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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 مقدمة
 

اليت يعتنقها اإلنسان، فالنهضة ال  1من املقومات الرئيسية لنهضة األمة اإليديولوجية
ن طريق االرتفاع اخلُلقي فحسب، بل ال بد من من طريق التقدم االقتصادي، وال ميت 

تمع على حد سواء.   االرتفاع الفكري لدى الفرد وا
رتفاعه النهضُة هو الفكُر الذي يتناول وجهة النظر يف احلياةِ   والفكر الذي حتصُل 

ا، ألن معىن ارتفاعه هو االنتقال من الناحية احليوانيِة البحتة إىل الناحية  وما يتعلُق 
ولكنه فكر غريزي منخفض بينما تنظيم اإلنسانية السامية. فاحلصول على الطعام فكر، 

احلصول على الطعام فكر أعلى منه، والفكر املتعلق بتنظيم شؤون األسرة فكر، ولكن الفكَر 
 ً عتباره إنسا املتعلق بشؤون القوم أعلى منه. إّال أن الفكر املتعلق بتنظيم شؤوِن اإلنساِن، 

ضة. ال فرًدا، هو أعلى األفكار، ومن هنا كان مثُل هذا   الفكر هو الذي حيّقُق 
الت، ويؤلفون  هل سيبقى املوجهون خيطبون على املنابر، ويكتبون يف الصحف وا
م يف دّوامة األلفاظ  الكتَب، ويدعون الناَس إىل الروابط القومية والروابط الوطنية، ويغرقو

                                                           
نة من كلمتين:   1  وتعني األفكار،  IDEESاإليديولوجية: لفظة أجنبية وليست عربية، ففي اللغة الفرنسية هي مكوَّ
  وتعني العلم، أي أنَّ اإليديولوجية هي علم األفكار أو علم المعاني. Logieو

فها أهل الفكر وفقهاء القانون على أنها  حصيلة فكرية تقوم «هذا في المعنى اللغوي وأما في المعنى االصطالحي فقد عرَّ
مجموعة من العقائد والقيم المتصلة بتراث على تصور شامل للوجود، أي لما هو كائن وما سيكون، وتنبثق عن 
  .»حضاري معين، فترسم إطار حركة جماعية معينة، وتحدد لها معالم أهدافها
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عمار، دون أن يكوَن الطنانِة، ويرددوَن على أمساعهم، حبماسة، كلمات التحرر وحماربِة االست
  هلذا كله أي واقع، ودون أن يكون له أي معىن يتعّلُق بوجهِة النظر يف احلياة؟

املبدأ، ويُعيُد كلَّ  يف احلياة، ويُعرِّف تعلقة بوجهِة النظرذا الكتاُب حيّدُد املفاهيَم امله
الرأمسايل، أو ومصدره، سواٌء كان هذا الفكر منبثًقا عن املبدأ الدميقراطي  أهفكر إىل منش

االشرتاكي الشيوعي، أو اإلسالم، ويف الوقت نفسه يدعو اإلنسان لريتبط مع اإلنسان على 
ي، وأن ُمييِّز بَني فكٍر وفكٍر حىت ينتهي إىل النهضة الصحيحِة أأساس الرابط الفكري أي املبد

  أي إىل اإليديولوجيِة املثلى.
ملها لغريه عن طريق االتصاِل احلي، وإذا ملَس القارئ صحة هذه األفكار فعليه أن حيَْ 

  وأن يناقشها معه، لتمكينه من ملس واقعها وإدراك أحقيتها.
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 رابطَُة املَْبَدأ ِهَي الَراِبطَُة القويَّة املَِتيَنة
 ولْيَسِت الراِبطَة القومّية َوال الوطِنيَّة

 َواملَبَدأ
الفارسيّ ُهو الذي رََبَط بـَْني ُحمَّمٍد الَعرّيب وَسَلماْن   

 وُصَهيب الّرومّي َوبالل احلبشّي َمَع أنـُّهْم ُخمْتِلُفو
 اللَغاِت َوالَقوميَّات َواألوطاِن والَعاداِت َوالتقاليد

 َواملَبَدأ
َعَد بني ُحمّمٍد َوأيب ُسْفياَن وأيب َجْهلٍ  َ  ُهو الذي 

 وَأيب َهلٍَب َمَع أنـُّهْم من قَبيلٍة َواِحَدة وقومّيٍة واحدةٍ 
واللَغُة َواِحَدة  نـَْفس الَعاداُت َوالتقالِيُد نفسهاوَهلُمُ   

َثالثة ىُء يف الَعاملَ واملَباد  
 الدّميقراطية الرأمسالية     و     االشرتاكية الشُيوعية

 َواإلْسالم
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 الَمْبدأ
العامِّ فكٌر أساسّي  حاملبدأ، يف الّلغة، مصدٌر ميمّي مْن بَدأ يبَدُأ َمْبَدأً، ويف االصطال  الناَس أطلُقوا املبادَئ على أفكاٍر فرعّيٍة، ميِكن أْن تـُْبىن ة. غَري أنّ  عليه األفكار الفرعيّ تـُْبىن

ا أفكاٌر أساسّيٌة. فقالوا: إّن التعاوَن مبدأ، وإّن  ّ عليها أفكاٌر ُأخرى فرعّيٌة أيًضا، على اعتباِر أ
بادئ االجتماع، وهكذا. االجتماَع مبدأ، وقالوا: مبادئ االقتصاِد، ومبادئ األخالِق، وم

واحلقيقة أّن هذِه ليست مبادَئ، َبْل هي قواعُد أْو أفكاٌر. وكوُن هِذه األفكاِر والقواعِد تُبىن 
ا ليسْت أفكارًا أساسّيًة، فالوفاء فرٌع ال  عليها أفكاٌر فرعّيٌة، ال ُخيَّوهلا أن تصبَح مبادَئ، ألّ

ة شرعّياِن مأخوذاِن مَن القرآِن الكرمي ومن السنّ كمان ، والصدق فرٌع ال أساٌس، ومها حُ أساسٌ 
  النبوية الشريفة.

نها نظام، أو كان ِفْكرًا مإال إذا كان عقيدة ينبثق  هذا ال ُيسّمى الفكر مبدأً  وعلى
  نه أفكاٌر فرعية ملعاجلة مجيع شؤون احلياة بوجه عام.مأساسيا تنبثق 

  نشوء املبدأ:
مُ إمّ واملبَدأُ ينشُأ يف ذهِن شخٍص،  ره بتبليِغِه، وإّما بَِعبَقرِيٍة ا بوحي هللا، يلقي به إليه و
  إْشرَاقّيٍة يتّم تصّورُه يف ِذْهِن صاِحِبَها.

واملبدُأ الذي ينشُأ بوحي ِهللا هَو املبدُأ الصحيح ألنّه من خالق الكون واإلنسان 
  لصالة والسالم.. وال يكون هذا إالَّ لألنبياء عليهم اواحلياِة، وهو مبدأ قْطِعيٌّ 

شٌئ عن  وأّما املبدُأ الذي تُوحيِه العبقريّة فال يصل إىل كمالية املبدأ املوحى به، ألنُّه 
حيٍة ُأخرى فإنَّ فـَْهَم عقٍل حمدوٍد يعجز عِن اإلحاطِة  حيٍة، ومْن  لوجوِد. هذا مْن 
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لبيئِة اليت يعش فيها، ما يُ اإلنساِن للتنظيِم ُعْرَضٌة للتفاوِت واالختالِف والتناقِض  نتج والتأثِر 
  يف أغلب األحيان األنظمة املتناقضة اليت تؤدي إىل شقاء اإلنسان.

  ن العقيدة:مانبثاق النظَام 
ِن العقيدِة، فاملبدُأ الشيوعّي جيعل نظامه مبنًيا موأّما من حيُث كيفّيُة انبثاِق النظاِم 

تمع حمل األفراد يف متلك على امللكية اجلماعية لوسائل اإلنتاج،  أي أنه يرمي إىل إحالل ا
  وسائل اإلنتاج ووسائل توزيعه بني الناس.

ملقابل فاملبدُأ الرأمساّيل يرى أّن اإلنساَن، ال بّد له من أْن يضَع نظاًما لنفسِه، ومَن  و
خذ نظاَمه من واِقِعه، ويضعه بنفِسه، ولذلك قامت الرأمسا ا، فصاَر  لية على احلياِة ذا

ك وسائل اإلنتاج، بينما العمال تقديس امللكية الفردية حبيث يستطيع الرأمساليون امتال
تمع يقومون بوضع تلك الوسائل موضع التطبيق.   والفالحون وغريهم من الطبقات يف ا

ما  ن الفكريّتان: الشيوعية والرأمسالية خمفقتني، أل من أجل ذلك كانت القياد
  فطرِة، وغري مبنيتني على العقل.متناقضتان مع ال

أّما اإلسالم فريى أن هللا جعَل لإلنسان نظاًما يف احلياِة، يسري عليِه، وأرسَل سّيد 
حممًدا صلى هللا عليه وآله وسلم مبلًِّغا، فعلى اإلنسان أن يدرس املشكلة مستنبطًا حلَّها من 

  الكتاب والسنة.
وأما من حيث املقاييس احلياتية فاملبدأ ن العقيدة، مهذا من حيث انبثاق النظام 

الشيوعّي يرى أّن املاّديَة، أي النظاَم املادّي، هي املقياس يف احلياِة، ويتطّور بتطوِر هذا 
واملبدأُ الرأمساّيل يرى أن مقياَس األعماِل يف احلياِة هو املنفعُة، وحبسب املنفعة تُقاُس  املقياِس.

ياس األعماِل يف احلياِة هو احلالل واحلراُم، أي أوامُر هللا األعماُل. واإلسالُم يرى أّن مق
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ونواهيِه، فاحلالل يُعمُل، واحلراُم يُرتَُك، وال يتّطوُر ذلك وال يتغُري، وال حتكم فيِه املنفعُة بِل 
  الشرُع هو الذي حيكُم.
  تنفيُذ النظام:

لدولة، أّما من حيُث تنفيُذ النظام فاملبدأُ الشيوعّي يرى أّن كل شؤون  تمع منوطة  ا
واجلماعة نيابًة عنهْم،  فهي وحدها اليت تنّفُذ النظاَم بقّوِة اجلندّي والقانون، وتتوىل شؤون الفرِد 

   تطويَر النظام.كما تتوّىل 
ت، فإذا اعتدى أحٌد على ُحريِّة غريه  وضامنةً  والرأمساليُة جتعل الدولة حاميةً  للحر

د على السلطة ألن جتريد الفرد من حريته معناه جتريده يْ رية قَـ منعت هذا االعتداَء، أي أن احل
من إنسانيته. فاملهم أالَّ يعتدي أحٌد على حريِّة اآلخرين، ولو استغّلهم وأكل حقوقهم، على 
ت،  أن يتخذ ذلك صورَة الرضا الظاهرّي. والدولُة موجودة لضمان هذا النوع من احلر

  يف ذلك على قوة اجلندي. وضمان عدم التعرض هلا، وهي تعتمد
وأما اإلسالم فالنظام فيه ُيطَبَُّق بدافع تقوى هللا تعاىل، وشعور اجلماعة بعدالته، 
يت سلطان الدولة أو قوة  ملعروف والنهي عن املنكر، وأخريًا  ألمر  وتعاون األمة مع احلاكم 

  اجلندي لتنفيذ القوانني.
اجلماعة، وال تتوىل عن الفرد شؤونه إالَّ إذا  والدولة يف اإلسالم هي اليت تتوىل شؤون

عجز عنها. وللدولة صالحية تبين األحكام الشرعية إذا تعددت نتائج االجتهاد فيها. 
  أما املبدأ فال يتغري وال يتطور أبًدا. ،فالنظام يتطور

حث أو مدقق جيد أن يف العامل اليوم  وإذا كانت األنظمة تنشأ عن املبادئ، فإن أي 
ت ثال ت خمتلفة كل االختالف، وليس هنالك غري هذه النظر ثة مبادئ تقوم على نظر

ت الثالث هي: يت بنظرية رابعة. والنظر   الثالث، ألنه ال أحد يستطيع أن 
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ـــــــ نظرية فصل الدين عن الدولة، أي اإلميان بفصل املادة عن الروح، وهي نظرية  1
  .»املبدأ الدميقراطي الرأمسايل«

ا أزلية، وهي نظرية  2 ملادة على أ ً واإلميان  املبدأ «ـــــــ نظرية إنكار الروح إنكارًا 
  .»االشرتاكي الشيوعي

ملادة، وهي نظرية  3 ـــــــ نظرية الدين وعدم انفصال الدولة عنه، أي اإلميان مبزج الروح 
  .»املبدأ اإلسالمي«

حيث مفهوم كل منها والظروف اليت نشأ وسوف نتطرق إىل هذه املبادئ الثالثة، من 
  فيها.

