإلسـالم ذلـك ملـ
 يف األرض ام وأن تلك اليد التـي امتـدت لتعيـثواستقراره ومحاية امللكية ك

ًفسادا يد خائنة وعضو تأصل فيه الداء وليس من املصلحة تركها حتى يتطاير 
رشها مما يزعج اآلمنني وأن من حياول أن يفعل غـري ذلـك فإنـه إنـام يـرحم 

 . وال يرحم املجتمع من املجرمني املجرم من املجتمع

 - ً وهو االستيالء عىل مال الغـري ظلـام - وقد نص الفقهاء عىل أن الغصب 
كبرية من كبائر الذنوب فإذا استحله فاعله وهو ممن ال خيفى عليه حكمه فقد 
ًكفر وبدون االستحالل يكون فاعله فاسقا لإلمام تعزيـره بـام يـراه رادعـا ،  ً

 قد نص الفقهاء عىل أنه لو أخذ مال غـريه بطريـق والغصب كسب حرام بل
 .احلياء فإنه يكون يف حكم الغصب 

                                         
 .هذا احلكم اإلمجايل وتفصيله واخلالف فيه ينظر يف كسب الفروع ) ١(
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ًمن طلب من غريه ماال يف املأل فدفعه إليه « : يقول الغزايل عليه رمحة اهللا 

بباعث احلياء مل يملكه وال حيل له الترصف فيه وهـو مـن بـاب أكـل أمـوال 
 .  »الناس بالباطل

 

ويف هناية احلديث عن وسائل الكسب احلرام حيسن بنا أن نـذكر احلكـم 
 .الرشعي ملآل تلك األموال املجازة عن غري الطريق املرشوع 

مـرشوع إىل غري اتفق الفقهاء عىل وجوب رد األموال املحازة عن طريق 
 كانت من ن عرفوا أو لورثتهم ، وإذا تلفت وجب ضامهنا باملثل إنإأصحاهبا 

 . املثليات وإال ضمنوا قيمتها

 :ويف حال جهل مالكها اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني 

                                         
 ، حاشية البـاجوري ١٤٦ / ٥ر ملن أراد مزيد التفصيل هناية املحتاج ينظر يف تقرير ما ذك) ١(

   وفيـه يقـول ٣٤١ / ٢ ، القرطبـي يف تفـسريه ٢٩٢ / ٢ ، حاشية ابـن عابـدين ١٣ / ٢
اتفق أهل السنة عىل أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه يفسق بـذلك وأنـه « 

 . » حيرم عليه أخذه
  .١٦١ ، ١٥٩ ، ١٥٠ / ٥ ، هناية املحتاج ١٦٦ / ٢إحياء علوم الدين ) ٢(
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  ٢٨١ 

 يقول القرطبي عليه من اهللا  وجوب التصدق هبا عن أصحابه:األول 
أن سبيل التوبة مما بيده من األموال احلرام إن كانـت مـن « الرمحة يف تفسريه 

ً ، ويطلبه إن مل يكـن حـارضا فـإن يـأس مـن  فلريدها عىل من أربى عليهارب

وجوده فليتصدق بذلك عنه ، وإن أخذه بظلـم فليفعـل كـذلك يف أمـر مـن 
 .  »ظلمه

ن الودائع التي جهل مالكها أو فقدوا ومل إ« ويقول ابن رجب يف قواعده 
يطلع عىل أخبارهم جيوز الترصف هبا بالتصدق عن أرباهبا وكذلك الغصوب 

وهو : علل ترجيح التصدق هبا عىل دفعها إىل بيت املال فقال واملرسوقات ثم 
يقصد التصدق هبا أوىل من الرصف إىل بيت املال ألنه ربام رصف عـن فـساد 
ًبيت املال إىل غري مرصفه وأيضا فالفقراء مستحقون من بيت املال فإذا وصل 

 .  »إليهم هذا املال عىل غري يد اإلمام فقد حصل املقصود

 .رأي من يقول بالتصدق هبا وتعليلهم هذا هو 

                                         
يقصد التخلص منها ال يقصد الصدقة منه هبا ألن هذا املال خبيث واهللا طيب ال يقبل إال ) ١(

 . وما بعدها ٣٠٨ / ٢٩وانظر ملزيد البحث الفتاوى . ًطيبا 
 . وما بعدها ٣٦٦ / ٣تفسري القرطبي ) ٢(
  .٢٢٦ - ٢٢٥قواعد ابن رجب ) ٣(
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 ٢٨٢ 

 : القول الثاين 

 .إن هذه األموال تستحق لبيت املال لرصفها يف مصالح املسلمني 

األمـوال املحرمـة مـن املغـصوب « جاء يف الذخرية من كتـب املالكيـة 
وغريها إذا علمت أرباهبا ردت إليهم وإال فهي من أموال بيت املال تـرصف 

 .  »ألوىل من األبواب واألشخاصيف مصارفه األوىل فا

والذي يظهر من كل ما تقدم ذكره أن هذه األموال تعاد إىل أهلها أو من 
يف حكمهم من الورثة إن وجدوا وإال فإهنا ترصف لبيت مال املسلمني ليقوم 
ًهو برصفها يف املصالح العامة هذا إذا كان بيت مال املسلمني قائام عىل العدل 

 مل يكن كذلك فعىل من كان املال عنده أن يقوم هـو بـرصفها والنصفة أما إذا
 .يف مصارف اخلري من الصدقة واإلحسان والدعوة وطرق اجلهاد 

 وباهللا التوفيق ،،،

                                         
  .٦٩ / ٥الذخرية ) ١(
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بعد أن حتدثت فيام مىض من البحث عن تعريف امللك وأنواعه ، وحملـه 
جـه اآلن إىل احلـديث عـن ورشع منها ومـا مل يـرشع أتوطرق االكتساب ما 

 : اخلصائص التي تربز هلا طبيعة امللكية يف الرشيعة اإلسالمية 

 :وسنتناول هذا البحث بعون اهللا يف مطلبني مها 

 . اخلصائص التي تربز حقيقة امللك بشكل إمجايل :املطلب األول 

 .يف الرشيعة اإلسالمية  اخلصائص التي تربز طبيعة امللك :املطلب الثاين 
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 ٢٨٤ 

 

 

يتميز امللك يف رشيعتنا الغراء بمجموعة مـن اخلـصائص تظهـر حقيقـة 
 : امللكية وماهيتها وأهم هذه اخلصائص ثالث هي 

 إذا ثبت امللك فإن صاحبه حيق له كـل أنـواع االنتفـاع والتـرصف - ١
 .الرشعي 

 .ً األصل يف ملكية األعيان أن تكون شاملة للرقبة واملنفعة معا - ٢

 . ملكية األعيان تثبت مؤبدة غري قابلة للتوقيت - ٣
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 : إذا ثبت امللك صار لصاحبه حق االنتفاع والترصف الرشعي - ١

ّتعترب هذه اخلاصية من خصائص امللكيـة لـب امللـك وفائدتـه ، فملـك 
إال من أجل احلصول عىل منافعـه املـرشوعة مـن كـل نـوع األشياء مل يرشع 

بحسبه ، وهنا أعرض ملجموعة من النصوص الفقهية التي توضح ما يثبـت 
 .للاملك من سلطات وقدرات وأثر عىل اليشء اململوك 

 للاملك حكم امللك والية الترصف« : يقول الكاساين من فقهاء احلنفية 
ة اجلـرب عليـه إال لـرضورة ، وال ألحـد  ألحد والييف اململوك باختياره ليس

 .  »والية املنع عنه

ًامللك يقتيض سـلطانا واسـتدامة « : ويقول ابن قدامة من فقهاء احلنابلة 
امللـك مطلــق لــسائر « : وقــال .   »ًوتـرصفا بــأنواع التـرصفات يف رقبتــه

 .  »الترصفات

                                         
  .٢٦٣ / ٦بدائع الصنائع ) ١(
  .٢٠٠ / ٤املغني ) ٢(
  .٢٣٨ / ٤املصدر السابق ) ٣(
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 ٢٨٦ 

إن امللـك « : ومن كتب املالكية ما جاء يف رشح حدود بـن عرفـة قولـه 
 .  »احلقيقي يقتيض استحقاق الترصف بجميع خواصه

  : ومن الفقه الشافعي ما جاء يف قواعد األحكام للعز بـن عبـد الـسالم 
 .  »يثبت الترصف بحصول امللك ويزول بزواله« 

كل هذه النصوص توضح ما يرتتب عىل امللك من الثمرة وأن املالك إذا 
ًر له فيها كـل أنـواع التـرصف املـرشوع اسـتهالكا ما استقر ملكه للعني صا

ًوتصدقا وإحسانا ورهنا وإسقاطا ، يقول العز بن عبد السالم  ً ً التـرصفات أنـواع « : ً
 .  »فعل وإسقاط وقبض وإذن ورهن وخلط ومتلك واختصاص

وهذا الترصف واالنتفاع مالزم لثبوت امللك يف الرشيعة ال ينفـك عنـه 
 موانع من احلجر أو حق الغري ، وهذا ما سأعرض لـه إال إذا منعت من ذلك

 .بحول اهللا وقوته يف مبحث قيود امللكية 

ًوالواقع أن امللك ال يقصد إال من أجل مصاحله ومنافعه وإال لكان عبثا 

 .ال يقره رشع وال يرتضيه عقل 

                                         
  .١٤٩رشح حدود بن عرفة ص ) ١(
  .٦ / ٢قواعد األحكام ) ٢(
  .٨١ / ٢قواعد األحكام ) ٣(
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  ٢٨٧ 

 

 

كاك الدائم بني مكية العني واملنفعة ذلـك أن األعيـان ال ال يتصور االنف
متلك إال بقصد منافعها وإذا حصل ملك للعني بدون املنفعة كـام يف صـوريت 
ًالوصية التي مر ذكرها فإن ذلك االنفكاك ليس دائام بل إنه انفكـاك مـرحيل 

ية تعود بعده املنفعة إىل صاحب العني وقد كان الدافع لذلك كون الوصية مبن
 .عىل التسامح للتشجيع عىل فعل اخلري يف آخر احلياة 

واألصل أن امللكية التي تثبت عىل األشياء ألول مرة مـن حيـث إنـشاء 
ًت تكـون شـاملة للرقبـة واملنفعـة معـا لكـن اامللكية وذلك كام يف إحياء املو

الرشيعة أجازت أن متلك املنفعـة وحـدها وذلـك يعـود إىل أن املنفعـة هـي 
 ، وقد بينت فيام مىض مـن احلـديث عـن األصيل من مرشع امللكاملقصود 

                                         
  فيـف  وما بعدها ، وانظـر امللكيـة للـشيخ عـيل اخل٢٥١ / ١ انظر املدخل الفقهي للزرقا) ١(

  .٣٢٨ - ٣٢٧ / ١عبد السالم العبادي /  ، امللكية د٨٠ / ١
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أنواع امللك ، احلديث عن ملكية املنفعة والفرق بينها وبني االنتفاع فال حاجة 
 .إلعادته مرة أخرى 

أما امللكية الناقصة كام يف ملكية املنفعة وحـدها فإهنـا تقـوم باألسـباب 
  . تام قائم قبلهاالناقلة أي أهنا البد أن تكون مسبقة بملك

 عـىل إن أول ملكيـة تثبـت«  :  ذلك يقول األستاذ مصطفى الزرقـاويف
ًاليشء الذي مل يكن مملوكا قبلها إنام تكون دائام ملكية تامـة ، أي أهنـا تكـون  ً

ًشاملة لرقبة اليشء ومنافعه معا فال يمكن أن تثبت امللكية األوىل عىل الـيشء 

ثـم فـرس  » منافعه أو عىل منافعه دون رقبتـهناقصة مقصورة عىل رقبته دون 
هي التي تثبت عىل اليشء بـسبب منـشئ أي بطريـق « : امللكية األوىل بقوله 

 .  »إحراز املباحات أو بالتولد من اململوك

واحلاصل إن ملكية األعيان تكون شاملة للرقبة واملنفعة وأن املنافع هي 
لكن ملكيتها البد هلا ملـك سـابق ًاملقصودة ولذا جاز أن تكون حمال للملك 

 .أي أهنا تقوم باألسباب الناقلة ال املنشئة للملك 

                                         
  .٢٤ / ٥١ - ٢٥٣ / ١ انظر املدخل الفقهي للزرقا) ١(
 . ط السابعة ٢٩٠ / ١ املدخل الفقهي للزرقا) ٢(
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ًإذا ثبت امللك الرشعي لألعيان فإنه يثبت مؤبدا ما مل يطرأ عليـه انتقـال 
وط البيـع عن طريق أسباب النقل الرشعي كـالعقود ولـذلك كـان مـن رش

ًاالنتقال املؤبد للسلعة املباعة فإذا وقت البيع بزمن كان ذلك الـرشط منافيـا 
 .ملقتىض العقد فيبطله 

أما ملك املنافع فاألصل فيه التوقيت ، فإذا حصل عقد ثبت بموجبه ملك املنفعـة 
 .ًفإن ذلك يكون حمددا بوقت ينتهي إليه لتعود بعده العني لصاحبها 

ًكان يف عقده معاوضة كاإلجارة كـان ملزمـا للاملـك وهذا التوقيت إن 
 .ليس له أن يرجع فيه ألنه بيع للمنافع وهو بيع مرشوع كام سبق بيانه 

ًأما إذا كان تربعا كاإلعارة فإنه ال يكون ملزما بل جيوز للمعري مـثال أن  ً ً
  ، وهناك خالف بني العلـامءيعود إىل عينه املعارة ويسرتد العارية متى شاء

                                         
 ، امللكية للخفيف ٢٩٢ - ٢٩١ / ١ينظر التفصيل هلذه املسألة يف املدخل الفقهي للزرقا ) ١(

٧٩ / ١.  
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 .فيام إذا ترتب عىل إعادة العارية رضر عىل املستعري حمله كتب الفروع 

 هل يزول امللك باإلسقاط ؟: مسألة 

ًعلمنا أن ملك األعيان يثبت مؤبدا فال يقبل التوقيت وأنه ال ينتقل عـن 

مالكه إال بسبب رشعي من األسباب الناقلة للملكية ، لكن هل يزول امللك 
نه مالكه ؟ هذه املـسألة ممـا اختلـف فيـه العلـامء ، باإلسقاط أو اإلعراض ع

 :وإليك آراؤهم فيها 

 مذهب احلنابلـة يف الـراجح والـشافعية يف األصـح وهـو مـذهب - ١
أن ملكيـة األعيـان تثبـت مؤبـدة وأهنـا ال تقبـل  األحناف وأكثر اإلمامية

تى ًاإلسقاط أو اإلعراض بل تبقى ملكا لصاحبها ويستمر ملكها إىل األبد ح
 .يوجد السبب الرشعي لنقلها إىل حمل آخر 

واستدلوا عىل ذلك بأن اإلسالم قد منع السوائب وما شاهبها مما كانت 

Ê  É  È  Ç  Æ    ﴿ : تفعله العرب قبل اإلسالم ونزل يف ذلك قوله تعاىل 

    Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ        Ô  Ó   Ò  ÑÐ   Ï  Î   Í  Ì   Ë
Ü   ﴾ . 

                                         
  .٣٨٦ / ٩ وما بعدها ، املغني ٢٦٤ / ٣ ، األم ١٩٣ / ٦ئع الصنائع بدا) ١(
  .١٠٣سورة املائدة ) ٢(
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  ٢٩١ 

ً أنه لو صاد إنسان صيدا ثم أطلقه فإن ذلك الصيد يبقـى وذكر اجلمهور

ًعىل ملكيته فلو أخذه غريه كان حقا له أن يسرتده ممن أخذه ألنـه ال يـزال يف 

واستثنى العلامء من ذلك ملكية الرقيق فقـد . ملكه ومل خيرج بعد عن حوزته 
 .أجازوا إسقاطه ألن اإلسالم يتشوف إىل احلرية 

ن ذلك الدواب التي تركها مالكها يف الصحراء أو يف واستثنى احلنابلة م
السبعة فإن تركه هلا عىل هذه احلال دليل عىل إسقاط ملكـه هلـا ، وجيـوز ملـن 
أخذها أن يتملكها وكذلك كـل مـا ال تتبعـه مهـة أوسـاط النـاس كالعـصا 

  .والسوط وأخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه

اهلم فـام ال تتبعـه مهـة وذلك خاضـع ألعـراف النـاس وأحـو: أقول « 
أوساط الناس يف وقت حترص عليه وحتميه وتعده من رأس املـال عنـدها يف 

 . » وقت آخر

أنه إن كان امللك عـن طريـق األسـباب   ذهب مجهور املالكية إىل- ٢
ًالفعلية كاإلحياء والصيد فإن امللك يزول بزوال هذه األسباب فالصيد مـثال 

فإنه خيرج عن ملكيته ألن الـصفة التـي مـن إذا توحش وانفلت من صاحبه 
 .أجلها ثبت امللك قد زالت فزال معها موجبها وهو امللك 

                                         
  .٢٣انظر الطرق احلكيمة ص ) ١(
  .٤٣ - ٤١ / ٤ ، الفروق ٢٠ - ١٨ / ٤الفروق وحاشيته ) ٢(

www.almoslih.net




 ٢٩٢ 

أما إن كان امللك عن طريق األسباب القولية كام يف البيع فإن امللك هنـا 
ال يسقط وال خيرج عن صاحبه إال بسبب ناقل وذلك لقوة األسباب القولية 

 .لكوهنا تبنى عىل ملك سابق 

 : استدل مجهور الفقهاء عىل ما ذهبوا إليه بجملة من األدلة أمهها ولقد

، فقـد أسـند   »من أحيا أرض ميتة فهي له« :  قوله عليه السالم - ١
ملك ما أحياه اإلنسان إليه ، ملسو هيلع هللا ىلص أسند النبي . ما أحياه اإلنسان إليه ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 .واألصل أن امللك إذا ثبت دوامه 

ورد مجهور املالكية هـذا .  دوامه وعدم إبطاله واألصل يف امللك إذا ثبت
إن القاعدة أن احلكم إذا ترتب عىل وصف فإنه ينتفـي بانتفـاء ذلـك : فقالوا 

 .الوصف وامللك هنا ترتب عىل اإلحياء فإذا زال اإلحياء بطل امللك 

ورد اجلمهور عىل هذا بمنع زوال امللك لزوال اإلحياء ألن اإلحيـاء قـد 
فرتتب عىل اإلحياء مسببه ومل يرتفع اإلحيـاء وال . فق عليه ثبت وهذا أمر مت

 .يصح ارتفاعه ألن ذلك من باب ارتفاع الواقع وهو حمال 

وكل ما يمكن قوله هو أن اإلحياء مل يـستمر واالسـتمرار غـري الزم يف 
األسباب كلها فإن امللك املرتتب عىل الـرشاء أو عـىل اهلبـة أو عـىل اإلرث مل 

إذا سلمنا لكم دعواكم فإنه يلزم عليها وجوب جتديد رشاء ما اشرتاه تستمر أسبابه ف
 .ًوهبة ما أعطى وموت املورث وهذا مل يقله أحد وهو باطل قطعا 

                                         
   .١٠٤انظر احلديث ص ) ١(
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 استدل اجلمهور بقياس اإلحياء عىل البيـع واهلبـة وسـائر أسـباب - ٢
. التملك يف دوام متلكها وعدم بطالهنا أو خروجها إال باألسـباب الـرشعية 

هور املالكية هـذا بأنـه قيـاس مـع الفـارق ألن اإلحيـاء سـببه فعـىل ورد مج
واألسباب الفعلية ضعيفة لورودها عىل غري ملك سابق أما األسباب القولية 

 .فهي قوية لورودها يف الغالب عىل مملوك 

وقد أجاب اجلمهور عىل هذه املناقشة بـأن هـذه دعـوى تقابـل بمثلهـا 
قولية هي الضعيفة لورودها عىل ملك سابق إن األسباب ال: وذلك بأن يقال 

فيتعارض املكان السابق والالحـق وأمـا اململـوك باألحيـاء فلـم يـسبق مـا 
 .يعارضه فهو أقوى 

ملكيـة األعيـان ال تقبـل « : وعىل هذا تسلم لنـا القاعـدة التـي تقـول 
هـل ك أرضه التي أحياها بـدون إعـامر فومن تر » اإلسقاط وإنام تقبل النقل

ه فيها ؟ وهل لذلك مدة حمـددة ؟ كـل ذلـك سـبق بيانـه يف هـذه يسقط حق
  .١٥٧الرسالة ص 
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  ٢٩٥ 

 

 

ســبق وأن حتــدثت عــن أدلــة مــرشوعية امللكيــة اخلاصــة يف الــرشيعة 
ة عـىل اإلسالمية وأن الرشيعة أقرهتا وأخذت هبا وبينت أحكامهـا التفـصيلي

أساس االعرتاف هبا بل والتشجيع عليها وعىل ذلـك أكتفـي يف بحثـي هلـذا 
 :املطلب باحلديث عن الفروع اآلتية 

 . امللك استخالف إهلي ومنحة ربانية - ١

 . موقف الفقهاء املحدثني من طبيعة امللكية - ٢
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  ٢٩٧ 

 

 

بيان هذه احلقيقة وهو أصدق القائلني وأعدل يقول اهللا تعاىل يف 

 ª  ©  ¨  § ﴾   »  ¬® ̄   °  ±﴿ احلاكمني 

 ﴿ï  î  í  ì  ë  ê ﴾ ﴿   ©       ̈  §    ¦   ¥  ¤

±  °  ¯  ®  ¬  «  ª    ﴾ ﴿   \  [  Z     Y

i  h  g   f  e  d   c  b  a  `  _   ̂  ]   ﴾ ﴿   F  E  D

L  K  JI  H  G ﴾ . 

وغري ذلك من اآليات القرآنية التي تبني أن املالك هلذا الكون بكل ما فيه 
                                         

  .١ / ٥سورة املائدة ) ١(
  .١٢٠ / ٥سورة املائدة ) ٢(
  .٨٥الزخرف سورة ) ٣(
  .٦سورة طه ) ٤(
  .١٢سورة األنعام ) ٥(
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من إنسان ومجاد وحيوان ونبات هو اهللا الذي خلق كـل ذلـك وهـو بالتـايل 

u  t  s  rq   p  o  n  ﴿ : احلاكم فيه بام يشاء واملترصف فيه بام يريد 

v    ﴿ ﴾D        C  B   A  ﴾ ـــران  É  È  Ë  Ê ﴿  ١٥٤آل عم

Ì  ﴾ ٤١الرعد.  

JI  H  G  F  E  D  ﴿ : يقول األلويس يف تفسريه لقوله تعاىل 

L  K  ﴾ » ًأي ملن الكائنات مجيعا خلقا وملكا ، وقوله سبحانه وتعاىل ً ً ﴿  K

L  ﴾رار بأن الكل له سبحانه قتقرير للجواب نيابة عنهم ، أو اجلاء هلم إال اإل
ب قد بلغ مـن الظهـور بحيـث ال يقـدر عـىل وتعاىل وفيه إشارة إىل أن اجلوا

 .  »إنكاره منكر وال عىل دفعه دافع

واقتضت اإلرادة الربانية واحلكمة اإلهلية أن يستخلف الناس عىل هـذه 
األرض ويمكن هلم من أسباب املعيشة ما يضمن هلـم البقـاء للمـدة املقـررة 

¡  ﴿ امل وذلك بام أودع اهللا يف اإلنسان من حرص عىل النفس وحـب للـ

¤  £    ¢   ﴾ . 

وبام أودعه يف هذه األرض من اخلريات وبام مكنهم من الـسعي يف هـذه 
                                         

  .١٠٤ / ٧روح املعاين لأللويس ) ١(
  .٨سورة العاديات ) ٢(
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  ٢٩٩ 

ا ونيل فضلها وعن هذه األمـور يتحـدث هتاألرض ليقوموا باستخراج خريا

وقـد  Ò  Ñ        Ð  Ï  Î  Í   ﴾﴿ القرآن فيقـول اهللا تعـاىل فيـه 

أي ﴾  Ñ﴿ : ولـه تعـاىل ذهب فريق من املفرسين إىل أن املـراد مـن ق
جعلكم عامرها وسكاهنا ، وقيـل أن الـسني والتـاء للطلـب فـاملعنى أمـركم 

 . بعامرهتا من بناء وحفر أهنار وغرس أشجار ونحو ذلك

�  ¡   ¢  £  ¤  ﴿ ويسرتسل القرآن يف بيان هذا األمر 

«  ª   ©  ¨§  ¦  ¥   ﴾  ، ﴿  &  %  $   #   "  !

,  +  *  )   (  '  21  0   /  .  -      
:     9  8  7   6  5  4  3   ﴾  ويشاء اهللا جلت

قدرته أن جيعل اإلنسان خليفة يف األرض لتحقيق مراد اهللا وهو عبادته وحده 
دون غريه وليسري اإلنسان وفق املسرية الكربى هلذا الكون ومن فيه جيب أن 

اهللا يف األرض عليه أن يسري وفق مراد اهللا عز وجل وهذا اإلنسان خليفة 

Û  Ú  ﴿ يسري بنفس الطريق فإن حاد فقد أخل بمقتىض حكمة وجوده 
                                         

  .٦١سورة هود ) ١(
  .٢٧٨ / ٢ ، الكشاف ١٨ / ١٢انظر روح املعاين ) ٢(
  .١٠سورة األعراف ) ٣(
  .٧٤سورة األعراف ) ٤(
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Þ  Ý   Ü   ﴾ ﴿   È  Ç   Æ  Å  Ä   Ã  Â

Ë            Ê   É   ﴾  ﴿  (  '  &  %  $  #  "  !

)...﴾  . 

وسواء أكانت اخلالفة عن جنس سابق كان يعيش يف األرض أو كانـت 
هللا فاملآل واحد ألن اهللا يستخلف من يشاء من عبـاده يف األرض اخلالفة عن ا

ًوالناس خيلف بعضهم بعضا يف هـذا والـذي اسـتخلف يف احلـالني هـو اهللا 

 . سبحانه وتعاىل

ويتحدث القرآن يف معرض ذكر النعم التي امتن اهللا هبا عىل عباده 

̄ ﴿ ومكنهم منها وسخر هلم مظاهر الكون املختلفة    ®  ¬  «  

  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ̧   ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °
  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ    Å  ÄÃ     Â  Á   À  ¿

   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ    Ì  &%  $  #  "  !

                                         
  .١٦٥سورة األنعام ) ١(
 . ١٤سورة يونس ) ٢(
  .٣٠سورة البقرة ) ٣(
 ، املال واحلكم يف اإلسالم عبـد القـادر ٢١٨ / ١ ، ورح املعاين ٢٦٣ / ١انظر القرطبي ) ٤(

  .٢٠ - ١٩عودة 
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  ٣٠١ 

1  0  /  .  -,  +   *  )  (  '   ﴾ . 

بل قد وردت آيات رصحية عىل االستخالف يف األموال ومن ذلك قوله 
 :عز وجل 

 -  ﴿  e  d  c  b  ah  g      f   ﴾  قال
أهنا دليل عىل أن أصل امللك هللا سبحانه « القرطبي عند تفسريه هلذه اآلية 

وتعاىل وأن العبد ليس له فيه إال الترصف الذي يريض اهللا فيثيبه عىل ذلك 
باجلنة ، فمن أنفق منها يف حقوق اهللا وهان عليه اإلنفاق من ثمنها كام هيون 

ل غريه إذا أذن له فيه فإن له الثواب اجلزيل واألجر عىل الرجل النفقة من ما
وهذا يدل عىل أهنا ليست بأموالكم يف « ثم يقول بعد ذلك .  » العظيم

احلقيقة وما أنتم فيها إال بمنزلة النواب والوكالء فاغتنموا الفرصة فيها 
 .  »بإقامة احلق قبل أن تزال عنكم إىل من بعدكم

أي مما هو معكم يف سبيل العارية « :  هذه اآلية ويقول ابن كثري يف تفسري
فإنه قد كان يف أيدي الناس من قـبلكم ثـم صـار إلـيكم ، فأرشـد تعـاىل إىل 

                                         
  .٣٢ - ٣١سورة إبراهيم ) ١(
  .٧سورة احلديد ) ٢(
  .٢٣٨ / ١٧قرطبي لتفسري ا) ٣(
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استعامل ما استخلفهم فيه من املال يف طاعته فإن يفعلوا وإال حاسبهم عليـه 
 .  »وعاقبهم لرتكهم الواجبات فيه

، ويف  Q  P  O  N  M  L.. ﴾﴿ :  ويقول تعاىل -  ٢
هذه اآلية أمر للسادة الذين أعطاهم اهللا األموال واستخلفهم عليها أن 
ًيقوموا بإعانة املكاتبني بأن يعطوا املكاتبني شيئا من املال أو حيطوا عنهم شيئا  ً

من مال الكتابة ويف إضافة املال فيه إليه إشعار بنعمة اهللا عليهم وأن الذي 
. ق هو الذي يأمرهم باإلعانة واملواساة أعطاهم املال ووسع عليهم الرز

فاملال الذي يف أيدي العباد هو مال اهللا استخلفهم فيه ومنحهم وخوهلم إياه 
ًفهم ليسوا أصال فيه وال أصحاب حق طبيعي يف متلكه بل هو هبة وتفضل 

ًثم أن هذا االستخالف ليس دائام وال مؤبدا بل . ونعمة منه سبحانه وتعاىل  ً

ª  »  ¬  ﴿ نتهاء احلياة وأن هذه احلياة زائلة ال حمالة إنه ينتهي با

  ½  ¼  »º    ¹     ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±°  ¯   ®
¾   ﴾ ﴿ 5  4  3  2  1  0  /  .   ﴾ ﴿   »  º  ¹

                                         
  .٣٠٥ / ٤تفسري ابن كثري ) ١(
  .٣٣سورة النور ) ٢(
  .٥٨القصص سورة ) ٣(
  .٤٠سورة مريم ) ٤(
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  ٣٠٣ 

Ã  Â     Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴾ . 

فام هو املانع لكم من البذل والعطاء والـسخاء يف سـبيل اهللا ونـرش دينـه 
حياء سنته وأنتم متوتون وترتكون هذه األموال التي تؤول إىل اهللا كام يرجع وإ

 .املرياث إىل املستحق له 

ًوهذا االستخالف ليس اسـتخالفا مطلقـا بـل بينـت الـرشيعة أصـوله  ً

وقواعده فلم يرتك أمر الناس يف هذه األرض فوىض دون تنظيم فهـو مقيـد 
نتفاع والتمتع بام سـخره اهللا بقيود حددت مداه وكيفيته ، ووضحت طرق اال

ً واملستخلفني ليسوا أحرارا يف الترصف فيام استخلفوا فيـه كيـف لإلنسان

يشاؤون فهم مل خيلقوا ويستخلفوا يف هذه األرض إال لعبادة اهللا وإال فإهنم مل 
  .ًحيققوا رشط االستخالف ومل يعودوا أهال له

م اإلمجاع عىل أن املالك احلقيقـي وقد قرر كثري من الفقهاء بل قد حكى بعضه
هلذه األعيان هو اهللا سبحانه وتعاىل والعباد هلم منها االستفادة والتمتع بمنافعها لكن 

 .عىل الوجه الذي أذنت به الرشيعة وحددته أحكام اهللا 

                                         
  .١٠/ سورة احلديد ) ١(
  .٣٦١ / ١العبادي / امللكية د) ٢(
  .٢٣انظر نظام احلياة يف اإلسالم للمودودي ص ) ٣(
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واعلم أن ابن عقيل ذكر يف الواضـح يف « جاء يف قواعد ابن رجب قوله 
 أن العبـاد ال يملكـون األعيـان وإنـام مالـك أصول الفقه إمجاع الفقهاء عىل

األعيان خالقها سبحانه وتعاىل وأن العباد ال يملكون سوى االنتفاع هبا عىل 
ًالوجه املأذون فيه رشعا ، فمن كان مالكا لعموم االنتفاع املالك املطلق ومن  ً

ًكان مالكا لنوع منه فملكه مقيد وخيتص باسم خاص يمتـاز بـه كاملـستأجر 

 .  »تعري وغري ذلكواملس

 والفرق بني ملكية اهللا األصلية لألشـياء وملكيـة العبـاد أن العبـاد وإن 
كانوا يملكون املنافع واألعيان لكن باستخالف إهلـي ومنحـة ربانيـة تقـوم 
حيث رشعها اهللا وتنتهي حيث منعها اهللا وإذا قامت فهـي مقيـدة بـام حـدده 

ًالشارع هلا كسبا واستغالال واستعامال ً  .ً ومآال ً

أما ملكية اهللا فهي ملكية املعطي اخلالق املبدع وهو الذي يـرث ويـسرتد 
فهو صاحب السيطرة املطلقة الدائمة فملكيته سبحانه ملكية حقيقية أصـيلة 

 .دائمة 

                                         
  .١٩٥ ص ٨٦قواعد ابن رجب القاعدة رقم ) ١(
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 نتيجة ملا قدمته اختلف الفقهاء املحدثون يف هذه القضية وكان اختالفهم
املذاهب الوضعية من أفكار هبذا الصدد فتأثر بعضهم هبـا وجاراهـا ووقـف 
ــم أو  ــرض آراءه ــيل أع ــيام ي ــصري وف ــد الب ــف الناق ــا موق ــرون منه   اآلخ

 .عرض آرائهم 

 ردد بعض املحدثني القول بأن الرشيعة اإلسـالمية تأخـذ بامللكيـة - ١
ًفراد أحرارا متاما يف االستيالء عىل الفردية املطلقة وبالنشاط الفردي احلر فاأل ً

ما يشاءون من ثـروات طبيعيـة وهـم أحـرار يف التـرصف فيهـا واسـتثامرها 
  .بالطريقة التي حتلو هلم فامللكية عند هؤالء حق فردي مطلق

وهذا القول حيمل يف طياته الرد عليه إذ أن من له أدنـى إملـام بالـرشيعة 
ها لتـصور احلقـوق املطلقـة ألهنـا مبنيـة عـىل اإلسالمية يدرك أنه ال جمال في
                                         

  .٣٧٥ / ١عبد السالم العبادي . امللكية د) ١(
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األوامر والنواهي وهو ما يعرف يف أصول الفقه بالتكليف وذلك بمنع كل ما 
يرض باملجتمع واألفراد ومن خالل تصفح هـذا البحـث يتبـني لـك موقـف 
الرشيعة من األسباب التي جيوز والتي ال جيوز التملك عـن طريقهـا وتـرى 

يعة عىل امللكية ابتداء بحيازهتا وحتى هناية التملـك القيود التي فرضتها الرش
أو االستهالك ولن أعني نفيس برسد احلقائق للرد عىل هذا القـول فهـو أقـل 

 .من أن يعتني به أو يتعب املرء يف سبيله 

 وليس يصح يف األذهان يشء             إذا احتاج النهار إىل دليل

املحـدثني إىل أن امللكيـة وظيفـة  وذهبت الطائفة الثانية من الفقهاء - ٢
اجتامعية املالك فيها عامل وخازن وعليه أن يعمل يف هذا املال بام يستطيعه يف 
نطاق إرادته ومواهبه وقدرته وله عىل ذلك ثمرة عمله لكن بقدر حاجته وما 
به طيب عيشة وأما ما فضل بعد ذلك فهو من حـق صـاحب املـال ومالكـه 

انه وتعاىل جيب أن يوجه فيام أرشد إليه مالكه فـال احلقيقي الذي هو اهللا سبح
جيوز اختزانه واكتنازه دون استثامر وعمل فيه كام ال جيوز أن يمنع عـن ذوي 

  .احلاجة وما تتطلبه مصالح الدولة عند ظهور حاجتها إليه

ًواختصاص اإلنسان باليشء الذي يملكه ما هو إال باعتبـاره نائبـا عـن 

                                         
  .٣٥  /١انظر امللكية للشيخ عيل اخلفيف ) ١(
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مللك ذلك املجتمع الذي يعترب صاحب الوالية األول عـىل املجتمع يف إدارة ا
 .كل ما يف األرض 

أمحد شلبي بام خيـشى منـه وبالنتيجـة /  هنا بل يرصح دلوال يقف احلا
 اإلسـالم ملكيـة مقيـدة افامللكية التي أجازهـ« : احلتمية هلذا االجتاه فيقول 

 اجتامعية يقوم هبـا ًيراعى يف إدارهتا وتنميتها خري الناس مجيعا ، وهي وظيفة
شخص خلري اجلامعة فإذا مل يقم هبا عىل النحو املبني كان تويل األمـر أن يكـل 

 .  »هبا سواه

 إن امللك وظيفة اجتامعية يقوم املالك فيها باخلالفة والنيابة عىل هذا - ١
 .املال الذي هو حق للمجتمع 

يعتـرب صـاحب  أن هذه النيابة واخلالفة تلقاها من املجتمـع الـذي - ٢
 .الوالية األوىل عىل مجيع ما يف األرض 

 :واستدلوا عىل هذا بام يأيت 

فهـذه .  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾   ﴾﴿ : قوله تعـاىل ) أ
 .ًاآلية فيها الدليل عىل أن ما يف األرض كلها قد جعله اهللا حقا للمجتمع 

                                         
  .١٩٦السياسة واالقتصاد يف التفكري اإلسالمي ص ) ١(
  .٢٩سورة البقرة آية ) ٢(
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 ٣٠٨ 

ـــاىل  ـــه تع  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »      ﴿ : وقول

°  ¯  ®  ¬   ﴾  فإن هذه اآلية تدل عىل أن الرزق قـدر يف األرض
ًتفيـد الـشمول للخلـق مجيعـا دون أن ) سـواء ( لكل سكان األرض وكلمة 

تعنـي الـساعني للـرزق ) الـسائلني ( وكلمة . خيتص بالرزق أحد عىل أحد 
ك الطالبني له املبتغني من فضل اهللا أما اختصاص إنسان بيشء من امللك فذل

ًباعتبار اإلنسان نائبا عن املجتمع يف إدارة امللك هو ما يـسمى يف الدراسـات 

اإلسالمية قيام بوظيفة اجتامعية كتلك التي ينوب فيهـا مـدير مؤسـسة عـن 
  املسامهني بإدارهتا يف حـدود دسـتور معـني وكـام يعـزل مـدير املؤسـسة لـو 

  .أساء الترصف

   §   ¨     ©  ª  »     ¬  ¤  ¥  ¦﴿ : واستدلوا بقوله تعاىل ) ب

فهذه اآلية رصحت بنسبة األموال . ﴾    ®  ¯  °  ±  ²  ³       ´
إىل اجلامعة مع كوهنا يف الواقع من أموال السفهاء وما ذاك إال لكون املـال يف 

  .األصل للمجتمع كله والفرد موظف فيه ملصلحة املجتمع

                                         
  .١٠سورة فصلت آية ) ١(
  .١٨٤ - ١٩٣السياسة االقتصادية يف التفكري اإلسالمي أمحد شلبي ص ) ٢(
  .٣٧٩ / ١العبادي / انظر امللكية د) ٣(
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  ٣٠٩ 

 : الطائفة الثالثة -٣

أن امللكية حق ذو وظيفة اجتامعية ، وقـالوا أنـه ال وهي التي ذهبت إىل 
ًيمكن مطلقا اعتبار امللكية حقا ويف نفس الوقت وظيفة اجتامعية ألن معنـى  ً
ًكونه وظيفة اجتامعية أنه ليس حقا لصاحبه بل صاحبه عبـارة عـن موظـف 

وز الثروة ملصلحة املجتمع ويؤدي ذلـك إىل إنكـار اجلانـب الشخـيص يف حي
ًطاء الدولة سلطانا مطلقا عىل حقوق األفراد امللكية وإع ً. 

هللا ال للدولة وأن الدولة كذلك ًحب أن أقرره أوال أن الفرد عبد والذي أ
خاضعة ألمر اهللا تتلقى احلق منه وليست هي مصدر احلـق واملجتمـع الـذي 
متثله الدولة ال خيرج عن هذا النطاق فالكل عبيد هللا ويستمدون منه حقوقهم 

  :  األمـــر واجبـــة بإجيـــاب اهللا ولكـــن يف حـــدود مـــراد اهللا وطاعـــة أويل

 ﴿Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴾ . 

هذا وإذا تدخلت الدولة يف شئون األفراد فإنام تتـدخل يف حـق ثابـت « 
مقرر من قبل اهللا تعاىل وال جيوز إال يف حدود  رسمها الشارع احلكيم ترجـع 

عـام وتطهـري املجتمـع مـن كلها إىل مقتضيات الرضورة وكفالـة الـصالح ال
 .  »االستغالل والفساد

                                         
  .٥سورة النساء ) ١(
  .٧٣الدريني ص . احلق ومدى سلطة الدولة د) ٢(
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 ٣١٠ 

ويوضح هذا االجتاه الشيخ أبو زهرة بام جييل احلق ويدفع الظنون التي ال 
وقد رأينا بعض الذين يكتبون يف املـسائل « : تقبلها مصلحة الترشيع فيقول 

ًاإلسالمية يقول إن امللكية وظيفة اجتامعية وال نرى مانعا من اسـتعامل هـذا 

لتعبري ولكن جيب أن يعرف أهنا بتوظيف اهللا تعاىل ال بتوظيـف احلكـام ألن ا
 .  »ًاحلكام ليسوا دائام عادلني

مـن اخلطـأ الـشائع لـدى بعـض « : ًأما الدكتور الدريني فيرصح قائال 
املتفقه يف الرشيعة أن احلق وظيفة اجتامعية ولكن عند التحقيق ليس كـذلك 

ًة لكان صاحب احلق موظفا أو جمرد وكيـل يعمـل إذ لو اعترب وظيفة اجتامعي

لصالح اجلامعة دون نظر إىل مصلحته اخلاصة وهذا يف احلقيقة إلغـاء لفكـرة 
ًاحلق يف حني أن الرشيعة أقرت املصلحة الفرديـة أوال ورشعـت هلـا وسـيلة 

حتقيقها وهو احلق الفـردي ثـم قيدتـه بـام يمنـع اإلرضار بـالغري مـن الفـرد 
 .  »هي الوظيفة االجتامعية للحقواجلامعة وهذه 

واحلقيقة أنه ال يمكن التسليم بأن امللكية وظيفـة اجتامعيـة وأن املالـك 
ًليس إال نائبا عن املجتمع وأنه كاملوظف يقوم بـأداء الواجـب امللقـى عليـه 

هذا القول عىل عالته ال يمكن التسليم به ) املالك احلقيقي ( لصالح املجتمع 

                                         
  .٢٣التكامل االجتامعي أليب زهرة ص ) ١(
  .٣٢الدريني ص .  احلق ومدى سلطة الدولة د)٢(
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  ٣١١ 

حثي أن أبنت مـرشوعية امللكيـة بـام يكفـي ، وامللكيـة تعنـي إذ قد سبق يف ب
ًاالختصاص احلقيقي عىل املال وكونـه حقـا لـصاحبه أو ال وقبـل كـل يشء 

 ألنـه مقيـد وحمكـوم بنظـام - املوظف -وهذا خيتلف عن الوكيل أو النائب 
إداري ال يستطيع أن يتحرك خارجه ويكون عرضة للعقاب واجلزاء ان امتنع 

 .الذي يقوم به عن العمل 

ونحن نقرر أن املالك بام أعطى من حق فإن مصدره هو اهللا وحـده فـال 
هو بطبعه يستطيع إثباته وال املجتمع بقدرته يستطيع رشعيته ولكن رشعيتـه 

ألن ما هو حق « : وإثباته إنام هي من اهللا العزيز األعىل يقول اإلمام الشاطبي 
ًع ال بكونـه مـستحقا لـذلك بحكـم ًللعبد إنام ثبت كونه حقا بإثبـات الـرش

 .  »األصل

وأما كون املجتمع هو املالك فإن املجتمع كائن معنوي أعضاؤه جمموعة 
ًاألفراد الذين يقطنون يف مكان مـا وال يوجـد كيـان لـذلك املجتمـع بعيـدا 

ًومستقال عن حياة األفراد وليست له مـصالح غـري مـصالح أفـراده أمجعـني 
ًاده حقيقة وواقعا وال يوجد له مـصلحة حتقـق إال يف وملكيته هي ملكية أفر

 .ظل مصلحة األفراد 

                                         
  .٣١٦ / ٢املوافقات للشاطبي ) ١(
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 ٣١٢ 

ًولكن املسألة ال تعدو أن تكون تربيرا للسلطة الظاملة الغـشومة وصـبغ 

هـذه . أعامهلا اإلجرامية يف االستيالء عىل حقوق اآلخرين بالصبغة الرشعية 
 .ال باهللا فال حول وال قوة إ. هي املسألة بكل أبعادها والتواءاهتا 

 :أما األدلة فنقول يف ردها وبيان احلق فيها ما يأيت 

ذكر يف ﴾    ¾   ¿  Å  Ä  Ã  Â  Á  À﴿ :  أن قوله تعاىل - ١
معرض إظهار نعم اهللا عىل خلقه وأنه خلق هلم ذلك لينتفعوا به وأمـا كيفيـة 

ر ذلك االنتفاع فقد بينته الرشيعة وتعرضت له فيام سبق وفيه حتدثت عن إقرا
 .هذه األحكام للملكية الفردية 

فـاملعنى ﴾    ¨  ©  ª  »       ¬  ®  ¯  °﴿ : وأما قوله تعاىل 
قدر يف األرض أرزاق أهلها وما يصلح ملعايشها مـن التجـارات واألشـجار 
والدواب واألهنار واملنافع وهيـأ ذلـك هلـم بتهيئـة يتـساوى املحتـاجون يف 

ى بل هـي نعمـة عامـة جلميـع النـاس االنتفاع هبا فلم خيتص بفئة دون أخر
  .ًبحيث يمكن هلم مجيعا أن ينتفعوا هبا

¤  ¥  ¦   §   ¨     ©  ª  »     ¬  ﴿ :  وأمـــا قولـــه تعـــاىل - ٢

فاملفرسون عليهم رمحة اهللا مل يذكروا ﴾    ®  ¯  °  ±  ²  ³       ´

                                         
  .٣٤٣ / ١٥انظر القرطبي ) ١(
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  لـك ًمـن معانيهـا مـا ذكـره املتفقهـون مـن كـون املـال ملكـا للجامعـة واملا
 .موظف فيه 

وقد ذكر ابن العـريب . وكل ما ذكروه هو وجه نسبة أموال السفهاء إىل األولياء 
 :قد أختلف فيها عىل قولني ) أموالكم ( ذلك وبني أن اإلضافة يف 

 أهنا حقيقة واملراد هنى الرجل أو املكلف أن يـؤيت مالـه سـفهاء :األول 
 .ًأوالده فيضيعونه ويرجعون عياال عليه 

أمـا .  أن املراد هنـي األوليـاء عـن إتيـان الـسفهاء مـن أمـواهلم : اين الث
اإلضافة يف اآلية فألن األموال مشرتكة بني اخللق تنتقل من يد إىل يد وخترج 

معناه ال يقتـل ﴾  K  J  I﴿ : من ملك إىل ملك ، وهذا قوله تعاىل 
 .ًبعضكم بعضا فيؤدي إىل قتل نفسه 

¨     ©  ª  »     ﴿ : د به اجلميـع لقولـه تعـاىل ثم رجح ابن العريب أن املرا

  .وهذا عام يف كل حال﴾    ¬

ًوإنـام أضـيف إىل ضـمري األوليـاء املخـاطبني تنـزيال « : وقال األلويس 
الختصاصها بأصحاهبا منزلة اختصاصها هبم فكأن أمواهلم عني أمواهلم ملـا 

ىل املحافظة عليها ونظري بينهم من االحتاد النسبي واجلنيس مبالغة يف محلهم ع
                                         

  .٢٩ / ٥ ، وانظر تفسري القرطبي ٣١٨ / ١أحكام القرآن البن العريب ) ١(
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 ٣١٤ 

ًفإن املراد ال بقتل بعضكم بعضا إال  ﴾ K  J  I﴿ : ذلك قوله تعاىل 

أنه عرب عن نوعهم بأنفسهم مبالغة يف الزجر حتى كأن قتلهم قتل ألنفسهم ، 

حيث عـرب  ﴾ ¨     ©  ª  »     ¬﴿ : وقد أيد ذلك بام دل عليه قوله سبحانه 
 .  »ً بجعلها مناطا ملعاش األولياءًعن جعلهم مناطا ملعاش أصحاهبا

وعليه فإن القول بأن اآلية تقرر أن امللكية وظيفة اجتامعية ال تشري إليـه 
ًبل إن أموال السفهاء مملوكة قطعا هلم وإنـام . اآلية ال من قريب وال من بعيد 

 .منعوا منها بسبب خارجي وهو السفه 

كية وظيفة اجتامعية هو مـا ًوأخريا فإن الذي حدا بالبعض ليقول أن املل
ًكان عليه من إطالق حلرية امللكية استغالال وحتكـام واحتكـارا وظلـام ومنـع  ًً ً

أصحاب احلقوق حقوقهم ذلك احلق الذي فرضـه اهللا عـىل األمـوال سـواء 
أكان عن طريق الكسب أم كـان عـن طريـق االسـتغالل واإلنفـاق والبـذل 

 .الواجب للزكاة وغري ذلك مما سبق بيانه 

ولكن الرشيعة اإلسالمية ليست بحاجة إىل هذا التفسري ما دام أهنـا قـد 
 .نظمت امللكية وبينت واجباهتا بام يكفل إيصال احلق لألفراد واملجتمع 

  فامللكية يف الـرشيعة اإلسـالمية حـق فـردي وذلـك: وخالصة القول 

                                         
  .٢٠١ / ٤روح املعاين األلويس ) ١(
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 احلــق كــائن باســتخالف مــن اهللا ومقيــد بــأمور حــددهتا الــرشيعة وبينــت 
  .اهتاموجب

واهللا املوفق وهو املستعان وصىل اهللا عىل نبينا حممـد وعـىل آلـه وصـحبه 
 .وسلم 

                                         
ولنا عىل القول بأن امللكية وظيفة اجتامعية نقد من حيـث أنـه تعبـري مـستعمل مـن قبـل ) ١(

ًومتى صار التغيري اصطالحا قانونيـا ففـي . القانونيني الذين ترمجوه عن القوانني الغربية  ً

 .لغة فقهنا ما فيه الغناء ليميز هبا املتحدث بني لغة الفقه والقانون 
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  ٣١٧ 

 

 

 

امتازت الرشيعة اإلسالمية عن غريها بقيامهـا عـىل تـوازن دقيـق بـني 
 .رصي املادة والروح مصلحة الفرد وحق اجلامعة وبني حاجة اإلنسان لعن

أقامت التوازن بني مصلحة الفـرد واجلامعـة فأباحـت امللكيـة اخلاصـة 
وجعلت لصاحبها حق االستغالل واالستهالك ولكـن يف حـدود سـنعرف 
ًجانبا كبريا منها يف بحث قيود امللكية ومل تقتل الفرد عىل حساب اجلامعة كـام  ً

ال تساوي قيمته املعول الـذي ًفعل الشيوعيون فأصبح الفرد يف املزرعة مثال 
حيرث به األرض وكل من االجتاه املفرط يف إطالق حرية التملك والتـرصف 
واجتاه قتل روح التملك يمنعه منه فيـه جتاهـل للواقـع وتعقيـد للحيـاة وال 
ًخالص إال بالتوازن بينهام وعىل هذا فاإلسالم ينظر إىل الفرد باعتبـاره فـردا 

ًمستقال وباعتباره عضوا  يف مجاعة له حقوقه وعليه من املسئوليات مـا حيقـق ً
مصلحة اجلامعة وقد سبق وأن حتدثت عن امللكية العائلية وبينـت أن امللكيـة 
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حق ذو وظيفة اجتامعية مما جيعل هذا اجلانب واضح املعامل يف رشيعتنا القائمة 
 .عىل احلق ، والعدل 

لـروح املـادة واً وأقامت الرشيعة توازنا بني حاجـة اإلنـسان لعنـرصي 
ع احلكيم هو الذي يعلم أن هذا اإلنسان قد كون عند خلقته األوىل من فاملرش

مادتني مها قبضة طني ونفخة روح ويف إعطـاء اإلنـسان كفايتـه مـن الـروح 
واملادة ضامن لوجود النفس السوية يف هذا اإلنسان واإلسـالم يعـرتف هبـذه 

والترشيع فلم يكتف اإلسـالم احلقيقة فيقيم ترشيعه عىل أساس من التوجيه 
يف إصالحه باالعتامد عـىل العوامـل الروحيـة مـن وعـظ وتـذكري وتوجيـه 
أخالقي كام فعلت النرصانية ومل يعتمد فقط عـىل العوامـل املاديـة فقـط كـام 

 .تفعله القوانني الوضعية البرشية 

إن اإلسالم يريب النفس اإلنسانية عىل عقيدة حتمل صاحبها عـىل حـب 
طاعة اهللا وامتثال أوامره واجتناب نواهيـه فـإذا تـوافر هـذا وجـدت اخلري و

االستجابة املطلقة لألوامر الربانية ، وما قصة حتـريم اخلمـر عـىل الـصحابة 
ًوخروجهم إىل األزقة وهم يقضون عىل آخر معامل تلك العادة تكسريا ومتزيقا  ً

ة يف اإلسالم تزيد عنا بخافية أهنا العقيدة التي تربت عليها النفوس ، والعباد
من تعميق هذا اجلانب يف حياة املسلم ، لكن اإلسالم مل يكتف هبذا فحـسب 
بل جعل إىل جانب التوجيه املعنوي الوسائل املادية مـن األنظمـة والقواعـد 
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 .ًالترشيعية واحلدود التي تفيد النفوس الضعيفة وحتملها عىل احلق محال 

عد الترشيعية لتظل احلقوق مقيدة لقد امتزجت القواعد اخللقية بالقوا« 
بام قيدها به الشارع فيبتعد األفراد عن معاين األثره واألنانية ويعيش املجتمع 

 .  »ًحموطا بمعاين التكامل والنواهي والتعاون عىل الرب والتقوى

ًوأخريا فإن اإلسالم مجع بني الواقعية واملثالية يف تـرشيعه العظـيم فقـد 

 العني فلم يقبل مـنهم التنـازل عنهـا إال يف حـاالت ضوكلف املسلمني بفر
حددهتا الرشيعة بل أنه وضع من الضامنات ما يؤيد اسـتمرار تلـك األعـامل 
وعدم انقطاعها ومل يكلف الناس يف تلـك الواجبـات إال مـا يطيقونـه وهـو 
بالتايل رضورة حلياهتم واستقامة سلوكهم وبنيـان عمـراهنم فكـان اإلسـالم 

 .ا ًواقعيا يف هذ

ًوكان مثاليا عند ما فتح الطريق أمام اإلنسان ليتسامى يف مدارج الفضيلة 

 .ًوأعامل اخلري ومل جيعل لذلك حدا يقف عنده 

عن ماله زكـاة  % ٢.٥ًلقد كان اإلسالم واقعيا عندما فرض عىل املسلم 
ًيؤدهيا ألهلها الذين حددهم القرآن وكان مثاليـا عنـدما سـمح للمـسلم أن 

                                         
 وانظر كذلك اإلسالم عىل مفـرتق الطـرق األسـتاذ حممـد ٣٩١ / ٢عبادي ال/ امللكية د) ١(

  .٢٠ - ١٦أسد 
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د اإلنفاق يف سبيل اخلري إىل ما شاء ما دامت النفقة مما زاد عـىل يصل يف حدو
 .قوته وقوت من يعول 

وهو بعد ذلك ترشيع متكامل ونظام متميز له مواقفه العديـدة ونظراتـه 
 .املستقلة واجتاهاته اخلاصة 

ويف مبحث قيود امللكية جيد املسلم التوازن بني مصلحة الفرد واجلامعـة 
ــات ال عادلــة التــي ال تنقلــب إىل وســيلة مــن وســائل الظلــم وقيــام امللكي

  واالســتغالل فــالقيود هنــا تعــود باملــصلحة عــىل املجتمــع واألرسة وعــىل
 . املالك أنفسهم 

ــول  ــاك أو( يق ــرتج ــصادية )وي س ــة االقت ــالم والتنمي ــه اإلس    يف كتاب
فاإلسالم غري مناسب للفردية وهـو يعـادي بوضـوح الفكـرة الرأسـاملية « 

 حب املخاطرة والرغبة يف الربح وإرادة القوة والسيطرة وهي كلها املركبة من
ًأساس الثروة االقتصادية يف الغرب وعداء اإلسالم هلا ليس عداء أخالقيا بل 

 .  »عداء عقائدي ترشيعي قانوين

ًوالدارس لقيود امللكية بعد البحث والتدقيق يظهـر لـه أن هنـاك قيـودا 

ويف أثناء استعامهلا وعند انتقاهلا منه إىل غـريه بـأي تالزم امللكية منذ اكتساهبا 

                                         
  .٤٣اإلسالم والتنمية االقتصادية ص ) ١(
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سبب من األسباب وهذه هي القيود املالزمة أو القيود األصلية التي ال تنفك 
 .ًعن امللكية مطلقا 

وهناك قيود ال تالزم امللك ولكنها جاءت عن طريق البواعث العقديـة 
 .واإلرادة النفسية فهي قيود إرادية أو قيود عقدية 

ك قيود ال تالزم امللك كذلك واألصل عدم وجودها لكنها قد توجـد يف وهنا
 .ظروف معينة وتسمى بالقيود االستثنائية ، أو القيود الطارئة 

 :وعليه فإن هذا املبحث ينقسم إىل ثالث مطالب 

 .القيود املالزمة أو األصلية : األول 

 .ة أو العقدية يرادالقيود اإل:  الثاين 

 . االستثنائية القيود: الثالث 
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لملكية يف الرشيعة اإلسالمية قيود تالزمها منذ دخوهلا يف حوزة املالك ل
إىل أن ينتهي ذلك احلق الذي خولته الرشيعة فقيدت امللكية يف مجيع مراحلها 

تـرصف ًفليس للاملك أن يكتسب من أي طريق شاء كام أنه ليس حرا يف أن ي
 .هبا حسب هواه ومراده 

وانتقال امللك منه إىل غريه البد أن يكون عن طريق رشعي كذلك وهذه 
 .هي القيود املالزمة للملكية 

 :وسنقسم البحث فيها إىل ثالثة فروع 

 . القيود املالزمة ألسباب امللك -١

 . القيود املالزمة لكيفية االستعامل -٢

 .لك من صاحبه األول إىل من بعده  القيود املالزمة النتقال امل-٣
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هذا الفرع سبق وأن بينته يف مبحث مستقل هو مبحث أسباب التملـك 
 هلـا ، وفيه عرفنا الطرق التي أباحتها الـرشيعة للتملـك مـن خالرشوعملا

يمكـن البـرش أن قـة اوظهرت السعة فيام أباحته الرشيعة لتستقـيص أكـرب ط
ًيقدموها وتـضمن هلـم الكـسب الـوفري دون أن تـرض بـاآلخرين أفـرادا أو 

 Ð ﴿مجاعات وذلك حكم اإلسالم الذي ال يعدل عنه إال جاهل مارق 

Ñ ÓÒ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú ﴾.  

                                         
  .١٢١انظر صفحة  ) ١(
  .٥٠: سورة املائدة ، آية ) ٢(
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من سد احلاجة امللحـة لقد أباحت الرشيعة مبدأ التملك ملا يرتتب عليه 
ًيف حياة الناس ، وجلب املصالح هلم أفرادا ومجاعـات ، ممـا قامـت الـرشيعة 

ًعليه ، وإمتالك األموال ليس مقصودا لذاته ولكن ملا يرتتب عليه من جلـب 

 .تلك املصالح وحتقيق املنافع عىل اختالف أنواعها 

قيـت األشـياء يف أن سبب امللك احلاجة إذ لو ب( رايف يف الذخرية ققال ال
  .)الدنيا شائعة لتقاتل الناس عليها 

ولكن هل املالك حر يف أن يترصف بتلك األموال التي أباحت الرشيعة 
 . كال ؟متلكها حسب مراده ورغباته 

ستعامل امللكية وكيفية اإلنتفاع بام يكفـل افالرشيعة قامت بتنظيم طريق 
 .اخلري لألمة 

                                         
  .٢٨٣ / ٧الذخرية ) ١(
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ن طريق التنظيم لطرق اإلستعامل إىل تقويم ألمة عكلها خري لوالرشيعة 
ًالنفوس عىل احلق سلوكا ومعاملة توجه ترصفات الناس وفق ذلك اهلدف 

 < >= ; : 9 8 ﴿ًويظهر هذا جليا يف قصة شعيب مع قومه 

? @ A B C D E GF H I J LK M 
N O  P Q R S T   U V W X 

Y Z \[ ] ̂ _ ̀ a b c 
d e﴾غلفتها الشهوات وتستطيع أن  لكن النفوس فيها اهلوى و

 t ﴿تتحمل داعية اخلري واإلصالح فتقابله بالتنكر واإلنكار لتقول له 

u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 
   ، فريد عليهم رد املؤمن بربه الواثق بدعوته ﴾ ©  ¨ §   ¦ ¤¥

﴿ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç    È ÊÉ Ë 

Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó ﴾.  

من اخلـري ضلاملك الترصف يف إطار خاص إنام تفعل ذلك لتـوالرشيعة إذ تبيح ل
 .احلرمان إىل ر جيللجميع ولتمنع الظلم واإلستعالء الذي 

ة يف ترصف املالك أوضـحتها الـرشيعة وبينـت وهناك أربعة معامل رئيس

                                         
  .٩٥ ، ٨٤: هود ، اآليات   سورة)١(
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 .مسارها الذي جيب أن يسلكه املالك 

 ريتقتـ جيب عىل املالك أن حيسن الترصف يف ماله بدون إرساف وال -١

﴿ É Ê      Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ﴾.  

فاالعتدال من خصائص الرشيعة اإلسالمية وعىل املسلم مراعاته وهـو 

  + * ( )   ' & % $ # " ﴿ينعم بام تفضل اهللا به عليه 

-, .      / 0 1 ﴾.  

وأخرج أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
 كلـوا وتـصدقوا وألبـسوا يف غـري « : ملسو هيلع هللا ىلصظ متقاربة قال قال رسول اهللا جده ، بألفا

 كلوا وارشبـوا وتـصدقوا يف غـري رسف « وهو عند احلاكم بلفظ »رسف وال خميله 
  . »وال خميله ، إن اهللا حيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده

 كل ما شئت وأرشب ما شئت ما «: وعلق البخاري عن ابن عباس قوله 
  .»إثنتان رسف وخميله أخطأتك 

                                         
  .٦٧: سورة الفرقان ، اآلية ) ١(

  .٢١: سورة األعراف ، اآلية ) ٢(
  .٤٦ / ٥ ، فيض قدير ٢١٥ / ٤سبل السالم ) ٣(
  .٢١٥ / ٤سبل السالم ) ٤(
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تجاذبـه األحكـام توبني فقهـاء الـرشيعة أن األكـل والـرشب واللـبس 
 .   اخلمسة

 .رض ما يدفع به اهلالك وما يسرت العورة ففال -

واملندوب ما يقدمه لضيوفه وأوالده وما ينوي به التقوى عـىل طاعـة  -
 .اهللا ويف اللبس ما يتزين به أيام اجلمع والعيدين 

واملباح ما زاد عىل أدنى الكفاية أي ما توسط فيه فاعله من غري رسف  -
ًوال خميله أكال ورشبا ولبسا  ً. 

 .ب الشهوة أو الشهرة للطإلرساف يف الطعام واللباس ا: واملكروه  - 

األكل احلرام واللباس احلرام والتـشبه يف اللبـاس بالنـساء أو : واحلرام 
 . اإلسالم عن الرتف وحذر منه ًالكفار فيام صار هلم شعارا وهنى

 Á Â ﴿: ًويكفي الرتف سواء أن جعله اهللا سببا للهالك إذ يقول عز وجل 
Ã Ä Å Æ Ç È É    Ê Ë Ì Í Î  ﴾.  

فاإلنسان ليس له أن يرصف املال إال فيام ينفعه ( قال ابن تيمية رمحه اهللا 
  : ولـه سـبحانه يف دينه أو دنياه وما سوى ذلك سعة وتبـذير هنـى اهللا عنـه بق

                                         
   .٢٩٠ / ٢ ، حاشية الباجوري ٢٠٩ / ٢قواعد األحكام للعز بن عبد السالم  )١(
  .١٦: سورة اإلرساء ، اآلية ) ٢(

www.almoslih.net



  
  ٣٣١ 

﴿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É  ﴾.  