  اإلْسالُم َمْبَدأ:
اإلسالم عقيدة فكرية مبنية على العقل، إذ تفرُض على املسلم أن يؤمن حبقيقة وجوِد 
لقرآن الكرمي عن طريِق العقِل، وتفرُض اإلمياَن  هللا، وبنبّوِة حممد صلى هللا عليه وآله وسلم، و

واحلساب واجلنة والنار ووجود املالئكة، وتنزيل الوحي على الرسل  بات كيوم القيامةملغيَّ 
ية يقرها العقل حيُث ال يستطيع واألنبياء، على أْن يكون هذا اإلميان مبنًيا على أدلة حسّ 

لنسبة لوجود القرآن الكرمي الذي مل يقدر العقل البشري  دحضها أو إنكارها، كما هو احلال 
إلسالم  على دحض إعجازه، وهو الذي ا، و حتدث عن تلك املغيبات، ودعا إىل اإلميان 

عتباره الدين الذي أنزله ُهللا تعاىل على سيد حممد صلى هللا عليه وآله وسلم لتنظيم  ديًنا 
  عالقِة اإلنساِن خبالقِه وبنفِسه وبغريِه من بين اإلنساِن.

قته بنفسِه تشمُل األخالَق وعالقُة اإلنسان خبالقِه تشمُل العقائَد والعباداِت، وعال
ِت.   واملطعوماِت واملبلوساِت، وعالقته بغريِه من بين اإلنساِن تشمُل املعامالِت والعقو
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فاإلسالُم مبدأ عامٌّ شامٌل لشؤون احلياِة مجيًعا، وليَس ديًنا الهوتًيا، بل هو ال يتصُل 
وجُد يف اإلسالِم مجاعٌة تسمى لكهنوتّية بسبٍب، وإنُه ليقضي على االستبداِد الديين فال ي

رجال ديٍن، ومجاعٌة ُتسمى رجال دنيا، بل مجيع من يعتنقون اإلسالَم ُيسّموَن مسلمَني وكلهم 
  أمام الديِن سواء.

  الظروُف اليت نشأ فيها املَْبدأ اإلْسالمّي:
جِري التفرقِة، وتتخاصُم أجزاؤها فيما بينه ا على كانت اجلزيرُة العربيُة تـََتخبُط يف د

قسٌم تتحّكُم فيِه فارُس عن طريق املناذرِة يف الكبريِة والصغريِة. وكانت منقسمًة على نفسها، 
ألفكار اإلسالمّيِة  عراِق، وقسٌم تتحّكُم فيِه الرومُ ال عن طريِق الغساسنِة يف سوريَّة. وإذا 

تّز من شّدِة وطأِة هذِه األفكاِر تنتشُر يف أرجاِء اجلزيرِة العربّية فتحرُّكها، وتبدأ اجلزيرُة العربيّ  ُة 
خاَرْت قوى التفرَقِة، ُسْرعاَن ما لومدى األثِر العميِق الذي أحدثـَْتُه يف نفوِس أبنائِها، و 

ارْت أجهزةُ  وأخذِت األفكاُر كانوا يعملوَن حلساب كسرى وقيصَر.   الُعمالِء الذينَ  وا
َرْت بع اإلسالمّيُة بيِد الذيَن محلوها إىل القّمِة، ْم، وأ دما كانوا يف احلضيِض، وأّلفت بَني قلو

ُهْم أسياًدا بعدما كانوا عبيًدا، وأغنياَء بعدم م على الطريق القوِمي، وَجَعلتـْ ا  عقوَهلُْم، وسارْت 
لواقِع الذي كانوا بعدما كانوا مَ  كانوا فقراَء، وقادةً  قوديَن. وصدَق هللا العظيُم حيُث يذّكرُهم 

لواقع الذي عاشوه يف ظلِّ اإلسالم بقوله: {يعيشونه قب ِّ َل اإلسالِم، و َواذُْكُروْا نِْعَمَت ا
ً وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا حُ  َن َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم أَْعَداء فَأَلََّف بـَْنيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوا ْفَرٍة مِّ

َها كَ  نـْ تِِه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ النَّاِر فََأنَقذَُكم مِّ َ ُّ َلُكْم آ ُ ا } (سورة آل عمران: اآلية َذِلَك يـُبـَنيِّ
103.(  
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  الرأمسَالية َمْبَدأ:

تمع، وليست مبنيًة  قي ا إن الرأمسالية مبّنيٌة على احلّل الوسِط بَني رجاِل الكنيسة و
ا حّل ترضيٍة أو حلٌّ وسط. ولذلك جت َة لأصي »الرتضية ـــــــ الوسط«د هذه على العقِل، أي أ

بَني احلقِّ والباطِل، واإلمياِن والكفِر، والنوِر والظالِم، حبلٍّ وسٍط،  الرأمساليني، فهم دائًما يـُرّبونَ 
  لرغِم مِن انعداِم وجودِه، إذ ال َوَسَط بَني احلقِّ والباطِل، واإلمياِن والكفِر، والنوِر والظالِم.

لدين، وال تُنِكره، وال جتعل االوالرأمسالية ال  عرتاف به، أو إنكاَره، موضَع تعرتف 
ا تريد أْن يكوَن سري احلياِة نفعًيا حبًتا حبثٍ  ، ولكّنها تُقّرر مبدئًيا فصَل الديِن عِن احلياِة، أل

  ال شأَن للديِن بِه.
ا أيًضا. و  ا الفكريُّة، وقاعد ُ ا، وهَي قياد ُ بناًء على هذِه وهذِه الفكرة هَي عقيد

ظاَمه يف احلياِة. ومل يكْن عندهم بدٌّ مَن القاعدِة الفكريِة كاَن اإلنسان هَو الذي َيَضع ن
ِت األربَِع لإلنسان: حريّة العقيدِة، وحريّة الرأي، واحلريِّة الشخصّيِة، وحريِّة  احملافظِة على احلرّ

قتصادّي الرأمساّيل، فكانت الرأمسالية املعروفة أبرز اال نتَج عن حريِّة امللكّيِة النظامُ امللّكيِة. وقد 
، من »املبدأ الرأمسايلّ «مسات هذا النظام، وأبرَز ما نتَج عن عقيدتِه. لذلَك أُْطِلَق عليِه اسم 

برِز ما فيِه.   ب تسميِة الشيِء 
  الّدميقراطي الرأمسايل: الظروُف اليت نشأ فيها املبدأ

دة حملاربِة يف القرِن الثّامن عشر املي الدّي، قامِت الشعوُب يف أورو كلِّها بثورات متعدِّ
ُحلْكِم،  لقضاِء على نفوِذ رجاِل إرجاِل الكنيسِة الذيَن كانُوا ُمستبّديَن  ىل أْن َجنحوا 

الكنيسِة ورجال احلكِم مًعا. وكانْت مجهرُة املفّكرين يف أورو قد انقسمت يف اجتاِهها 
، وفئة تنادي بفصِل الديِن عن احلياِة،  الفكرّي إىل فئتني: ً نكار الّديِن إنكارًا  فئة تنادي 
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أي بفصِل الديِن عن الدولِة. حىت استقّر الرأُي يف آخِر األمِر يف أورو الوسطى وأورو 
الغربية على الفكرِة األساسّيِة اليت كانْت تنادي بفْصِل الديِن عن الدولِة، فكاَن هذا احلّل 

إرضاِء الطّرفني:   وسطًا ْمل يعاِجل املشكلَة من أساسها معاجلة صحيحًة، بل كاَن من أجلحًال 
الطّرف األّول الذي كاَن متذّمرًا من اْستبداِد رجال الكنيسِة، والطرِف الثاين الذي كاَن يرى 

خري أّن الدين عامٌل أساسيٌّ ُمتحّكٌم يف نفوس الناس وال ميكُن التغاضي عنُه. والرأي األ
ـــــــ يدعون له،  متسك به أكثر سياسيينا وأحزابنا، يف اآلونة األخرية، وبدأوا ـــــــ و لألسف 

  لوان وصور متعددة.
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ة االقتَصادّة   الَتخط َوالتنم
  وتوجيههما المتَعمد

  
جتتاح البالَد اإلسالميَة موجٌة فكرية عن التنظيم االقتصادي والتخطيط االقتصادي، 

رًة أخرى. وقد وإىل  لعدالة االجتماعية  رًة، و الشرتاكية  جانبها دعاية واسعة ملا يسمى 
صار املسؤولون وأهل الرأي حياولون رسم سياسة اقتصادية للبالد، ووضع ختطيط اقتصادي 

دة الدخل األهلي، ولألخذ مبا دعوه االشرتاكية والعدالة االجتماعية.   لز
ادث السياسية وسِري العالقات الدولية يُدركون أن هذه وال شك أن املتتبعني للحو 

حلاجة إىل التخطيط االقتصادي والتنمية  املوجة وتلك الدعاية ليستا نتيجة إحساس طبيعي 
تمع، بقدر ما مها  لظلم االقتصادي يف ا االقتصادية يف البالد، وال جاء بدافع شعور مثري 

  يكا.ري الكربى وخاصًة أم توجيه متعمَّد من الدول الرأمسالية
وقد فعلوا ذلك لتغيري أسلوب االستعمار بعد أن انكشفت عوراتُه، ولإلبقاء على 

  النظام الرأمسايل مطبًقا على تلك البالد بعد أن برز فساده للناس أمجعني.
  :االستعمار وتغيريه لألساليب

الستعمار إال بتغيري أسلوبه، وال  فكرَّت أمريكا وقدَّرت أنه ال سبيل إىل االحتفاظ 
سلوب جديد.  قي الدول املستعِمرة إالَّ  ا، وأخِذها من  سبيل جلعل املستعمرات يف حظري
واخلطة الوحيدة املمكن جناُحها هي الوصول بشكل ِسْلمي إىل إعطاء البالد استقالهلا 

واملساعدات العسكرية، طة القروض املادية االسياسي ـــــــ شكلًيا ـــــــ وفرض السيطرة عليها بوس
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مث تبنت هذا األسلوب لتطوير االستعمار وأخذت تنفِّذه. ولئن كان هذا يف أول األمر خافًيا 
اض البالد اقتصادً  على الناس يف لبسه لباس التحرير من االستعمار، وثوب املساعدات إل

ــ بعد استقالل البالد األفريقية حبيث مل يكن يعرفه إال متتبعو السياسة الدَّولية، إال أنه اآلن ـــــ
ألسلوب األم يكي اجلديد لتطوير ري ـــــــ صار معروفًا لدى سائر الناس، وبرز هذا متجلًيا 

طة ااالستعمار، وذلك عن طريق إعطاء البالد استقالهلا الشكلي، وفرض السيطرة عليها بوس
  يكي.ري األمالقروض واملساعدات، وجعل مصري لقمة العيش فيها بيد الدوالر 

لقروض،  ها  أجل، مل يعد خافًيا على أحد أن فكرة إعطاء الشعوب استقالهلا ومدِّ
يكا كانت تالحق ري هي األسلوب اجلديد لالستعمار، كما أنه مل يعد خافًيا على أحد أن أم

ا منها كرة (إنالدول املستعمِ  لرتا وفرنسا وبلجيكا وهوالندا والربتغال) حىت انتزعت مستعمرا
تع ملعو واملساعدات. وما حوادُث  ن طريق إعطاء هذه املستعمرات استقالهلا، ومدِّها 

وال، وحترُّكات هيئة األمم ضد إنكلرتا يف أفريقيا، كما حدث يف روديسيا، غالكونغو وأن
وحوادث إر الغربية اليت أدت إىل ضمها ألندونيسيا، ما هذه كلها سوى أدلَّة واضحٍة على 

ا اجلديد يف ري اندفاع أم االستعمار، عن طريق إعطاء البالد استقالهلا يكا يف ممارسة أسلو
لقروض.   وربطها 

يكا تثري فيه ري أما البلد الذي ميتنع عن أخذ القروض ألي سبٍب من األسباب، فإن أم
القالقل، وتسبب له املتاعب حىت ختضعه هلا، مث تضطره ألخذ القروض منها بعد أن توقعه 

ا حني استقلت سنة يف مضاي قات ال تكون يف حسبانه، كما حصل مع أندونيسيا مثًال، فإ
يكا يف أول األمر، مما جعل أمريكا حتّرك ضدها ري امتنعت عن أخذ القروض من أم 1947

لقروض  1958الثورات والقالقل يف كل مكان، إىل أن خضعت سنة  وارتبطت 
  كا.يري واملساعدات اليت هي ِشَباُك الصيد يف يد أم
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لدولة (الُعظمى) ال بد أن  غري أن أخذ الدولة املستقلة للقروض على شكل يربطها 
ومن أجل ذلك طلعوا على الرأي العام العاملي توَجد له مربرات معقولة بنظر الناس. 