ًلو أنفقت درمها يف معـصية اهللا كنـت مبـذرا ولـو : وقال بعض السلف  ً

  .)ًأنفقت ملئ ما يف األرض يف طاعة اهللا مل تكن مبذرا 

ومل تكتف الرشيعة بالنهي عن اإلرساف والرتف والتبذير ولكنها اتبعت 
 فعلهم وحيفظ عليهم وعىل غريهم أمـواهلم النبي حيكم يقطع عىل أهل السنة

 .وهو احلجر 

نـع مـن التـرصف يف ملا: واحلجر يف اللغة املنع واخلطـر ويف الصـطالح 
ــال ــام يف امل ــه ك ــور علي ــصلحة املحج ــا مل ــر إم ــرشيعة احلج ــررت ال  وق

ما ملصلحة التعاقد مع إاحلجرللصبي واملجنون فيحفظ احلجر عليهام ماهلام ، و
ما ملـصلحة إكام يف احلجر عىل الراهن أن يترصف يف املرهون واملحجور عليه 

مـا ملـصلحة الـدائنني إالدائنني ومصلحة املجتمع كام يف احلجر عىل املفلس و
مـا ملـصلحة إومصلحة الورثة كام يف احلجر عـىل املـريض يف مـرض موتـه و

املحجور عليه ومصلحة الورثة ومصلحة املجتمع كام يف احلجر عـىل الـسفيه 
ًا ملصالح رشعية معينة تتعلق بالنظام العام ومتس مصلحة املسلمني مجيعا مإو

                                         
  .٢٦: سورة اإلرساف ، اآلية ) ١(
 . ١٨نظرية العقد ص ) ٢(
  .٣٦٥ / ١ ، حاشية الباجوري ٣٤٣ / ٤املغني ) ٣(
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  .كام يف احلجر عىل املرتد

فالرشيعة حتجر عىل الصغري واملجنون ومتنعهام من الترصف يف ماهلام 
أنه يرفع احلجر عنهام إذا بلغ الصبي : ًصونا له ومحاية ملصلحتهام ، والقاعدة 

 § ¦ ¥ ¤ ﴿: األصل يف ذلك قوله تعاىل ًرشيدا وأفاق املجنون و

¨   © ª «   ¬ ® ̄ ° ± ² ³     ´ µ ¶ ¸ ¹ º » 
¼ ½ ¾ ¿ À Á    Â ÄÃ Å Æ Ç È É ËÊ Ì 

Í            Î ÐÏ Ñ Ò    Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û 
ÝÜ Þ ß à  ﴾الفقهاء عىل منع أموالكم الصبي إذا بلغ  واتفق 

  .﴾  ¬   » ª ©   ̈ § ¦ ¥ ¤ ﴿: ًسفيها لقوله عز وجل 

 .واختلفوا يف استدامة احلجز عليه إذا استمر سفهه 

ًفأبو حنيفة يقول ال يستمر احلجر إذا بلغ من العمر مخسا وعرشين سنة ، 

وعلل ذلك بأن اإلنسان يف هذا السن قد بلـغ عمـر احلـدود فهـذا الـسن ال 
 .ًينفك عنه الرشد إال نادرا 

  سكوا بظاهر اآليـة وقـالوا أما اجلمهور ومعهم حممد وأبو يوسف فقد مت

                                         
  .٤٥٧العبادي ص / انظر امللكية د) ١(
  .٦ – ٥: سورة النساء ، اآليات ) ٢(
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ًال يدفع إليه املال ما مل يؤنس منه الرشد ولو بلغ مـن العمـر عتيـا ألن اآليـة 

 :ماله رشطني إلعطائه اشرتطت 

 . البلوغ -١

 . إيناس الرشد -٢

فإذا مل يتوفر الرشطان كان معنى ذلك أنه غري قادر عىل إدارة شئون ماله 
حلكـم يـزول معهـا فعـدم القـدرة عـىل وإذا كانت العلة غري موجودة فـإن ا

  .اء احلجر عليه وباهللا التوفيققترصيف املال أوجب ب

 رضورة استثامر املالك ألمواله وعـدم جـواز تعطيلهـا ألن تعطيـل -٢
كـره ياستثامر املال يؤدي إىل فقر صاحبه وبالتايل إىل فقر املجتمـع واإلسـالم 

 ودعـت املـالك إىل العمـل الفقر ويكافحه ولذا حثت الرشيعة عىل الكـسب
بجد ونشاط لسد حاجات من يعولون ، واحلقيقة أنه كلـام حتـسنت أوضـاع 
ًاإلنسان املادية كلام كان قادرا عىل العطاء يف شتى ميـادين احليـاة مـن إنفـاق 

 .وبذل وإنتاج يف أعامله كلها الذهنية منها واملادية 

 :ويتجىل هذا اجلانب فيام ييل 

العمل والكسب وحماربته للفقر وهنيه عن إشـاعة  حث اإلسالم عىل -أ
                                         

  .٣٦٣ / ١: أحكام القرآن البن العريب : انظر ) ١(
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املال وقد سبق بيان ذلك فيام مىض من احلـديث عـن الزراعـة والـصناعة يف 
 .أسباب امللك 

 أن سد حاجة األمة فيام يلزمها مـن زراعـة وصـناعة مـن فـروض -ب
الكفاية التي يأثم اجلميع برتكها فعىل أصـحاب رؤوس األمـوال أن يـسدوا 

سلم وبتوجيه وختطيط من احلـاكم املـسلم نتاج يف املجتمع املمجيع ثغرات اإل
وإال كانت األمة آثمة حكاما وحمكومني واإلسالم بريء مـن هـذا التخلـف 
القاتل الذي تعيشه أمتنا املسلمة وإذا كانت أركان التطور التقني ثالثـة املـال 

رة واخلربة والرجال فإن يف عاملنـا اإلسـالمي تـضخام يف مالـه وخـربة مهـد
استفادها األعداء يف الرشق والغرب وأما الرجال فلدينا منهم ما يمكننـا أن 

 .نقيم هبم مصانع دنيا ثالثة 

األمة القوية يف ماهلا هي تلك التي تتمتع باقتصاد قوى وال يمكن ألمة  - جـ 
أن تكون كذلك إال إذا قامت باستثامر أمواهلا يف مشاريع اإلنتاج والنامء وما ال يتم 

 ± ° ̄ ® ¬ » ª © ¨ ﴿ جب إال به فهو واجبالوا

² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À 
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë  ﴾.  

                                         
  .٦٠: سورة األنفال ، اآلية ) ١(
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  ٣٣٥ 

 اإلسالم قد جعل الزكاة الركن الثالث من أركان اإلسالم ومن أجل -د
استمرار هذا الركن ودوامه رشع اإلسالم مداومة االستثامر والنامء ومما يـدل 

 اإلستثامر أنه منح من تعطيـل األرض دون عىل حرص اإلسالم عىل مداومة
 .وباهللا التوفيق  .استغالل يف األحياء واألقطاع وقد سبق بيان ذلك 

حـة السـتثامر  وجوب االلتزام بالقواعد الرشعية لتنظيم الطرق املبا-٣
 .األموال واستغالهلا 

سبق أن أوضـحت يف مبحـث مـستقل وبـيشء مـن التفـصيل وسـائل 
لرشع احلنيف قد حدد قواعـد الكـسب وبـني أركانـه الكسب املرشوع وأن ا

 )استعامل األمالك لتحقيق األربـاح ( ورشوطه وطرقه واملقصود من االستثامر 
وذلك كام يف استغالل األموال بالزراعة والتجارة وتربية احليـوان واإلسـالم 

فعـل الرأسـاملية تلاملك باستمثار أمواله بالطريقة التي حتلو له كام لال يسمح 
كسب والتنميـة ، ذلـك الولكنه يضع له صاممات األمان ثم يبيح له العمل و

 .احلظ السليم يف احرتامه لغريه وعدم اعتدائه عىل حقوق اآلخرين 

كام أن اإلسالم مل يمنع الربح كام تفعل الشيوعية عندما أباحت يف روسيا 
إن للبعض أن يملك ولكن بدون أن يربح وأن جيني حقه عن طريق ملكه بل 

ًاإلسالم يقف موقفا وسطا ال إفراط فيه وال تفريط  ً. 
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 ٣٣٦ 

وأباحت الرشيعة لإلنسان أن يستثمر أمواله بنفسه أو عن طريـق غـريه 
فأباحت البيع والزراعة وهناك املضاربة واملساقات واملزارعـة ومجيـع أنـواع 
الرشكات التي أباحتها الرشيعة وحددت رشوطها وقواعدها كتـب الفـروع 

 .اإلسالمي يف الفقه 

 . تقييد حرية املالك بعدم اإلرضار بغريه أو باملجتمع -٤

يرد عىل حرية مالك املال يف استعامل ماله للتقييد باالمتنـاع عـن إحلـاق 
الرضر بغريه أو باملجتمع وذلك ألن مجيع احلقوق التي أثبتها الـشارع مقيـدة 

كامهـا مـن بمنع الرضر عن الغري فاحلقوق ال تتصور يف رشيعـة تـستمد أح
رشيعة السامء ألهنا تعمل عىل ما فيه الرمحـة بالنـاس كافـة ال بآحـاد النـاس 

ة يف الرشيعة اإلسـالمية أساسـها جلـب املـصالح بتخاصة فكل احلقوق الثا
 إذا تأملت رشائع دين اهللا «: ودفع املفاسد ويف ذلك يقول ابن القيم رمحه اهللا 

أو حتـصيل املـصالح اخلالـصة التي وضعها بني عباده وجدهتا ال خترج عـن 
امحت قدم أمهها وأجلها وإن فات أدناها كـام ال ختـرج عـن الراجحة وإذا تز

امحـت عطـل زحـسب اإلمكـان وإن تبتعطيل املفاسد اخلالصة أو الراجحـة 
وهـي وعىل هذا وقع أحكم احلـاكمني رشائـع دينـه . ًأعظمها فسادا بتحمل أدناها 

  . إليهمكمته ولطفه بعباده وإحسانهله بكامل علمه وحدالة عليه شاهدة 

                                         
  .٣٥٠مفتاح دار السعادة البن قيم اجلوزية ص ) ١(
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  ٣٣٧ 

ً الترصف املرض بالغري إما أن يكـون تـرصفا مـرضا بـاألفراد أو إنأقول  ً

ًترصفا مرضا باملجتمع  ً. 

حرمت الرشيعة األرضار باآلخرين ومـن :  الترصف املرض باألفراد -١
أظهر ذلك حتريم إيذاء اجلار أو إحلاق الرضر به وأن من فعل ذلك فقـد أثـم 

 . وأحاديث مجة –يف ذلك وردت آيات كثرية و

 g h i j k ml n o p ﴿: قال تعاىل 
q r s t u v w x y 

z   { |  ﴾.  

 مـا زال جربيـل «:  قـال ملسو هيلع هللا ىلصوعن عائشة ريض اهللا عنهـا أن رسـول اهللا 
  .»يوصني باجلار حتى ظننت أنه سيورثه 

 ال يؤمن واهللا ال  واهللا«:  قال ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول 
   . قـهئجـار ال يـؤمن جـاره بوا: وما ذاك يا رسول اهللا قال :  قالوا »يؤمن 

 .رشوره وغواثله  ييعن

                                         
  .٢٦: لنساء ، آية سورة ا) ١(
  .٢٠٢ / ٣أخرجه البخاري وغريمها لؤلؤ واملرجان ) ٢(
 قال احلاكم حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه ، هبذا السياق ووافقه الـذهبي )٣(

  .١٦٥ / ٤املستدرك 
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 ٣٣٨ 

وإنـام العـدل ال يـرض بأخيـه املـسلم ، ( يقول الغـزايل يف هـذا الـصدد 
والضابط العام فيه أن ال حيب ألخيه إال ما حيب لنفسه ، فكل ما لو عومل به 

  .) عىل ما قبله فينبغي أن ال يعامل غريه به شق عليه وثقل

 *     ( ) ' ﴿د والرمحـة وبسبب إن جمتمع اإلسالم هو جمتمع ال

+ ﴾ ولذا كان من الرضورة يف هذا أن ال جيعل من نفسه وماله مصدر 
 .رضر وإيذاء إلخوانه 

ال رضر وال رضار مـن رض رضه اهللا : (  أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصوقد صح عن النبي 
أخرجه الـدارقطني والبيهقـي ، واحلـاكم عـن أيب ) شاق شق اهللا عليه ومن 

 .سعيد اخلدري 

هذا حـديث صـحيح اإلسـناد عـىل رشط مـسلم ومل : وقال فيه احلاكم 
خيرجاه ووافقه الذهبي واحلديث له طرق كثرية يقـوي بعـضها بعـضا وهـو 

 . قاعدة من قواعد الرشيعة التي اتفق علامء األمة عىل األخذ هبا

                                         
  .٩٥ / ٢أحياء علوم الدين ) ١(
  .٢٩: سورة الفتح ، اآلية ) ٢(
   ، نيــل األوطــار ٣٤ – ٣١ / ٤ املوطــأ بــرشح الزرقــاين ٥٨ – ٥٧ / ٣انظــر املــستدرك ) ٣(

وقال عنه الـشوكاين أنـه قاعـدة مـن قواعـد  .  ٨٤ / ٣ ، سبل السالم ٣٩٤ – ٣٩٢ / ٥
 ، ويقول الـشيخ أمحـد شـاكر يف ١٦٤ / ٥الدين تشهد له كليات وجزئيات املرجع نفسه 

= 
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  ٣٣٩ 

وخالصة القول هنا أنه ال جيوز أن يستعمل حق املكية فيها يسبب لغريه 
 .أرضار راجعة عىل ما يناله من رضر 

ــصلحة يف  ــدر امل ــرضر ويق ــدر ال ــاالت ويق ــذه احل ــم ه ــذي يعل   وال
ًحق االستعامل منعا وإباحة هي النظرية املعروفة بنظرية التعسف يف استعامل 

 اإلسالمية علمـت يف ديننـا قبـل معرفـة احلق وهي نظرية أصيلة يف الرشيعة
القوانني البرشية هلا ولقد كتب يف النظرية كتابات كثرية منها بحث الـدكتور 

وقد انتهيت يف بحثي إىل أن التعـسف يـرتبط ( فتحي الدريني الذي يقول يه 
ًأساسا بغاية احلق واملصلحة التي رشع من أجلها فالتعسف يف حقيقته تنكب 

ًيلة أو بأخرى وليس متعلقا بالسلطات التي خيوهلـا احلـق تلك املصلحة بوس

صاحبه ألهنا مرشوعة يف األصل ، بدليل أن التعسف لو زايله الباعـث غـري 
املرشوع أو انتهى إىل مال غري ممنوع عاد استعامله حلقـه كـام كـان يف األصـل 

  .ًمرشوعا

 

                                         
= 

 حديث أيب سعيد حديث  خالصة القول أنا ترى أن«حتقيقه لكتاب اخلراج ليحيى بن آدم 
  .»صحيح والروايات األخرى شواهد له فتوى القول بصحته 

  .٢٧احلق ومدى سلطة الدولة ص ) ١(
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 ٣٤٠ 

عت بني  قد مج– يقصد يف املنهج اإلسالمي –وبقول إن نظرية التعسف 
املعايري الذاتية واملوضـوعية أو املاديـة ، وأهنـا مـن الـسعة واملرونـة بحيـث 

ومل نر فيام أجرينا مـن  ( ٣٢ يف الصفحة تستجيب ملقتضيات التطور ، ثم قال
ًمقارنة يف هذا الصدد بني الرشيعة والقانون نظريا هلذه املعـايري تعـددا ودقـة  ً

 هذا وقد اسـتفادت . ) الرشق والغرب ًوانضباطا يف أهم ترشيعات العامل يف 
قوانني البالد العربية بام هو مقرر يف الرشيعة اإلسالمية يف هذا الصدد وهو ما 
تقرره األبحاث التي قدمت يف أسبوع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دمشق عـام 

  .هـ١٣٨٠

فقد حـرص اإلسـالم عـىل إقامـة : منع الترصف املرض باملجتمع ) ب(
ي عىل التكامل والتعاون واملحبة واإلحسان وجاء يف تأكيـد ذلـك جمتمع مبن

  . ﴿ H I﴾       ̄ ® ¬ ﴿: أحاديث وآيات كثرية منها قوله 

J K L M       N O P Q R S T  ﴾ ـــه ـــال علي  وق
 مثل املـؤمنني يف تـوادهم وتـرامحهم وتعـاطفهم مثـل اجلـسد إذا «: السالم 

                                         
من ذلك ما قصه الشيخ عىل اخلفيف والشيخ حممد أبو زهرة والشيخ أمحد فهمي أبو سـنة ) ١(

 .كل هذه األبحاث تؤكد قدم الرشيعة يف تطبيق هذه النظرية 
  .١٠:  ، اآلية سورة احلجر) ٢(
  .١٠٣: سورة آل عمران ، اآلية ) ٣(
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  ٣٤١ 

أخرجـه  . »سد بـاحلمى والـسهر اشتكى منه عضو تداعى لـه سـائر اجلـ
 .البخاري ومسلم عن النعامن ابن بشري 

وأخرج كذلك البخاري ومسلم وغريمها بألفاظ متقاربة عن أيب هريـرة 
وا وال تباغضوا وال تدابروا شجنا ال حتاسدوا وال ت« : ملسو هيلع هللا ىلصقال قال رسول اهللا 

 أخو املـسلم ال ًكم عىل بعض ، وكونوا عباد اهللا إخوانا ، املسلمضوال يبع بع
 ويـشري إىل صـدره –لتقوى هاهنـا ايظلمه وال خيذله وال يكذبه وال حيقره ، 

ثالث مرات بحسب امرئ من الرش أن حيقر أخاه املسلم عـىل املـسلم حـرام 
  .»دمه وماله وعرضه 

عىل ضوء ما تقدم نعلم مدى حرص الرشيعة عىل أن ال يقصد أحد مـن 
حجـة كونـه يـامرس حقـه وملكـه وذلـك ألن رضار بـه بأفراد املجتمـع اإل

 ترشع لتكون وسائل ملاملصلحة العامة مقدمة عىل املصلحة الفردية واحلقوق 
ًرضر باآلخرين ولذلك أقامت الرشيعة توازنا دقيقا بـني مـصلحة األفـراد ،  ً

رج البخـاري ويعرب حـديث الـسفينة عنـد ذلـك أصـدق تعبـري ، فقـد أخـ
 مثـل ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنه قـال قـال رسـول اهللا بن بشري والرتمذي عن النعامن 

                                         
  .١٩٦ / ٣ ، اللؤلؤ واملرجان ٢٠ / ٨صحيح مسلم ) ١(
 ، جــامع العلــوم ١٩٠ – ١٨٥ / ٣انظــر روايــات احلــديث املتعــددة اللؤلــؤ واملرجــان ) ٢(

  .٢٨٦ – ٢٨٥واحلكم 

www.almoslih.net




 ٣٤٢ 

وا عـىل سـفينة فأصـاب مالقائم عىل حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استه
بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها فكان الذي أسفلها إذا استقوا املاء مروا عىل 

  لـو أن خرقنـا يف نـصيبنا خرقـا ومل نـؤذ مـن فوقنـا ، : ( من فـوقهم فقـالوا 
  أرادوا أهلكــوا مجيعــا وإن أخــذوا عــىل أيــدهيم نجــوا فــإن تركــوهم ومــا 

  .)ًونجوا مجيعا 

ففي احلديث تصور للحد من حرية األفراد أو من هـوس األفـراد عـىل 
حساب ضياع األمة ولذلك كله منعت الرشيعة االحتكار والربـا واملتـاجرة 

 .مع األعداء 

تاجه إليه الناس من املحتكر الذي يعمد إىل رشاء ما حي: ( يقول ابن القيم 
الطعام فيحبسه عنهم يريد إغالءه عليهم هو ظامل لعموم النـاس وهلـذا كـان 
لوىل األمر أن يكره املحتكرين عىل بيع ما عنـدهم بقيمـة املثـل عنـد رضورة 
الناس إليه مثل من عنده طعام ال حيتاج إليه والناس يف خممصه أو سـالح ال 

  .)جهاد أو غري ذلك حيتاج إليه والناس حيتاجون إليه لل

 

                                         
  .٥٨ / ٦البخاري يرشح العسقالين ط احللبي ) ١(
  .٢٨٤ الطرق احلكيمة) ٢(
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  ٣٤٣ 

 

 

ًمن خالل استقصاء قيود امللكية بالنسبة النتقاهلا من مالكها يبدو جليـا 
أن امللك إما أن ينتقل يف حيـاة املالـك أو بعـد مماتـه ولـذا فـإنني سأختـرص 

 :احلديث هنا يف فرعني مها 

 . انتقال امللك يف حياة املالك -١

 . انتقال امللك بعد وفاة املالك -٢

 :وإليك البيان 

قرر فقهاء املسلمني باإلمجاع أن األصل :  انتقال امللك يف حياة مالكه -١
  : أن ال ينتقل ملك إنسان إىل غريه إال برضاه يقول احلق تبارك وتعاىل 

﴿ 9 :   ; < = > ? @ A B C 
D E F HG I J LK M N O       P Q  ﴾.  

                                         
  .٢٩: سورة النساء ، اآلية ) ١(
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 ٣٤٤ 

  لبيهقــي وابــن حبــان وابــن ماجــة اوقــال عليــه الــسالم فــيام أخرجــه 
 إنـام البيـع « : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسـول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه قال 

  .»عن تراض 

وإذا مل يتوفر الرضا واإلرادة فإن االنتقال ال جيوز ، وال يعترب لذا نجد أن 
المية حرمـت الـرسقة والغـصب واالخـتالس والنهـب بـل الرشيعة اإلسـ

 ، التعزيـرجعلت حد الرسقة القطع وجزاء االختالس واالنتهاب والنصب 
حرمت ذلك لكوهنا حترتم اإلنسان ، وحتمى ماله بـل إن الـرشائع كلهـا قـد 
جاءت بحفظ الكليات اخلمـس ومنهـا حفـظ املـال ومـن خـالل دراسـتنا 

يظهر لنا الكثري من ذلـك وكيـف أن الـرشيعة ألسباب التملك غري املرشوع 
حرمت كل ما فيه وسيلة إىل اقتناص أموال الناس بغري اختيارهم ورضـاهم 
هذا وقد ترك اإلسالم لصاحب املال أن يترصف به يف حياته كام يشاء يف ظل 
توجيهات الرشيعة اإلسالمية فله أن هيب وأن يعطـي وأن يمـنح وأن يمنـع 

سفهاء وبذر ماله فيام ال طائل حتته أخـذ عـىل يـده حتى إذا ترصف ترصف ال

                                         
إسـناده صـحيح :  ويف زوائد البوصريي عـىل ابـن ماجـة قـال ٧٣٧ / ٢سنن ابن ماجة ) ١(

) ال حيل مـال امـرئ مـسلم إال بطيـب نفـس منـه ( ورجاله موثوقون وقال عليه السالم 
  الزوائـدأخرجه عن أيب محيد الساعدي وغريه أمحد والبزار والـدارقطني واحلـاكم جممـع 

 ١٧١ / ٤.  
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 .وأقيم عليه احلجر 

ًفلم أعلم أحـدا : ( يقول اإلمام الشافعي عليه من اهللا الرمحة والرضوان 

ًمن املسلمني خائف يف أنه ال يكون عىل أحد أن يملك شـيئا إال أن يـشاء أن 

ماتوا إىل من ورثهم يملكه إال املرياث فإن اهللا عز وجل نقل ملك األحياء إذا 
 شاءوا أو أبوا أال ترى أن الرجل لو أوىص له أو وهب له أو تصدق عليه هإيا

ًأو ملك شيئا مل يكن عليه أن يملكه إال أن يشاء ومل أعلم أحدا من املـسلمني  ً

اختلفوا يف أن ال خيرج ملك املالك املسلم من يديه إال بإخراجه إياه هو بنفسه 
لك أو عتق أو دين لزمه فيباع يف ماله وكل هـذا فعلـه ال ببيع أو هبة أو غري ذ

  .فعل غريه

هذا وقد أجازت الرشيعة اإلسالمية نزع امللكية من صاحبها لكن ذلك 
يف حاالت حددهتا الـرشيعة وبينتهـا ومل ترتكهـا ألهـواء النـاس وأطامعهـم 

 .  آخر أو ملصلحة األمة لحلنزع قد يكون ملصااوذلك 

االت التي أجازت فيها نزع امللكية مراعاة ملـصلحة فـرد فمن احل: ًأوال 
 .آخر غري املالك ومصلحته باملك أوىل باالعتبار 

 

                                         
  .٢١٩ – ٢١٨ / ٣األم للشافعي ) ١(
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 :الشفعة ) أ(

بأهنا استحقاق الرشيك انتزاع حصة رشيكة : ( تعريف احلنابلة هلا وهو 
من يد انتقلت إليه إذا كان مثله أو دينه بعوض مايل بثمنه الذي اسـتقر عليـه 

أهنـا اسـتحقاق للـرشيك انتـزاع حـصة : (  وقال صاحب املغني )العقد 
  .رشيكه املنتقلة عنه من يدمن انتقلت إليه

هذا وقد اتفق الفقهاء عىل أن النفعة قد رشعت لرفع الرضر عن الشفيع 
وأن اختلفوا يف نوعية هذا الرضر ولست بصدد الدراسة التفصيلية ألحكـام 

وآراء العلامء فيها واختالفهم يف رشوطها التي حتصل الشفعة من حيث ما جتري فيه 
عند حتققها فتلك مسائل تفصيلية مرجعها كتب الفروع وقصدي من ذكرها بيان أن 

 .ًهناك أنواعا جيوز انتزاعها عن مالكها عند اقتضاء ذلك 

 :احلجر عىل املدين وبيع أمواله لوفاء دينه ) ب(

له وعند ذلك يصبح الدائنون قد تكثر الديون عىل صاحبها فتستغرق ما
وهم عىل وشك أن تضيع أمواهلم إذا قام املدين بترصف يرض هبـم وإذا كـان 
كذلك كان لويل األمر أن حيجز عليـه وأن يبيـع مالـه لوفـاء دينـه إذا كانـت 

                                         
  .٣٧٥ / ٢كشاف القناع ) ١(
  .» النارش مكتبة الرياض احلديثة « ٣٩٧ / ٥املغني البن قدامة ) ٢(
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اء ذلـك عـىل التحقيـق وهـو مـالديون مستغرقة ألموال املدين وطلب للغر
  .مذهب مجاهري العلامء

أن الرشيعة أجازت نزع مال الدين وبيعه لسداد دينـه ، هـذا وهذا يعني 
واملذاهب الفقهية متفقة عىل أنه جيب أن يرتك للمدين جزء من ماله لألزمـة 

 .حلياته وحياة من يعوله 

إذا امتنع الراهن من بيع الرهن فإن احلاكم جيربه عليه فإذا أرص باع ) جـ(
خمري بـني أن جيـزء أو يبيـع عليـه احلاكم ذلك وقد رصح يف املغني أن احلاكم 

 . الرهن

وهناك صور لنزع امللكيـة أجازهتـا الـرشيعة مراعـاة للمـصلحة : ًثانيا 
 :العامة منها 

امتالك األرايض املجاورة للمـسجد جـربا عـن صـاحبها إذا ضـاق ) أ(
 .سجد بالناس امل

 .بيع الطعام املحتكر جربا عىل صاحبه عند احلاجة إليه ) ب(

                                         
 ، أبـو حنيفـة ١٤٦ / ٢ ، ومغنـي املحتـاج ٤٠٠انظر تفصيل آراء العلـامء يف احلليـة ص ) ١(

  .٤٠٨ – ٤٠٣للشيخ أيب زهرة 
  .٣٢عد ابن رجب ص قوا) ٢(
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ًالك األرايض املجاورة للطرق العامة جـربا عـن أصـحاهبا إذا امت) جـ(

احتاج إىل ذلك ، وكل هذا جائز مع وجوب التعويض عن ملكـه مـن بيـت 
  .مال املسلمني

                                         
  .١٥٨ / ٤ ، رشح جملة األحكام لألتايس ٣٢٧ / ١املدخل الفقهي للزرقا ) ١(
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لقد قامت الرشيعة اإلسالمية ببيان األحكام التي تتعلق بنقل امللك بعد 
لك بام حيقق اخلري واملصلحة ، فال تدعه يعبث يف املال حسب رغباتـه وفاة املا

كام وأهنا ال متنعه من قدر حيقق املصلحة العامة عليه وعىل من يـصلهم املـال 
 .لينتفعوا به ويف نظام الوصية خري شاهد عىل ذلك 

 :وهناك حقوق تتعلق باملال بعد وفاة املالك ومنها 

وجتهيزه فيتفق عليه من حلظة وفاته إىل أن  حقوق امليت نفسه لتكفينه -أ
 . يف قربه من غري رسف وال تقتري ىيوار

هذه احلقوق عـىل فإذا كان عىل امليت دين قدمت :  حقوق الدائنني -ب
 الوصية فإذا إسـتوفوا حقـوقهم تقـسم الورثـة املـال حق الورثة وأصحاب

 .أخذ أصحاب أو صاحب الوصية حقه يالباقي و
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ن اهللا تبارك وتعاىل تصدق علـيكم إ «ول عليه السالم يق:  الوصية -جـ
 »بثلث أموالكم يف آخر أعامركم زيادة يف أعاملكم فـضعوه حيـث شـئتم 

فقد أجازت الرشيعة الوصية بالثلث فام دونه زيادة يف عمـل املـسلم ورفعـا 
ً لنامء حسناته تكرما من اهللا وفضال منه عليه وقـصة ابـن ًالدرجاته وإستمرار ً

 . وقاص يف هذا الباب مشهورة وسبق بياهنا واحلديث حوهلا أيب

 : حقوق الورثة أو نظام املرياث -د

لقد توىل اهللا يف كتابه الكريم بيـان هـذا اجلانـب مـن جوانـب رشيعتنـا 
الكاملة  وذلك ألمهيته ولكونه مما ال يتغري بتغري األزمنة واألمكنة وهو نظام 

 . أحكامه ومقاديره إجياري ال خيار فيه وال إختيار يف

ًثم أن هذا النظام يدور داخل األرسة حرصا من الـرشيعة عـىل ترابطهـا 

 .وتضافرها فالألرسة احلق يف ثلثي مال املتويف ريض أو مل يرىض 

واإلسالم بموقفه هذا من اإلرث يتوسط بني من جييـزون ألنفـسهم أن 
ف الـشيوعية يوصوا بأماهلم لكالهبم ودواهبم وصديقات البغاء وبـني موقـ

ذل فيه كل طاقته وعرقه بالتي حترم الوالد والولد من جهد امليت وماله الذي 

                                         
احلديث رواه أبو هريرة ومعاذ بن جبل وأخرجه أمحد والـدارقطني وابـن ماجـة والبـزاز ) ١(

  .٤٤ – ٤٣ / ٨نيل األوطار . ًوالبيهقي بطرق متعددة يقوي بعضها بعضا 
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 .ودمه واحلمد هللا عىل نعمة اإلسالم وعىل أن جعلنا مسلمني 

ًوأخريا فإنه إذا مل يوجد للامل وارث فإن ماله إىل بيت مال املسلمني ألن 

 وبـاهللا –ف يف مـصاحلهم املال مال اهللا والعباد عباد اهللا فيعـود إلـيهم ليـرص
 .التوفيق 
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 :أحتدث يف هذا املطلب عن فرعني مها 

 . تقييد امللكية عن طريق اإلرادة املنفردة :األول 

 .تقييد امللكية عن طريق التعاقد : الثاين 
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ذا التقييد عن طريق التربع قد يكون ببعض منفعة العني اململوكـة يتم ه
تربع باملرور أو املسيل أو غري ذلك من حقوق االرتفاق ، وقد يكـون الكام يف 

بكل منفعة العني لفرتة معينة وذلك كام يف اإلعارة ، ولكن هل يلـزم املتـربع 
 .ذلك خالف بني العلامء 

 :ن يعود عنه يف أي وقت يشاء فاجلمهور عىل أنه غري ملوم فله أ

وذهب احلنابلة إىل أنه إذا كان الرجوع يرض باملستعري مل جيز لـه الرجـوع 
ة ألهنـا إباحـة فأشـبهت ؤقتـوجتوز العارية مطلقة وم «: قال صاحب املغني 

إباحة الطعام وللمعري الرجوع يف العارية أي وقت شاء سواء أكانت مطلقـة 
 ويف حاشـية ابـن »  بـيشء يتـرضر بـالرجوعهأو مؤقتة ما مل يأذن يف شـغل

 ) .فتبطل بالرجوع ( عابدين 

                                         
 ) .مكتبة الرياض احلديثة ( ارش  الن٢٢٩ / ٥املغنى ) ١(
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أما املالكية يف الراجح فذهبوا إىل أن التربع ملزم بام يتربع بـه مـن أمـور 
يدة بمدة معينة وإذا قملكة وذهبوا بخصوص العارية إىل أهنا تلزم إذا كانت م

ا املعتـادة ويقيـد ملـك عتهفمل تكن مقيدة بزمن فللمستعري أن يستفيد منها من
  .املالك يف ذلك حتى تنتهي

                                         
، ٢٢٩ / ٥، املغني البن قدامة ٦٧٨ / ٥انظر تفصيل كالم العلامء يف حاشية ابن عابدين ) ١(

  .٢٥١ / ٢ ، البهجة رشح التحفة ٢٢٠ / ٢مغني املحتاج 
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 :ًيكون تقييد امللكية موضوعا للتعاقد يف مجلة من احلاالت منها 

 حالة بيع املنفعة اململوكة لفرتة معينة فيتقيد ملك املالك هلذه العـني -١
عة العني يف خالهلا مملوكة لغريه وذلك كـام يف تلك الفرتة بام يقتضيه كون منف

 .يف اإلجارة 

 فإن الـراهن وإن كـان يملـك العـني – حالة الرهن للعني اململوكة -٢
املرهونة فإنه ال يتمتع فيها بكل السلطات التي يقتضيها ملكه هلا فإن حريتـه 
يف الترصف فيها حمدودة بالقدر الذي يـضمن الوفـاء بالـدين الـذي رهنـت 

  .من أجلهالعني 

لـة ق فـإن العقـود النا–وقد يكون التقييد عن طريق الـرشوط العقديـة 
للملك قد تكون خالية من أي رشط تقيـد آثـار البيـع وأحكامـه وقـد تقـع 

                                         
  .٦٨العبادي ص . انظر امللكية د) ١(
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رشط يكون فيها تقييد للملكية إما بفـرض حـق معـني عـىل بالعقود مقرتنة 
 .امللكية أو بتقييد حرية املالك اجلديد يف الترصف فيها 

ست بصدد دراسة مذاهب العلامء يف ذلك وإنام اكتفى باإلشارة إىل أن ول
 :من العقود ما حيدد ويقيد امللكية وأرضب لذلك أمثلة 

 :املثال األول 

ًاشرتاط البائع عىل املشرتي يف بيع الدار أن يسكنها البائع شهرا ويف بيـع 

 .لك ًزرعها سنة ويف بيع الدابة أن يركبها شهرا ونحو ذياألرض أن 

 :املثال الثاين 

اشرتاط البائع عىل املشرتي أن تكون أمثـال هـذه املنـافع لطـرف ثالـث 
كأخيه أو صديقه أو نحو ذلك ، فيقول البائع بعتك الدار بـرشط أن يـسكن 

 .زيد فيها سنة ونحو ذلك 

وهذه الرشوط التي حتدد املنفعة يف املعقود عليه سـواء أكانـت ملـصلحة 
فإهنا مما جتد التملك يف تلك املدة وللعلامء فيها خـالف البائع أو لطرف ثالث 

 :من حيث صحة هذه الرشوط وعدم صحتها وإليك بياهنا 

ذهبت احلنفية والشافعية يف الراجح ورواية يف مذهب اإلمـام أمحـد ) أ(
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  .إىل عدم صحة هذه الرشوط

ــة و) ب( ــت املالكي ــة واإلوذهب ــراجح والزيدي ــة يف ال ــية احلنابل باض
  .فعية يف غري الراجح واإلمامية إىل الصحةوالشا

 استدل أصحاب الرأي األول بحديث عمر بن شعيب عن أبيه عـن -١
قال صاحب املبـسوط عـىل هـذا ) عن بيع ورشط  ( ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول اهللا : جده قال 
 ) .فإنه حديث مشهور ومطلق النهى يوجب فساد املنهي عنه ( احلديث 

احلديث ضعيف فقد أنكره اإلمام أمحـد وقد نوقش هذا االستدالل بأن 
أما احلديث : لنووي  ، وقال عنه اإلمام ا يف مسندًياعرفه مرو ال نهرموقال 

 وضعفه ابن تيمية وقال عنـه  وبني ابن حجر أن يف إسناده مقالفغريب
  .ابن القيم ال يعلم له إسناد يصح

                                         
  ام البــن دقيــق العيــد ، أحكــام األحكــ٧٣ / ٣ حاشــية اجلمــل ٢١٥ / ٥فــتح القــدير ) ١(

 ١٥٠ / ٣.  
  .٣٢٥ / ٣ ، البحر الزخار ٧٤ – ٧٣ / ٤ ، املغني ١٠٣ / ٤حاشية الدسوقي  )٢(
  .٣٨ / ٢كشف القناع ) ٣(
  .٤١٠ / ٩املجموع رشح املهذب ) ٤(
  .١٣ / ٣تلخيص احلبري ) ٥(
  .٣٢٧ / ٢أعالم املوقعني ) ٦(
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ى  ، هنـملسو هيلع هللا ىلص النبي  أن– واستدلوا بام أخرجه مسلم وأصحاب السنن -٢
  )علـميإال أن (  ، ورد بأن احلديث روى بزيـادة عن بيع االستثناء يف البيع

 ، فيصبح احلديث حجـة عـىل القـائلني لنسائي والرتمذي وصححهارواه 
ًباملنع ألنه يصبح دليال عىل جواز اشرتاط املنفعة إذا كانـت معلومـة وأنـه ال 

 .املجيزون جيوز أن تكون جمهولة وهو ما يقوله 

 :واستدل القائلون بالصحة بجملة من األدلة منها 

عموم اآليات واألحاديث التي تأمر بالوفاء بـالعقود والعهـود مـن  -١

وأوفـوا بالعهـد  ( Z [ \ ] ^  ﴾ ﴿: ذلك قوله تعاىل 
  .)ًإن العهد كان مسئوال 

أراد أن بـسيبه أنه كان يسري عىل مجل له قد أعيا فـ:  ويف الصحيح عن جابر - ٢
يعنيـه ، : ً فدعا يل ورضبه فسار اجلل سريا مل يرس مثله فقـال ملسو هيلع هللا ىلصوحلفى النبي : قال 

  .بعنيه ، واسثنيت محالته إىل أهىل ، متفق عليه: ثم قال .. ال : فقلت 

                                         
  .١٩٥ / ١٠صحيح مسلم برشح النووي ) ١(
  .١٧١ / ٥يل األوطار ن) ٢(
   .١: سورة املائدة ، اآلية ) ٣(
  .٣٤: سورة اإلرساء ، اآلية ) ٤(
  .١٥٤ / ٢ ، اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان ٢٠١ / ٥نيل األوطار ) ٥(
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 قضية عني يتطرق إليها االحـتامل ورد هـذا بـأن إمـام هن هذوقد قال املأمون إ
  .بخاري قال االشرتاط أكثر وأصح عندياملحدثني أبا عبد اهللا ال

 وقد جرى العمل عىل ذلك يف أوساط الصحابة فقد روى عن عثامن أنه باع - ٣
ًدارا واستثنى سكناها شهرا وقال عمر مقاطع احلقوق عند الرشوط  ً. 

واحلق أن أحاديث النهى عـن الـرشوط يف البيـع ليـست عـىل إطالقهـا 
م قالوا جيوز كثري من الرشوط كاشرتاط الرهن ًامجاعا ألن املحتجني هبا انفسه

  والكفيـل ممـا يالئــم العقـد والقــول بعـدم اجلـواز يتعــارض مـع أحاديــث
 كثرية جاءت بجواز االشرتاط منها حديث جابر واحلـديث الـذي أخرجـه 

ــسلم  ــد م ــصه عق ــسلم ون ــائع إال أن ( م ــي الب ــرت فه ــرة أب ــاع ثم ــن ب   م
  .)يشرتطها املشرتى 

خرجه أمحد وابن ماجة والبيهقي وغريهم بألفاظ متقاربة ومن ذلك ما أ
 وغـري )ًمن ابتاع عبدا وله مال فامله للذين باعوه إال أن يـشرتط املبتـاع ( 

 واما ما ورد من األحاديث وظاهره عدم جواز الرشط –ذلك من األحاديث 
يف البيع فهو حممول عىل الـرشوط املنهـي عنهـا وهـي املـشتملة عـىل الغـرر 

 .اجلهالة وخيالف نصا أو يؤدي إىل حمظور و

                                         
 . ط احللبي ٣٤٦ / ٦فتح الباري ) ١(
  .١٩٠/ النووي عىل مسلم   ) ٢(
  .١٩٣ / ٥نيل األوطار ) ٣(
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 مقدمة لبيان وظيفة الدولة يف الترشيع اإلسالمي

من احلقائق املسلمة التي ال جدل فيها لثبوهتا بالدليل القاطع والربهان 
الساطع أن اإلنسان مل يستخلف عىل هذه األرض إال لعبادة اهللا وتطبيق 

عه والسري عىل هنجه ، ال رشع اهلوى والرغبات والتي تستبدل بذلك رش
النور الرباين زباالت أفكار عفنة وفتات موائد الضالني احلق ، يقول عز 

 C D E F G H I J K L M N O P Q ﴿وجل 

R S T U V W X Y Z    ﴾ ﴿ X   Y  Z \[ ] ^ _ 

`      ba c d e  ﴾ ﴿ n o p q  ﴾ ﴿ ¬ ® ¯ °    

                                         
  .٥٨ ، ٥٧ ، ٥٦: رة الذاريات ، اآليات سو) ١(
  .٤٠: سورة يوسف ، اآلية ) ٢(
  .٥٤: سورة األعراف ، اآلية ) ٣(
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± ² ³ ́ µ  ¶ ¸ ¹    º » ¼ ½ ¾ 
¿ À  ﴾.  

وإذا كان األمـر كـذلك . وهذه احلقيقة حمل إمجاع املسلمني سلفا وخلفا 
فإن وظيفة الدولة يف الترشيع الرباين هي حتقيق وتطبيق رشع اهللا وتنفيـذه يف 
أرض اهللا وسعيها يف سبيل حتقيق املصالح ودفع املفاسد عىل هـدى وتوجيـه 

 الرشيعة فاهللا سبحانه قد جعل الترشيع من حقه ومل يكله إىل رجل أو من هذه

  .﴾  n o p q ﴿ ﴾  ¢ ¡ � ~ ﴿ملك أو كبري أو صغري 

  ويقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة عليــه مــن اهللا الرمحــة والرضــوان 
 إنام هي بطاعتـه أن ال يعبدوا إال اهللا وعبادته: ( فاإلسالم مبني عىل أصلني ( 

  .)  )هواء والبدع  باألفيام رشع ال

 Ç È É Ê Ë Ì ﴿: ويقول ابن القيم عىل قوله تعاىل 
Í Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô Õ Ö ×     Ø Ù Ú Û             Ü Ý 

Þ ß  ﴾ – إن الناس أمجعوا عىل أن الرد إىل اهللا سبحانه هو :  يقول

                                         
  .٦٥: سورة النساء ، اآلية ) ١(
  .٧نظرية العقد ص ) ٢(
  .٥٩: سورة النساء ، اآلية ) ٣(
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بعد  هو الرد إليه نفسه يف حياته وإىل سنته ملسو هيلع هللا ىلصإىل كناية والرد إىل الرسول 
  .)وفاته 

أما أبو األعىل املودودي فيقول يف معـرض حديثـه عـن وظيفـة الدولـة 
ليست املهمة احلقيقية التي تتوالها الدولة اإلسالمية يف األرض ( اإلسالمية 

أن تعمل عىل إقامة األمن والدفاع عن حدود البالد أو رفع مـستوى معيـشة 
العليـا مـن وراء قيـام الدولـة األهايل فام هذا هو الغـرض األقـىص والغايـة 

اإلسالمية فإن امليزة التي متيزها عن سائر الدول غـري املـسلمة هـي أن تعمـل عـىل 
ترقية احلسنات التي يريـد اإلسـالم أن حيـل هبـا اإلنـسانية وتـستنفذ جهودهـا يف 

  .)استئصال السيئات التي يريد اإلسالم أن يطهر منها اإلنسانية 

املصالح التي أرادها اهللا لعبادة بإقامة رشعه ودفـع ومهمة الدولة حتقيق 
صل إىل كل ذلك تًتك باملجتمع املسلم ولن تستطيع مطلقا أن فاملفاسد التي ت

ا وأن جتعل من كتاب هحتى جتعل اهللا ورسوله أحب إليها من منصبها وجاه
 .ًاهللا وسنة رسوله هلا دربا ومنهجا 

يفتها يف اجلانب االقتـصادي هذه هي وظيفة الدولة بشكل عام ، أما وظ
 :بشكل خاص فمنها ما يأيت 

                                         
  .٤٩ / ١أعالم املوقعني ) ١(
  .٤٦ – ٤٥العبادي ص / تدوين الدستور اإلسالمي نقال عن املكية د) ٢(
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 االهتامم بالصناعات التي حتتاجها األمـة والتـي سـبق أن قررنـا أن -١
تأمينها من فروض الكفاية ملا يف حتقيقها من املصالح العامة وما يف إمهاهلا من 

 .رضر عىل الدولة 

حلسبة وقد بني  مراقبة النشاط االقتصادي لألفراد عن طريق والية ا-٢
: الفقهاء أن وايل احلسبة عليه مراقبة املعامالت املالية واالقتصادية ومن ذلك 

ــيال ــة نه ــود املحرم ــع العق ــة ومن ــصناعات املحرم ــع ال ــة ومن ــن اخليان    ع
 .ونحو ذلك 

لدولة من مـسلمني وذميـني ا ضامن احلاجات األساسية لكل رعايا -٣
ل احلاجـات األساسـية التـي ال وذلك بتوفري العالج والغذاء والكـساء وكـ

يستغنى عنها ومبدأ الضامن االجتامعي يف اإلسالم تدعمه األدلة الصحيحة ، 
كـان : فقد أخرج مسلم وأبو داود وابن ماجه عـن جـابر بـن عبـد اهللا قـال 

 أوىل باملؤمنني من أنفسهم مـن تـرك مـاال فلورثتـه اأن:  يقول ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
َّومن ترك دينا أو ضياعا فإيل ً   . )َّ وعيلً

 

                                         
 – ٢٠٥ / ٤ ، خمتـرص سـنن أيب داود ٨٠٧ / ٢انظر يف ختريج احلديث سنن ابـن ماجـة ) ١(

  .٦١ / ١١ ، صحيح مسلم برشح النووي ٢٠٦
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هناك وسائل مرشوعة تستطيع الدولة أن تقيد هبا امللكية وهـي مـا قـام 
 .صالح ودفع املضار الدليل عىل إباحته لتحقيق امل

ًوسأذكر بعضا من ذلك مبينا خالف العلامء فيه  وقبل الدخول يف هذا .. ً
امة واألصل يف هذا اجلانـب وهـو أنـه ال املوضوع أحب أن أقرر القاعدة الع

 .جيوز للحاكم أن يتعرض للناس يف أمواهلم بغري حق رشعي 

مــن احلقــائق املــسلمة أن مــصادرة األمــوال وتقييــد حريــة النــاس يف 
ل واإلنتاج ويؤدي بالتايل إىل تكاسـل ماالكتساب والتحصيل قتل لروح الع

 .الناس وتبلد أذهاهنم عن اإلبداع 

علم أن العدوان عـىل النـاس يف أمـواهلم ذاهـب إ: ( لدون يقول ابن خ
بآماهلم يف حتصيلها وإكتساهبا ملا يرونه حينئذ من أن غايتها ومصريها إنتهاهبا 

 انقبـضت أيـدهيم عـن –كتساهبا وحتـصيلها اماهلم يف آمن أيدهيم إذا ذهبت 
عي  يف ذلك وعىل قدر االعتداء ونسبته يكون إنقباض الرعايا عن السيالسع

  .)واالكتساب 

                                         
  .٢٨٦/ مقدمة ابن خلدون ) ١(
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وبعد ذكر القاعدة األساسية يف هذا اجلانب والتنويه إىل ما جيـره الظلـم 
   األمـر هنـاك بعـض أمـور جيـوز لـويل: ن قتل روح العمل واملثابرة أقـول م

  أن يقيــد امللكيــة عــن طريقهــا مــع خــالف فيهــا ويف مقــدارها وموجباهتــا 
 :ومن ذلك 

  قررتـه الـرشيعة مـن واجبـات فرض رضائب عىل الناس غـري مـا ) ١(
 .وحقوق 

ًفريضة إلزامية يلتزم الفرد بأدائها إىل الدولة تبعـا لقدرتـه عـىل : والرضيبة هي 

عـود عليـه مـن وراء اخلـدمات التـي تؤدهيـا تالدفع بغض النظر عن املنـافع التـي 
  .السلطات العامة وتستخدم حصيلتها يف تغطية النفقات العامة

  شـفاء ( غـزايل مـسألة فـرض الـرضائب يف كتابـه وقد بحـث اإلمـام ال
فذهب إىل جواز ذلك برشوط وقيود وضـوابط فـصلها هنـاك ويف ) الغليل 

قلنا الذي نراه جواز ذلك عند ظهور وجه املصلحة وإنام النظر : ( ذلك يقول 
ثم حتدث عن عـدم جـواز أخـذها يف زمنـه لكـون ) يف بيان وجهة املصلحة 
ظلم يف آخذها ظاهر وبعـد أن عـرض لعـدم جـواز املصلحة غري متوفرة وال

ًفلام لـو قـدرنا إمامـا ( أخذها من قبل والة الظلم واجلور وعدم احلاجة قال 

                                         
  .٢٣٧حممد فؤاد إبراهيم ص / علم املالية د ، مبادئ ٦٣٩العبادي ص / امللكية دانظر ) ١(
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ًمطاعا مفتقرا إىل تكثري اجلنود لسد الثغور ومحاية امللـك بعـد إتـساع رقعتـه  ً

وإنبساط خطته وخال بيت املال من املال فلإلمام أن يوظف عىل األغنيـاء مـا 
ومجلـة الـرشوط التـي ) ًكافيا هلم يف احلال إىل أن يظهر مال يف بيت املال يراه 

 :ذكرها بعد االستقصاء ما ييل 

 . أن يكون اإلمام بحيث جتب طاعته -١

 . أن تكون هناك حاجات حقيقية للدفاع عن البالد -٢

 . أن خيلو بيت املال من املال -٣

لقائمـة وإىل أن  أن يكون فرض الرضائب بحيث يسد االحتاجات ا-٤
  .يتوفر املال يف خزانة مالية املسلمني

فقد أبان رأيه يف جممع ضم فقهاء عرصه : أما اإلمام العز بن عبد السالم 
أنـه إذا ( ً إذا قال خماطبا الـسلطان قطـز –وكان ذلك يف جملس السلطان قطز 

قتاهلم  – أي عىل مجيع املسلمني –طرق العدو بالد اإلسالم وجب عىل العامل 
وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به عىل جهـادكم بـرشط أن ال 
يبقى يف بيت املال يشء وتبيع مالكم من احلوائض الذهبية واآلالت النفيسة ، 
ويقترص كل اجلند عىل مركوبه وسالحه ويتساووا هم والعامـة ، وأمـا أخـذ 

                                         
  .٢٤٣ – ٢٣٥فاء الغليل انظر ش) ١(

www.almoslih.net




 ٣٧٠ 

 –مـوال واآلالت الفـاخرة األموال من العامة مع بقايا يف أيدي اجلند من األ
  .)فال 

ــذ  ــواز أخ ــيض بج ــصاحلها تقت ــرشيعة وم ــر أن روح ال ــة األم وخالص
 :الرضائب عند توفر رشوط اجلواز والرشوط كام ييل 

 أن يكون احلاكم ممن جيب عىل الرعية طاعتـه وهـو احلـاكم املـسلم -١
 .الذي توفرت فيه رشوط احلاكم الرشعي 

قية للامل كالـدفاع عـن اإلسـالم وأرضـه  أن توجد احلاجات احلقي-٢
 .وسد نفقات الدولة وغري ذلك من فروض الكفاية 

 . أن ال يوجد مصدر آخر من بيت املال يفي بذلك الغرض -٣

 .كون الرضائب بالقدر الذي يكفي لسد تلك احلاجات  أن ت-٤

 مـن هومن ذلك التسعري فهو عند القائلني بجوازه عنـد حـصول مقتـضا) ٢(
التي أباحتها الرشيعة للحاكم يف تقييد ملكية اآلخرين وقـد سـبق احلـديث األمور 

عنه عند احلديث عن االحتكار وأبنت أن التحقيق يف هـذه املـسألة جـواز التـسعري 
عند حصول موجبه وهو ما ذهب إليه ابـن تيميـة وابـن القـيم وبعـض األحنـاف 

 .ًواملالكية وبعض الشافعية برشط أن يكون التسعري عادال 
                                         

  .٧٢ / ٢النجوم الزاهرة ) ١(
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ًعادل يضمن ربحا معقوال للبائع ويضمن املـشرتي لواحلق أن التسعري ا ً

 .السلعة دون إستغالل أو ظلم 

ويوم أن يتحقق يف الناس مراد اهللا الرشعي بإقامـة جمتمـع اإلسـالم أن حيتـاج 
الناس إىل التسعري إال يف احلاالت النادرة ، وذلك أن اإلسالم يعـالج هـذه األمـور 

ل أن يضع هلا احلدود والقيود املادية وتلك هلا مفعوهلا القـوي يف يف أعامق النفس قب
 .إقامة النفس عىل حب احلق وكراهية الباطل والظلم 

 ) .الغرامة أو املصادرة ( التعزير بأخذ املال ) ٣(

ذهب مجاهري العلامء إىل عدم جواز ذلك ملا فيه من تـسلط الظلمـة عـىل 
 .أموال الناس بغري حق 

ة من علامء الرشيعة وحمققيها أجازوا ذلك يف حاالت معينة إال أن جمموع
 جلواز ذلك جمموعة من األدلة منها نقل الصور التي عزر الرسول وذكروا

 : فيها بأخذ املال ، ومن تلك الصور ملسو هيلع هللا ىلص

 الغال من الغنيمة سهمه وحرق متاعـه وهكـذا فعـل ملسو هيلع هللا ىلص منع النبي -١
 .خلفاؤه من بعده 

                                         
ــن عابــدين ) ١( ــشاف القنــاع ٦٢ – ٦١ / ٤حاشــية اب ــة ٤٧٨ / ١ ، ك ــسبة البــن تيمي    احل

  .٩٨ / ٢ أعالم املوقعني ٢٠ – ١٩
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 .ق الذي مل يبلغ ما رسقه النصاب  ضاعف الغرم عىل السار-٢

 . أمر بكرس دنان اخلمر -٣

 . أمر عبد اهللا بن عمر أن حيرق الثوبني املعصفرين ففعل -٤

 . أمر املرأة التي لعنت ناقتها أن ختيل سبيلها -٥

 . عزم عىل حتريق بيوت من ال يشهد صالة اجلامعة -٦

 . أباح سلب من يقطع من شجر احلرم -٧

.  أول اإلسالم ثم نسخ يفذين منعوا التعزير باملال بأن ذلك كان  وقد أجاب ال
 : ومن ذلك لك بام نقل عن عمر ريض اهللا عنهواستدل املجيزون كذ

 . أن عمر حرق حانوت اخلامر بام فيه -١

 ونقل عن عمر كذلك أنه غرم حاطـب بـن أيب بلتعـه ضـعف ثمـن -٢
 .الناقة التي رسقها رفيقه من رجل من مزينة 

 بـه الـسعر ودور ريض اهللا عنه طعام رجل حبسه لـيغيلوحرق عيل  -٣
  .قوم يبيعون اخلمر

                                         
ــي ) ١( ــنن البيهق ــار ١٩٩ / ٥س ــل األوط ــاد  ، زاد امل١٣٤ / ٧ ، ني ــر يف ١٧ / ٣ع  ، التعزي

  .٣٣٨ – ٣٣٥ عبد العزيز عامر -الرشيعة اإلسالمية د
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هذا وقد تعرض ابن تيمية يف كتابه احلسبة وابن القـيم يف كتابـه الطـرق 
احلكيمة ملوضوع التعزير بأخذ املال وذهبا إىل جوازه وردا عىل دعوى النسخ 

عزيـر بأخـذ املـال دلـيال عـىل ونفياها واعتربا هـذه احلـوادث املنقولـة يف الت
 .مرشوعية التعزير بأخذ املال 

ومن قال أن العقوبة املالية ( ويف ذلك يقول ابن القيم يف الطرق احلكيمة 
منسوخة فقد غلط عىل مذاهب األئمة نقال واستدالال وليس يسهل دعـوى 

 مبطـل ملسو هيلع هللا ىلصلنسخها وفعل اخللفاء الراشدين وأكابر الصحابة هلـا بعـد موتـه 
نسخها واملدعون النسخ ليس معهم كتاب وال سنة وال إمجاع يـصح لدعوى 

دعواهم إال أن يقول أحدهم مذهب أصحابنا ال جيـوز ، فمـذهب أصـحابه 
  .ول والردبعنده عيار عىل الق

والتعزيـر بالعقوبـات ( يف هـذا : ويقول اإلمام ابن تيمية ريض اهللا عنـه 
ذهب مالـك يف املـشهور عنـه ًاملالية مرشوع أيضا يف مواضع خمصوصة يف مـ

ًثـم رسد صـورا كثـرية مـن صـور ) ومذهب أمحد يف مواضع بال نـزاع عنـه 

وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عنـد أهـل ( التعزير باملال وقال بعدها 
العلم بذلك ونظائر هذا متعـددة ومـن قـال أن العقوبـات املاليـة منـسوخة 

 مـذهبهام ومـن قـال وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأمحد فقط غلط عـىل
                                         

  .٣١٥الطرق احلكيمة ) ١(

www.almoslih.net




 ٣٧٤ 

 يشء قط ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال قوال بال دليل ، ومل جييء عن النبي ، ًمطلقا من أي مذهب كان 
يقتيض أنه حرم مجيع العقوبات املالية بل أخذ اخللفاء الراشـدون وأكـابر أصـحابه 

  .بذلك بعد موته دليل عىل أن ذلك احلكم غري منسوخ

بأخذ املـال فإنـه جيـب أن وحيث ظهر ذلك وأن التحقيق جواز التعزير 
يعلم أن التعزير إنام جيوز احلاكم املسلم يف األموال التي تكون حمال الرتكاب 

ضعها يف بيت مـال املـسلمني وهـذا غـري القـول باملـصادر يبعض اجلرائم و
 وهبذا يظهر الصبح –املطلقة ألموال اجلناة أو معظمها مما ال عالقة له بجناية 

 . العينني لذي

 .ستعان واهللا امل

                                         
  .٥٠ – ٤٩احلسبة ص ) ١(
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م بشيوعية املـال والنـساء إىل اليـوم ٤٩٠يف عام ) مزدك ( منذ أن نادى 
الذي حاول الصنم الذي هوى أن جيعل لباطله يف األرض دولة ، واإلنسانية 

ا وعرضـها لـذلك الفكـر الـذي بدأتـه ًتدفع الثمن غاليا مـن نفـسها وماهلـ
املجوسية عابدة النار وتلقفته العقلية اليهودية املاكرة ممثلة يف شخص خادمها 
البار كارل ماركس ، وكان آخر هدية قدمتها الشيوعية لإلنسانية قتل وترشيد 
ًمايربو عن سـبعة عـرش مليونـا مـن األرض التـي حلـت فيهـا االشـرتاكية 

 – ١٩١٧د الـسوفيتي ، فقـد اتـسمت الفـرتة مـا بـني ية وهي االحتاساملارك
 م يف روسيا باالضطرابات الدموية وبالصور املروعة لإلبادة اجلامعية لكل١٩٢١

ىض عىل كثري من الثروات ، وانترشت ق ملكية الدولة لوسائل اإلنتاج كام ِناهضم
الفوىض وعمت اجلامعة وتدهورت حال املزارع واملصانع وأصبحت روسيا بعد 

ن كانت تورد القمح للعامل تستورده ، بل وتطأ عىل رأسها أمـام عـدوهتا األوىل أ
ًالواليات املتحدة األمريكية مستجديه لطلب القمح الذي كانت املاركسية سببا 

ًأوال وأخريا يف فقدانه من االحتاد السوفيتي ً.  
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 :املعامل الرئيسية لالشرتاكية والشيوعية 

اه جتـسـة الفكريـة واالقتـصادية يف االمن الصعب أن نفصل بـني الدرا
ذهب الـشيوعي قـائم عـىل أسـس الشيوعي ألن االجتاه االقتـصادي يف املـ

عتقد أن املادة تسبق الفكر أي تسبق ، وذلك األساس هو أن املاركسية تفكرية
العقل ، ولذلك فإن كل يشء مبني عليها إذا فأصـل العقيـدة الـشيوعية هـو 

 .املادة ال الفكر 

ى الشيوعية أن الكون واحلياة مادة فقط وأهنا أصـل األشـياء ولذلك تر
ًومن تطورها كان وجود األشـياء وال يوجـد وراء املـادة يشء مطلقـا ، وأن 

 .الفكر ما هو إال انعكاس الطبيعة بام يف ذلك فكرة األلوهية 

وترى أن املجتمع جمموعة عامة تتألف مـن البـرش وعالقـتهم بالطبيعـة 
ًضعون هلـا خـضوعا حتميـا وآليـا حمتومة حمـدودة خيـ ً وعليـه فلـيس عنـد . ً

الـشيوعية حريـة عقيـدة وال حريـة رأي وال حريـة اقتـصادية ، وأصــبحت 
 ) .تفكري واقتناع ( وليست مسألة ) مزاج وإدمان ( املاركسية مسألة 

وحماولة للوصول إىل احلق فهي تفرض عليهم إلغـاء عقـوهلم ، والكـل 
ادها ، وعن هذه الفلسفة املادية انبثقت أنظمة للدولة عىل حسب رغبتها ومر

ً أساسا جلميع األنظمـة بـل إن املاركـسية –احلياة وجعل النظام االقتصادي 

تعتقد أن الوضع االقتصادي لكل جمتمع هو الذي حيدد أوضاعه االجتامعية 
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والسياسية والدينية والفكريـة ومـا إليهـا مـن ظـواهر الوجـود االجتامعـي 
دي له سببه الـذي حيركـه ويوجـده أو يفتـي بعدمـه ذلـك والوضع االقتصا

السبب هو وسائل اإلنتاج ووضـع القـوة املنتجـة هـو الـذي يولـد احلركـة 
التارخيية طبقا لتطوراته وتناقضاته وهو ما يعرف عند أصحاب هـذا االجتـاه 

 .باملادية التارخيية والديالكتكية 

كي أمـا املعـامل هذا هو األساس الفكـري لالجتـاه الـشيوعي واالشـرتا
الرئيسية للشيوعية واالشرتاكية فإن االشرتاكية تتلخص معاملها وأركاهنا األساسـية 

 .ا ثم أعرج عليها بالنقد املخترص هتفيام يأيت وسأعرضها عىل عال

 . حمو الطبقة وتصفيتها بوجود املجتمع الذي ال طبقية فيه :ًأوال 

لعاملة للـسلطة الـسياسية وذلـك الطبقة ا) الربوليتاريا (  استالم :ًثانيا 
 .بإنشاء ما يسمونه بدكتاتورية الربوليتاريا 

 تــأميم مــصادر الثــروة ووســائل اإلنتــاج الرأســاملية يف الــبالد :ًثالثــا 
 .ًواعتبارها ملكا للمجموع 

  مـن كـل حـسب طاقتـه ولكـل حـسب (  قيام التوزيع عىل مبدأ :ًرابعا 
 ) .عمله 

هذا الوضع ينمو ويتطور ليصل يف النهاية ثم أن املجتمع البرشي يف ظل 
إىل قمة اهلرم التارخيي ، أو الشيوعية احلقيقيـة وحيـدث أن يتغـري أكثـر هـذه 
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األركان إذ حتتفظ الشيوعية بالركن األول من أركـان اإلشـرتاكية وهـو حمـو 
 .الطبقية أما بقية األركان فإنه حمدث عليها تغيري وتبديل 

ً فإن الـشيوعية جتعـل لـه حـدا ينتهـي إليـه :فبالنسبة ملوضوع احلكومة 
 .فتقيض عىل احلكومة وختلص الناس منها ومن قيودها 

فإهنا ال تكتفي بالتأميم فقـط بـل تـذهب إىل الغـاء امللكيـة : أما الثالث 
ًاخلاصة الغاءا مطلقا يف احلقلني اإلنتاجي واإلستهالكي معا  ً ً. 