لتنمية االقتصادية، يف البالد اليت كانت مستعمرة ترزح حتت النفوذ  لتخطيط االقتصادي، و
وجدوا ـــــــ بذلك ـــــــ حافزًا عند أهل البالد لرسم املخططات االقتصادية، والتنمية الغريب، فأ

ا وأهدافها، دعوة مشبوهة يراد منها فتُح الطريق  ا بنظر املتتبِّع لغا االقتصادية، مع أ
  لألموال األجنبية لتحلَّ حملَّ اجليوش والقوى العسكرية يف فرض السيطرة على البالد.

لنسبة هلذه الدعوة االستعمارية فقط، ال وينب غي أن يُعلم أن هذا الذي نبيِّنُه هو 
ا. إن  دة ثرو لنسبة للقروض اليت تفرضها طبيعة البالد، وتؤخذ من أجل العمل على ز
وضع سياسة اقتصادية لتنمية ثروة البالد وتوفري احلاجات املادية هلا، أمر بديهي وضروري وال 

وهي ال حتتاج إىل دعوة تكتسح البالد وجتربها على أن تضع يف رقبة شعبها  ُيستغىن عنه.
خذ القروض من  طوق االستعمار، بل إمنا متليها حاجات البالد فيفكُر القائمون على األمر 
يت  ا. وال يصحُّ أن  أي مكان حيفظ كرامة البالد، وحيافظ على استقالهلا يف ممارسة شؤو

ن أعداِء املسلمني الذين يتذرعون مرة بوضع سياسة تعليم لرفع هذه القروض بتوجيه م
لثة برتسيخ  دة قدرة اجليش، و نية برسم سياسة تسلُّح لز املستوى العلمي يف البالد، ومرًة 
، وغري  سياسة خارجية متكِّن الدولة من التأثري يف املوقف الدويل ومن تسيريه يف اجتاه معنيَّ

  لرجل الشارع العادي. حىت أصبحت مكشوفةذلك من السياسات اليت 
ذا  أما أن تُفرض الدعوة إىل التنمية االقتصادية بتوجيهات من اخلارج، وتكون 
الشكل املشبوه، وطبق خمطٍَّط استعماريٍّ معنيَّ مدروس، فإن ذلك يدل بشكل صريح على 

يطرة الدول االستعمارية ها، وفرض سرّيتأن هذه الدعوة إمنا يراد منها انتزاع سيادة البالد وحُ 
عليها... هذه هي الغاية االستعمارية البعيدة اليت تكمن وراء ما ُيسمع من رأي عام حول 

  التخطيط االقتصادي، والتنمية االقتصادية، يف دول العامل الثالث.



15 
 

  احملاوالت مستمرة لإلبقاء على النظام الرأمسايل:
نكشفت عوراتُه، فإن طريقة السري يف أما اإلبقاء على النظام الرأمسايل، بعد أن ا

االقتصاد تدل عليه. إذ إن ما يشاَهد من اإلمجاع على جعل التنظيم االقتصادي يُبىن كلُّه 
الشرتاكية، دليٌل  لعدالة االجتماعية، أو تطعيمه  دة الدخل األهلي، مع ترقيعه  على ز

رأس املال  عها لسيطرةيكا يف إخضاري واضح على ذلك، حىت أن البلدان اليت جنحت أم
ا ري األم ا على ما تتبجح به من الدعوة العريضة لالشرتاكية يف ظاهر تصرُّفا يكي، فإ

دَة الدخل األهلي، أي بـَنَـْتها على  ا االقتصادية ز ا، قد جعلت أساس تنظيما وتبجحا
يق النظام الرأمسايل. األمر الذي يدل على أن املسألة هي تطويُر كيفية تطبأساس النظام 

سلوب جديد خيفيه متاًما كما حصل يف تطوير االستعمار. فقد افتضح أمُر  الرأمسايل، ليطبق 
النظام الرأمسايل، وجتلَّى فساُده جلميع البالد اليت كانت حتت نفوذ الغرب، وأثَّرت دعايُة روسيا 

لنظا«ضدَّه حىت صار أشدُّ املتعصبني له يقول:  إلمكان األخذ  الرأمسايل كامًال  ممل يعد 
ومن هنا صار ال بد ـــــــ لإلبقاء على النظام  »للمحاذير االقتصادية واالجتماعية اليت تكتنفه!

الرأمسايل ـــــــ من أسلوب جديد يف تطبيقه، وال بدَّ من حترٍُّك جديد خيفى به على الناس هذا 
  األسلوب. فكانت هذه البدعة اجلديدة اليت مسوها تطوير النظام الرأمسايل.
لتخطيط االقتصادي وللوصول إىل ذلك أخذوا يعملون على إجياد رأي عام عن ا

والتنمية االقتصادية، وإجياد رأي عام أيًضا عن االشرتاكية وعن العدالة االجتماعية، لُيخفوا 
ًما يف البالد بوسوراَء ذلك نيا طة هذا األسلوب ام، وليبقى النظام الرأمسايل مطبًقا ومتحكِّ

ليب االستعمارية اجلديد... غري أن هذا األسلوب اجلديد ليس جديًدا يف وجوده كاألسا
اجلديدة، وإمنا هو أسلوب قدمي استعملته أورو حني ظهر فساُد النظام الرأمسايل يف القرن 
يار. فاستعملت هذا األسلوب نفسه، وجنحت يف إبعاد اخلطر  التاسع عشر وتعرض لال
عنه، وحافظت عليه حىت اليوم. وكذلك هي اآلن حتاول استعماله يف البلدان اليت كانت 
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يار. فهو ـــــــ إًذا ـــــــ  ت حكم أورو لإلبقاء على النظامحت الرأمسايل بعد أن أصبح متعرًضا لال
لنسبة لوجوده، ألنه يف حقيقته قدمي كما رأينا. فمنذ أوائل  لنسبة هلذه البلدان، ال  جديٌد 

ما، وظهرت أف كار جديدة القرن التاسع عشر انكشف فساد النظام الرأمسايل انكشافًا 
تمع يف أورو وروسيا من هذا النظام،  ه ا يار، ونتيجة للظلم الذي عا ال ده    ولألخطاء الكثرية اليت هي فيه، ظهرت األفكار االشرتاكية، وطغت على الرأي العام.دِّ
خذ شكل أحباث  وكانت هذه األفكار يف النصف األول من القرن التاسع عشر 

ا، إّال أن تلك فكرية، وتظهر يف رس ائل ومؤلفات، وإن كانت قد ُوجدت أحزاب تقول 
ديد أنظمة احلكم  األحزاب مل تكن قد أخذت ــــــ بعُد ــــــ الدور الفعال للتأثري يف اجلماهري و
 وأنظمة احلياة. ولكنها يف النصف الثاين من ذلك القرن صارت هذه األحزاُب تشكِّل حركةً 

  وتطبيق املبادئ االشرتاكية. م احلكمسلّ تت تكوين أحزاب تناضل ل، وبدأت حماوالسياسيةً 
نضالية،  وكانت هذه األحزاب ُتصدر الصُّحف، وتَعقد املؤمترات، وتقوم حبركات

  ودعوات اشرتاكية، حىت كادت الفكرة االشرتاكية تكتسح أورو كلها.
. لفعل يف روسيا وبعض دول أورو   مث قامت هذه األحزاب 

شرتاكية الدولة، لصرف الناس تعرَّض النظام الرأمسايل للتدمري، وهدَّده أكثر ما هدَّده االشرتاكية املاركسية...  وحينئٍذ، فما كان من الرأمساليني إالَّ أن طَلعوا على العامل مبا يسمَّى 
عن االشرتاكية املاركسية، ولتكون أسلوً جديًدا لتطبيق الرأمسالية بشكل يضمن إبقاءها 

حملافظة عليها. غري أنه يف ذلك الوقت، كانت قد جنحت اشرتاكية كارل ماركس، وقامت وا
  عليها دولة االحتاد السوفيايت، فاشتدَّ اخلطُر على النظام الرأمسايل.

ا، وإن قامت على أساسها أحزاب  أما اشرتاكية الدولة اليت ابتدعها املستعمرون، فإ
، مل تنجح وظهر   إفالسها. يف أكثر بلدان أورو
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عند ذلك قامت إىل جانبها فكرة العدالة االجتماعية، فأدت بعض اخلدمات للنظام 
اتني الفكرتني: اشرتاكية الدولة، والعدالة االجتماعية، ِحْفَظ  الرأمسايل، واستطاعت أورو 
ا كانت قد  ، والوقوف أمام النظام االشرتاكي املاركسي يف روسيا، مع أ النظام يف أورو

قفت أمامه منذ أن كان حزً يف أواخر القرن التاسع عشر وأول القرن العشرين، مث وقفت و 
اية احلرب العاملية الثانية. واآلن، وقد  أمامه حني صار دولة عقب احلرب العاملية األوىل حىت 
تمع يدبُّ يف البلدان اليت كانت حتت سلطان  بدأ اإلحساس بظُلم النظام الرأمسايل يف ا

، جاءت الدول الكربى بفكرة اشرتاكية الدولة، وفكرة العدالة االجتماعية، إىل جانب أو  رو
التخطيط االقتصادي، والتنمية االقتصادية، للمحافظة على النظام الرأمسايل، وللحيلولة دون 

  أن يسقط حتت األقدام.
لوصول إىل احلكم، احلزب اال ن أوروبيان  شرتاكي ويف أوائل الثمانينات جنح حز

ين وعلى رأسه  فرانسوا الفرنسي الذي على رأسه اآلن السيد ميرتان، واحلزب االشرتاكي اليو
  ندريو. جورج السيد

بعة مفاهيُمهما من النظام الرأمسايل وقد قاما  ن اشرتاكيان  ن مها حز وهذان احلز
ا رئيس وزراء تمَّ، ومل تنزعج من التغريات اليت للمحافظة عليه. ولذا رأينا أمريكا، حامية النظام الرأمسايل، مل  ا فرنسا بعد فوز احلزب االشرتاكي، ومل تكَرتث للتصرحيات اليت صرَّح  قامت 

ن من االنسحاب من احللف األطلسي، ومن إلغاء القواعد العسكرية األم   يكية.ري اليو
سم اشرتاكية الدولة ـــ ــــ وهي ما يسميها حكام وعليه، فإن الدعوة إىل االشرتاكية 

الشرتاكية العربية ــــــ والدعوة إىل العدالة االجتماعية، إىل جانب الدعوة إىل  الدول العربية 
ألنه يراد منها تثبيت النظام  ،نةالتنمية االقتصادية والتخطيط االقتصادي، كلُّها دعواٌت مبطّ 

حملافظة على أساسه بعد ترقيع شرتاكيةالرأمسايل يف البالد،  الدولة، ومبا يسمى  ه مبا يسمَّى 
لعدالة االجتماعية، ليظل مطبًقا يف البالد، متحكًما يف عالقات املسلمني بعضهم مع 
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بعض. إال أن تلك الدعوات مل تكن سوى حماولة لتطويِل أمِد االستعمار الغريب، واإلبقاء 
  على النظام الرأمسايل يف بالد اإلسالم بصورة خاصة.