مـن كـل حـسب (  قاعـدة فإنه يتغري ليصبح التوزيع عـىل: أما التوزيع 
 ) .طاقته ولكل حسب حاجته 

  .هذه هي املاركسية بكلتا مرحلتيها اإلشرتاكية ثم الشيوعية

 

 أن أمر عىل القضايا الفكرية ًبعون اهللا سأتناول هذا املذهب بالنقد حماوال
ًوالعقدية مرورا عابرا ألن منهج البحث يقتيض من ذلـك فأنـا أبحـث هـذا  ً

 أن  الناحية الفكرية كام أحـب أن أوضـحيته االقتصادية المنواه من زااالجت
االشرتاكية مرحلة من املراحل التي متـر هبـا قافلـة الـشيوعية يف طريقهـا إىل 

 .هدفها الذي تسعى إليه 
                                         

  .١٩١ – ١٩١انظر اقتصادنا ملحمد باقر الصدر ) ١(
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 :حمو الطبقية : ًأوال 

إذا حللنا املرحلة االشرتاكية وجـدنا أهنـا تـؤدي بطبيعتهـا االقتـصادية 
 لون جديد من التناقض الطبقـي بعـد القـضاء عـىل مـا ق خلوالسياسية إىل

شكال الطبقية السابقة ، أن النزعة الدموية يف هذا االجتـاه سـمة يسمونه باأل
 أساس التناقض الطبقي وإنام يه البارزة واحلقيقة أن الشيوعية ال تلقتمن سام

 عىل بقاء  وبالتايل حتافظ–ًتستبدل عمليا مواقع االستغالل من فئة إىل أخرى 
 عىل أن الثورين املحرتفني ١٩٠٥بعد فشل ثورة ) لينني ( الطبقية لذلك أكد 

ًهم وحدهم الذين يستطيعون أن يؤلفوا حزبا جديدا بلشفى الطراز ، وهكذا  ً

ًنجد أن القيادة الثورية للطبقة العاملة كانت ملكا طبيعيا ملن يدعون أنفسهم  ً

 .بالثوريني املحرتفني 

تمتع به أفـراد هـذه الطبقـة مـن االمتيـازات يالطبقية فيها وتظهر معامل 
اإلدارية التي ال حد هلا والتي تشمل فيام تصل إليه ، الدولة وإدارة املؤسسات 
الصناعية ومشاريع اإلنتاج ومجيع مناحي احلياة كذلك التفاضل يف األجـور 

 .دارات وداخل احلزب واملرتبات يف اإل

 الطبقـي املوجـود داخـل األحـزاب ومن أجل توضيح حقيقة الـرصاع
 هذا املثال قـوة يف يف احلزب وإذا كان لخًشرتاكية فذكر مثاال عام جيري دااال

بيان احلقيقة التي أنا بصدد بياهنا فإن مرد ذلك إىل قوة املركز الطبقـي الـذي 
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م حـدث تطهـري للـوزارة ١٩٣٦تتمتع به الفئة احلاكمة يف احلزب ففي عـام 
يها تسعة وزراء من أعضاء الوزارة األحد عرش الذين كانوا طرد ف. السوفيتية 

ًيديرون دفة احلكم وشمل التطهري أيضا مخسة رؤساء مـن الرؤسـاء الـسبعة 

 ١٩٣٦الــذين يــديرون اللجنــة التنفيذيــة املركزيــة التــي وضــعت دســتور 
واكتسحت ثالثة وأربعني أمينا من أمناء رس منظمة احلـزب املركـزي الـذين 

ًموعهم ثالثة ومخسني أمينا وكذلك سـبعني عـضوا مـن أعـضاء كان يبلغ جم ً

جملس احلزب الثامنني وثالثة من مارشـاالت اجلـيش الـسوفيتي اخلمـسة و 
من جنراالت اجليش السوفيتي ومجيع أعضاء املكتـب الـسيايس األول % ٦٠

كام أدت عمليات التطهري ) ستالني ( بعد الثورة باستثناء ) لينني ( الذي أنشأه 
 طرد ما يربو عن مليونني من أعضاء احلزب هذا إىل جانب احلالة املعيشية إىل

 الـشيوعي وبقيـة أفـراد الـشعب واالجتامعية املتفاوتة بني أعضاء احلزب
 » كرتكستان وبخارستان «والعامل والفالحني وبخاصة يف املناطق اإلسالمية 

ب مـن املـساكن ز يطاق مع ما يتمتع به أعـضاء احلـًالذين يعيشون جحيام ال
 .الضخمة واملراكب الفخمة واملعيشة املرتفة 

 .هذا هو حمو الطبقة يف املذهب الشيوعي 

 : السلطة الدكتاتورية -٢
                                         

  .١٩٩اقتصادنا ص ) ١(
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ويسمى ماركس هذه املرحلة من الشيوعية بدكتاتوريـة الربوليتاريـا أي 
 .دكتاتورية الطبقة العاملة عىل بقية الطبقات املنتجة األخرى 

افلية التـي تبـيح لنفـسها غمـس يـدها يف الـدم لتقتـل فالشيوعية امليك
وتسحل من أجل الوصول إىل جنتها املزعومة تؤكد أنه البد مـن أن تقـبض 
بيد من حديد عىل مقاليد األمور حتـى يتـسنى هلـا أن تفعـل مـا تـشاء فـإذا 
وصلت إىل هذا احلد توقفت عنده ألن غريه ما هو إال تضليل وخداع وهلـذا 

كيون الغربيون أنفسهم يف مواجهة احلقائق املؤملة هلـذا اهلـراء ملا وجد االشرتا
 )دكتاتوريـة الربوليتاريـا ( صلوا من هذه القدرية وأعلنوا براءهتم من أكذوبة تن

واحلقيقية التي جيب أن يفهمها بقائها ودفاعا عـن قيمتهـا ومثلهـا اخلالـدة ، 
مـن أصـحاهبا وكذلك عن لقمة العيش التي يريد هؤالء اللصوص إبتزازها 

إن اإلنسان ال يتصارع مع غريه عىل القوة واملال فحسب بل أنـه . الرشعيني 
يتنازع معه عىل السلطة والسيطرة فالقضاء عىل الطبقات ال يعني القضاء عىل 
التطلعات ، ومنع التملك ال يعني أن البـرش قـد حتولـوا إىل مالئكـة فلـيس 

 .يستحيل إذا أن ينتكس املجتمع الشيوعي 

بأنه يف املرحلة العليـا مـن الـشيوعية ) ماركس ( ا وبالرغم من توقع هذ
إدارة املجتمـع الـشيوعي بغـري نا عن كيفيـة لسوف تقرض الدولة فإنه مل يد

  تكفـل تاتج القومي بـني األفـراد بغـري سـلطة عامـة ، وكيفية توزيع الندولة
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مع غـريه بتنظيم اإلنتاج وتنظيم التوزيع وتنظيم عالقات املجتمع الشيوعي 
 .من املجتمعات األخرى الدولية 

مع أنه مل يطرأ بعد عىل عقول املفكرين أي احتامل النقراض التنازع عىل 
املصالح الدولية حيث ال يوجد لدى أي جمتمع يف األرض اكتفاء ذايت مطلق 
من املوارد البرشية واملادية واالقتصادية بحيث يمكن أن يغلق حـدوده عـىل 

ا املجتمع فهل يمكن أن يبقى ساملا من األطامع يف عصور نفسه وإذا وجد هذ
 .التكتالت وتضارب املصالح 

) ماركس ( ومع أن الوصول إىل هذه املرحلة هو قمة آمال الشيوعية فإن 
يؤكد أهنم لن يصلوا إليها إال بعد حتول العامل كله إىل عامل شيوعي ثم يؤكد أن 

  . بني الناس مجيعااعتناق العامل الشيوعية ال يعني العدالة

ــشيوعية إذ ــىل ال ــه ع ــي يف تعليق ــدكتور البه ــه ال ــا قال ــضل م ــا أف   وم
   –والدولــة ذات الطبقــة الواحــدة ... التمليــك اجلامعــي خــداع : (  يقــول 
اجتاه السري يف احلياة إىل الكل مسوقون والسائق حفنة من القادة ، و... خداع 

  . .... )املادة

                                         
  .٥٥عبد الرمحن البيضاين ص /  الدموي يف اليمن دانظر البديل للرصاع) ١(
  .١٨٧ص الفكر اإلسالمي وصلته باالستعامر الغريب ) ٢(

www.almoslih.net



  
  ٣٨٥ 

 : التأميم -٣

 صور تدخل الدولة يف احلياة اإلقتصادية إذ تستطيع الدولة حتت هو أشد
شعاره أن تنتقل امللكيات اخلاصة لتصبح حتت تـرصفها وإدارهتـا فهـو نقـل 

 .املال اخلاص من ملكية الدولة 

ولقد وجد أصحاب هذا اإلجتاه يف ظلم الرأساملية واستغالهلا وتسلطها 
 .ذا الفعلة عىل أفوات الناس وأرزاقهم ما يربر هلم ه

ع البعض فزعم أن التأميم هو حمو امللكية اخلاصـة مـن أيـدي داولئن خ
ًالرأسامليني ليصبح كل فرد مالكا لثروات البلد كلها كـام يملكهـا اآلخـرون 

رية تصدم بواقع يسء هو الواقع السيايس للمرحلـة اإلشـرتاكية ففإن هذه ال
أجهزة احلزب والدولـة الذي يربز يف طبقة تتمتع بحكم دكتاتوري مطلق يف 

فالواقع أن هذه املجموعة من أفراد احلزب هـي املالـك املتمتـع بـنعم تلـك 
امللكيات والظاهر اخلارجي هو الربيق الدعائي بملكية الـشعب وال يملـك 

 .من هذه األموال إال أن يقال عنه أنه يملك 

وهكذا نجد أن املالك احلقيقي واملسيطر املطلـق عـىل مقـدرات الـبالد 
ثرواهتا هو املجموعة احلاكمة ، ومن سار يف فلكها ثم تتمخض احلقائق عند و

الشيوعيني فتلد لنا رأسامليني مستغلني جشعني إال أهنم يلبسون ثياب الرمحة 
والشفقة عىل األمة والسعي يف سبيل كرامتها واحلقيقة أنه مل يتبدل من األمـر 
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كنه ال يعرف للـامل قيمـة يشء فالرأساميل األول يذهب ليحل حمله رأساميل ل
 .ًوال للناس وزنا يف حسابه 

وقبل الدخول يف مناقشة مسألة التأميم عند للفقهاء املحدثني أحـب أن 
أذكر حقائق عن موقف اإلسالم من التملك هذه احلقائق بمثابة املعامل العامة 

 .ملن يريد أن يدرس آراء الفقهاء املحدثني يف قضية التأميم 

 :لتوفيق فأقول وباهللا ا

 أن التأميم وسيلة من وسائل معاجلة املفاسـد التـي جرهـا املـذهب -١
ًالرأساميل وهذا املذهب خيتلف اختالفا أساسيا وجوهريـا عـن اإلسـالم وال  ً ً

يمكن لإلسالم أن يتحمل تبعات هذا املـذهب فقواعـد امللكيـة يف اإلسـالم 
ستغلة كام هو احلـال عنـد تكفل أن ال ينتهي احلال إىل قيام امللكيات الظاملة امل

الرأساملية ، أمـا اإلسـالم فـإن امللكيـة فيـه تقـوم عـىل أسـاس مـن العـدل 
واإلحسان ثم ما فيها من اإللتزامات جيعلها عنـد اتـساعها مـن الـنعم عـىل 
األفراد واألمـر بـل وجممـوع األمـة ولقـد رضب اإلسـالم أمثلـة نـادرة يف 

ن وعبد الرمحن بن عـوف وانتهـاء تضحيات أغنياء أمته ابتداء بأيب بكر وعثام
 .بأغنياء العرص احلديث ممن خيشى اهللا ويرجو رمحة ربه 

 وضع اإلسالم القواعد التي تضمن اسـتعامل األمـوال واسـتغالهلا -٢
ًبعيدا عن اإلرساف والتبذير والرتف والظلـم واإلسـتغالل والـتحكم وقـد 

www.almoslih.net



  
  ٣٨٧ 

 .سبق بيان ذلك يف مباحث هذه الرسالة 

القواعد التي تكفل القـضاء عـىل مـشكالت الفقـر  وضع اإلسالم -٣
واحلاجة يف املجتمع املسلم فأوجب عىل اإلنسان أن يـسعى جهـده يف سـبيل 

 النفقة –الكسب فإذا عجز عن ذلك أوجب عىل قريبه من باب تكافل األمة 
 كام سبق بيان ذلك ، فإذا مل يكن له قريب فإن بيت املال اإلسالمي مسئول –

 فإن الفقراء واملحرومني يف اإلسالم قد حلت مشكلتهم فال عنه ، وعىل ذلك
 .يصح أن يكون وضعهم حجة للقائلني بجواز التأميم 

 يف اإلسالم تتوزع الثروة وال تبقـى رهينـة مالكهـا إىل األبـد ومـن -٤
وسائل حتريك اإلسالم لألموال نظم املرياث ونظام الزكاة ودعـوة اإلسـالم 

 .اء  والبذل والعطفاقاملتكررة الداعية إىل اإلن

 يرسخ اإلسالم يف النفس مبادئ تضمن سالمة امللك وإستقامة أمره -٥
اليوم اآلخر ببالوازع الديني الذي يريب النفس عىل خشية اهللا وتقواه واإليامن 

 .واحلساب بعد املوت 

ى إىل حتقيق املساواة املادية بني الناس بل عً وأخريا فإن اإلسالم ال يس-٦
م أنظمة املال واالقتصاد عىل االعرتاف باختالف الناس يف طبائعهم أنه ليقي

واستعداداهتم وحاجاهتم وكل ذلك يؤدي إىل التفاوت املادي بينهم فهم 

 ± ° ¯ ﴿متفاوتون يف مواهبهم وطاقاهتم العقلية واجلسدية واحلاجية 
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² ³ ́ ¶µ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ 

Â Ã Ä Å Æ ﴾ ﴿ Ú Û Ü Ý Þ ß 

à á â ã ä      å æ ç  ﴾ فاهللا اللطيف اخلبري الذي 
خلق اخللق وعلم ما فيه صالحهم وسعادهتم يف الدارين أراد لألمة أن تكون عىل 

 .هذا املنوال ألنه ال يصلح العمران وال تقوم احلضارات إال عىل أساسه 

ثم أن حتقيق املساواة الفعلية بني الناس يف التمليك مع وجـود الفـوارق 
 بعد عن العدالة ومعارضة للفطرة التي فطر الناس عليها ، حتى يف والتفاوت

روسيا وجد العجز أمام هذا فوجدت الفوارق الكبرية بني النـاس ، جـاء يف 
أن املـساواة يف الـدخول ال يمكـن : ( كتاب إشرتاكية القرن العرشين ما ييل 

 فرضها إال عن طريق االستبدادية السياسية فحسب وعـىل حـساب الركـود
  .)االقتصادي 

وال يعني ذلك أن مقياس اإلسالم يف التفضيل هو املال كال ، أن النـاس 
ًيف ميزان اإلسالم سواسية كأسنان املـشط وال تفاضـل بيـنهم مطلقـا إال يف 

                                         
  .٣٢: سورة الزخرف ، اآلية ) ١(
  .١٦٥: سورة األنعام ، اآلية ) ٢(
 .العبادي /  نقال من امللكية ٤٦اشرتاكية القرن العرشين ص ) ٣(
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 Å Æ Ç È É Ê Ë Ì  ﴾  ﴿ Q  R S ﴿العلــم والتقــوى 

T U  ﴾.  

 عنـه وقد أخرج البخاري ومسلم وغريمها عن سهل بن سـعد ريض اهللا
 عنده جـالس مـا رأيـك يف هـذا ؟  فقال لرجلملسو هيلع هللا ىلصمر رجل عىل النبي : قال 
ن خطـب أن يـنكح ، وإن إرجل من أرشاف الناس ، هـذا واهللا حـري : قال

مـا  : ملسو هيلع هللا ىلص ثم مر رجل فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصشفع أن يشفع ، فسكت رسول اهللا 
ذا حري هذا رجل من فقراء املسلمني ه: رأيك يف هذا ؟ ، فقال يا رسول اهللا 

ن قال ال يسمع لقوله ، فقـال إن خطب أن ال ينكح وإن شفع أن ال يشفع وإ
  .» هذا خري من ملئ األرض مثل هذا « : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

واملسلم مهام كان عنده من مال فإنه ال يبطر وال يتكرب ألنه يعلم أن املال 
 فتنة لا املستخلفه اهللا عليه وهو حماسب عليه فقد يكونامال اهللا وهو حق له 

﴿ A B C D E F G H I J ﴾ ــذه  وه
الدار ليست كل يشء والدار اآلخرة خري وأبقى وهي للذين ال يريدون علوا 

 .ًيف األرض وال فسادا 

                                         
 . ط احللبي ٣٨ / ١١فتح الباري لرشح صحيح البخاري ) ١(
  .٣٨سورة األنفال ، اآلية ) ٢(

www.almoslih.net




 ٣٩٠ 

وبعد أن ذكرت ما كان بودي إيضاحه من أسس إسالمية يف هذا الـشأن 
ىل ذكـر ومعامل عامة تفتح الباب وتوضح األمر يف سامته العامـة أنتقـل اآلن إ

اختالف العلامء املحدثني يف مسألة التأميم مع ذكر األدلة والنقاش فيها وقـد 
رفون باحلق وال يعرف احلـق يس عدم ذكر األسامء فإن الرجال يعإخرتت لنف

 ) .ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ( بالرجال وعىل مبدأ 

 .ًسيكون احلديث مستعينا باهللا 

 عىل قولني فمنهم مـن ألة التأميم إباحة وحترياماختلف العلامء املحدثون يف مس
 جوازه وفيام ييل أعرض أدلة الفريقني مع ما ورد عليهام من مناقشات ذهب إىل عدم

 .وترجيح ما يظهر من خالل الدليل واحلجة أنه احلق 

 :أدلة من يقول بجواز التأميم ومناقشتها : ًأوال 

املاء لناس رشكاء يف ثالث  ا« استدل القائلون بجواز التأميم بحديث -١
 فهذا احلديث يدل عىل أنه جيوز لكل إنسان أن يستفيد مـن هـذه »والكأل والنار 

األشياء وذلك حلاجة الناس إليها فهي رضورية حلياة الناس وكل ما كان من باب 
 يتملكـه اتالرضورة للمجتمع فهو حق اجلميع ال جيـوز ألحـد االختاصاصـ

تكار تلك األشياء وفيه رضر عىل املجتمع فيجب أن وذلك ملا يرتتب عليه من إح
  .ترشف الدولة عىل إستثامره وتوزيعه عىل الناس

                                         
 ، واإلسـالم واألوضـاع ٢٣٣ – ٢٣٢ي مـصطفى الـسباع/ انظر اشـرتاكية اإلسـالم د) ١(

  .١٧٥االقتصادية للشيخ حممد الغزايل ص 
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ذا االستدالل بأن الرشكة التي وردت يف احلديث ثابتـة هل املانعون ىوير
بنص احلديث ويمكن أن نلحق هبا كل ما كان يف معناها مما حيتاجـه النـاس ولـيس 

ية تسبب يف وجوده كالبرتول مثال فإنـه يـدخل حتـت ًملكا ألحد وليس اليد البرش
 .الرشكة العامة إذا كان يف أرض مباحة غري مملوكة ألحد 

 وقار أو طومثل هذا كل عني ظاهرة كنف( يقول اإلمام الشافعي رمحه اهللا 
ًكربيت أو موميا أو حجـارة ظـاهرة يف غـري ملـك ألحـد فلـيس ألحـد أن 

كله ظاهر كاملاء والكأل ولـو حتجـر رجـل ألن هذا .... يتحجرها دون غريه 
ًلنفسه من هذا شيئا أو منحه له السلطان كان ظاملا ً.  

فقول الشافعي أو حجارة ظاهرة يف غري ملك أحد يفرق ما بني مـا فيـه 
الرشكة مما هو عام وبني األمالك اخلاصة التي ال جيوز إنتزاعها وبني األمالك 

  .صحاهبا بغري رضاهمالتي ال جيوز إنتزاعها من أيدي أ

 والرضورة حتددها الرشيعة ال أهواء –ويف احلاالت التي ال رضورة فيها 
 حيرم أخذ املال ونزعه من يد أصحابه فـإن كـان بغـري عـوض فهـو –الناس 

غصب والغصب يف الرشيعة حرام وإن كان مع التعويض فهو بيع إكراه وبيع 
 .املكره حرام يف األصل 

                                         
  .٢٦٦ / ٧األم ) ١(
  .٤٧ – ٤٦نظرات يف كتاب اشرتاكية اإلسالم للشيخ حممد احلامد ص : انظر ) ٢(
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) النـاس رشكـاء ( زون واملـانعون يف علـة حـديث ولقد اختلف املجيـ
فذهب املجيزون إىل أن العلة كوهنا أشياء رضوريـة جلميـع النـاس ولـذلك 

 .ًقاسوا عليه كل ما كان رضوريا 

حاجة الناس وليس لليد البرشية سـبب يف : أما املانعون فقالوا أن العلة 
ض مباحة فإذا وجودها ولذلك قاسوا عليها البرتول وبرشط أن يكون يف أر

  وجــد يف أرض مملوكــة ففيــه اخلــالف اجلــاري يف املعــادن وقــد ســبق وأن 
 .أوضحته 

والعلة الثانية هي األوىل باألخذ واالعتبار فمجرد كوهنا أشياء رضورية 
مل خيرج أمالك عثامن وعبد الرمحن بن عوف وغريمها من كبار جتار الـصحابة 

 النبي عليه الـصالة والـسالم وال رضوان اهللا عليهم من أيدهيم ومل يستحلها
اخللفاء من بعده إال إذا كان بطيب نفس منهم أو كان ذلك يف احلاالت التـي 

نـب أو احلجـر لـسفه أو حلـظ جيوز فيها أخذ املال من بـاب التعزيـر عـىل ذ
ونحو ذلك من احلاالت اخلاصة وختـصيص فـرد مـن أفـراد العـام . الغرماء

 .بحكم ال خيتص به ذلك العام 

 أنه محى أرضا باملدينة ملسو هيلع هللا ىلص إستدل املجيزون بأنه من الثابت عن النبي -٢
لرتعى فيهام خيل املسلمني فهو بـذلك قـد جعلهـا ) وهي املعروفة بالبقيع ( 

صبح ملجموع األمة وكذلك فعل عمر تمشاعة بني املسلمني بمعنى أنه أممها ل
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عمـر ريض اهللا عنـه وقد استعمل ) والرشف ... الربذة ( ريض اهللا عنه عندما محى 
اهني أضمم جناحك عىل املسلمني وأتق ي( عليها موىل له يسمى هنيا ومما قاله عمر 

م إهنـا لـبالدهم هإىل أن قال وأيم اهللا أهنم لـريون أنـى قـد ظلمـت... دعوة املظلوم 
 ) .قاتلوهم يف اجلاهلية وأسلموا عليها يف اإلسالم 

 دليل عـىل جـواز التـأميم ًفكون عمر فعل ذلك مع كوهنا أرضا هلم فهو
 .لألموال وإدخاهلا حتت مصلحة األمة ويف حوزهتا 

 :ويرد عىل هذا االستدالل بام يأيت 

 أن احلمى ليس نوعا للملكية اخلاصة وإنام هو ختصيص ومحاية جلزء -١
من أرايض املوات ملصلحة عامـة كـأن تكـون مرعـى خليـل اجلهـاد أو إبـل 

 .اجات العامة الصدقة ونحو ذلك مما جيد من احل

 فإنه مل يكن ألحد وأما ما يقوله عمر فليس املراد به ملسو هيلع هللا ىلصوما محاه الرسول 
ًأهنا مملوكة هلم ملكا خاصا إنام هي منسوبة إلـيهم كـام كانـت تنـسب أرايض  ً

 .املدينة كلها عامرها ومواهتا إىل األوس واخلزرج ومن معهم 

ب إىل أهلها مـن األوس واملدينة بني البتني تنس( قال الشافعي رمحه اهللا 
 من العرب والعجم فلام كانـت املدينـة صـنفني أحـدمها اواخلزرج ومن فيه

طع رسول اهللا قمعمور ببناء وحفر وغراس وزرع واآلخر خارج عن ذلك فأ
 وإن كانـت – اخلرج من ذلك من الصحراء إستدللنا عـىل أن الـصحراء ملسو هيلع هللا ىلص
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 ثم بني رمحـه اهللا يوهمنسوبة إىل حي بأعياهنم ليست ملكا هلم كملك ما أح
 .ً مل حيم عنهم شيئا ملكره ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

ًوعىل ذلك فام محاه عمر ليس إال أرضا مواتا يرتفق هبا هؤالء وأن محياهتا 

ستضطرهم إىل البحث عن غريها مما حيتاجون ملثله وما فعله عمر ينطبق عىل 
 يتعلـق  الذي علمه العلامء وأدركـوا مـن خـالل األدلـة أن احلمـىوهذا وه

 .باألرض املوات التي ال ملك فيها ألحد معني 

 :وسأذكر طائفة من كالم العلامء عن احلمى 

ًإنام تعد أرض احلمى مواتا لكوهنا مل يتقدم فيها ملك : يقول ابن اجلوزي 

  .ألحد لكنها تشبه العامرة ملا فيها من املنفعة العامة

ء يف ذلك املوات ليتوفر فيه ومعناه أن يمنع من األحيا( ويقول الشوكاين 
  .الكأل وترعاه موايش خمصوصة ويمنع غريها

فوضح من ذلك أن احلمى إنام يكون لألرض املوات التي ال ملك فيهـا 
 .ألحد فال دليل فيه عىل جوائز نزع امللك الثابت 

                                         
  .٣٦٨ / ٣األم ) ١(
  .٣٤٨ / ٥نيل األوطار ) ٢(
  .٣٤٧/ نيل األوطار ) ٣(
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بالوقف ، وقالوا إنه إخـراج للعـني مـن ملـك :  واستدل املجيزون -٣
بذلك تكون منفعتها للموقوف عليهم ، وقـالوا و تعاىل صاحبها إىل ملك اهللا

 ، ويرد هذا بأن التأميم أخذ بغري رضا من املالك أما الوقف هذا هو التأميم
فهو ترصف اختياري أخرج به مالك املال حقه إىل حيث يريد من أوجه الـرب 

 .ًواإلحسان وهذا يغاير التأميم متاما 

ال املحتكر بالسعر املعتدل ، فإذا اقتضت بأنه جيوز بيع م:  واستدلوا -٤
مصلحة املجتمع اليوم انتزاع ملكية األرض من أصحاهبا جاز ذلك كام جـاز 

  .يف االحتكار

 :ويرد هذا االستدالل من وجهني 

 إن املحتكر ظامل أما صاحب األرض فليس بظامل حتـى يقـاس عـىل -١
 .املحتكر 

قوت عليه تقوم حياة النـاس  أن هناك فرقا بني القوت واألرض فال-٢
وحفظ نوعهم أما األرض فال يصل األمـر هبـا إىل ذلـك خاصـة والـرشيعة 
  اإلسالمية قد أوضحت موضوع إستغالل األرض واإلسـتفادة منهـا حيـث 

                                         
  .١٦٠اشرتاكية اإلسالم ص ) ١(
  .٤٩ – ٤٨نظرات يف كتاب اشرتاكية اإلسالم : انظر ) ٢(
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ال يكون هناك ظلم أو حيف عـىل أي إنـسان فـاألمر فـال اإلحتكـار ابتيـاع 
ظـورات ي تبـيح املحإجباري ملكان الرضورة والرضوريات هلا أحكامها فهـ

  .رر ذلك الفقه اإلسالميولكنها تقدر بقدرها كام يق

واستدلوا بام أخرجه أبو داود والبيهقي عن سمرة بـن جنـدب : ًخامسا 
صار ، وقال ومع الرجـل إنه كانت له عضد من نخل يف حائط رجل من األن

 أن كان سمرة يدخل إىل نخله فيتأذى به ويشق عليـه فطلـب إليـهأهله قال ف
 فذكر ذلك فطلـب إليـه ملسو هيلع هللا ىلصيبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي 

 أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال فهبه له ولك كذا وكذا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 لألنـصاري إذهـب ملسو هيلع هللا ىلصأمر رغبة فيه فأبى فقال أنت مضار فقال رسـول اهللا 

حني أدت ملكيتـه إىل  فهذا انتزاع للملك جربا عن صاحبه )فأخلع نخلة 
 رضر جاره فكيف إذا أدت إىل رضر املجتمع ؟

بأن األرض يف هذا احلديث ملك لألنصاري وليس لسمرة بـن جنـدب 
ًإال النخل الذي سبب بقاؤه يف األرض األنصاري رضرا عليه وقد تعني دفع 

هذا الرضر وإزالته بالقلع بعد املحاوالت املتنوعة إلزالة الرضر بغري هـذا أو 

                                         
  .٨٨ – ٥٧ – ٥٦نظرات يف كتاب الرشيعة اإلسالمية : انظر ) ١(
 ، ١٥٧ / ٦ سـنن البيهقـي ٢٨٣ / ٢أخرجه أبو داود والبيهقي وغريمها سـنن أيب داود ) ٢(

  .٢٧٠جامع العلوم واحلاكم ص 
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 ) .ال رضر وال رضار ( ومن قواعد الرشيعة . قل منه أ

وكلام ) أنت مضار (  فقال لسمرة ملسو هيلع هللا ىلصوالرضر هنا وارد وقد علمه النبي 
ًكانت امللكية الفردية سببا يف جلب الرضر الغالب عىل غري صـاحبها وظهـر 

ًذلك جليا فإنه حيوز املساس هبا ونظرية التعسف يف استعامل احلـق سـبق هبـا 

ة ، ودفـع أعظـم الـرضرين قـصسالمي قوانني العقول البـرشية الناالفقه اإل
 .بأيرسمها قاعدة رشعية 

إن كـان (  عىل سمرة بـذلك ملسو هيلع هللا ىلصيقول ابن القيم رمحه اهللا يف قضاء النبي 
عليه يف ذلك رضر يسري فرضر صاحب األرض ببقائها يف بستانه أعظم فـإن 

 الفقـه والقيـاس الشارع احلكيم يدفع أعظم الـرضرين بأيـرسمها فهـذا هـو
  .)واملصلحة وإن أباه من أباه 

 : أدلة القائلني بعدم جواز التأميم -٢

 :م جواز التأميم بمجموعة من األدلة منها دستدل القائلون بعا

 أن التأميم حتويل امللكية الفردية إىل ملكية الدولة وهو بذلك خيالف -١
خلاصة وصيانتها ولـيس هنـاك قيام امللكية ااألحكام الرشعية التي تدعو إىل 

من حجة رشعية جلواز متلـك الدولـة مـال األفـراد حتـى ولـو دفعـت هلـم 

                                         
  .٤٤ البن تيمية ص  ، وانظر احلسبة٣٩٠الطرق احلكيمة ) ١(
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رضـا مـن أصـحاهبا ألن أمـالك األفـراد مـصونة بًتعويضا إال إذا كان ذلك 
 .وحمرتمة فال جيوز التعدي عليها 

ــون  ــد اهللا كن ــشيخ عب ــول ال ــال ( يق ــد يف م ــد أح ــالم ي ــق اإلس   مل يطل
  ًه رشعـا مـا أدى حـق اهللا منـه وحـق اهللا مـن املـال أحد إذا صـحت ملكيتـ

  هو الزكاة ، وما عدا ذلك مـن الـرضائب واجلبايـات فهـي تقـدر بقـدرها ، 
أمـرت ( وال جيوز جتاوزها بحال إىل أصل املال لقوله عليه الصالة والـسالم 

 يموا منـصأن أقاتل الناس حتى يـشهدوا أن ال إلـه إال اهللا فـإذا قالوهـا عـ
كل املـسلم حـرام ( ، وقوله ) واهلم إال بحقها وحساهبم عىل اهللا م وأمهدماء

  .)دمه وماله وعرضه 

ًلتأميم يقتل روح العمل واإلبداع والنشاط ، ويظل سيفا مسلطا ا إن -٢ ً

عىل رقاهبم ، والفرد يف ظل نظام التأميم ينتظر انتهاب مالـه يف كـل حـني فـال تـراه 
 وذلك من أعظم عوامل ضعف مهة العامـل –إليامه يبدع وال جيد يف االستثامر ، وا

 .ت مواردها والذي يرتتب عليه ضياع اقتصاد األمة وم

 الذي رضب املثـال يف متـسكه بالـدين  اإلسالمي األول يف املجتمع-٣
وحمبة أفراده وتفانيهم يف سبيل مصلحة إخواهنم ويف من تنزل الوحي مل يعلم 

                                         
  .١٨٦ه يف املؤثر األول ملجمع البحوث اإلسالمية ص ثمن بح) ١(
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الـنفس  لـشح يفالكن اإلسالم حارب و قد أخذ منه بغري رضاه يأن مال غن
ًجـر وفـوزا ًارهـا ورغبتهـا طلبـا لألياملسألة ورغبها يف البذل والعطـاء باخت

هللا عنـه باملـه كلـه ، وتـصدق عمـر تصدق أبو بكـر ريض اأن ة فكان بوثبامل
 .نصف ماله وجهز عثامن جيش العرسة ب

 واستدلوا بخصوص منع تأميم األرايض بالنصوص الرشعية التـي -٤
تدل عـىل عـدم جـواز أخـذ يشء مـن أرايض اإلنـسان إال يف حـال الرضـا 
واالختيار ومن ذلك ما أخرجه الشيخان وغريمها عن عائشة ريض اهللا عنهـا 

   مـن ظلـم قيـد شـري مـن أراض طـوق مـن سـبع «:  قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا 
 . وغري ذلك كثري »أراضني 

ه نفـي نظريـة التـأميم وقد تبني أن احلق الذي ال مرية فيه وال جدال مع
 ملكيـة  عىل عدم تركيـزلوسائل اإلنتاج وأن نظام اإلقتصاد اإلسالمي يقوم

املعامل واألرايض والتجارة والصناعة والزراعة يف يد الدولة ، وال يقر انتزاع 
األموال مـن أيـدي أصـحاهبا ، وأن املـساواة يف توزيـع الثـروة بـني النـاس 

الناس يف االستعداد والطبائع والقدرات بالتساوي ، خرافة ودجل الختالف 
 .عىل العمل والكد والنشاط 

                                         
  .١٦ – ١٥ / ٣الرتغيب والرتهيب ) ١(
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هذا وقد أطلت احلديث حول هذا اجلانب ألنه املراد من البحث ألقارن 
بني موقف اإلسالم من امللكية وموقـف االجتـاه اجلامعـي فيهـا واهللا املوفـق 

 .واهلادي إىل سواء السبيل 

اقته والكل حسب حاجته فقـد وهو من كل حسب ط: وأما املبدأ الرابع 
أثبت الواقع أهنم يأخذون من كل فوق طاقتـه ويعطـون أفـراد احلـزب كـل 
مرادهم وأما غريهم فلهم أقل مما حيتاجون وما االجتاه االشـرتاكي إال إفقـار 

 .ة الفقري تني وإماغال

ًوأخريا فإن لكل نظام عقيدة والنظام االقتصادي يف االجتاه االشـرتاكي 

ًعىل عقيدة ختتلف مع اإلسالم أصال ومضمونا وال يمكن بحـال قائم أصال 

أن يلتقــي كفــر وإيــامن يف ميــدان واحــد ســواء يف النــواحي االقتــصادية أو 
 .النواحي الفكرية 

وامللكية اخلاصة رضورة من رضوريات احلياة ، إذ ال حياة حقيقية للفرد 
من أجل احلياة ، وأن جلهد الفرد ونضاله ا كام وأن امللكية اخلاصة ثمرة بدوهن

ة لروح العمـل واإلبتكـار وقـضاء تاملطالبة بالغائها إخالل بنظام احلياة وإما
وتعطيـل  . م وتفكـريهمعىل احلـوافز الذاتيـة لـدى األفـراد وتثبـيط هلمـته

  .مللبواعث اخلاصة املحركة للقوى البرشية الكامنة فيه

ن حب التملـك فيـه كام وأن التأميم يفقد اإلنسان كيانه وهيدر حريته أل
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غريزة فطرية والقضاء عليها قضاء عىل أفضل الغرائز البـرشية ورضره أكـرب 

 Ð Ñ ÓÒ Ô Õ ﴿من نفعه والواقع شاهد صارخ هبـذه احلقـائق 

Ö × Ø Ù Ú  ﴾.  