دة الدخل القومي أساًسا للنظام أما  هذه األفكار ـــــــ أي األفكار اليت جتعل ز
االقتصادي، وأفكار االشرتاكية والعدالة االجتماعية ــــــ فإن فسادها يربز من البحث يف  
ارها إلضعاف  َلها و ا من صنع الدول الغربية الكربى اليت تعمل لَيـْ كنهها، عالوًة على كو

  ريقهم وصرفهم عن جوهر دينهم الذي يكفل نظام املعاش واملعاد.املسلمني وتف
ها من حيث هي أفكار أولذا كان لزاًما علينا أن نتعرَّض هلا فكرًة فكرًة لبيان خط

  اقتصادية...
دة الدخل الوطين أو القومي أساس النظام عند الرأمساليني.   ز
دة الدخل الوطين، من حيث جعلها أساسً  ا لالقتصاد، فإن هذه ولنأخذ مسألة ز

درة النسبية الفكرة هي األساس الذي يقوم عليه النظام الرأمسايل. هذا النظام يقول: إن النُّ 
لع  لنسبة للحاجات، هي املشكلة األساسية. أي أن عدم كفاية السِّ للسِّلع، واخلدمات، 

االقتصادية للمجتمع. واخلدمات للحاجات، املتجددة واملتعددة عند اإلنسان، هي املشكلة 
وذلك أن لإلنسان حاجات تتطلب اإلشباع، فال بد من وسائل إلشباعها، ووسائل اإلشباع 
لع هي احلاجات املادية: كالرغيف والثوب والدار، واخلدمات  لع واخلدمات. فالسِّ هي السِّ

خلدمات ا حلاجات املعنوية  كخدمة الطبيب واملعلم واملهندس وغريهم، أو  لتجارية تتلخص 
مثل الفنادق ودور السينما واملقاهي والنقليات وغريها... لذلك كانت مهمة االقتصادي هي 
توفري السِّلع واخلدمات، أي توفري وسائل االكتفاء، من أجل إشباع حاجات اإلنسان، 

  والبحث يف توفري الوسائل اليت تغطِّي تلك احلاجات.
ا لع واخلدمات حمدودة، فإ ال تكفي لسد حاجات مجيع الناس غري  وملا كانت السِّ

  ً احملدودة، إذ إن هناك حاجات أساسية ال بد لإلنسان من احلصول عليها بوصفه إنسا



19 
 

كاملأكل وامللبس واملسكن، وهناك احلاجات اليت تزداد كلما ارتقى اإلنسان إىل مرتبة أعلى 
ي يقدر على تغطية يف مراتب املدنية، وهي ما يعمل العقل االقتصادي على توفريها لك

مة.   احلاجات كلها تغطية 
وهذا ال يتأتى مهما  كثرت السِّلع واخلدمات بسبب تزايد عدد السكان وتزايد 

ومن مثَّ حتوُّل أكثر احلاجات يف نظر الناس من كمالية إىل ضرورية. من احلاجات تبًعا لذلك، 
وسائل إشباعها. أي عدم  هنا يبدأ أساس املشكلة االقتصادية، وهو كثرة احلاجات وقلة 

تمع يواجه حينئذ املشكلة  كفاية السِّلع واخلدمات لسدِّ مجيع حاجات اإلنسان، ما جعل ا
  االقتصادية، اليت تكمن يف مشكلة النُّدرة النسبية للسِّلع واخلدمات.

جزئية فقط، درة هي أن تظل بعض احلاجات إما كافيًة كفايًة والنتيجة احلتمية هلذه النُّ 
غري كافيٍة إطالقًا. وما دام األمر كذلك فال بد من قواعد تقرِّر كيفية توزيع املوارد احملدودة  او

هي  على احلاجات غري احملدودة. فاملشكلة عندهم إًذا، هي احلاجات وليس اإلنسان، أي
توفري املوارد لتوفري احلاجات، ال إشباع حاجات كل فرٍد من األفراد. وملا كان األمر كذلك 

ال بد أن تكون القواعُد اليت توضع قواعَد تضمن الوصول إىل أرفع مستوى ممكن من ف
موع الناس ال لبعض أفراٍد منهم. من هنا كانت مشكلة  اإلنتاج، حىت يتأتى توفري املوارد 
توزيع السِّلع واخلدمات مرتبطة ارتباطًا وثيًقا مبشكلة إنتاجها، وكان اهلدف األمسى للدراسات 

لع واخلدمات، وهلذا  االقتصا دة ما يستهلكه جمموع الناس من السِّ دية هو العمل على ز
كانت دراسة العوامل اليت تؤثر على حجم اإلنتاج الوطين حتتل مكان الصدارة بني مجيع 
دة اإلنتاج الوطين هو عندهم أهم  املواضيع االقتصادية عند الغربيني، ألن البحث يف ز

االقتصادية، َأّال وهي العجُز النسيبُّ يف كفاية السلع واخلدمات  األحباث ملعاجلة املشكلة
دة اإلنتاج هي اهلدف حلّل املشكلة االقتصادية وليس عيش كل فرد  لنسبة للحاجات. فز
من أفراد الناس. ولذلك صارت تقدَّر ثروُة البالد مجلًة بغضِّ النظر عن ماِلِكيها، فهي تُقسم 
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ال: معدُل َدْخِل الفرد كذا وكذا، حىت ولو كان الذين ميلكون على عدد أفراد الشعب ويق
هذه الثروة هم ُعشر هذا الشعب، بينما تسعُة أعشاره ال يكادون جيدون القوت والكساء 
دة  واملأوى. فالغربيون يعتقدون أنه ال ميكن معاجلة الفقر واحلرمان يف البلد، إال عن طريق ز

للناس ليأخذوا من هذا اإلنتاج ـــــــ أي من الثروة ـــــــ مبقدار ما  اإلنتاج فيه. وهم يَدعون احلرية
يُنتجون للبلد، أي مبقدار ما يُعطونه. وهم يعتقدون أنَّ معاجلة الفقر واحلرمان يف البلد كافيٌة 
ملعاجلتهما لدى األفراد، فما على كل فرد إّال أن يـُْقبَل على اإلنتاج وبذلك يبعد عنه الفقر 

  ن.واحلرما
دة اإلنتاج. ومن  تمع عندهم إمنا يكون بز فعالج املشكلة االقتصادية اليت تواجه ا

دة اإلنتاج والتنمية االقتصادية، ووضع التخطيط  هنا يُفهم سرُّ انصباِب اجلهود على ز
دة اإلنتاج. أي أن اجلهود كلها منصبٌَّة على األساس الذي يقوم عليه النظام  االقتصادي لز

  ايل.الرأمس
توزيع  هذا هو األساس للنظام الرأمسايل. إنه يبحث يف التوزيع واإلنتاج، ويبحث يف

املوارد على احلاجات املوجودة يف البلد ال على حاجات مجيع أفراد البلد فرًدا فرًدا.مث هو 
دة املوارد ال عن طريق قواعد تقرِّر هذا  يبحث يف توزيع املوارد على احلاجات عن طريق ز

وزيع، أي جيعل حبث التوزيع على احلاجات منطوً حتت حبث اإلنتاج، فيكون حبثُه كله هو الت
دة الدخل الوطين. مث هو يرتك الناس هكذا دومن أية عناية يف حبثه. فهو ال  ااإلنتاج، أي ز

يبحث يف توزيع الثروة عليهم، وال فيما يضمن مقدار أخذهم منها، وإمنا يقصر حبثه على 
خذون من هذا اإلنتاج بقدر ما يستطيعون. اإلنتاج،   ويرتك الناس 

دة ثروة  ،وعلى هذا فإن النظام االقتصادي الرأمسايل يهدف إىل غاية واحدة هي ز
، ويعمل للوصول إىل أرفع مستوى ممكن من اإلنتاج، وجيعل حتقيق أقصى ما البالد مجلةً 

دة الد تمع نتيجًة لز خل الوطين، وجيري توزيُع هذا الدخل ميكن من الرفاهية ألفراد ا
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تمع، مث يُرتك لألفراد حرية نوال ما  بواسطة حرية امللك، وحرية العمل، على أفراد ا
حبسب ما ميلك من عوامل إنتاجها، سواء حصل اإلشباع  يستطيعونه من هذه الثروة، كلٌّ 

ن احلاجات اليت جلميع األفراد أو حصل لبعضهم دون البعض اآلخر. وهذا خطأ وظلم... أل
ا حاجات جمموعة الناس. فهي، يف األساس،  تتطلب اإلشباع هي حاجات فردية مع كو
موعة أمة أو  موعة من الناس، أو  حاجات حملمد وصاحل وحسن، وليست حاجات 
موعة شعب. والذي يسعى إلشباع حاجاته إمنا هو الفرد سواء أكان إشباعه هلا مباشرة  

موع كالدفاع عن األمة. ولذلك كانت املشكلة االقتصادية كاألكل، أو عن  طريق إشباع ا
هي توزيع وسائل اإلشباع على األفراد، أي توزيع السِّلع واخلدمات على أفراد األمة أو 

دون النظر إىل كل فرد  من الشعب وليس على احلاجات اليت يتطلبها جمموع األمة أو الشعب
نظامهم، هي احلرمان الذي يصيب الفرد، ال احلرمان الذي  من أفراده. فاملشكلة يف أساس

يصيب جمموع البالد. والبحث يف االقتصاد إمنا يكون لتوفري احلاجات األساسية لكل فرد ال 
  البحث يف إنتاج املادة االقتصادية.

نتاج البلد، أي  ألفراد الذين يعيشون يف البلد، وليس  ا متعلقة إوالقضية متعلقة 
دة إنتاج بتوفري  مجيع احلاجات األساسية جلميع أفراد األمة فرًدا فرًدا، توفريًا كلًيا، وليس بز

  البلد ككّل.
م األساسية، وليس  والبحث أساُسه توزيُع الثروة على الناس لضمان توفري مجيع حاجا

  أساس البحث إنتاج الثروة.
ت األساسية لإلنسان والفقر واحلرمان املطلوب عالجهما، مها عدم إشباع احلاجا

، وعدم متكينه من إشباع حاجاته الكمالية، وليس الفقر أو احلرمان هو فقر  ً بوصفه إنسا
ا حمرومة منها. وهذا الفقر  لنسبة ملا يشبع احلاجات املتولِّدة عن الرقي املادي أو كو البالد 

ذا املفهوم ـــــــ عدم إشباع احلاجات األساسية وعدم التمكني من إشباع احلاجات  أو احلرمان 
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دة اإلنتاج، وإمنا يعاجل بكيفية توزيع الثروة على مجيع األفراد  الكمالية لكل فرد ــــــ ال يعاَجل بز
مجيع احلاجات  فرًدا فرًدا، حبيث يصل كلُّ فرد إىل نيل مجيع حاجاته األساسية، مث إىل امتالك

، الكمالية. وعلى هذا يكون الرأمساليون قد تصور  وا املشكلة األساسية لالقتصاد تصورًا مقلوُ
ًما، يف حني أن املشكلة هي توزيع الثروة.   فجعلوها إنتاج الثروة، مث تركوا أمر توزيعها ترًكا 

دة الدخل األهلي األساس للتنظيم  ومن هنا جاء اخلطأ والضالل يف جعل ز
جعل اإلنتاج هو األساس، وترك االقتصادي. وقد ترتب على منهجهم اخلاطئ ـــــــ أي على 

ًما، وعدم توجيه أي عناية له فضًال عن جعله أساًسا  تمع ترًكا  أمر توزيع الثروة على أفراد ا
خذ من ثروة  ــــــ ترتب على ذلك أن جعلوا الثمن هو املنِظّم للتوزيع، أي أن من ميلك َمثًنا  ـ

خذ شيًئا. ذاك  خذوا من هذه البالد، ومن ال ميلك شيًئا ال  أن النظام ترك لألفراد أن 
خذون  خذون مثن إنتاجهم، مث  هذا الثمن من ثروة  ْرب عَ الثروة مبقدار ما يُنتجون. فهم 

البالد مبقدار ما ميلكون. وبذلك يكون النظام الرأمسايل قد قرَّر أنه ال يستحق احلياة إال من  
لع واخل دمات. أما من كان عاجزًا عن ذلك ألنه خلق كان قادرًا على املسامهة يف إنتاج السِّ

ضعيًفا، أو ألن هناك ضعًفا طرأ عليه، فال يستحق احلياة، ألنه ال يستحق أن ينال من ثروة 
البالد ما يسُد حاجاته. والذي يستحق احلياة والتخمة والسيادة والسيطرة على الغري ـــــــ 

نه من نوع ممتاز على اآلخرين، خلق قوً يف بنظرهم ـــــــ هو كل من كان قادرًا على ذلك، أل
ي طريق من  جسمه أو يف عقله أو يف ثروته املوروثة، وكان أقدر من غريه على احلياة 
الطرق. وكذلك يزيد يف حيازة الثروة على غريه كل من كانت ميوله للمادة قوية، وُحيَرم من 

لصفات املعن ا من كانت ميوله الروحية وتعلقه  وية أقوى، لتقيُّده مبوارد احلالل حياز
والشرف واألخالق يف كسب املادة مبا تفرضه عليه القيود الروحية أو املعنوية اليت التزم 

قي عن احلياة، لُ وهذا يشجع حميب العنصر املادي ويبعد حمّيب العنصر الروحي واخلُ  فكارها.
  املادي ال غريه. احلياة حياًة مادية حبتة، أساُسها النضال من َمثَّ وجيعل 
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هذا هو واقُع البالد الغربية كلها، وهو ـــــــ أيًضا ـــــــ واقع البالد اإلسالمية بعد أن طُبق 
دة الدخل األهلي هي األساس، وترك  عليها النظام الرأمسايل، ونلفت النظر إىل أن جعل ز

ا، وعدم ال مر توزيعها على احلرية لألفراد يف التملك والعمل إلنتاج الثروة وحياز عناية 
ي ا إليه، سواء اكان ذلك  ةاإلطالق، كلُّ ذلك أدَّى إىل متلُّك املال  سبيل يصل املرُء 

لرِّ مضاعًفا وأكثر من مضاعف. وسواء  لقمار، أو  لغش أو الكذب أو االحتكار، أو 
، أو كانت اجلهود رقًصا أو غأ ناًء، أو سحرًا أو كانت السلع مخرًا أم حشيشًة أم أفيوً

شعوذة، أو ما شابه ذلك، ما دامت هذه الطرق قد ضمنت للفرد احلرية املطلقة يف امللك 
والعمل ليحصِّل الثروَة كما يشاء مبا يشاء. ويف هذا احنطاٌط يف العالقات، وتفسٌُّخ يف 

إلنسان إىل درك احليوان، وإهدار جلميع القيم الروحية الرفيعة    الناس.نيب األخالق، ونزوٌل 
بدل أن ينظر إليها  ف ،فالنظام الرأمسايل يتصور املشكلة االقتصادية تصورًا مقلوً 

كمشكلة جمتمع ومشكلة عالقات، ومشكلة توزيع الثروة على الناس، جعلها مشكلة إنتاج، 
لطرق املشروعة وغري املشروعة.  ا  مث ترك احلرية يف امللك ويف العمل إلنتاج الثروة وحياز

زها على أساس الظلم وانعدام القيم اخلُلقية، وحصر الثروة وبذلك مل يعاجل املشكلة بل ركّ 
لقيم كلها وال يقيمون وزً إال للقيمة املادية، مث حرم منها ـــــــ  ء الذين ال يبالون  يدي األقو

  ة واملعنوية.أو كاد ـــــــ الضعفاء وجعلها تشح على احلريصني على القيم الروحية واخللقي
وهكذا فالنظام الرأمساّيل جيعل احلياة االقتصادية أساس احلياة وأساس العالقات، ويقيم 

فة لألخالق، ويصوِّر احلياة سلًعا قواعد األخالق على أساس هذه احلياة االقتصادية املستنزِ 
  وخدمات ومادًة ليس غري.