                                         
  .٥٠: سورة املائدة ، اآلية ) ١(
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د أبنا املعامل العامة لالجتاه اجلامعي مع نقدها وظهـور بطالهنـا كام وأننا ق
ًفإن لالجتاه الرأساميل أسسا بنى عليها نظامـه االقتـصادي وكـان وراءه دائـام  ً

شعب يزعم أنه شعب اهللا املختار الذين طبعوا عىل األثرة الضيقة التي حتيا يف 
 .نطاق التعصب وبغض اخلري لآلخرين 

 : ثالثة هي ومعامل الرأساملية

 األخذ بمبدأ امللكية اخلاصة بـشكل غـري حمـدود ، وعليـه تـؤمن :ًأوال 
ح للملكية الفردية أن تصل إىل كـل عنـارص لك وتسمالرأساملية بحرية التم

اإلنتاج من األرض واآلالت ، واملعادن وتستبيح الربا واالحتكار والـدعارة 
 .وأسواق الرقيق األبيض 

 فرد الستغالل ملكيته وإمكانياتـه عـىل الوجـه الـذي  فسح املجال لكل:ًثانيا 
يروق له والسامح بتنمية أمالكه بمختلف الوسائل واألساليب التـي يـتمكن منهـا 
فلو كانت له أرض فإنه جيوز أن يزرعها بام يشاء أو أن يؤجرها وأن يمـيل عـىل مـن 

 .يؤجره ما يشاء من الرشوط وله أن يرتكها بدون زرع أو استغالل 
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 .بذلك جتعل الفرد هو العامل الوحيد يف احلرية االقتصادية وهي 

 ضامن حرية االستهالك كام تضمن حرية االستغالل فلإلنسان أن :ًثالثا 
ينفق عىل نفسه أو غريه ما يشاء أو يمنع عن غريه ما يشاء وهـو الـذي خيتـار 
أنواع السلع التي يستهلكها وخالصـة القـول فالرأسـاملية يمكـن تلخـيص 

 :ا يف حريات ثالث أسسه

 .حرية التملك ) ١(

 .حرية االستغالل ) ٢(

  .حرية االستهالك) ٣(

ويظهر للوهلة األوىل التباين بني االجتاه الشيوعي واالجتـاه الرأسـاميل ، 
ثارة الدوافع الذاتية وإثـارة إولكن احلقيقية أن كال املذهبني يعتمد أصال عىل 

الفرد أنانيته فتضمن له حريـة انتهـاب أمـوال األنانية ، فالرأساملية حترتم يف 
 .اآلخرين مستهرتة بام سيصيب اآلخرين من ظلم وحيف وجور 

والشيوعية تركز دعوهتـا عـىل أسـاس إثـارة الـدوافع الذاتيـة وتـسعى 
بمختلف الوسائل إىل تنمية هذه الوسائل بوصفها القـوة التـي تغـري جمـرى 

                                         
  .٢١٧ – ٢١٦انظر اقتصادنا ، حممد باقر الصدر ص ) ١(
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م يرسقهم وينتهب جهدهم فال يمكن األحداث وحتاول أن تصور لألفراد أن غريه
 .أن يقروا هذه الرسقة ألهنا اعتداء صارخ عىل مصاحلهم وجهدهم 

فكال املذهبني يعتمد عىل إشباع الدوافع الذاتية وينميها من زاوية بعينها 
 .والكفر ملة واحدة وإن اختلفت صوره وتعددت أشكاله وألوانه 

 

تبني من خالل استعراضنا للمعامل الكربى يف االجتاه الرأساميل أن احلرية 
االقتصادية سواء أكانت يف جمال التملك أو االستغالل أو االستهالك ، هـي 

 .املحرر األسايس هلذا االجتاه 

 :وإذا كانت احلرية هي حجر الزاوية فإنني سأتناوهلا بالنقد املوجز 

 .ن احلرية وسيلة لتحقيق املصالح العامة  يعتقد الرأسامليون أ-١

 . أهنا سبب لتنمية اإلنتاج والثروة العامة -٢

 كوهنا تعبري أصيل عن الكرامة اإلنسانية يف احلياة ، فهـل األمـر كـام -٣
 !! .تقول الرأساملية ؟ التي تقف خلفها الصهيونية العاملية 

إهنـا إذا تـوافرت ف:  أما كون احلرية وسيلة لتحقيق املصالح العامـة -١
احلرية الشخصية فإن كل فرد يسعى إىل حتقيق مصاحله اخلاصة والتي تـؤدي 
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يل الرأسامليون واعتربوه نتيجـة  توفري املصالح العامة ، هكذا ختيف النهاية إىل
حتمية هلذا اإلجتاه فجردوه من كل القيم واألخالق حتى ال تبقى أيـة رابطـة 

ا املجال وعىل كل فرد أن يـسعى يف سـبيل أو قيد حيد من ترصف الفرد يف هذ
الكسب وتنمية مشاريعه بقدر يضمن له التفوق عـىل غـريه وحماولـة كـسب 

وأنت من خالل بنـاء . السوق إليه واإلطاحة بالضعيف واملهمل واملتكاسل 
ضج بفجائع وكوارث وذلك أنه ملـا فقـدت القـيم يهذا الفرع ترى التناقض 

 .لظلم واجلشع واالستهتار والطمع الروحية واخللقية حل حملها ا

ًوأخريا ، فإن احلرية الرأساملية املطلقة واملجردة من القيم واألخالق مـا 

هي إال سالح جاهز بيد األقوياء شـق هلـم الطريـق إىل الثـراء عـىل مجـاجم 
 .اآلخرين 

وأصبح الناس أنفسهم خاضـعني ملبـدأ العـرض والطلـب فـإذا فـاض 
 بالـرضوريات مـن أمـورهم فـيد الـذي ال يالعامل نقصت أجورهم إىل احل

احلياتية بل قد يقذفون يف الشارع عندما تـستغنى املـصانع عـنهم وهـذا هـو 
 .السعي إىل املصالح العامة يف احلرية الرأساملية 

 : احلرية سبب لتنمية اإلنتاج -٢

هكذا يقول الرأسامليون يف الفكرة الثابتة التي يرتكز عليها مفهوم احلرية 
 ، والواقع أن احلرية الرأساملية تفسح املجال للتنافس الذي رسعان ما عندهم
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يؤدي إىل رصاع عنيف لعـدم قيامـه عـىل أسـس مـن التـوازن واألخـالق ، 
والختالفه يف القدرة اإلنتاجية واجلودة يف العطاء ولذلك ينتهي األمر بـأن تـتحطم 

ملـشاريع الكبـرية ، علم املشاريع الصغرية حتت وطأة احلكم واإلحتكار مـن قبـل ا
 .فهو تنافس يف البداية ثم يصري األمر إىل اإلحتكار والتحكم 

وجيب أن ال ننسى أن الصهيونية العاملية وإن كانت املحرك األسايس للشيوعية 
فهي كذلك التي صنعت الرأساملية عىل عينها وبرتوكوالت حكامء صهيون تتحدث 

التـي رسـمها الـصهيونيون يف عن ذلك بجالء ويمكن تلخيص اخلطط اجلهنميـة 
 :الناحية االقتصادية من تلك الربوتوكوالت فيام ييل 

 . إمتصاص الثروات بتنظيم احتكارات ضخمة -١

 . إنزال اخلراب بفرض الرضائب الباهظة -٢

 . إستنزاف مجيع الثروات بتنظيم املضاربة واألرباح الفاحشة - ٣

 . تشجيع حب الرتف والكامليات -٤

 .جور ورفع األسعار  زيادة األ-٥

 . التحريض عىل إدمان اخلمر والفساد اخللقي -٦

 . نرش املبادئ اإلقتصادية الفاسدة -٧

 . إشعال نريان احلروب بني الدول -٨
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  .ً إعتبار الذهب أساسا للنظم اإلقتصادية-٩

ولقد أدى النظام الرأساميل إىل تركيز الثروات يف أيدي قليلة مـن النـاس 
ها يوما بعد يوم عن طريق إنشاء اإلحتكارات اجلديـدة وحتـى  عددصبتناق

أصحبت القوة السياسية تسري يف ركاب الثروة وأصـبح الـسياسيون يقـرون 
ًالسالم أو يعلنون احلرب وفقا لرغبات رأس املال وهو القائد الفعـيل للقـوة 

 .السياسية 

 :تعبري أصيل عن كرامة اإلنسان  احلرية -٣

 االجتاه الرأساميل عىل أساس من اختالل يف التـوازن تقوم هذه احلرية يف
 .بني مصالح الفرد واجلامعة 

ذلك أن إعطاء الفرد حريته املطلقة عـىل حـساب غـريه وإعطـاء غـريه 
احلرية املطلقة عىل حسابه جيعل من احلياة مملكة وحوش يأكـل القـوى فيهـا 

هذا هـو الواقـع الضعيف وتكون النتيجة أن ال كرامة لإلنسان وال قيمة له و
 .املرير الذي متخضت عنه احلرية الرأساملية 

ويف اإلســالم ضــامن حلريــة األفــراد بــشكل يــضمن احلريــة اجلوهريــة 
 .للمجتمع كامال من غري إخالل بكرامة اإلنسان أو إهدار ملصاحله 

                                         
  .١٦ / ١١أصول االقتصاد العبايس حممد عطية مخيس ص ) ١(
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وكان من نتاج هـذا االجتـاه املنحـرف أن قامـت عـصابات اللـصوص 
 .سمع القانون وبرصه وجتارة الدعارة واملجون حتت 

ًوأخريا فإن جمتمعا ال تضبطه عقيدة وال يمنعـه وازع ربـاين جـدير بـأن  ً

ًجيعل من الوجود اإلنساين جمتمعا حيوانيا األمر الـذي وصـل معـه احلـد إىل  ً

حرق املحاصيل الزراعية لضامن ثبات القيمة أو حجز القمح عـن اجلـائعني 
باره وسيلة مرشوعة للربح وإعتبار كام تفعل بعض الدول وإنتشار الربا واعت

الغش والتدليس والرشوة واملغامرة بـاألوراق املاليـة وبأسـعار احلاصـالت 
 إعتبـار كـل ذلـك مـن الوسـائل –الزراعية اهلامة والرضورية حلياة البرشية 

املرشوعة يف جمتمع يدعى أنه يسعى إلقامـة الـسعادة البـرشية وبنـاء كرامـة 
 .اإلنسان 

وعية تعنـي يف حقيقتهـا تـسلط جمموعـة مـن حمـرتيف ولئن كانت الـشي
القرصنة واإلرهاب عىل أموال األمة يدعون نـرصة الطبقـة املـسحوقة فـإن 

 .الرأساملية ليست عنها ببعيدة 

فإن جمتمع السادة والعبيد الذي جاءت عىل أنقاضه الرأساملية حل حملـه 
لعمل ، أن احلقيقـة جمتمع السادة األثرياء ومن هلم حاجة إىل املال عن طريق ا

واحدة وإن اختلفت الصورة فصيغت يف بعض أحياهنا بطالء خيـدع الـسذج 
 .من البرش 

www.almoslih.net




 ٤١٢ 

 

ولقد أثبت الواقع الذي تعيشه البرشية سقوط هذا املـذهب الـذي أدى 
 :إىل النتائج التالية 

 تركيز الثروة يف أيدي قلة من أصحاب رؤوس األموال عـن طريـق -١
حتكارات وجتميع الصناعات يف رشكة واحدة ليـسهل عـىل مـن خلفهـا اال

 .إدارهتا واستغالهلا يف جماالت عدة منها السياسة واالقتصاد 

 زيادة البطالة يف القوى البرشية العاملة ، وذلك لعـدم إجيـاد فـرص -٢
للعمل بالقدر الذي يضمن للفئة املستغلة الربح وملا هلـا الـنامء ، واسـتنزاف 

ًة املوجود يف األيدي العاملة ثم لفظها بعد ذلك ، لتوجـد منهـا جمتمعـا الطاق

 .اسمه جمتمع البطالة ، وهو مرض تعاين منه أوروبا وأمريكا األمرين 

 أفلس النظام الرأساميل يف إقامة التوازن بني مطالب الروح واجلسد -٣
 فأباح للجسد وللامدة كل يشء وحرم الروح والوجدان من أي يشء يمكن
أن يسد فاقته وفقره يف هذا اجلانب اهلام فأصبحت احلياة يف الغرب مبتورة 

 الدين –ومل تذق بعد برد العيش يف ظل احلياة السوية التي أقامها الدين احلق 
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 التكالن وصـىل اهللا عـىل نبينـا حممـد وباهللا التوفيق وهو املستعان وعليه
 .وآله وصحبه وسلم 

 

                                         
  .١٢٥: ة األنعام ، اآلية سور) ١(
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 :وبعد ... احلمد هللا 

ًفقد آن للبحث أن ينتهي وشكرا هللا عىل توفيقه وامتنانه ، ولقد حاولـت 

جهدي ، وبذلت طاقتي يف سـبيل أن تفـي هـذه الرسـالة بمعاجلـة القـضايا 
 .ألساسية يف مسألة امللكية اخلاصة يف رشيعتنا املباركة ا

ولقد كانت الرحلة حتـت ظـالل الـرشيعة شـيقة وأسـأل اهللا أن جيعـل 
هذا وسأوجز . العاقبة يف النفع مباركة وأن يأخذ بأيدينا إىل العمل بام يرضيه 

 :ًبعضا من احلقائق التي توصلت إليها يف بحثي هلذا املوضوع 

عد امللكية يف الرشيعة اإلسالمية من عقيدة اإلسالم التي  انبثقت قوا-١
. رسخت يف ضمري املسلم لتعطيه التصور الكامل للحياة والكون واإلنسان 

وما مل . فهناك تالزم بني عقيدة التوحيد وفروع امللكية يف الترشيع اإلسالمي 
ي ال تنطلق البرشية من هذا املنطق فإن الضياع مصريها واهلوى طريقها الـذ

وعلة البرشية اليوم هو ذلك االنفـصام بـني عقيـدهتا التـي  . هطريق هلا سوا
 .فطرها اهللا عليها وواقعها الذي ال ينطبق مع تلك العقيدة 
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وما أحكم اإلسالم يوم أن أعطـى ثالثـة عـرش عامـا لبنـاء العقيـدة يف 
نظام النفوس ، للتكوين الداخيل يف اإلنسان وأعطى بعده عرشة أعوام لبناء ال

 .اخلارجي بكل صورة ومتطلباته 

 :وهذا أصل أصيل يف التمييز بني رشيعة اهللا ومناهج البرش 

  .ملسو هيلع هللا ىلصوهذه هي مراحل الدعوة يف مهدهيا املكي واملدين حلياة رسول اهللا 

 التوازن الرائع بني املصلحة الفردية واملصالح اجلامعيـة يف الـرشيعة -٢
 األصول التـي قـام عليهـا التـرشيع اإلسالمية بل إن التوازن أصل كبري من

اإلسالمي فهناك التوازن بني متطلبات الروح وحاجات اجلسد ، والتوازن بني رقابة 
 .الضمري وسهر الدولة واجلمع بطريقة فريدة بني الواقعية واملثالية 

ًوقد قامت امللكية يف رشيعتنـا لتحقيـق اخلـري والـسعادة لألمـة كلهـا أفـرادا 

من احلق ألهله من غري إرضار بأحد وهنب املجتمع حقه مـن ومجاعات بطريقة تض
 .ًغري ظلم لصاحب مال ، إنه ترشيع اهللا ومن أحسن من اهللا ترشيعا 

 التمييز املطلق هلذه الرشيعة عن غريها ، وأساس هـذا التمييـز أهنـا -٣
رشيعة اهللا ومنهجه ولئن حصل توافق بني جزئية من جزئيات هذه الـرشيعة 

 آخر فإن ذلك ال يعني بأي حال من األحوال أن اإلسالم أخذ وبني أي نظام
 .كال .. منه أو أنه يوافق ذلك النظام أو يوصف به 

 

www.almoslih.net



  
  ٤١٧ 

فإذا قلنا إن اإلسالم يبيح امللكية عىل صورهتا التي سلف بياهنا فإن ذلك 
 .ًال يعني أن اإلسالم أصبح رأسامليا 

 يدعيه االشرتاكيون وعندما اهتم اإلسالم بالتكافل االجتامعي فوافق ما
فإن أجزاء اإلسالم تأيت ضـمن . من ذلك فإنه ال يعني أن اإلسالم اشرتاكي 

  بناء متكامل أساسه اإليامن وهنايتـه حتقيـق الـسعادة البـرشية دنيـا وأخـرى 

﴿ Û Ü Ý   Þ ß        áà â ã ä å  ﴾.  

 نجحت البرشية فـيام مكنهـا اهللا منـه مـن أمـور املـادة والـسعي يف -٤
استخراج ما أودع اهللا يف باطن األرض اخلري املـادي لكنهـا أفلـست يـوم أن 

 .حاولت أن تنازع اهللا فيام اختص به من أمور الترشيع 

ولتحذر هذه األمة من أن يشدها محاسها للتطوير أن تطوق بأهواء البرش 
وعليها وهي صاحبة الرصيد األكرب يف ميـادين . وتنظيامهتم الفاسدة املفسدة 

ًقيدة واألنظمة والفكر أن جتعل اإلسالم منهجا هلا وأن تسعى من خاللـه الع

 .لتكون أقدر أمة وأكرم أمة كام كانت يف املايض 

وسأقوم اآلن بعرض موجز للبحث لنرى ما حققه من قضايا وما حتدث عنه مـن 
 .مسائل وأترك التفصيل للفهرست الذي سأذكره بعد ذلك إن شاء اهللا 

                                         
  .٨٨: سورة النحل ، اآلية ) ١(
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لذي قامت عىل أساسه دراسة املجتمع البـرشي األول  فساد املنهج ا-٥
وأنه مل يقم عىل أسس علمية بل عىل جمرد الظن والتخرص ، ومـع مـا يمليـه 
اهلوى والرغبة يف حتقيق بعض املفاهيم الباطلة ، فاألمر عند الدارسني لـيس 

 .صيد لألدلة حلاجة يف أنفسهم تًبحثا عن احلقيقة ولكنه 

لسليم هو الرجـوع يف ذلـك إىل الكتـاب والـسنة ولقد أثبت أن املنهج ا
 ، وأن امللكية اخلاصة مالزمة للوجود اإلنساين وأن نألهنام املصدران املوثوقا

اإلسالم أباحها ولكن ضمن طريـق حمـدود ويف ظـل روابـط تـضمن اخلـري 
ثم قمت بدراسة موجزة لوضع امللكية يف العـصور املختلفـة . ملجموع األمة 

ث لنخرج من ذلك بحقيقة مالزمـة التملـك لإلنـسان يف حتى العرص احلدي
 .كل عرص وزمان 

 حشدت جمموعة من تعاريف الفقهاء للملكيـة وقمـت بنقـدها ثـم -٦
قمت بوضع تعريف عىل ضوء النقد والدراسة لكل ما ذكرته من التعاريف ، 

 .ثم ذكرت تعريف امللكية عند القانونيني وما يوجه إليه من نقد 

لكية اخلاصة حقيقة شهد هبا القـرآن والـسنة والزمـت  مرشوعية امل-٧
الوجود اإلنساين منذ وجد وهي حقيقة فطرية فيه هـذه احلقيقـة أثبتهـا عنـد 
دراستي لألدلة املثبتة ملرشوعية امللكية اخلاصـة ، ثـم ختمـت الدراسـة هلـذا 
اجلانب ببيان العالقة القائمة بني العقيدة وامللكية وذلك كلـه يظهـر رشعيـة 
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 .رد عىل من كابر فأنكرها كية اخلاصة ويلامل

ويف البحث الثاين حتدثت عن أنواع امللك التي انقسم إليها باعتبار حملـه 
وبالنظر إىل صاحبه وبالنسبة إىل وضعه وصورته وقبل تفصيل ذلك عرضت لبيـان 
ًحقيقة املال يف اللغة والرشع وذكرت له تعريفا وبينت ما يدخل حتـت مدلولـه وأن 

 .الترشيع اإلسالمي له توسع مدلوله يف العرص احلديث نظرة 

وظهر أن احلقوق الذهنية أو حقوق اإلبتكار وكذلك اجلراثيم التي يـتم 
تصنيعها يف معامل األدوية إىل أمصال ملقاومة األمـراض كـل ذلـك يـشمله 
مدلول املال فكل ما أمكن حيازته وكانت له قيمة ماديـة بـني النـاس وجـاز 

 .اع به يف حال اإلختيار فهو مما يندرج حتت مفهوم املال ًرشعا اإلنتف

املال الذي ورد ذكره يف القرآن أكثر من تسعني مرة ويف السنة أكثـر مـن 
ذلك بكثري ومع ذلك مل يرد له تعريـف خـاص بـل تركـت الـرشيعة حتديـد 
مفهومه للناس ليكون ذلك من شواهد كامل رشيعتنا وقـدرهتا عـىل إحتـواء 

 .وسد حاجاهتم مصالح البرش 

وحتدثت عن امللك باعتبار صاحبه وأنه ينقسم هبذا االعتبـار إىل ملكيـة 
خاصة وملكية عامة وملكية بيـت املـال ، وفيـه ذكـرت القاعـدة األساسـية 

الـرشيعة اإلسـالمية للملكية العامة مع ذكر يشء من صور امللكية العامة يف 
عـادن واخـرتت ن وجد وركزت عىل موضـع املإ يف ذلك وعرضت اخلالف
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عهـا يف املـصارف يرأي املالكية القائل بأن املعادن متلكها الدولـة لتـرصف ر
  العامة وهذا هـو الـذي يوافـق احلاجـة وحيقـق املـصلحة الراجحـة يف هـذا 
ًالعرص الذي أصبحت الثروة املعدنية فيه حتتل جانبا كبريا من الدخل القومي  ً

 .للبالد 

 .تطرقت إىل موارده مع اإلختصار وعند احلديث عن ملكية بيت املال 

ويف املطلب الثالث واألخري أخذت يف احلديث عن تقسيم امللك باعتبار 
صاحبه وأنه عىل ذلك ينقسم إىل ملكية متميـزة وملكيـة شـائعة ، وختمـت 

 .احلديث بذكر أقسام امللك املشاع 
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ال فهو غريزة أصيلة فيها ، وهـو ذو النفس البرشية مفطورة عىل حب امل
أثر قوي يف دفع اإلنسان إىل العمل وإعامر األرض وملا كان األمر كذلك فقد 
رشعت امللكية ولكن اإلسالم رسم الطريـق الـذي يـسري عليـه اإلنـسان يف 

 .وسائل كسبه 

 :ويف مدخل احلديث عن أسباب التملك ذكرت مطلبني 

ه ، بينت فيه أن الكسب جتري عليه  يف احلث عىل الكسب وحكم:األول 
 .دب واإلباحة والكراهة والتحريم ناألحكام اخلمسة الوجوب وال

 فقد ذكرت فيه تصنيف أهل العلـم ألسـباب امللـك :أما املطلب الثاين 
ًباالعتبارات املختلفة وبعد هذا رشعت يف ذكر أسباب التملك مقسام البحث 

 :إىل أربعة مطالب 

 : املرتتبة عىل اجلهد اخلاص وحتته عدة فروع  يف األسباب:األول 
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 يف األجرة عىل العمل املرشوع وفيـه ذكـرت مـرشوعية العمـل :األول 
وكونه يلعب الدور الرئييس يف جمال الكسب وموقف اإلسـالم مـن العامـل 

 .ومن رب العمل 

يف التجارة وقد بينت فيه أن التجارة يف اإلسالم قامت عىل أسس : الثاين 
ملعامل ظاهرة النفع لكل أفراد األمـة ، مـع تنظـيم أسـواقها والتـزام واضحة ا

ة احلسبة يف اإلسـالم ، وزارة يعية فيها وقد تقوم هبذه املهمة والاحلدود الرش
 .ًالبلدية والتجارة والصناعة ، حاليا 

 حتدثت فيه عن الصناعة والزراعـة وبينـت أن اإلسـالم :الفرع الثالث 
اج ومـن أمههـا الزراعـة والـصناعة مـن فـروض جعل مبارشة مرافق اإلنتـ

الكفاية التي يأثم اجلميع برتكها وذكرت مجلة من أقوال علامء هـذه األمـة يف 
 .حتقيق هذا الشأن 

 . حتدثت عن االستيالء عىل املال املباح :ويف الفرع الرابع 

 :وقسمت احلديث فيه إىل ثالثة مسائل 

 حتـدثت عـن مـذاهب العلـامء يف وفيهـا:  اإلستيالء عىل اجلامد :األوىل 
ًملكية املاء وأوضحت ما جيوز متلكه إمجاعا وما ال جيوز متلكه إمجاعا ومـا يف  ً

وبينت كالم العلامء يف االستيالء عىل النار واملراد من ذلك ثم . متلكه خالف 
حتدثت عن إحياء األرايض املوات مع ذكر املراحل التـي متـر هبـا األرض يف 
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داية التحجري وهناية باالسـتثامر وذكـرت خـالف العلـامء يف عملية اإلحياء ب
ملكية األرايض باإلحياء وتـرجح عنـد ملكيـة األرايض باإلحيـاء وذكـرت 
رشوط اإلحياء وخالف العلامء يف اشرتاط أذن اإلمام ويف هذا الزمن تقتيض 
املصلحة ترجيح رأي أيب حنيفة القائل بأنه البد لإلحياء من إذن اإلمام وقـد 

 .نت علة الرتجيح بي

ويف آخر احلديث عن هذه املسألة تكلمـت عـن االسـتيالء عـىل الكنـز 
 .وقسمته إىل إسالمي وجاهيل وبينت احلكم فيهام 

يف الكسب املرتتب عىل اجلهاد حتدثت فيه عـن الكـسب : املطلب الثاين 
بواسطة الغنيمة وبينـت مقـدارها ورجحـت رأي اجلمهـور يف أن للفـارس 

هم له وسهامن لفرسه وحتدثت عن الـسلب والنفـل واحلكمـة ثالثة أسهم س
 .منه 

حتـدثت فيـه عـن الكـسب املرتتـب عـىل إرادة الغـري  :املطلب الثالـث 
وذكرت يف ذلك مخسة فروع يف الوصية وحكمها وحكمتها والوصـية بـأكثر 

 .من الثلث مع ذكر الراجح يف ذلك 

 . اهلبة ورشوطها والرتغيب فيها -٢

سبيل اهللا ويف فتح باب االنفاق يف سبيل اهللا مـع إجيـاب  االنفاق يف -٣
الزكاة تظهر حكمة اإلسالم يف مجعه بني املثالية والواقعية يف ترشيعه املحكـم 
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وذكرت كذلك األسـاليب التـي سـلكتها الـرشيعة يف احلـث عـىل االنفـاق 
 .والرتغيب فيه 

ية وناديت والوقف وقد بينت أمهيته النتشاره الواسع يف البالد اإلسالم
األمة اإلسالمية أن حتسن استغالل الوقف الذي تكدست أموالـه يف بعـض 
البالد وضاعت مصاحله يف أكثرها ، وكذلك وجوب فصل الوقف عن تبعية 

 .الدولة حتى ال حيارب الناصح والداعي إىل احلق يف لقمة عيشه 

ع قطـاهذا املطلب فقد حتدثت فيه عن االأما الفرع اخلامس واألخري يف 
ويف بداية حديثي عنه رشحت الفرق بني مفهوم االقطاع يف العصور الوسطى 

 .عند الغرب ومفهوم اإلقطاع يف الترشيع اإلسالمي 

ذلك أن اإلقطاع يف اإلسالم عبارة عن طريقه لتوزيع األرايض املوات أو 
ًنحوه بني األشخاص القادرين عىل إستثامرها زراعيا أو سكنيا  ً. 