لألفراد، ركَّز وجود الفقر واحلرمان يف وبدل أن يعاجل نظاُمهم الرأمسايل الفقَر واحلرماَن 
تمع من ضعفاء، ومن حريصني على تمع، ألنه يستحيل أن خيلَو ا عايل الصفات،  ا

دة الدخل األهلي، وهؤالء سيظلون حتمً  ا فقراء ما دام أساس النظام االقتصادي هو ز
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َرُم منها، وهذا تكريس ضعفه حيُْ لِ والقدرة على األخذ! فالقوي بقوته ينال الثروة، والضعيف 
لقاعدة بقاء الفقري فقريًا، وهو بذلك جيعل السيطرة يف البالد لألغنياء، وجيعل السلطة 

نهم من التحّكم يف رقاب الناس ومصائرهم. هلذه األسباب ظهرت يف البالد يديهم، وميكّ 
ملستهلكني، و  ـــــ  الغربية سيطرُة االحتكارات الرأمسالية، واستبداُد املنتجني  غدا فريق من الناس ــ

كأصحاب الشركات الكربى من برتول وسيارات ومصانع ثقيلة وغريها ـــــــ يتحّكم جبمهرة 
ً معينًة للسِّلع، وهذا ما دعا إىل ظهور االشرتاكية، وظهور ما  املستهلكني، ويفرض عليهم أمثا

لعدالة االجتماعية، لرتقيع النظام الرأمسايل من أجل  لناس من ظلم يسمَّى  تزييف ما أنزله 
  وإرهاق...

دة الدخل األهلي أساس التنظيم االقتصادي، وهذا  هذا هو واقع الدعوة إىل جعل ز
ا دعوٌة إىل جعل أساس النظام الرأمسايل  من مثَّ هو  واقع الدعوة إىل التخطيط والتنمية، فإ

ساًسا للعالقات بني الناس.وهذه أساًسا للتنظيم االقتصادي، وجعل أساس احلياة االقتصادية أ
هي نتائج هذه الدعوة: ظلٌم لألكثرية الساحقة من الناس وهم الضعفاء، وتكريٌس للفقر يف 
تمع، ونفٌي للقيم الرفيعة فيه. ومن هنا يظهر مدى ما يف هذه الدعوة من خطٍر على األمة  ا

تمع اإلسالميني، ف وعلى ا دعوة مشبوهة غايتها  ضًال عنا تثبيت النظام الرأمسايل بعد  كو
ليً  يار، و يف بالد اإلسالم بعد أن آَذَن  رةتثبيت أقدام الدولة املستعمِ  اأن أشرف على اال

لزوال، وبعد أن صارت هذه البالد على وشك التحرير. ا فيها    نفوُذها وسلطا
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  املَبدأ االشرتاكي الُشيوعي: الظروف اليت نشأ فيها

ا كثريوَن من قبُل، ولكّن الذي َمحََلَها ودعا هلا، يف االشرتاكّيُة ال دى  شيوعّيُة فكرٌة 
، ّمث تَِبَعُه عملًيا ونظر لينني وأنصارُُه الذين اتَّبعوُه، وكان  اآلونِة األخريِة، كارل ماركس نظر

جليوِش ايف أواخر احلرب العاملّيِة األوىل. وعندما كانت ُمعظُم  1918بدُء تطبيقها سنة 
الروسّيِة منتشرًة على احلدوِد ومنشغلة يف املعارك احلربية... قاَم احلزُب الشيوعّي بثورٍة داخليٍة، 

، من قبلُ عّدًة حتَت قيادة لينني وستالني، فنجحت الثورُة بعدما كانت قد أخفقْت مرّاٍت 
ّن الديَن أفيوُن الشعوب، وعملْت بعيًدا ع   ن الدين.ورّكَزْت نظّريتها القائلَة 

  ؟كيف ظهرت االشرتاكية جبميع أنواعها
تمع يف البالد الرأمسالية، وهي  ه ا إن ظهور االشرتاكية، كان نتيجة للظلم الذي عا
أورو وآسيا، من جراء تطبيق النظام الرأمسايل. فرأى فريق من املفكرين أن هذا الظلم إمنا 

ك أخذوا يبحثون أمر هذه امللكية. فقال جاء من تفاوت امللكية اخلاصَّة بني الناس، ولذل
ا املساواة يف كل ما يُ  ملساواة احلسابية، ويُقصد  نتفع به، فيعَطى لكل فرد منه فريق منهم 

ا أن يراَعى يف توزيع األعمال  ملساواة الشيوعية، ويقصد  ما يعَطى لآلخر. وقال فريق آخر 
ُت كلِّ فرد. واملساواة تتحقق عندهم إذا ما قدرة كلِّ فرد، وتراَعى يف توزيع الناتج حاجا

لث  .»من كلٍّ حسب قوَّته ولكلٍّ حسب حاجته«طبقت القاعدة اآلتية:  وقال فريق 
ملساواة يف وسائل اإلنتاج من حيث إن األشياء ال تكفي يف الواقع لسد حاجات كل 

وتتحقق  »بنسبة عملهمن كلٍّ حسب قدرته ولكل «األفراد فيجب أن تكون قاعدة التوزيع 
يأ لكل فرد من وسائل اإلنتاج مثل ما لآلخر.   املساواة إذا 



26 
 

وقالوا أيًضا إن كون الظلم ينتج عن امللكية اخلاصة إمنا يوجب إلغاء هذه امللكية. 
لغاء امللكية  ا إىل هذا اإللغاء، ففئة تقول  واختلفت املذاهب االشرتاكية من حيث نظر

وهذه هي الشيوعية. وُحجَُّتها أنه بذلك تتحقق املساواة وترتتب  اخلاصة على اإلطالق،
ا السابقة  (أي العمل الذي يقوم به)  »من كلٍّ حسب قوته«األوضاع إذا طُبقت قاعد

  (أي ما ُيسمح له به من اإلنتاج). »ولكلٍّ حسب حاجته«
لغاء امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج أو عناصر اإلنت نية تقول  اج مثل رأس وفئة 

املال، واألرض، واملصانع، واخلطوط احلديدية، واملناجم وحنوها، أي أنه مينع امتالك كلِّ 
وسائل اإلنتاج من قبل أشخاص، فال ميلك الفرد بيًتا يؤجره وال مصنًعا وال أرًضا وال ما شابه 

لنسبة لثروات االستهالك. فيصح أن مي مللكية لألفراد  لكوا كل ما ذلك. ولكنهم حيتفظون 
يستهلكونه وال يصح أن ميلكوا أي شيء ينتج، فيملكون سيارة الستعماهلا ألنفسهم، وال 
يصح أن ميلكوا سيارة لألجرة وهكذا. وهذه هي اشرتاكية رأس املال، وتتحقق إذا ما طبقت 

وهذا هو املذهب الذي جرى  »من كلٍّ حسب قدرته ولكلٍّ حسب عمله«القاعدة التالية 
روسيا حسب آراء ماركس بتفسريات لينني وستالني مث خروشوف للوصول إىل  تطبيقه يف
  الشيوعية.

لغاء امللكية اخلاصة يف األرض الزراعية دون غريها، وهؤالء هم  لثة تقول  وهناك فئة 
  االشرتاكيون الزراعيون.

  هذه هي أنواع االشرتاكية اليت وجدت نتيجة للظلم الفادح يف النظام الرأمسايل.
بعد أن وجدت الفكرة االشرتاكية جرى البحث يف طريقة تنفيذها. فقالت النقابية و 

يه الفعل املباشر، أي جهود العمال أنفسهم، كاإلكثار من  العتماد على ما تسمِّ الثورية 
اإلضراب املتقطع، وإتالف اآلالت، ونشر فكرة اإلضراب العام بني العمال، والتأهب 

يه سُ لتحقيقها. وجاءت املاركسي لتناقضات. نّ ة مبا تسمِّ تمع، أي مبا يسمَّى  ة التطور يف ا
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ومنذ ان وجدت هذه الفكرة واعتمدت طريقة للتنفيذ بدأ النضال ضد الرأمسالية. كما أنه 
شرتاكية الدولة، وهو يف حقيقته اشرتاكية امسًا،  لث وهو ما يسمى  وجد مذهب اشرتاكي 

قية. وخالصة هذه االشرتاكية االمسية أن حتّول امللكية اخلاصة برغم ادعائهم أنه اشرتاكية حقي
إىل ملكية عامة يف كل حالة يستدعي الصاحل العام فيها اللجوء إىل هذا اإلجراء. وهو ما 

لتأميم.   يسّمى 
ييد أصحاب امللكية اخلاصة يف كثري من املواطن، قوترى هذه االشرتاكية أن جيري ت

، وُمتنع وأن يضع املشرِّع حدا أ قصى للفائدة واإلجارة، فُيمنع الربح إذا زاد عن مقدار معنيَّ
. وأن  إجارة أي عقار أو سلعة تستأجر، كبيت أو سيارة، إذا زادت األجرة عن حد معنيَّ
، وأن ُمينح العمال نصيًبا  يوضع حّد أدىن ألجور العمال فال يعَطى العامل أقل من مبلغ معنيَّ

م أسهٌم معيَّنة يف املصنع الذي يشتغلون فيه، وأن حتدَّد للعمال يف رأس املال، فُتجعل هل
ساعات العمل، وحنو ذلك. هذه هي اشرتاكية الدولة. وهي االشرتاكية اليت يدعون إليها 
وحياول بعُض احلكام تطبيقها. وطريقة تنفيذ هذه االشرتاكية هي سن القوانني وتنفيذها من 

  قبل الدولة.
القوانني ما يكفل محاية املصاحل العامة وحتسني أحوال العامل،  ويقولون إنَّ يف سن 

كما أن فرض الضرائب، وخصوًصا على الدخل ورأس املال واملرياث، يؤدي إىل تقليل 
  التفاوت يف الثروات.

ا، ومن حيث طريقة تنفيذها ـــــــ  وظاهٌر يف أفكار هذه االشرتاكية ـــــــ من حيث فكر
ا إمنا وجدت للوق لنظام الرأمسايل وحتطِّ ا مه، وف يف وجه االشرتاكية الشيوعية اليت تبطش 

ومن أجل محاية هذا النظام. فامسها فقط اشرتاكية، وحقيقتها سوٌر حلماية الرأمسالية من أن 
تنهار أمام االشرتاكية الشيوعية. على أن هذه االشرتاكية بوصفها نظاًما ال ميكن أن يتم 

سن القوانني والتشريعات، بل ال بد أن يوجد رأي عام عنها لدى  تطبيقها ويستمر مبجرد
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أما  الشعب الذي ستطبق عليه مبينٌّ على تفهُّم هلا، مث بعد ذلك ميكن أن جيري تطبيقها.
تطبيقها مبجرد سن القانون من قبل احلاكم الذي يعمل لتطبيقها فإن ذلك خطأ، إذ جمرد 

من رأي عام عن هذا القانون مبين على تفهم له ولو سن القانون ال يكفي لتطبيقه بل ال بد 
  إمجاًال حىت يتم تطبيقه ويستمر.

، حني بدأت تطبيق هذه االشرتاكية، سارت يف هذا الطريق لتوجَد  ولذلك فإن أورو
ً عاًما عن االشرتاكية مبنًيا على تفهم هلا، مث بدأت حتاول تطبيقها. فُوجدت أوًال أحزاٌب  مث ملا وصلت هذه األحزاب إىل احلكم الفكرة وتدعو هلا وتكتل الناس حوهلا.  اشرتاكية حتملرأ
أخذت حتاول تطبيقها. ولكن حكام البالد اإلسالمية، والداعني لالشرتاكية اليوم فيها، 
يريدون أن يسنوا القوانني ويطبقوها قبل أن توجد الفكرة لدى الناس، وقبل أن يوجد هلا رأي 

حقيقتها ولو إمجاًال. فحكام بعض البالد العربية فعلوا ذلك وبدأوا رأًسا  عام مبٌين على تفهُّم
بتطبيقها قبل أن يوجد حزب اشرتاكي يروِّحها ويدعو إليها. وهذا األمر هو كوضع احلصان 
لطبع  خلطوة الثانية قبل اخلطوة األوىل، و وراء العربة ليجرها إىل األمام، أو هو كالسري 

  .سيكون فشلها حتمًيا
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن اشرتاكية الدولة ليس فيها قابلية التطبيق، وال 
ا جمموعٌة من األفكار غري املرتكزة على أساس. فكل  فيها قابليٌة ألن يوجد هلا رأي عام، أل
فكرة منها غري األخرى، وأساسها أن تدرس كّل حالة يدعو الصاحل العام فيها إىل إجياد شيء 

  يان امللكية اخلاصة.حيد من طغ
وهذا ليس فكرًا عاما حمدًدا تنبثق عنه أفكار، وإمنا هو أمٌر ميكن أن حيصل يف أي 
ً من النظام الرأمسايل، إىل النظام القَبلي، ومرورًا بكل نظام ال يصلح أساًسا النبثاق  نظام ذها

عض األفكار، وال يشكِّل عقيدة يعتنقها الناس. مث إن األفكار اليت تنبثق عنه هي التأميُم لب
املصاحل، وتقييُد امللكية يف بعض املواطن، وحتديُد األجور، وحتديُد بدل اإلجيارات، وحتديُد 
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إلمكان إجياُد رأٍي عامٍّ  ح وما إىل ذلك. وهي كلُّها أفكار ال رابط بينها. وإذا كان  األر
، بوصفها كال، لفكرة واحدٍة منها  كالتأميم مثًال، فإنه من املتعذر أن يوجد رأي عاّم هلا كلها

ها اشرتاكية. وما دام يتعذَّر إجياد رأي عام هلا مبينٍّ على تفهُّم هلا، فإنه ال ميكن أن فأي بوص
حلكم، هذه االشرتاكية، بدليل أن حزب العمال يف إنكلرتا وصل إىل احلكم، وايتمَّ تطبيُقها ويستمر. ولذلك أخفقت مجيع األحزاب االشرتاكية يف أورو كلها يف تطبيق  نفرد وحده 
وحاول تطبيقها فلم ينجح، وإن كان قد وصل إىل تطبيق بعض األفكار يف بعض احلاالت  

ولكنه مل جيد القبول عند الناس، فكان لتصرُّفه أثٌر سليبٌّ على قواه  ،كالتأميم لبعض املصاحل
ويٌّ بني أعضائه االنتخابية، وخسر املعارك االنتخابية من جراء فكرة التأميم، كما نشأ تياٌر ق

ت.   يدعو للتخلِّي عن فكرة التأميم يف احلزب لكسب االنتخا
ا مل تنجح يف الوصول إىل احلكم.  أما األحزاب االشرتاكية يف إيطاليا وأملانيا، فإ
واالشرتاكية النازية مل تنجح، من قبل، يف تطبيق االشرتاكية، وإمنا أثَّرت شخصية هتلر على 

 الرأُي العام هنا توّىل  النازية، إّال أنه مل يستطع أن يوجد االشرتاكية. ومن أملانيا، فأوجد فيها
يف أورو عن االشرتاكية وأعرض عنها. ولكن طغيان النظام الرأمسايل واالحنراف الشديد 

من احلياة، حبيث جنحت  للنظام االشرتاكي الشيوعي أعادا هلذا النوع من االشرتاكية رمًقا
ن نوًعا ما يف فرنسا م  ،ويف اليو برغم أنه مل يظهر حىت اآلن على حكَّام فرنسا اجلُدد أ

يريدون التأميم. والسبب يف ذلك أن اشرتاكيتهم هذه ليست منبثقة عن فكرة عامة حمددة، 
  بل هي جمموعة أفكار غري متجانسة، ومن هنا انتشرت رائحة عفونتها وظهر عدم جدواها.

ا ليست وحنن نرى أن هذه االشرتاكية ال منبثقة عن  ميكن أن يكتب هلا النجاح أل
فكرة عامة حمددة، بل هي جمموعة أفكار مكوَّنة من أخاليط. هذا هو وضع االشرتاكية اليت 
يدعون إليها وحياولون تطبيقها، ومنه ميكن أن ندرك متام اإلدراك أن الدعوة هلا دعوٌة إىل 

فيها قابلية ألن يكون هلا رأي عام مبينٌّ على فكرة غري قابلٍة الستمرار التطبيق، ألنه ليس 
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ً اشرتاكية، فكيف احلال واحملاولة جارية من فرد أو أفراد عن طريق سن تفهُّم حلقيقتها، ومنه ميكن أن ندرك متام اإلدراك أن حماولة تطبيقها حماولة ُخمفقة حىت ولو   كان احملاولون أحزا
االشرتاكيون! ال شك أن هذه احملاولة مقطوع  القوانني إلجياد االشرتاكية قبل أن يوجد

وال يقال إنه صار لالشرتاكية رأي عام يف البالد، فصار ميكن تطبيقها، ألنه ال  خفاقها.
يوجد هلذه االشرتاكية رأي عام، وال ميكن أن يوجد هلا رأي عام، واملوجود إمنا هو دعاية 

ذكًرا على ألسنة الناس ـــــــ بعض الناس ـــــــ للفظ االشرتاكية، وهذه الدعاية أوجدت هلذا اللفظ 
ا الناس بسبب ما أسبغ عليها روَّادها من معاين املساواة والعدالة.   فصارت الكلمة يلهج 

ا ال أثر هلا عند ُمقتنع واحد...  وأما االشرتاكية، مبدلوهلا وبوصفها مفهوًما معيًنا، فإ
ببة، إمنا جاء مما كان هلا يف أورو من دعاية. ها حمُّ مث إن هذا الوجود هلذه الكلمة، الذي جعل

فانتقلت للبالد اإلسالمية بطريق التقليد، مث تبنتها بعض احلكومات، وشجَّعت عليها دول 
يكا، فوجدت هلا هذه الدعاية، وصارت مرغوبة، حىت أنه صار يقال عن ري الغرب مثل أم

نه دين اشرتاكّي، ما دعا الشاعر املش هور أمحد شوقي ألْن يقول يف مدح النيبِّ اإلسالم 
  صلى هللا عليه وآله وسلم:

  »لوال دعاوى القوم والغُلَواءُ     االشرتاكيُّون أنت إماُمهم«
ا:  كما دعا بعض الذين حياولون محل الدعوة اإلسالمية أن يصدروا مؤلفات عنوا

اكية، ودعاية روسيا االشرتاكية يف اإلسالم. وهذا كله منشؤه دعاية أورو هلذه االشرت 
الشرتاكيتها اخلاصة، مث كان بتبينِّ بعض احلكام للفظها، فوجدت هذه اهلالُة هلا، وصار بني 
عث  أيدي الناس لفٌظ طنان ليس له مدلول وال مفهوم. إّال أن كل ذلك ال يكفي كرصيد 

ا تعلقً  على تطبيقها والسري فيها، ًجتا عن تفهُّم بل ال بد أن يكون الرأي العام متعلًقا  ا 
لنسبة لالشرتاكية الدولية اليت يدعون هلا حلقيقة الفكرة ال عن دعاية لَِلفِظها األجْ  َوف. هذا 
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يها بعض احلكام يف الدول العربية  يف هذه البالد، وحياولون تطبيقها فيها، واليت يسمِّ
  االشرتاكية العربية.

  اعية:واالشرتاكية الزر  »احلقيقية«فساُد االشرتاكية 
لنسبة لالشرتاكية  اليت هي اشرتاكية رأس املال، فتلك اشرتاكية منبثقة  »احلقيقية«أما 

عن فكرة حمدَّدة أمكَن أن يعتنقها أفراد ومجاعات ويدافعوا عنها. ولكن ال ميكن تطبيقها إال 
على حلديد والنار، والدسائس واالغتياالت، وختريب القصور احلقيقية إلقامة قصوٍر ومهية 

  أنقاضها... فهي اشرتاكية ختالف الفطرة وحتدُّ من النشاط.
أما االشرتاكية الزراعية فهي غري موجودة يف البالد اإلسالمية، وال داعي لالشتغال 
ا ختالف الفطرة مبنعها ملكية  ا تؤخر اإلنتاج الزراعي، وأ بنقضها، ويكفي إلظهار فسادها أ

سّخر، ألنه ال يعمل لنفسه وال ألوالده. إذ امللكية مظهر األرض، وصار املزارع يف ظّلها كامل
من مظاهر غريزة حب البقاء، ولذلك ال يندفع الفرد لإلنتاج الزراعي إذا كان ال ميلك ما 

  يُنتج، وهذا وحده كاٍف لفسادها.
لنسبة ألدوات اإلنتاج   لغاء امللكية اخلاصة  ا تقول  وأما اشرتاكية رأس املال فإ

ا متنع ملكية كلِّ سلعة تُنتج شيًئا: فال ميلك كاألرض و  املصانع واملناجم وحنوها. يعين أ
اإلنسان بيًتا يؤجِّره، ولكن ميلك بيًتا يسكنه، وال ميلك أرًضا يزرعها لبيع ما يزرع، ولكنه 
ميلك أرًضا يزرعها ليستهلك هو ما يزرع، ولُيصاَدَر منه ما زاد عن حاجته. وأصبح الفرد 

مصنع ينتج، ولكنه ال ميلك مصنًعا لإلنتاج. فهم مينعون األفراد من ملكية كل ما يعمل يف 
لنسبة لثروات االستهالك فقط. وهذا يعين إلغاء  مللكية الفردية  ينتج، ولكنهم حيتفظون 
امللكية اخلاصة إلغاًء جزئيا يشمل أدوات اإلنتاج فقط. هذه هي خالصة اشرتاكية رأس املال 

ا... ذلك أن إلغاء امللكية يف املال الذي طبيعته ال تقتضي االشرتاك فيه، ا وطبعً طعً اخلاطئة ق
لسماح مبلكية بعضها دون البعض اآلخر،  وال تقبل ملحًقا به، هو حتديد مللكية األموال 
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األمر الذي حيدُّ من نشاط اإلنسان، ويعطل جهوُده ويقلل إنتاجه. فاحلاكم حني مينعه من 
وحيرمه من مواصلة النشاط، وحيرم  عن مقدار ما حيتاجه، يوقفه عند حدّ حيازة ما يزيد 

خٌر يف اإلنتاج قطًعا،   اجلماعة من االنتفاع جبهود أفرادها، فيحصل ـــــــ يف مثل هذه احلال ــــــ 
يكا وكندا ري كما هو حاصل اليوم يف اإلنتاج الزراعي يف روسيا، ما جعلها تلجأ إىل أم

  يكا اجلنوبية.ري ء احلبوب منها، أو من بعض دول أموأوسرتاليا لشرا
ا تقوم على النظرية املادية، وهي أن احلياة واإلنسان  سأما اشرتاكية كارل مارك فإ

والكون مادة تتطور من نفسها تطورًا ذاتًيا حسب قوانني الطبيعة. فال يوجد خالق وال خملوق 
كتب لينني بصدد املفهوم املادي عند فيلسوف وإمنا هو تطور يف املادة ال أكثر وال أقل. وقد  

إن العامل هو واحد مل خيلقه أي إله أو إنسان، وقد  «العهد القدمي هرياقليط الذي جاء فيه: 
 «فقال: . »كان وال يزال وسيكون شعلة حية إىل األبد، تشتعل وتنطفئ تبًعا لقوانني معينة

لكتيكية! إن الفهم املاديَّ للعامل «أجنلز: فريدريك ويقول  »َله من شرح رائع ملبادئ املادية الد
فإن هذه «ويقول ماركس:  »يعين بكل بساطة فهم الطبيعة كما هي دون أية إضافة غريبة...