فهو نظام استغاليل يلتزم الفالح يف ظلـه : املفهوم الغريب أما االقطاع يف 
كانـت عـىل أنحو سيده ومواله بل مالكه بأداء مطالب إقتصادية معينة سواء 

  شكل خـدمات يقـوم هبـا الفـالح أو عـىل شـكل مـدفوعات يؤدهيـا عينـا 
 .إىل سيده 

ثم حتـدثت عـن اإلقطـاع يف اإلسـالم فبينـت أنواعـه الثالثـة ، اقطـاع 
 .يك واقطاع االستغالل واقطاع األرفاق التمل
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 املطلب الرابع

 األسباب املباحة باحلكم الرشعي

وألجل احلفاظ عىل املنهج العلمي يف البحـث فقـد قمـت بدراسـة مـا 
يتعلق بكون ما أعرضه من األسباب التي يباح الكـسب عـن طريقهـا وأهنـا 

 .ثابتة باحلكم الرشعي الذي ال خيار للمسلم معه 

 .ديث يف الفرع األول عن الزكاة وبدأت احل

فبعد احلديث عن تعريفها وبيان أمهيتها وفضلها واإلمجاع عىل وجوهبا ، 
 :حتدثت عن مصارفها وذكرت اخلالف إن وجد يف بعض مصارفها 

 أما الفرع الثاين

فقد حتدثت فيه عن نظام النفقـات وذكـرت فيـه أن هـذا النظـام جيعـل 
سـالمية تـؤدي إىل حتقيـق الوظيفـة العائليـة امللكية اخلاصـة يف الـرشيعة اإل

للملكية يف دائرة األرسة واألقرباء ، وأن هذا النظام إنـام رشع حماربـة للـشح 
 .ًوحفاظا عىل رباط األرسة يف الترشيع اإلسالمي 

والفقهاء متفقون عىل مبدأ وجـوب نفقـة املعـرس عـىل املـورس يف هـذه 
لتي يشملها هذا الوجوب وقد قمت الدائرة وإن كانوا خمتلفني يف الدرجات ا

 .ببيان ما انفقوا عليه واختلفوا فيه 
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 الفرع الثالث

حتدثت فيه عن نظام املـرياث وقيامـه عـىل تـوازن بـديع يـضمن اخلـري 
للمورث ويعطي احلق للوارثني وهو وسـط بـني ظلـم الـشيوعية وجاهليـة 

اىل يف كتابـه الرأساملية وبينت أنه نظام إجباري فرضه اهللا وبني سـبحانه وتعـ
 .أحكامه التفصيلية ألنه مما ال يتغري بتغري األزمنة واألمكنة 

واألخري حتدثت عن نظام الكفارات وبينت أنـه حـق : ويف الفرع الرابع 
أوجبه اإلنسان عىل نفسه بسبب إرتكابه ملا هنـى عنـه الـرشع وضـمنته عـدة 

 .فروع حتدثت فيها عن الكفارات يف الرشيعة اإلسالمية 

حتدثت عن وسائل الكسب املحرمـة وأن اإلسـالم : املبحث الرابع ويف 
أقام التدابري الوقائية ملنع قيام امللكيات الظاملة املستغلة وقسمت هذا املبحث 

 .إىل عدة فروع 

فذكرت الفروع املنهي عنها لذاهتا بـام لـيس فيـه منفعـة مقـصودة عنـد 
ت أسـاليبها أو تنوعـت الشارع وكذلك األعيان واملنافع املحرمة مهام تعـدد

 .صورها 

حتدثت عن الربا وحرمتـه ومـدى استـرشائه يف نظـام : ويف الفرع الثاين 
االقتصاد املعارص ونتائجه وطريق اخلالص منه بالبديل الـصالح والـضامن 

 .خلري األمة كلها 
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أبنت حكم االحتكار وأساليب املحتكرين وذكـرت : ويف الفرع الثالث 
د التي تدخل حتت حكم االحتكار وبعد عـرض اآلراء خالف العلامء يف املوا

وت قوأدلتها ترجح أن االحتكار حمرم بكل صوره وأشكاله دون تقييد له بال
 .أو بالطعام 

ويف الرابع عرضت لتحـريم الكـسب عـن طريـق التالعـب باألسـعار 
ورضبت أمثلة عىل ذلك من الوقائع احلارضة يف هذا الزمن ومن ذلك إنفاق 

 رفع األسعار بدون مربر أو أن تستويل رشكة عىل إنتـاج مـادة الرشكات عىل
وحدها ثم تتحكم يف السعر وتفرض عـىل النـاس قيمـة أكثـر ممـا تـستحقه 

فرض عىل الناس قيمة أكثر مما تستحقه تتحكم يف السعر وتالسلعة املنتجة ثم 
 .السلعة املنتجة 

  .» ال رضر وال رضار «ًمستندا يف ذلك عىل حديث 

فقد حتدثت فيه عن بيوع الغرر وفـصلت القـول يف : نوع اخلامس أما ال
مسألة التأمني وبينت أهنا دسيسة هيودية ينكرها اإلسالم وإن ادعى أصحاهبا 

 .أهنا من باب املعاوضة لقيامها عىل الغرر واجلهالة

أو ادعو أهنـا مـن بـاب العمـل اإلنـساين وذلـك ألن واقعهـم يكـذب 
ــشواهد  ــد أوردت ال ــواهم وق ــت دع ــك وبين ــىل ذل ــيس   .ع ــأمني ل   أن الت

وحتـدثت عـن البـديل هلـذه . هيب الناس من غـدهم املـبهم تإال استغالال ل
 .املعاملة 
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أما الفرع السادس فقد حتـدثت فيـه عـن اإلجـارة التـي ال يقـوم فيهـا 
املستأجر بام وكل إليه وبينت حرمة خروج املوظف من عمله قبل هناية الدوام 

 متلكه ماال عن اجلزء املهدر حراما إذا مل يعوضه وكذلك ويف هذه احلال يعترب
إذا استحدث وظيفة الحتتاجها األمة فإن األجرة مـن ورائهـا حـرام وعمـل 

 .الدولة يف هذه احلالة غري جائز 

ود املنهي عنها لوصف خـارج عـن حتدثت عن العق: ويف الفرع السابع 
صري ملـن جلمعة وببيـع العـبالبيع بعد نداء االعقد واملتعاقدين ومثلت لذلك 

 .ًيتخذه مخرا وبيع السالح يف الفتنة 

ذكرت النهي عن التملك عـن طريـق القـامر بـشتى : ويف الفرع الثامن 
صوره وبينت أن اليانصيب الذي يصفه الغافلون يف هذا الزمن باخلريي مـن 

 .أنواع امليرس اجلاهيل وذكرت علة التحريم 

يف الفـرع التاسـع وبينـت كيـف وعن الرشوة وما يف حكمهـا حتـدثت 
عاجلت الرشيعة هذا اجلانب من جذوره وذكرت أمثلة حية الستغالل احلكم 

 .والوالية يف كسب املال 

حتدثت عن الرسقة والغصب واالخـتالس : ويف الفرع العارش واألخري 
ًوبينت كيف محى اإلسالم املال فوضع القيود واحلدود عليه سياجا حتـى ال 

 .أليدي اخلائنة تطمع يف أخذه ا
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وختمت هذا البحث بذكر حكم األموال التـي حتـاز عـن طريـق حمـرم 
فذكرت أنه البد من إرجاعهـا إىل أهلهـا إن عرفـوا أو إىل ورثـتهم أمـا إذا مل 
يعرف صاحبها أو ورثته فقد اختلف العلامء فمنهم من ذهب إىل التصديق هبا 

ملسلمني وظهر يل أن عن مالكها وذهب آخرون إىل وجوب دفعها لبيت مال ا
تدفع لبيت مال املسلمني إذا كان قائام عىل احلق والعدل والنصفه وإال تصدق 

 .ًهبا عى اصحاهبا فهي هلم صدقة ومنه ختلصا مما ال حيل له 

 ...واهللا املستعان 
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 املبحث اخلامس

 :وفيه حتدثت عن خصائص امللكية يف الرشيعة اإلسالمية يف مطلبني 

 :ئص التي تربز حقيقة امللك بشكل إمجايل وهي  عن اخلصا:األول 

 إذا ثبت امللك فإن صاحبه حيل لـه كـل أنـواع االنتفـاع والتـرصف -١
 .الرشعي 

 .ة واملنفعة ب األصل يف ملكية األعيان أن تكون شاملة للرق-٢

 ملكية األعيان تثبت مؤيدة غري قابلة للتوقيت مع ذكـر اخلـالف إن -٣
 . بالدليل وجد وحتقيق الرأي الراجح

اولت فيه احلديث عن طبيعة امللكية يف الرشيعة نت فقد :أما املطلب الثاين 
ـاين   .يف فرعني األول منهام لبيان أن امللك استخالف إهلي ومنحة ربانية  أما الث

ويف هذا املقـام حـرصت   .فقد كان لبيان موقف الفقهاء املحدثني عن طبيعة امللكية 
 :اآلراء يف ثالثة أقوال 

 ما ردده بعض املحدثني من أن الرشيعة اإلسالمية تأخذ بامللكية :األول 
 .الفردية املطلقة وقد ذكرت الرد عليه 

 أن امللكية وظيفة اجتامعية املالك فيها عامل وخازن وهـو نائـب :الثاين 
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عن املجتمع الذي يعترب صاحب الواليـة األوىل عـىل مجيـع مـا يف األرض ، 
رددهتا وبينت أن هذا القول تكون نتيجتـه الوحيـدة تربيـر واستعرضت أدلتهم ثم 

مواقف احلكام الظلمة الذين يتسلطون عىل أمـوال النـاس بـدعوى أهنـم أسـاءوا 
 .الترصف يف حق املجتمع وإعطاء فعلهم ذلك الصيغة الرشعية 

طنون يف مكـان قفاملجتمع كائن معنوي أعضاؤه جمموعة األفراد الذين ي
 .ًذلك املجتمع بعيدا عن األفراد ما وال يوجد كيان ل

وهــو القائــل بــأن امللكيــة حــق ذو وظيفــة اجتامعيــة وذلــك : الثالــث 
ًإلستحالة أن يكون امللك حقا وهو يف نفـس الوقـت وظيفـة اجتامعيـة ألن 
معنى كونه وظيفة اجتامعية أنه ليس حقا لـصاحبه بـل صـاحبه عبـارة عـن 

 .موظف حيوز الثروة ملصلحة املجتمع 

قة أنه ال يمكن التسليم بأن امللكية وظيفـة اجتامعيـة فقـد بينـت واحلقي
ًبالدليل مرشوعية امللكية اخلاصة وكون امللـك حقـا لـصاحبه واملالـك وأن 

 حق التملك فإن مصدره هو اهللا وحده فال هو بطبعـه يـستطيع إثباتـه يأعط
 وال املجتمع بقدرته يستطيع رشعيته فالكـل عبيـد هللا واهللا هـو الـذي يمـنح

ًاحلقوق وقد أعطى الفرد حقا يف هذا املال وجعل فيه حقا لذ  احلاجة بينت يً
 متى يكون ذلك وبينت يف هذه – ال أهواء الناس ورغبات احلكام –الرشيعة 

 .الرسالة ويف مواضع خمتلفة موجبات ذلك 

 ...وباهللا التوفيق 
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 املبحث السادس

املحكمة تلـك التـي يف هذا املبحث حتدثت عن قيود امللكية يف الرشيعة 
أقامت التوازن املطلق بني املصالح يف هذه األرض فهناك توازن بني متطلبات 

 .الروح وحاجات اجلسد وتوازن بني مصالح األفراد وحقوق اجلامعات 

 :ويف احلديث عن قيود امللكية قسمت البحث إىل ثالثة مطالب 

ب إىل ثالثـة األول يف القيود الالزمة أو األصلية ثم قـسمت هـذا املطلـ
 :فروع 

 القيود الالزمة ألسباب التملك وقد فصلت القول فيه عند احلديث -١
 .عن أسباب التملك املرشوع 

 القيود الالزمة لكيفية االستعامل وذلك بإحسان التـرصف يف املـال -٢
لمسلم استثامر أمواله وعـدم جـواز ل ن إرساف أو تقتري وبينت أنه يرشعبدو

ليـه مـن فقـر صـاحب املـال وبالتـايل إىل فقـر املجتمـع تعطيلها ملا يرتتب ع
 .واإلسالم حيارب الفقر ويكافحه وذكرت األدلة عىل ذلك 

وبينت أن سد حاجة األمة فيام يلزمها من صناعة وزراعـة مـن فـروض 
الكفاية التي يأثم اجلميع برتكها مع وجوب االلتزام بالقواعد الرشعية التـي 
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واسـتثامرها وتقييـد ذلـك بعـدم اإلرضار رسمت كيفية اسـتغالل األمـوال 
 .باملجتمع أو األفراد 

وأن الرشيعة سـبقت القـوانني الوضـعية يف إثبـات نظريـة التعـسف يف 
 .استعامل احلق 

أما الفرع الثالث فقد حتدثت فيه عن القيود املالزمة النتقال امللـك مـن 
 :صاحبه األول إىل من بعده يف فرعني 

ة املالك ، وأن املسلمني قد أمجعوا عىل أنه ال جيوز  االنتقال يف حيا:األول 
انتقال ملك إنسان إىل غريه إال برضـاه ثـم ذكـرت احلـاالت التـي أجـازت 

ً امللكية ملصلحة معتربة رشعا كالشفعة وكاحلجر عىل املدين فيها نزعالرشيعة 

وبيع أمواله لوفاء دينه وإمتالك األرايض املجاورة للمسجد إذا ضاق املسجد 
ًالناس وبيع الطعام املحتكر جربا عىل صاحبه عند احلاجة إليه ونحو ذلك مما ب

 .فصلته عند احلديث عن تلك الفقرة من البحث 

 فقد ذكرت فيه قيود إنتقال امللك بعد وفاة املالك إذ أن :أما الفرع الثاين 
 :ًهناك حقوقا تتعلق باملال بعد وفاة املالك ومنها 

ة ، ثم هناك نظام صيينه وجتهيزه وحقوق الدائنني والوحقوق امليت نفسه يف تكف
 .املرياث بمعايريه الدقيقة اإلجبارية التي تكون من حدود األرسة 

اء واآلبـاء نـوكيف أن اإلسـالم وسـط بـني الـشيوعية التـي حتـرم األب
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واألحفاد جهد مورثيهم وبني الرأساملية التي تبيح أن هتـدر الثـروة عـىل يـد 
 .كة جمنون بغي أو كلب أو رش

ية وقد قـسمت احلـديث فيـه إىل داإلرا وكان عن القيود :املطلب الثاين 
 :مطلبني 

يد امللكة عن طريق اآلراء املنفردة كام يف التربع سواء أكـان  يف تق:األول 
التربع باملنعة كاإلعارة أو ببعضها كالتربع باملرور أو املسري ثم ذكرت خالف 

 .العلامء يف لزوم التربع 

 حتدثت عن تقييد امللكية بواسطة التعاقد وذلك كبيع : املطلب الثاين ويف
املنفعة إىل أجل كاإلجارة ويف حالة رهن العني اململوكة وقـد يكـون التقييـد 
عن طريق الرشوط العقدية وذكرت خالف العلامء يف صحة الرشوط وبينت 

حابة أن التحقيق صحتها وأن ذلك مما دل عليه القرآن والـسنة وعمـل الـص
 .رضوان اهللا عليهم 
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 املطلب الثالث

وبدأت احلديث فيه ببيان وظيفة الدولة يف التـرشيع اإلسـالمي بـشكل 
عام ثم بينت وظيفة الدولة يف اجلانب االقتصادي بشكل خـاص وذكـر مـن 

 :ذلك ما يأيت 

 . االهتامم بالصناعات التي حتتاجها األمة -أ

 .ة احلسبة يال مراقبة النشاط االقتصادي عن طريق و-ب

 ضامن احلاجات األساسية لكل رعايا الدولة من مسلمني وذميـني -جـ
 .وذلك بتوفري العالج والغذاء والكساء وكل احلاجات األساسية 

ثم ذكرت وسائل الدولة يف تقييد امللكية ، وقيل دخول يف احلديث عـن 
يف ذلك قررت القاعدة األصلية وهي أنه ال جيوز للحاكم أن يتعرض للناس 

وبعد ذلك حتدثت عن بعض الوسائل التـي جيـوز . أمواهلم إال بحق رشعي 
  للدولة أن تقيد امللكية عن طريقهـا مـع مـا فيهـا مـن خـالل وذكـرت مـن 
ذلك فرض رضائب عىل الناس غري ما قررته الرشيعة من واجبات وحقـوق 

 .يف األصل 

ن ذلـك ثم انتهيت إىل جواز ذلك عند توافر الرشوط التي ذكرهتـا ، ومـ
 ورجحـت جـواز التـسعري هالتسعري عند القائلني بجـوازه إذا وقـع مقتـضا
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ً معقوال للبائع واملشرتي حاجته مـن الـسلع مـن ًاملعقول الذي يضمن ربحا

 .غري حتكم أو ظلم 

وذكـرت خـالف ) الغرامة أو املـصادرة ( ومن ذلك التعزير بأخذ املال 
 جيب أن يعلـم أن از ذلك لكنالعلامء يف هذه القضية وانتهيت إىل ترجيح جو

ز للحاكم املسلم يف األموال التي تكون حمال الرتكاب بعـض التعزير إنام جيو
اجلرائم وهذا غري املصادرة املطلقة ألموال اجلناة أو معظمها مما ال عالقـة لـه 

 .باجلناية التي عزر باملال من أجلها 
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 القسم الثاين

 .عي وفيه حتدثت عن امللكية يف النظام الشيو

هذا وإن كنت قد مهدت لذلك بذكر يشء عن نشأة هذا النظام وأنه قائم 
إال أننـي . عىل أسس فكرية وأن الفصل بينهام مغالطة لواقعه الذي قام عليه 

 .ركزت دراستي عىل اجلوانب االقتصادية 

ثم أنني بذلت جهدي أن تكون الدراسة علميـة خاليـة مـن العواطـف 
 والدليل والربهان فذكرت األسس التي تقوم عليها قائمة عىل اإلقناع باحلجة

االشرتاكية ومن بعدها الشيوعية ثم نقدهتا وملا وصلت يف نقدي إىل موضوع 
ًالتأميم أطلت حوله احلديث مبينا اآلراء التي قيلت حوله وقبـل رشوعـي يف ذكـر 

اخلالف حول جواز التأميم وعدمه ذكرت مجلة من احلقائق القائمة عىل أسس مـن 
احلجة املتفق عليها بني علامء املسلمني املحدثني لتكـون بمثابـة الـضوابط املـسلمة 

 .واملعامل العامة لطريق البحث عن احلق يف هذه القضية 

ًا بعـد واز التـأميم وناقـشتها واحـدجوبعد ذلك ذكرت أدلة من يقول ب
 . ثم ذكرت بعد ذلك أدلة القائلني بعدم اجلواز واحدا

الف األحكام الرشعية التي تدعوا إىل احرتام امللكيـة وأن تلك الفعلة خت
اخلاصة وصيانتها وأن متلك ألمـوال األفـراد إن كـان بـدون تعـويض فهـو 
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اغتصاب وإن كان بتعويض فهو متلك بغري رضا من املالك وأقل ما فيـه أنـه 
 .عقد غري صحيح 

مل مع ما يف التأميم من قتل روح العمل والنشاط واإلبـداع وأن التـأميم 
يوجد يف املجتمـع اإلسـالمي األول مـع مـا يف حتـريم ذلـك يف النـصوص 

 .الرشعية 

وأن املــساواة يف توزيــع الثــروة بــني النــاس بالتــساوي خرافــة ودجــل 
الختالف النـاس يف االسـتعداد والطبـائع والقـدرات عـىل العمـل والكـد 

 .والنشاط 
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 القسم الثالث

 امللكية اخلاصة يف النظم الرأساملية

ا القسم ذكرت األسس العامة التي قام عليها النظـام اإلقتـصادي يف هذ
 .يف اإلجتاه الرأساميل 

 .ًوبينت أن وراء هذا املذهب شعبا يزعم أنه شعب اهللا املختار 

ي االجتـاهني أ يف االجتـاه يلتحـراثم إن النـاظر املتبـرص إذا مـا أطـال 
يعتمد أصال عىل إثـارة الشيوعي والرأساميل فإنه يتبني له أن كال من املذهبني 

الدوافع الذاتية واألنانية فالرأساملية حترتم يف الفرد أنانيته فتضمن لـه حريـة 
ــم  ــن ظل ــرين م ــصيب اآلخ ــام سي ــستهرتة ب ــرين م ــوال اآلخ ــاب أم   إنته

 .وحيف وجور 

والشيوعية تركز دعوهتا عىل أساس من إثارة الـدوافع الذاتيـة وتـسعى 
م ثـ القوة التـي تغـري جمـرى األحـداث جاهدة لتنمية هذه الدوافع بوصفها

تصور لألفراد أن غريهم يرسقهم وينتهب جهدهم فكال املذهبني يعتمد عىل 
إشباع الدوافع الذاتية وينميها من زاوية معينة ولكن الكفر ملـة واحـدة وإن 

 .اختلفت صوره وتعددت أشكاله وألوانه 
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مللـك واإلسـتثامر ًواملذهب الرأساميل يعتمد أساسا عىل مبدأ احلريـة يف ا
واالستهالك وبام أن احلرية هي حجر الزاوية هلذه الفلسفة فقد قمت بنقـدها 
من حيث دعواهم أهنا وسيلة لتحقيق املـصالح العامـة وأهنـا سـبب لتنميـة 
اإلنتاج وأهنا تعبري أصيل عن كرامة اإلنـسان فنقـدهتا مـن الناحيـة العلميـة 

  .والواقعية التي تعيشها الرأساملية اليوم

وبعد احلديث عن سقوط الرأساملية أهبت بأمتنا خاصة وبالعامل عامة أن 
 .خيتار النظام اإلسالمي الذي ارتضاه اهللا لعباده 

 ...واهللا املستعان 
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 .القرآن الكريم  -١

املعـروف بـابن أحكام القرآن ، أبو بكر حممد بن عبد اهللا بـن حممـد  - ٢
ـ ١٣٧٦العريب ، أربعة أجزاء ، الطبعة األوىل ، عيسى احللبي ،   .ه

، ثالثـة أجـزاء ، آن ، أبو بكر أمحـد بـن عـيل اجلـصاصأحكام القر -٣
 .هـ ١٣٤٧املطبعة البهية املرصية 

أحكام األحكام رشح عمدة األحكام ، أبو الفتح حممـد بـن وهـب  -٤
ــق العيــد ، مطب ــة القــشريي املــشهور بــابن دقي عــة الــسنة املحمدي

 .هـ ١٣٧٤

أعالم املوقعني عن رب العـاملني ، أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أيب بكـر  -٥
املعروف بابن قيم اجلوزية ، أربعة أجزاء ، املكتبة التجاريـة الطبعـة 

 .هـ ١٣٧٤األوىل 
                                         

 وهـي التـي ًاألوىل أصالرجعت يف بعض الكتب إىل طبعتني خمتلفتني فاعتربت الطبعتني ) ١(
 . املرجع يف أثناء البحث ع والثانية أشري إليها عند إثباتجبذكرها عند ذكر املرأكتفى 
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األشباه والنظائر ، جالل الـدين عبـد الـرمحن الـسيوطي ، مطبعـة  -٦
 .هـ ١٣٧٨مصطفى احللبي ، 

ف ، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي ، الطبعة األنصا -٧
 .م ١٩٥٥األوىل ، حتقيق حممد حامد الفقي ، 

ــن إدريــس الــشافعي ، طبعــة بــوالق  -٨ ــد اهللا حممــد ب األم ، أبــو عب
 .هـ ١٣٢٤

إحياء علوم الدين ، أبو حامد حممد بن حممد الغـزايل مخـسة أجـزاء  -٩
 .هـ ١٣٨٧مؤسسة احللبي ، 

أبو عبيد القاسم بن سالم ، مكتبـة الكليـات األزهريـة ، األموال ،  - ١٠
 .هـ ١٣٨٨

األحكام السلطانية ، عيل بن حممـد بـن حبيـب املـاوردي ، الطبعـة  - ١١
 .هـ ١٣٨٦الثانية ، مصطفى احللبي 

االكتساب يف الرزق املستطلب ، حممد بن احلسن الشيباين ، مطبعـة  - ١٢
 .هـ ١٣٥٧األنوار ، الطبعة األوىل 

مد باقر الصدر ، دار الفكر ، بريوت ، الطبعـة الرابعـة إقتصادنا ، حم - ١٣
 .هـ ١٣٩٣

www.almoslih.net



  
  ٤٤٣ 

 .أبو حنيفة ، الشيخ حممد أبو زهرة ، دار الفكر العريب ، القاهرة  - ١٤

حممد فاروق / االجتاه اجلامعي يف الترشيع االقتصادي اإلسالمي ، د - ١٥
 .م ١٩٧٠النبهان ، دار الفكر ، بريوت ، الطبعة األوىل 

سالم والنظم املعارصة أبو األعىل املودودي ، أسس االقتصاد بني اإل - ١٦
 .م ١٩٦١دمشق 

 .م ١٩٥٥اإلسالم يف مفرتق الطرق ، حممد أسد ، بريوت ،  - ١٧

الرشكة املتحدة للتوزيع ، بـريوت ، : اإلسالم لألستاذ سعيد حوي  - ١٨
 .هـ ١٣٩٠الطبعة األوىل 

اقامت الرباهني عىل حكم من استغاث بغـري اهللا أو صـدق الكهنـة  - ١٩
 .يني للشيخ عبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد اهللا باز والعراق

مـصطفى الـسباعي الطبعـة الثانيـة ، دمـشق / إشرتاكية اإلسالم د - ٢٠
 .م ١٩٦٠

اإلسالم والتنمية االقتصادية ، جاك أوسرتوي ، ترمجة حممـد نبيـل  - ٢١
 .الطويل ، دار الفكر بدمشق 

 الكتـب اإلسالم واألوضاع االقتصادية للشيخ حممـد الغـزايل ، دار - ٢٢
 . بالقاهرة –احلديثة 
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 ٤٤٤ 

 .أصول االقتصاد السيايس ، حممد عطية مخيس  - ٢٣

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ، عالء الدين أبو بكر بـن مـسعود  - ٢٤
الكاساين امللقب بملك العلامء ، الطبعة األوىل ، رشكـة املطبوعـات 

 .هـ ١٣٢٧العلمية بمرص ، 

حممـد بـن رشـيد ، رشكـة بداية املجتهد وهناية املقتصد أبو الوليـد  - ٢٥
 .املطبوعات العربية ، الطبعة األوىل 

بدائع الفوائد ، أبو عبد اهللا حممـد بـن أيب بكـر املعـروف بـابن قـيم  - ٢٦
 .اجلوزية ، أربعة أجزاء ، إدارة الطباعة املنريية 

البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار ، أمحد بن حييى املرتىض  - ٢٧
 .هـ ١٣٦٨األوىل ، ، مكتبة اخلانجي ، الطبعة 

بلغة السالك ألقرب املسالك عىل الرشح الـصغري أمحـد بـن حممـد  - ٢٨
 .هـ ١٢٧٢الصاوي املالكي ، مطبعة مصطفى احللبي ، 

عيل بن عبـد الـسالم التـسويل ، ط الثانيـة ، / البهجة رشح التحفة  - ٢٩
 .هـ ١٢٧٠مصطفى احللبي 

 رئـيس عبد الرمحن البيضاين/ البديل للرصاع الدموي يف اليمن ، د - ٣٠
 .وزراء اليمن السابق وصاحب كتاب ملاذا نرفض املاركسية 
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  ٤٤٥ 

ري القريش ، ثتفسري القرآن العظيم ، أبو الفدا إسامعيل بن عمر بن ك - ٣١
 .أربعة أجزاء مطبعة عيسى احللبي 

تاج العروس ، رشح القاموس ، حممد مرتـىض الزبيـدي ، بنغـازي  - ٣٢
مش الفـروق  عـىل هـا–ليبيا ، هتذيب الفروق ، حممد عـيل حـسني 

 .هـ ٥٤٦للقرايف ، ط عيسى احللبي 

   والتلويح عىل التنقيح ، التفتازاين مـع حـوايش الفـرتي ومالخـرس - ٣٣
عبد احلكيم ، والتوضيح رشح التنقيح لصدر الرشيعة مع حوايش و

 .هـ ١٣٢٢املرجاين ، املطبعة اخلريية 

مـصطفى : تيسري التحرر ، حممد أمني املعـروف بـأمري بادشـاه ، ط  - ٣٤
 .هـ ١٣٥١بي ، احلل

  حتفــة األحــوذي بــرشح جــامع الرتمــذي ، أبــو العــيل حممــد بــن  - ٣٥
عبد الرمحن بن عبـد الـرحيم املبـاركفوري ، نـرش املكتبـة الـسلفية 

 .هـ ١٣٨٣باملدينة املنورة ، وطبع يف القاهرة عام 

بري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ، شهاب الدين أبو تلخيص احل - ٣٦
قالين نرش املكتبة السلفية باملدينة املنورة ، الفضل أمحد بن عيل العس

 .هـ ١٣٨٤وطبع يف مرص 
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 ٤٤٦ 

الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف ، زكي الـدين أبـو حممـد  - ٣٧
عبد العظيم بن عبد القـوي املنـذري ، ط الثانيـة ، مـصطفى العـيل 

 .هـ ١٣٧٣

التكافل االجتامعي يف اإلسالم للشيخ حممد أبو زهـرة ، دار الفكـر  - ٣٨
 .م ١٩٦٤العريب 

التاج املذهب ألحكام الـذهب رشح مـتن األزهـار يف فقـه األئمـة  - ٣٩
األوىل عيـسى احللبـي : األطهار أمحد بن قاسم العلمي الـيامين ، ط 

 .هـ ١٣٦٦

اجلامع ألحكام القرآن ، حممد بن أمحد األنصاري القرطبي ، الطبعة  - ٤٠
 .هـ ١٣٨٧املصورة عن طبعة دار الكتب 

 القـرآن أبـو جعفـر حممـد بـن جريـر جامع البيان عن تأويل آيات - ٤١
 إىل ًهـ ، وقليال أعود١٣٨٨طفى احللبي الطربي ، الطبعة الثالثة مص

 . حممود شاكر وأمحد هاالطبعة التي حققها وخرج أحاديث

حيـدر آبـاد : مجهرة اللغة ، حممد بن احلـسن بـن دريـد األزدي ، ط - ٤٢
 .هـ ١٣٤٥
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  ٤٤٧ 

ب بـن رجـب جامع العلوم واحلكم ، أبو الفرج عبد الـرمحن شـها - ٤٣
هـــ ، حاشــية ابــن ١٣٨٢الثالثــة مــصطفى احللبــي ، : احلنـبيل ، ط

 :عابدين وهو الكتاب املرسوم 

 املختـار رشح تنـوير األبـصار حممـد األمـني  عىل الدر–تار حرد امل - ٤٤
  الــشهري بــابن عابــدين ثامنيــة أجــزاء ، مطبعــة مــصطفى احللبــي ، 

 .هـ ١٣٨٦الثانية : ط

ري ، حممد بن عرفه الدسوقي أربعة حاشية الدسوقي عىل الرشح الكب - ٤٥
 .أجزاء مطبعة عيسى احللبي 

حاشية اجلمل عـىل رشح املـنهج الـشيخ سـليامن اجلمـل ، املكتبـة  - ٤٦
 .هـ ١٣٥٧التجارية 

حاشية الباجوري عىل رشح ابن قاسم الغزي ، طبعة عيسى احللبي  - ٤٧
 .هـ ٣٤٧

 بـن احلسبة يف اإلسالم ، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم - ٤٨
 .تيمية ، نرش املكتبة العلمية ، املدينة املنورة ، وطبع يف القاهرة 

احلق ومدى سلطة الدولة يف تقييـده ونظريـة التعـسف يف اسـتعامل  - ٤٩
 .م ١٩٦٧فتحي الدريني ، دمشق / احلق ، د
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 ٤٤٨ 

حلية العلامء يف اختالف الفقهاء ، أبو بكر حممد بن أمحـد الـشايش ،  - ٥٠
  .٢٦٥ فقه الشافعي خمطوط يف دار الكتب املرصية ،

حممد ضياء الدين الـريس ، دار املعـارف / اخلراج والنظم املالية ، د - ٥١
 .م ١٩٦١الثالثة ، : بمرص ط

عبـد الكـريم يـونس اخلطيـب ، دار / اخلالفة واإلمامة ، األسـتاذ  - ٥٢
 .الفكر العريب بالقاهرة 

 .الثالثة : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم املطبعة السلفية ط: اخلراج  - ٥٣

  الف يف الفقـه ، حممـد بـن احلـسن الطـويس طبـع يف طهـران ، اخل - ٥٤
 .هـ ١٣٧٧ط الثانية ، 

شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبـد الـرمحن املعـروف : الذخرية  - ٥٥
بالقرايف ، خمطوطة يف تسعة جملدات يف دار الكتـب املـرصية ، رقـم 

١٩٧٨٣.  