تمع . »املادة هي جوهر كل التغريات اليت حتدث ويرى ماركس: أن قيام النظام اجلديد يف ا
تمع، من غري تدخل سيتم مبجرد عمل القوانني االقتصادية، ومبقتضى  قانون التطور يف ا

تمع الذي يقوم يف عصر ما هو رت إرادة مش ع أو مصلح. وتتلخص نظريته يف أن نظام ا
نتيجة للحالة االقتصادية، وأن التقلبات اليت تصيب هذا النظام إمنا ترجع كلها إىل سبب 

ن هذا الكفاح واحد هو كفاح الطبقات من أجل حتسني حالتها املادية. والتاريخ حي دثنا 
ينتهي دائًما على صورة واحدة هي انتصار الطبقة األوفر عدًدا واألسوأ حاًال على الطبقة 
الغنية واألقل عدًدا. وهذا ما يسميه بقانون التطور االجتماعي. وهو يطّبق على املستقبل كما 

حرار واألرقَّاء، وقد  طُبق على املاضي. ففي العصور املاضية كان هذا الكفاح موجوًدا بني األ
نتصار الطبقة املظلومة الكثرية العدد على الطبقة الظاملة القليلة  كان ذلك ينتهي دائًما 
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العدد. ولكنها بعد انتصارها تنقلب الطبقة املظلومة إىل طبقة ظاملة حمافظة. ومنذ الثورة 
) وطبقة العمال. فقد الفرنسية أصبح هذا الكفاح قائًما بني الطبقة املتوسطة (البورجوازية

صارت األوىل سيدة املشروعات االقتصادية ومالكة رؤوس األموال، كما صارت طبقة 
كنها أوفر منها لحمافظة، ويف وجهها تقوم طبقة العمال اليت ال متلك شيًئا من رأس املال و 

عدًدا. هناك تناقض بني مصاحل هاَتني الطبَقتني، ومن جراء هذا التناقض حيصل كفاح 
  طبقات إىل أن يتقوض النظام االقتصادي الرأمسايل فيقوم على أنقاِضه نظام االشرتاكية.ال

ا املادية ،هذه خالصة االشرتاكية املاركسية  نّ إ ،وهي خطأ بال ريب. فمن حيث نظر
 نظرة واحدة إىل ما يقولونه من تطور نقطة املاء إىل خبار تُري أن هذا التحول يف املادة من

مل حيصل ذاتيا، وال حصل من املادة وحدها، فاملاء مل يتحول إالَّ بدرجة معيَّنة  ماء إىل خبار
يف حتويل املاء إىل  بة املعينة من احلرارة هي اليت جعلت احلرارة تؤثِّرسمن احلرارة. وهذه الن

الذي فرضها على  نِ خبار، ولو اضطربت هذه النسبة ملا حصل التحول، فهذه النسبة املعيَّنة مَ 
آخر غريمها؟ ال شك أنه شيء آخر  ملاء وعلى احلرارة؟ هل هو املاء أم احلرارة أم شيءٌ ا

غريمها. إّن الذي فرض هذه النسبة ـــــــ أو على حدِّ تعبريهم هذه القوانني ـــــــ هو الذي جعل 
َن األشياء املاء يتحوَّل إىل خبار، إنه ال بد أن يكون أزليا، واألزّيل هو هللا تعاىل. مث إن كو 

ا  ا حمتاجة لغريها أمر قطعّي، فهي إًذا خملوقة أل املدرَكة احملسوسة موجودًة أمٌر قطعّي، وكو
ا خملوقة يدل على وجود موجد. وهذا وحده كاف إلبطال مادية ماركس.   حمتاجة. وكو

أما قول ماركس إن النظام االجتماعي الذي يقوم يف عصر ما، هو نتيجة للحالة 
دية، وإن التقلبات املختلفة اليت تصيب هذا النظام إمنا ترجع كلها إىل سبب واحد االقتصا

هو كفاح الطبقات االجتماعية من أجل حتسني حالتها املادية... أما قوله هذا فهو قول 
رخييا أخاطئ خمالف للواقع، ومبينٌّ على فرض نظري. إّن وجه خط ه وخمالفته للواقع ظاهٌر 

وسيا السوفياتية حني انتقلت إىل االشرتاكية مل حيصل ذلك منها بنتيجة تطور وواقعيا ألن ر 
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مادي، وال بفضل كفاح طبقات أدى إىل تغيري نظام بنظام... وإمنا وصلت للحكم مجاعٌة 
عن طريق ثورة دموية، وأخذت تطبق أفكارها على الشعب، مث غريت النظام. وكذلك احلال 

الشرتاكية على أملانيا الشرقية دون أملانيا الغربية، وعلى دول يف الصني الشعبية. أما تطبيق ا
ألي كفاح بني الطبقات، وإمنا حصل من  أورو الشرقية دون أورو الغربية، فلم حيصل نتيجةً 

حلديد والنار، متاًما كما  استيالء دولة اشرتاكية على هذه البلدان فطبقت عليها نظامها 
  ا.حيصل يف أي نظام مفروض قسرً 

هذا وإن البالد اليت كان حيتم هذا القانون حتوَُّل النظام فيها بفعل كفاح الطبقات، هي 
ت املتحدة األمري  كية... أي البلدان الرأمسالية اليت يكثر فيها يأملانيا وفرنسا وإنكلرتا والوال

أكثر  أصحاب رؤوس األموال والعمال، ال روسيا القيصرية، وال الصني، اللتان مها زراعيتان
ملقارنة مع البلدان  ما صناعيتني، واللتان تقلُّ فيهما طبقات العمال والرأمساليني  من كو

لرغم من وجود الطبقات بني الرأمساليني والعمال يف دول أورو الغربية ويف أم يكا، ري الغربية. و
دون أن يؤثر من كلها تطبق النظام الرأمسايل مل تنتقل هذه الدول إىل االشرتاكية، وما زالت  

ثري  وهذا وحده كافٍ  ،وجود طبقة العمال وطبقة مالكي رؤوس األموال على نظامها أيَّ 
  لنقض هذه النظرية من أساسها.

على أن أملانيا الشرقية تعيش حتت احلكم الروسي وفًقا للنظام االشرتاكي منذ أكثر من 
لرجعت للنظام الرأمسايل وتركت اثنني وأربعني عاًما، ولو تركتها اآلن روسيا وجلت عنها 

تمع  النظام االشرتاكي حتًما، وبال حاجة إىل تعليل وبرهان. وهذا وحده يؤكد أن نظام ا
ليس نتيجة للحالة االقتصادية، كما يؤكد أن التقلبات اليت تصيب هذا النظام ليست نتيجة  

د هذه النظرية، ألن كفاح الطبقات. وتكفي حاُل أملانيا الشرقية وحدها للداللة على فسا
النظام االشرتاكي طُبِّق عليها حبكم الفتح الروسي، واالنتصار الساحق، ال بنتيجة احلالة 
االقتصادية، بدليل أنه قد فرَّ من هذا النظام أكثر من مليوين نسمة ومل يستطيعوا حتّمل وطأة 
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م  لرجعوا للنظام الرأمسايل دومن إبطاء. أفال يكفي هذا  االعيش يف ظله، ولو ترك األملان وشأ
دليًال واقعًيا لنقض النظرية من أساسها؟ فضًال عن أن الفكرة اليت تنبثق عنها هذه االشرتاكية 
ا ختالف الفطرة، وألن املادة ال تتطور من  ـــــــ وهي املادية والتطور املادي ـــــــ فكرٌة خاطئة أل

ا وإمنا بفعل قوانني. وهذه القوانني هي وج نسبة معيَّنة حيصل وفقها االنتقاُل من حال  ودذا
ا وأن  م على أن تسري بدو ت من املادة، وال كانت املادة قادرًة يف يوٍم من األ إىل حال، مل 
تغريها كما تشاء. فال بد أن تكون آتية من غري املادة. أي أن غري املادة فرض عليها أن ال 

  عيَّنة ويف أحوال معيِّنة وظروف معيَّنة.بِنَسٍب م تنتقل من حال إىل حال إالَّ 
والذي فرض عليها ذلك، هو الذي جعلها تنتقل من حال إىل حال، وليس هناك 

  تطور ذاّيت، وإمنا هو انتقال من حال إىل حال مبؤثٍِّر خارجيٍّ غري مادِّي.
ت كارل ماركس نظرية  اليت أخذها من علماء االقتصاد  »القيمة«ومن أشهر نظر

ا. ذلك أّن آدم مسيث الذي يُعترب زعيم املذهب احلّر يف إنكلرتا، وواضع الرأمس ايل وهامجهم 
قيمة أيِّة سلعة تتوّقف على كميِة العمل «ُأسس االقتصاد السياسّي قد عّرَف القيمَة فقال: 

 املبذول يف إنتاجها. فقيمة السلعة اليت َيْستَـْغرق إنتاُجها ساعتني تعاِدل ضعف قيمِة السلعة
وجاء بعَده ريكاردو فحرص على أْن يوضَح . »اليت ال يتطّلب إنتاُجها سوى ساعة واحدة
إن ما حيدد قيمة السلعة ال مقدار العمل الذي «نظريّة العمل هذه فقاَل يف تعريف القيمِة: 

يبذل يف إنتاجها مباشرة فحسب، بل ال بُّد أن ُيضاَف إليه العمل الذي بُِذَل قبل ذلك يف 
، أي أّن ريكاردو كان يـَْعتقد أّن »ملعّدات واألدوات اليت ُتستخدم يف عملية اإلنتاجإنتاج ا

  قيمة السلعة تتوقف على نَفقات إنتاجها.
وجاء كارل ماركس بـَْعَد ذلك واختذ من نظرّية ريكاردو للقيمة يف النظام الرأمسايل 
سالًحا ملهامجة امللكية اخلاّصة والنظام االقتصادّي الرأمساّيل بوجه عام. فذكر أّن املصَدَر 

جر الوحيَد للقيمة هو العمل املْبذول يف إنتاجها، وأّن املمّول الرأمسايل يشرتي َعَمَل العامل 
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ال يزيد عما هو ضروري إلبقائه حيا قادرًا على العمل، مثّ َيْسَتغّل جهوده يف إنتاج سلع تُفوق 
  قيمتها كثريًا.

وقد أطلق كارل ماركس على الفرق بني ما يُنتجه العامل وما يُدفع له فعًال اسم 
ا متّثُل ما يـَْغتصُبه املالك، وأصحاب األعمال،»القيمة الفائضة« من حقوق العمال  ، وقرر أ

  سم الرّْيع والربح وفائدة رأس املال.
نَّ املصدر الوحيد لقيمة السلعِة هَو العمُل املبذول يف إنتاجها هو قوٌل  هذا القول 
خيالف الواقَع، إْذ إّن العمَل املبذوَل مصدٌر من مصادر قيمِة السلعِة، وليَس املصدر الوحيد 

  ل يف قيمِة السلعِة.ألّن هناَك أشياَء غري العمل تدخ
فهناَك املاّدة اخلام اليت جرى عليها العمل، وهناَك احلاجة ملنفعِة هذه السلعة. قد 
تكون املاّدة اخلام حتوي منفعًة تزيد عِن العمِل الذي بُِذَل يف حتصيِلها كالصيِد مثًال. وقد 

ها كاخلمِر عنَد تكون منفعة هذِه السلعِة غري مطلوبٍة يف الّسوِق، وغري مصرٍّح بتصدير 
املسلمَني. فجْعل العمِل املصدَر الوحيَد للقيمِة غري صحيٍح، وال ينطبق على واقِع الّسلعِة ِمْن 

  حيث هَي.
َله تـَْعَتِمد يف انتصاِر  وقد رأى كارل ماركس أن املذاهب االشرتاكية اليت جاءت قـَبـْ

للمْظلوم، فكانْت تضع طُرقًا  أفكارِها على ما ُفِطَر عليه اإلنسان من حبِه للعدل وانتصاره
ا إىل احلّكام واملتمّولني والطبقِة املتنّورِة  تمع وتتقّدم  مكانية تطبيقها على ا جديدًة تـَْعَتِقد 

  حتّثهم على تنفيِذها.
ولكن كارل ماركس مل يـَْنبِ مْذَهَبه على ذلك، ومل يسلك الطُرَق اليت َسَلكها من جاء 

أي ما ُيسمى  »ملاديِّة التارخييةِ «أساس مبدأ فلسفّي يُعَرف قبله. بل بىن مذهبه على 
لكتيكية. وكما ذكر من قبلُ  تمع سيتّم مبجّرِد  ،لنظريِّة الد رأى أّن قياَم النظام اجلديد يف ا
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تمع، من غري  أن تتدّخل إرادة مشرِّع عمل القوانني االقتصاديِة، ومبقتضى قانوِن التطّور يف ا
  ح.لأو ُمصْ 

متييزًا هلا عن الطرق  »االشرتاكية العلمية«وقد أُطِلَق على اشرتاكيِة كارل ماركس اسم 
  االشرتاكية اليت تقدمتها.