لفـضل روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والـسبع املثـاين ، أبـو ا - ٥٦
  شهاب الدين حممود بن عبد اهللا األلـويس ، إدارة الطباعـة املرييـة ، 

 .الثانية : ط 

 .روضة الطالبني ، حمي الدين أبو زكريا النووي  - ٥٧
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  ٤٤٩ 

ض النـضري رشح جممـوع الفقـه الكبـري ، احلـسني بـن حممــد ورالـ - ٥٨
 هـ ز١٣٤٧السياغي ، الطبعة األوىل ، مطبعة السعادة 

ستنقع مطبعة السنة املحمديـة القـاهرة رشح زاد امل: الروض املربع  - ٥٩
 .م ١٩٥٥

املعروف زاد املعاد يف هدى خري العباد ، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر  - ٦٠
ـ ١٣٧٩بابن قيم اجلوزية أربعة أجزاء ، املطبعة املرصية   .ه

 –سبل السالم رشح بلـوغ املـراد ، حممـد بـن إسـامعيل الـصنعاين  - ٦١
 .هـ ١٣٧٠مصطفى احللبي 

ة ، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني املعـروف بـابن سنن ابن ماج - ٦٢
ماجـة ، حتقيــق حممــد فــؤاد عبـد البــاقي ، مطبعــة عيــسى احللبــي 

 .هـ ١٣٧٣

سنن أيب داود سليامن األشـعث بـن إسـحق األزدي السجـستاين ،  - ٦٣
 .الطبعة األوىل ، مصطفى احللبي 

 سنن الرتمـذي ، أبـو عيـسى الرتمـذي ، الطبعـة األوىل مكتبـة دار - ٦٤
 .هـ ١٣٨٨الدعوة بحمص سوريا ، 
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 ٤٥٠ 

السنن الكربى ، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقـي ، مطبـوع  - ٦٥
معــه اجلــوهر النقــي البــن الــرتكامين ، الطبعــة األوىل ، اهلنــد عــام 

 .هـ ١٣٤٤

السرية النبوية ، أبـو حممـد عبـد امللـك بـن هـشام أربعـة أجـزاء ،  - ٦٦
 هـ ز١٣٧٥مصطفى احللبي ، 

أمحد شـلبي ، نـرش / تصاد يف التفكري اإلسالمي ، دالسياسية واالق - ٦٧
 .م ١٩٦٧مكتبة النهضة املرصية ، 

رشح صحيح مسلم ، أبو زكريـا حييـى بـن رشف النـووي الطبعـة  - ٦٨
 .م ١٩٣٠ -هـ ١٣٤٦األوىل ، الطبعة املرصية 

رشح حدود اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن عرفة ، تأليف أبـو عبـد اهللا  - ٦٩
الرصــاص التونــيس ، الطبعــة األوىل حممــد األنــصاري املــشهور ب

 .هـ ١٣٥٠باملطبعة التونسية بتونس 

ايس ، مطبعـة محـص تـرشح جملة األحكام العدلية ، حممد خالد األ - ٧٠
 .هـ ١٣٥٣

رشح الوقاية يف مسائل اهلداية ، در الرشيعة عبيد اهللا بـن مـسعود ،  - ٧١
 .هـ ١٣١٦طبع اهلند 
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  ٤٥١ 

بـدران أبـو / عقـود دالرشيعة اإلسالمية تارخيها ونظرية امللكية وال - ٧٢
 .العينني بدران ، مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية 

شفاء الغليل أبو حممد حممد بن حممد الغزايل مطبعة اإلرشـاد بغـداد  - ٧٣
 .هـ ١٣٩٠

مـصطفى الـسباعي / رشح قانون األحوال الشخـصية الـسوري د - ٧٤
 .هـ ١٣٨١مطبعة جامعة دمشق ، الطبعة اخلامسة 

اري هبامـشه د بن إسامعيل البخ حممصحيح البخاري ، أبو عبد اهللا - ٧٥
 .هـ ١٣٥١حاشية السندي ، املطبعة العلامنية بمرص ، 

صحيح مسلم ، أبو احلسن مسلم بـن احلجـاج مطبعـة حممـد عـيل  - ٧٦
 .صبيح 

 املؤسسة العربيـة –الطرق احلكيمة يف السياسة الرشعية البن القيم  - ٧٧
 .م ١٩٦١للطباعة والنرش 

 حممـد أرشف الـصديقي العظـيم /عون املعبود عىل سنن أيب داود  - ٧٨
 .آبادي 
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 ٤٥٢ 

فتح القدير رشح اهلداية ، كامل الدين حممد بن عبد الواحد املعروف  - ٧٩
بابن اهلامم والتكملة لـشمس الـدين أمحـد املعـروف بقـايض زاده ، 

 .هـ ١٣٥٦املكتبة التجارية 

الفروق ، شهاب الـدين أبـو العبـاس أمحـد بـن إدريـس املـشهور  - ٨٠
 .هـ ١٣٤٦لبي عيسى احل: بالقرايف ، ط

  فتح الباري رشح صحيح البخـاري ، شـهاب الـدين أبـو الفـضل  - ٨١
أمحد بن عيل العسقالين للطبعة البهية بمرص وأرجع كـذلك لطبعـة 

 .احللبي وكذلك للطبعة السلفية 

حممد سالم مذكور النارش مكتبة وهبـة ، مطبعـة / الفقه اإلسالمي  - ٨٢
 .م ١٩٥٥الثانية : الفجالة اجلديدة ، ط 

 .حممد أبو زهرة ، دار الفكر العريب / جتمع اإلسالمي يف امل - ٨٣

فيض القدير رشح اجلـامع الـصغري ، حممـد املـدعو عبـد الـرؤوف  - ٨٤
 .هـ ١٣٥٦األوىل املكتبة التجارية : املناوي ، ط 

ي الدين عيل بـن عبـد الكـايف الـسبكي مكتبـة قفتاوى السبكي ، ت - ٨٥
 .القديس ، بالقاهرة 

 .م ١٩٦٨ريوت يف ظالل القرآن ، سيد قطب ، ب - ٨٦
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  ٤٥٣ 

  حممـد البهـي ، / الفكر اإلسـالمي وصـلته باالسـتعامر الغـريب ، د - ٨٧
 .م ١٩٦٠الثانية ، : ط 

قصة احلضارة ول ، ديورانت ، ترجم وطبـع حتـت إرشاف جامعـة  - ٨٨
 .الدول العربية 

حسن شحاته سعفان الطبعـة / عبد الواحد وايف د/ قصة امللكية د  - ٨٩
 .ـ ه١٣٧٧الثانية ، مكتبة النهضة ، مرص ، 

بـادي ، أالقاموس املحيط ، أبـو طـاهر حممـد بـن يعقـوب الفريوز - ٩٠
 .هـ ١٣٧٣الطبعة اخلامسة املكتبة التجارية الكربى 

القواعد ، أبو الفرج عبد الرمحن بـن أمحـد رجـب احلنـبيل ، مكتبـة  - ٩١
 .هـ ١٣٥٢اخلانجي القاهرة ، الطبعة األوىل ، 

 بـدار الكتـب القواعد ، بدر الدين حممد عبـد اهللا الـزركيل خمطـوط - ٩٢
 . ، فقه شافعي ١١٠٣املرصية برقم 

  قواعــد األحكــام يف مــصالح األنــام ، أبــو حممــد عــز الــدين بــن  - ٩٣
 .هـ ١٣٨٨عبد السالم مكتبة الكليات األزهرية ، القاهرة 

 املطبعة يتكشاف القناع عىل متن اإلمتناع ، منصور بن إدريس البهو - ٩٤
 .هـ ١٣١٩العامرة الرشقية 
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 ٤٥٤ 

 .عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة أبو حممد / الكايف  - ٩٥

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويـل يف وجـوه التأويـل ،  - ٩٦
جار اهللا حممود بـن أمحـد بـن عمـر الزخمـرشي ، مـصطفى احللبـي 

 .هـ ١٣٨٥

لسان العرب ، حممـد بـن بكـر بـن منظـور املـرصي ، دار صـادر ،  - ٩٧
 .هـ ١٣٧٥بريوت 

الشيخان ، حممد فؤاد عبـد البـاقي ، اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه  - ٩٨
 .مطبعة عيسى احللبي 

عبد احلميد متويل ، الطبعـة األوىل ، دار / مبادئ نظام يف اإلسالم د - ٩٩
 .م ١٩٦٧املعارف 

ـ ١٣٨٣املال واحلاكم يف اإلسالم عبد القادر عودة بغداد ،  - ١٠٠  .ه

عبـد الـسالم العبـادي ، مطبـوع / امللكية يف الرشيعة اإلسـالمية د -١٠١
  .إستنسل

مسألة ملكية األرض يف اإلسالم ، أبـو األعـىل املـودودي ، مكتبـة  -١٠٢
 . دمشق –الشباب املسلم 
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  ٤٥٥ 

   امللل واألهـواء  والنحـل  والنحل للشهرستاين مطبوع هبامشامللل -١٠٣
 .هـ ١٣١٧ط أوىل 

صـويف أبـو طالـب دار النهـضة العربيـة / مبادئ تاريخ القـانون د -١٠٤
 .بالقاهرة 

ع اللغة العربيـة جممساتذة بإرشاف املعجم الوسيط ، جمموعة من األ -١٠٥
 .، طبعة املجمع 

للـسيد أيب النـرص أمحـد احلـسني دار الكتـب / امللكية يف اإلسالم  -١٠٦
 .احلديثة 

 .م ١٩٦٠معجم متن اللغة الشيخ أمحد رضا بريوت ،  -١٠٧

ـام  - ١٠٨ ـ ،  ١٣٨١جمموع فتاوى شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ، الطبعـة األوىل ع هـ
 .د الرمحن بن قاسم وابنه حممد مطابع الرياض ، مجع وترتيب عب

املؤمتر األول ملجمع البحوث اإلسالمية جممع البحـوث اإلسـالمية  -١٠٩
 .هـ ١٣٨٣

امللكية يف الرشيعة اإلسالمية الشيخ عيل اخلفيـف معهـد البحـوث  -١١٠
 .م ١٩٦٩والدراسات العربية 
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 ٤٥٦ 

 –املوافقات يف أصول الرشيعة أبو إسحاق إبراهيم موسى الشاطبي  - ١١١
 .م ١٩٧٠ة الكربى وكذلك طبعة حممد عهىل صبيح املكتبة التجاري

  ة دمــشق فى الزرقــا جامعــاملــدخل الفقهــي العــام للــشيخ مــصط -١١٢
 .م ١٩٥٠

 مطبعة –حممد مصطفى شلبي /  بالفقه اإلسالمي ياملدخل التعريف -١١٣
 هـ ١٣٨٣دار التأليف 

 عرشة أجزاء –املغني ، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة  -١١٤
هـ ويف بعض األحيان إىل الطبعة التـي نـرشهتا ١٣٩٠رة مكتبة القاه

 .يها عند ذكرها مكتبة الرياض ، وأشري إل

ن سعيد بن حزم مكتبة اجلمهورية القـاهرة  ب أبو عيل بن أمحداملحىل -١١٥
 .م ١٩٦٧

ـ ١٣٥٧األوىل : هرة ط زو لكية ونظرية العقد الشيخ حممد أبامل - ١١٦  .ه

مي الشيخ مصطفى لفقه اإلسالاملدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف ا -١١٧
 .هـ ١٣٨١الرابعة : ق الزرقا جامعة دمش

  ى اإلرادات تقي الدين حممد بن أمحد الفتـوحي حتقيـق الـشيخ منته -١١٨
 .هـ ١٣٨١عبد الغني عبد اخلالق مكتبة دار العروبة 
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  ٤٥٧ 

املعجم املفهرس لأللفاظ القرآن الكريم حممد فؤاد عبـد البـاقي دار  -١١٩
 .الشعب بالقاهرة 

 مكتبة القدس –زوائد ومنبع الفوائد نور الدين عىل اهليثمي  الجممع -١٢٠
 .هـ ١٣٥٢بالقاهرة ، 

املستدرك عىل الـصحيحني أبـو عبـد اهللا حممـد بـن عبـد املعـروف  -١٢١
باحلاكم النيسابوري وهبامشه تلخيص  املستدرك للذمى حيدر آبـاد 

 .هـ ١٣٤١اهلند الطبعة األوىل 

الطبعـة األوىل ، . البـاجي ى رشح املوطـأ أبـو الوليـد سـليامن قاملنت -١٢٢
 .هـ ١٣٢٢مطبعة السعادة 

 .عبد السميع املرصي / مقومات االقتصاد اإلسالمي  -١٢٣

مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج الشيخ حممد الـرشبيني  -١٢٤
  ،١٣٧٧اخلطيب ، طبعة مصطفى احللبي 

املجموع رشح املهذب ، حمـي الـدين أبـو زكريـا ، حييـى بـن رشف  -١٢٥
 .نرش مطبعة اإلمام لصاحبها زكريا عيل يوسف النووي ، 

أبو إسحاق إبراهيم يوسف الـشريازي ، الطبعـة الثانيـة ، : املهذب  -١٢٦
 .مصطفى احللبي 
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 ٤٥٨ 

املـصباح املنــري يف غريـب الــرشح الكبــري للرافعـي ، أمحــد املقــري  -١٢٧
 .هـ ١٣٤٧الفيومي مطبعة عيسى احللبي 

ايب مطبـوع مـع رشح سنن أيب داود أبو سـليامن اخلطـ: معامل السنن  - ١٢٨
ـ ١٣٦٧خمترص سنن أيب داود مطبعة أنصار السنة املحمدية   .ه

 . املكتبة التجارية –مقدمة بن خلدون ، عبد الرمحن بن خلدون  - ١٢٩

حمارضات يف الوقف الشيخ حممد أبو زهرة معهد الدراسات العربية  -١٣٠
 .م ١٩٥٩العالية 

 .ملرصية  مكتبة النهضة ا–حممد فؤاد إبراهيم / مبادئ علم املالية د - ١٣١

 .مذكرة يف طرق القضاء الشيخ عبد العال عطوة  -١٣٢

 .مفتاح دار السعادة البن قيم اجلوزية  -١٣٣

مــصطفى اخلــشاب القــاهرة ، / النظريــات واملــذاهب الــسياسية د -١٣٤
 .م ١٩٥٥

  نيــل األوطــار رشح منتقــى األخيــار مــن أحاديــث ســيد األخيــار  -١٣٥
 .حممد بن عىل الشوكاين مصطفى احللبي 
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   املنهـاج حممـد بـن أيب العبـاس أمحـد بـن محـزة هناية املحتاج رشح -١٣٦
ي ب بالشافعي الصغري مع هوامشه مطبعة مصطفى احلل الشهريالرميل

 .هـ ١٣٨٦

ـ ١٣٦٨لعقد البن تيمية مطبعة أنصار السنة املحمدية انظرية  - ١٣٧  .ه

ابكي الطبعة املصورة عن تأبو املحاسن يوسف األ: النجوم الزاهرة  -١٣٨
 .طبعة دار الكتب 

كتاب اشـرتاكية اإلسـالم للـشيخ حممـد احلامـد دمـشق نظرات يف  -١٣٩
 .م ١٩٦٣

  اهلدايــة ورشوحهــا املوســومة بــرشح العنايــة عــىل اهلدايــة املكتبــة -١٤٠
 . التجارية 

حممـد عـيل حنبولـة الطبعـة / الوظيفة اإلجتامعية امللكية اخلاصة د -١٤١
 .م ١٩٧٤األوىل 

ة عبد الرازق السنهوري دار النهض/ الوسيط رشح القانون املدين د -١٤٢
العربية وتركت ذكر بعض الكتب اكتفـاء بـذكرها يف أثنـاء البحـث 

 .وهي تلك التي أحلت عليها يف بعض األمور 

 ...وباهللا التوفيق 
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 ٤٦٠ 
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  ٤٦١ 

 

  

 ٥ ......................................................................تصدير

 ٧ ...............................................................مقدمة البحث

 ١٥ .................................ملحة عن نشأة نظام ملكية وتطوره التارخيي

 املطلب األول 

 ١٧ ........................................... يف املجتمع البرشي األولامللكية

 املطلب الثاين

 ٢٥ ...........ملحة موجزة عن امللكية يف العصور املختلفة حتى العرص احلديث

 امللكية يف بعض األديان 

 ٢٦ .........................................................امللكية عند اليهود
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 ٤٦٢ 

  

 ٣١ ........................................................امللكية يف النرصانية

 ٣٣ ............................................امللكية يف بعض النحل األخرى

 ٣٥......................................:امللكية يف بعض احلضارات القديمة 

 ٣٥ ........................................................نييامللكية عند البابل

 ٣٥ ................................................امللكية يف احلضارة الفارسية

 ٣٧ .........................................................امللكية عند اليونان

 ٣٩ ........................................................امللكية عند الرومان

 ٤١ ......................................امللكية يف املجتمع العريب قبل اإلسالم

 ٤٣ ................................................امللكية يف العصور الوسطى

 املبحث األول

 الفرع األول

 ٤٥ .............................................................تعريف امللكية

 ٤٥ .....................................................تعريف امللكية يف اللغة

 ٤٦ .............................................. امللكية يف االصطالحتعريف
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  ٤٦٣ 

  

 ٤٨ .....................................نقد التعاريف مع ذكر التعريف املختار

 ٥١ ........................................تعريف امللكية يف القوانني الوضعية

 الفرع الثاين

 ٥٢ ..............................................أدلة مرشوعية امللكية اخلاصة

 ٥٢ .........................................................من القرآن الكريم

 ٥٦ ...............................................من احلديث النبوي الرشيف

 ٥٧ .....................................حب التملك غريزة فطر اإلنسان عليها

 ٦١ ................................................ بني العقيدة وامللكيةالعالقة

 املبحث الثاين

 ٦٣ ................................................................أنواع امللك

 املطلب األول

 ٦٥ ...........................................بيان حقيقة املال يف اللغة والرشع

 الفرع األول

 ٦٥ ................................................. واالصطالحاملال يف اللغة
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 ٤٦٤ 

  

 ٦٥ ...............................................................املال يف اللغة

 ٦٦ ........................................................املال يف االصطالح

 الفرع الثاين

 ٦٩ ................................................لملكيةلتقسيم املال بالنسبة 

 الثالفرع الث

 ٧١ ................................................................أقسام املال

 ٧١ .................قوم ومال غري متقومتتقسيم املال من حيث ضامنه إىل مال م

 ٧٣ ...................تقسيم املال من حيث االستقرار والثبات إىل  عقار منقول

 ٧٤ ................. وقيميتقسيم املال من حيث متاثل أجزائه وعدمها إىل مثيل

 املطلب الثاين

 ٧٧ ................................................................أنواع امللك

 ٧٨ ........................................................ملك العني واملنفعة

 ٧٩ ...................................................بدون املنفعةملك العني 

 ٨٠ ...................................................ملك املنفعة بدون العني

 ٨٣ ............................................اختالف الفقهاء يف مالية املنافع
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 ٨٥ .....................................................خصائص ملك املنفعة

 ٨٦ ..............................................................ملك االنتفاع

 ٨٧ ...............................................باحةالفرق بني التمليك واإل

 ٨٨ .......................................الفرق بني ملك املنفعة وحق االنتفاع

 ٨٩ ................................................................ملك الدين

 املطلب الثالث

 ٩٣ .................................................أنواع امللك باعتبار صاحبه

 املسألة األوىل

 ٩٤ ........................................امللكية العامة يف الرشيعة اإلسالمية

 الفرع األول

 ٩٤ ..........................................القاعدة األساسية امللكية اجلامعية

 الفرع الثاين

 ٩٩ ...................................صورامللكية العامة يف الرشيعة اإلسالمية

 ١٠٢ ..................................................اخلالف يف ملكية املعادن
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 ٤٦٦ 

  

 ١٠٦ ..............................ترجيح الرأي املختار يف مسألة ملكية املعادن

 املسألة الثانية

 ١٠٩ ..........................................................ملكية بيت املال

 ١١٠ ..........................................................موارد بيت املال

 املطلب الرابع

 ١١٧ ................................................أنواع امللك باعتبار صورته

  ١١٧...............................................امللك املتميز وامللك الشائع

 ١١٩ ........................................................أقسام امللك املشاع

 املبحث الثالث

 ١٢١ ..................................................أسباب التملك املرشوع

 املطلب األول

 ١٢٣ ...............................................احلث عىل الكسب وحكمه

 املطلب الثاين

 ١٢٧ ....................................................نيف أسباب امللكيةتص
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  ٤٦٧ 

  

 املطلب األول

 ١٣١ ........................................األسباب املرتتبة عىل اجلهد اخلاص

 الفرع األول

 ١٣١ ...............................................األجرة عىل العمل املرشوع

 الفرع الثاين

 ١٣٧ ...................................................................التجارة

 الفرع الثالث

 ١٤١ ........................................................الصناعة والزراعة

 الفرع الرابع

 ١٤٧ .................................................االستيالء عىل املال املباح

 ١٤٧ ................................................................املال املباح

 ١٤٨ ......................................................دامستيالء عىل اجلاال

 ١٥١ .......................................................االستيالء عىل النار

 ١٥٣ ....................................................إحياء األرايض املوات
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 ٤٦٨ 

  

 ١٥٤ ..................................................................التحجري

 ١٥٥ .......................................................حتديد مدة التحجري

 ١٥٧ ....................................................إحياء األرايض املوات

 ١٥٨ ...........................خالف العلامء يف ملك األرايض املوات باإلحياء

 ١٦٠ ...........................................................رشوط اإلحياء

 ١٦٢ ...................................االستيالء عىل املعادن يف األرض املباحة

 ١٦٣ ......................................................االستيالء عىل الكنز

 ١٦٥ .......................................... – الكأل –االستيالء عىل النبات 

 ١٦٦ ........................................ – الصيد –االستيالء عىل احليوان 

 املطلب الثاين

 ١٦٩ ...............................................الكسب املرتتب عىل اجلهاد

 ١٧٠ ...................................................................الغنيمة

 ١٧١ ....................................................السلب ومتى يملك ؟

 ١٧٣ ......................................ل ودليل مرشوعيته واحلكمة منهفالن
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 املطلب الثالث

 ١٧٥ ...........................................ب املرتتب عىل إرادة الغريالكس

 الفرع األول

 ١٧٥ ...................................................................الوصية

 الفرع الثاين

 ١٨١ ......................................................................اهلبة

 الفرع الثالث

 ١٨٣ ......................................................االنفاق يف سبيل اهللا

 الفرع الرابع

 ١٨٧ ...................................................................الوقف

 ١٨٧ .............................................................ماهية الوقف

 ١٨٩ .......................................خالصة آراء العلامء يف لزوم الوقف

 الفرع اخلامس

 ١٩١ ..................................................................اإلقطاع
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 ٤٧٠ 

  

 ١٩٣ ............................................................أنواع اإلقطاع

 ١٩٣ ...........................................................إقطاع التمليك

 ١٩٥ .........................................................إقالع االستغالل

 ١٩٦ ............................................................إقطاع األرفاق

 املطلب الرابع

 ١٩٩ ..........................................األسباب املباحة باحلكم الرشعي

 الفرع األول

 ٢٠١ ....................................................................الزكاة

 ٢٠٢ ............................................................وجوب الزكاة

 ٢٠٣ ...........................................................مصارف الزكاة

 الفرع الثاين

 ٢٠٩ .............................................................نظام النفقات

 الفرع الثالث

 ٢١٣ ...................................................................املرياث
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  ٤٧١ 

  

 الفرع الرابع

 ٢١٧ ...........................................................الكفاراتنظام 

 ٢١٨ .............................................كفارة اإلفطار يف هنار رمضان

 ٢١٩ .............................................................كفارة الظهار

 ٢٢١ ..............................................................كفارة اليمني

 ٢٢١ .............................................................كفارة احليض

 ٢٢٢ ...............................................................كفارة القتل

 ٢٢٣ ......................................................كفارة إفساد اإلحرام

 املبحث الرابع

 ٢٢٥ ...................................األسباب التي يمنع التملك عن طريقها

 ٢٢٥ ............................................................مقدمة البحث

 الفرع األول

 ٢٢٩ .................................................العقود املنهي عنها لذاهتا 

 ٢٢٩ ....................األعيان التي ال تشتمل عىل منفعة مقصودة عند الشارع
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 ٤٧٢ 

  

 ٢٢٩ ..................................................األعيان واملنافع املحرمة

 الفرع الثاين

 ٢٣٥ ................................................................عقود الربا

 الفرع الثالث

 ٢٤١ .................................................................االحتكار

 ٢٤١ ..................................النصوص الواردة يف النهي عن االحتكار

 ٢٤٥ ...........................................................حكم االحتكار

 الفرع الرابع

 ٢٤٩ ............................... باألسعارحتريم التملك عن طريق التالعب

 الفرع اخلامس

 ٢٥٣ ......................................................بيوع الغرر واجلهالة

 ٢٥٤ ..........................التأمني وبيان حكمه والرد عىل شبهة املجيزين له

 ٢٦٠ ........................................................البديل عن التأمني
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  ٤٧٣ 

  

 الفرع السادس

 ٢٦٣ ...حتريم التملك عن طريق اإلجارة التي ال يقوم فيها املستأجر بام وكل إليه

 الفرع السابع

 ٢٦٥ ....................لوصف خارج عن العقد واملتعاقدينعقود منهي عنها 

 ٢٦٥ .............................................البيع بعد النداء الثاين للجمعة

 ٢٦٥ ................................................ًبيع العصري ملن يتخذه مخرا

 الفرع الثامن

 ٢٦٧ ...............................................)امليرس واليانصيب ( القامر 

 الفرع التاسع

 ٢٧١ ....................................................الرشوة وما يف حكمها

 الفرع العارش

 ٢٧٧ ............................................الرسقة والغصب واالختالس

 ٢٨٠ ...................................ريق حمرماز عن طحكم األموال التي حت
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 ٤٧٤ 

  

 املبحث اخلامس

 ٢٨٣ ....................................خصائص امللكية يف الرشيعة اإلسالمية

 املطلب األول

 ٢٨٤ ............................اخلصائص التي تربؤ حقيقة امللك بشكل إمجايل

 الفرع األول

 ٢٨٥ ..............إذا ثبت امللك صار لصاحبه حق االنتفاع والترصف الرشعي

 الفرع الثاين

 ٢٨٧ ............................................................ملكية األعيان

 الفرع الثالث

 ٢٨٩ ..............................ملكية األعيان تثبت مؤبدة غري ثابتة للتوقيت

 املطلب الثاين

 ٢٩٥ ....................اخلصائص التي تربز طبيعة امللك يف الرشيعة اإلسالمية

 الفرع األول

 ٢٩٧ .......................................امللك استخالف إهلي ومنحة ربانية
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  ٤٧٥ 

  

 الفرع الثاين

 ٣٠٥ .................................ملحدثني من طبيعة امللكيةاموقف الفقهاء 

 ٣٠٥ .............اإلسالمية تأخذ بامللكية املطلقة والرد عليهالقول بأن الرشيعة 

 ٢٠٦ ...............القول بأن امللكية وظيفة اجتامعية مع ذكر األدلة والرد عليها

  بأن امللكية حق لصاحبها وتؤدي وظيفة اجتامعية وذكر : القول الثالث 
 ٣٠٩ ............................................األدلة عىل ذلك                         

 املبحث السادس

 ٣١٧ .................................يف الرشيعة اإلسالمية  اخلاصةقيود امللكية

 ٣١٧ ..........مقدمة تتضمن قيام الرشيعة عىل التوازن البديع بني املادة والروح

 املطلب األول

 ٣٢٣ ...................................................القيود املالزمة للملكية

  األولالفرع

 ٣٢٥ ...........................................القيود املالزمة ألسباب التملك

 الفرع الثاين

 ٣٢٧ ..........................................القيود املالزمة لكيفية االستعامل
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 ٤٧٦ 

  

 ٣٢٩ ...........................تريقرصف يف املال يف غري رسف وال تإحسان الت

 ٣٣١ ...........................................................احلجر وحكمته

 ٣٣٣ ........................رضورة استثامر املالك ألمواله وعدم جواز تعطيلها

 ٣٣٥ .......................وجوب االلتزام بالقواعد الرشعية الستثامر األموال

 ٣٣٦ ......................ًرضار بغريه فردا أو مجاعةتقييد حرية املالك بعدم اإل

 ٣٣٧ ...............................................منع الترصف املرض باألفراد

 ٣٤٠ ..............................................ترصف املرض باملجتمعمنع ال

 الفرع الثالث

 ٣٤٣ ................القيود املالزمة النتقال امللك من صاحبه األول إىل من بعده

 ٣٤٤ ................................... عند البيع والرشاءوجوب توافر الرىض

 ٣٤٦ ...................................................................الشفعة

 ٣٤٦ ...................................احلجر عىل املدين وبيع أمواله لوفاء دينه

 الفرع الرابع

 ٣٤٩ .........................................قيود انتقال امللك بعد وفاة املالك
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  ٤٧٧ 

  

 املطلب الثاين

 ٣٥٣ ............................................................القيود اإلدارية

 الفرع األول

 ٣٥٥ ....................................امللكية عن طريق اإلرادة املنفردةتقييد 

 الفرع الثاين

 ٢٥٧ ............................................تقييد امللكية عن طريق التعاقد

 املطلب الثالث

 ٣٦٣ .........................................................القيود االستثنائية

 ٣٦٣ ..........................مقدمة لبيان وظيفة الدولة يف الترشيع اإلسالمي

 ٣٦٥ ...................................... االقتصاديوظيفة الدولة يف اجلانب

 ٣٦٧ .............................................وسائل الدولة يف تقييد امللكية

  فرض رضائب عىل الناس غري ما قررته الرشيعة من حقوق وواجبات 
 ٣٦٨ ...................................................................التسعري

 ٣٧١ .................................) أو املصادرة الغرامة( التعزير بأخذ املال 
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 ٤٧٨ 

  

  القسم الثاني
 

 ٣٧٧ ..............................................ماهي االشرتاكية والشيوعية

 ٣٧٧ ...................................................دمة عن أصل نشأهتامق

 ٣٧٨ .....................................املعامل الرئيسية لالشرتاكية والشيوعية

 ٣٧٨ ............كون واحلياة من الناحية الفكريةنظرة الشيوعية إىل اإلنسان وال

 ٣٨٠ ...............................................................نقد املذهب

 ٣٨١ .........................................................حمو الطبقية: ًأوال 

 ٣٨١ ....مثال موضح تعمق الطبقية وتغلغلها داخل الصفوف القيادية الشيوعية

 ٣٨٢ .................................................لدكتاتوريةالسلطة ا: ًثانيا 

 ٣٨٥ .............................................................التأميم: ًثالثا 

 ٣٨٦ ........................................................بيان حقيقة التأميم

 ٣٨٨ ....................املساواة بني الناس يف التملك بعيد عن الفطرة واحلقيقة

 ٣٩٠ ............................أدلة من يقول بجواز التأميم والرد عليها: ًأوال 

 ٣٩٠ .................االستدالل بحديث الناس رشكاء يف ثالث ، والرد عليهم

 ٣٩٢ ..........................................االستدالل باحلمى والرد عليهم
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  ٤٧٩ 

  

 ٣٩٥ ..........................................االستدالل بالوقف والرد عليهم

 ٣٩٥ .................................االستدالل ببيع مال املحتكر والرد عليهم

 ٣٩٦ ........................االستدالل بحديث سمرة بن جندب والرد عليهم

 ٣٩٦ ...........................................أدلة القائلني بعدم جواز التأميم

  القسم الثالث
 

 ٤٠٥ ..................................................املعامل الرئيسية للرأساملية

 ٤٠٧ ..............................د األسس التي قام عليها املذهب الرأساميلنق

 ٤١٠ ................................هل احلرية وسيلة لتحقيق املصالح العامة ؟

 ٤١٢ ..................................................سقوط املذهب الرأساميل

 ٤١٥ ............................................اخلامتة ونتائج املباحث السابقة

 وأخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله

 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
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