  والتاريُخ يف نظر كارل ماركس سّجل مخسَة أطوار أساسية لعالقاِت اإلنتاج هي:
  ـــــــ املشاعية البدائية. 1
  ـــــــ نظام الرق. 2
  طاعي.ـــــــ النظام اإلق 3
  ـــــــ النظام الرأمسايل. 4
  ـــــــ النظام االشرتاكي. 5

قتضاب كلي...   ونبحث يف كل من هذه األنواع 
ـــ املشاعية البدائية: 1   ــ

تؤلُف امللكيُة اجلماعيُة لوسائل اإلنتاج أساَس عالقات اإلنتاج، وذلك يطابُق من 
  حيُث األساس طابع القوى املنتجة يف هذا العصر.

دواُت احلجريُة، والفؤوُس، والسهاُم اليت ظهرت بعد أن مل تكن، وطبيعة احلياة يف فاأل
ت املفرتسة،  ن يناضلوا منفردين ضد قوى الطبيعة، واحليوا ذلك الوقت مل تسمح للناس 
ت يف  فكانوا جمربين على العمل مًعا بصورة مشرتكة إذا ما أرادوا قطف الثمار، وصيد احليوا

ت، وإ ت الضارية. والعمُل املشرتُك يؤدي بطبيعته الغا ال ماتوا جوًعا أو وقعوا فريسة للحيوا
إىل امللكية املشرتكة لوسائل اإلنتاج وللمنتجات أيًضا. لذلك مل يكن هناك مفهوم للملكيِة 
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ت  اخلاصة لوسائل اإلنتاج، ما عدا بعض أدوات اإلنتاج اليت تؤلُف أسلحة دفاع ضد احليوا
  وهلذا مل يكن هناك استثمار وال طبقات، بل كانت مشاعية بدائية. املفرتسة.
ـــ نظام الرّق: 2   ــ

ويف نظام الرق تؤلف ملكية سيِّد العبيد لوسائل اإلنتاج وللعمال، أساس عالقات 
اإلنتاج، وعالقة اإلنتاج هذه تطابُق من حيُث األساس حالة القوى املنتجة يف هذا الدور. 

لكوَن األدوات املعدنية، وظهرت تربية املواشي والزراعة وحرف شىت، فقد أصبَح الناُس مي
وُقسَِّم العمل بني هذه الفروع املختلفة لإلنتاج. وظهر كذلك تبادل املنتجات بني األفراِد 
واجلماعاِت، وتراكمت الثروة بني أيدي عدٍد ضئيٍل من الناِس. وتكدست وسائُل اإلنتاِج 

ية، ما جعل األكثرية خاضعة لألقلية. هنا مل يبَق عمٌل مشرتٌك حرٌّ بصورة فعلية يف أيدي األقل
تمع خالَل سِري اإلنتاِج، فلم تبق ملكية مشرتكة لوسائِل اإلنتاج وال  يقوُم به مجيُع أعضاِء ا
للمنتجات إذ قد َحّلْت حملها امللكيُة اخلاصُة وصاَر الناُس أغنياء وفقراء، ُمْسَتثِمريَن 

ًسا ليس هلم أي حق وقام نضاٌل طبقيٌّ حاد بني هؤالء وُمْستَـْثَمري ًسا هلم كل احلقوق وأ ن، أ
  وأولئك.

  وذلك كله بسبب تطور أدوات اإلنتاج.
  ـــــ النظام اإلقطاعّي: 3

مكانه بيع العامِل  ويف النظاِم اإلقطاعي ميلك النبيل اإلقطاعي وسائل اإلنتاج، و
لكيُة الفالِح واحلريف الفردية املشتملة على أدوات اإلنتاِج وشراؤه. وإىل جانِب ملكيته هناك م

وعلى اقتصادمها القائم على العمِل الشخصي. وعالقات اإلنتاج هذه تطابُق من حيُث 
ب، وتعمم استعمال لاملنتجة يف هذا الدور. فقد وجد احلديد الص األساس حالة القوى

الزيت، وظهرت َوْرَشاُت احلرفيني. وتطلبت املِحراث وأنوال النسيج، وتطورت الزراعة وصناعة 
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هذه القوى املنتجة اجلديدة من العامل أن يبدَي شيًئا من البداهة واالبتكار يف اإلنتاج، وإال 
ختلى عنه النبيل اإلقطاعي، واستخدم مكانه العامل الذي ميلك أدوات إنتاجه ومن يتحلى 

لعمِل. هنا تتابع امللكية  اخلاصة تطورها، ويشتد االستثمار يف قسوته  مبهارة ولديه اهتمام 
كما يف الّرق مثًال، ال يكاُد يلُني إال قليًال. فاستشرى النضاُل بني العامل واإلقطاعي. ويعترب 

  الطبقي بني املستثِمرين واملستثَمرين امليزة األساسية للنظام اإلقطاعي. النضال
  ـــــ الِنظام الرأمساّيل: 4

الرأْمساّيل تُؤّلُف امللكيُة الرأمسالية لوسائل اإلنتاج أساس عالقات اإلنتاج. ويف النظاِم 
َعهم وال شراءهم، وُهْم حمرَّرون من كّل تَبِعيَّة  العماُل املأجورون ال يستطيُع الرأمسايلُّ بـَيـْ
م حمرومون من وسائِل اإلنتاِج. وهم من أجِل احلصوِل على طعامهم  شخصية، غري أ

يبيعوا ُجهوَدهْم للرأمسايل وأن يعانوا نري االستثمار. وتوجد إىل جانِب امللكيِة مضطرون ألن 
  الرأمساليِة لوسائِل اإلنتاِج ملكية الفّالح واحلريف اخلاصة ألدوات اإلنتاج.

وعالقات اإلنتاِج هذه تطابُق من حيُث األساس حالة القوى املنتجة يف هذا الدور. 
آلالت حملَّ ورشات احلرفيني، كما أّن  فقد َحّلت املصانُع واملعاملُ  هزُة  الكبريُة ا

آلالِت الزراعية الضخمة  هزة  االستثماراِت الرأمسالية اليت ُتداُر على أساِس العلم الزراعي وا
الفالحني البدائية. وهذه القوى املنتجة  دواتحّلْت حمّل أمالِك النبالء اليت كانت تُزرُع 

من العمال أن يكونوا أكثر ثقافة وذكاء وخربة، وإال ختلى عنهم الرأمسايل احلديثة تـََتطلُب 
نتاجهم كميات متزايدة من  ت. إال أن الرأمساليني  واستخدم من حيوز على هذه اإلمكا
نتقاِصهْم أسعاَر هذه البضائع يزيدوَن املزامحة تفاقًما واشتداًدا، حىت يؤوَل أمر  البضائع، و

م الشرائية وينتهون أخريًا مجاهري املالكني  الصغار واملتوسطني إىل اخلراِب حبيُث تتدىن مقدر
م  إىل أن يعملوا يف أحد املصانع الكبرية. مث إن ألوف الرأمساليني بتوسيعهم مشروعا

يطبعون عملية اإلنتاج بطابع اجتماعي،  ،اإلنتاجية، وجبمعهم ألوف العمال يف مصانعهم
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نفسهم. ألن الطابَع وتكون ملكية وسائل اإلنت م  اج فردية، وبذلك أبطل الرأمساليون قاعد
االجتماعي لعملية اإلنتاج يتطلُب ملكية مجاعية لوسائل اإلنتاج، يف حني أن ملكية اإلنتاج 
قية ملكية خاصة رأمسالية، فهي غري متالئمة َمَع الطابع االجتماعّي لعملية اإلنتاج فيحصل 

حلالة فعالقات اإلنتاج، وهي امللكية الفردية، مل تـَُعْد مطابقة  ،وهكذاالتناقض وحتصل الثورة. 
، بل دخلت معها يف تناقض من الصعب حلُُّه. وبذلك  القوى املنتجة وهو اإلنتاجُ  اجلماِعيُّ

ة إىل إحالل امللكية االشرتاكية حمل امللكية يربُز أن الرأمسالية حتمل يف صلبها ثورة مدعوّ 
ة لوسائل اإلنتاج، ومعىن هذا أن نضاًال طبقًيا حاًدا َسيَـَقُع بني املسَتثِمريَن الرأمسالية احلالي

  واملْستَـْثَمرين.
ـــ النظام االشرتاكي: 5   ــ

تمع،  إنَّ عالقات اإلنتاج حبسب هذا النظام تتطوَّر تبًعا لتطور القوى املنتجة يف ا
ُة هي اليت جتعُل التغري والتطور يف وتبًعا لتطور أدوات اإلنتاج قبَل كلِّ شيء. وهذه التبعيّ 

ن إىل تغري وتطور مطابقني يف عالقات اإلنتاج. يقول   ،عاجًال أو آجًال  ،القوى املنتجة يؤد
لقوى املنتجة، وعندما حيصُل إن العالقات االجتماعية مرتبطةٌ «كارل ماركس:   ارتباطًا وثيًقا 

وَن أسلو م يف اإلنتاِج، وبتغيريهم أسلوب اإلنتاج، أي الناُس على قوى منتجة جديدة يـَُغريِّ
م االجتماعية. فطاحونُة اهلواِء تُعطيك  بتغيريهم طرق اكتساب معيشتهم، يـَُغريون كل عالقا

ويقول: . »جمتمع احلاكم اإلقطاعي، والطاحونُة البخارية تعطيَك جمتمَع الرأمسايل الصناعي
دمي مستمرة يف العالقات إن هناك حركَة ٌمنوٍّ مستمرة يف القوى املنت« جة، وحركَة 

بت سوى جتريد احلركة   .»االجتماعية، وحركَة َتَكّوٍن مستمرة يف األفكار، وليس من شيء 
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  خالصة أقواهلم والتعليق عليها:

ا التاريُخ  ُ هذه هي خالصُة أقواهلم يف التاريِخ، وهي ُكلُّها جمرد فروض نظّرية يكّذ
  ليَس فيها شيء من الّصحِة مطلًقا. خطأ حمضٌ ويدحُضها الواقُع، وهي 

أّدت إىل االنتقال من  ،فقوهلم: إن إدخاَل األدواِت املعدنية يعين ثورة يف اإلنتاجِ 
م ويتلمسوَن  ِ ُنوَن أدوا املشاعيِة البدائية إىل نظام الّرِق، وإّن أعضاَء املشاعية حَني كانوا ُحيسِّ

األدوات املعدنيِة مل يكونوا يدركوَن ذلك، ومل يكونوا  االنِتقاَل من األَدوات احلجريِة إىل
  يـَْفَهُمونَُه، ومل خيطر هلم ببال...

َن هناك نظام رّق نشأ عن  هذا القوُل هو جمرد فرض نظري َحبْت، بل جمرد ختّيٍل 
حتسِني األدواِت احلجريِة ونقلها إىل أدواِت معدنيِة. فاألدواُت املعدنيُة موجودٌة منُذ آالِف 
السنني، ونظاُم الّرق كان سائًدا العاملَ حىت قـُبَـْيَل عشرات السنني. وْمل يلغ نظاُم الرق من العامل 
من جرّاء تـََغريُّ األدوات احلجرية إىل أدوات معدنية، فإنه حني أُْلغَي من العامل كان العاملُ يـَنـَْعم 

لغائِه. لثروِة الصِّناعيِة والصناعات الكربى، وإمنا أُْلغَي بناء عل ى أفكار جديدة قالْت 
اء وحتريرهم بل والذي َعمَل على إلغائِه الدوُل االستعماريُّة. وقد أْلَغْتُه أخريًا ال لِعْتق االرقّ 

  لتحويل هذا االسرتقاق من األفراِد إىل اجلماعات والشعوِب.
م من  نَّ الناَس مل يفهموا، خالل نظام املشاعيِة، أن حتسني أدوا األدوات فالقول 

ن  احلجرية إىل األدوات املعدنية، سيرتتُب عليه نتيجة اجتماعية هي نظام الّرق، والقول 
الرأمساليَني حني يؤسسوَن الصناعات الكربى جيعلوَن النتاِئَج االجتماعيَة اليت سُتؤدي إليها 

لثورة االشرتاك هذه الصناعات الكربى، من جتميع قوى العمال والفالحني ية اليت والقيام 
سيس الصناعات الكربى  تطبُق االشرتاكية، هو قول خمالٌف للواقع وجمرَُّد فرض نظرّي. إن 
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ال ينتُج عنه جتميع قوى العمال والفالحني مًعا للقيام بثورة اشرتاكية، بدليل أّن هذه 
يكا قبل روسيا ومَع ذلك مل ينتْج عنَها ثورة ري الصناعات الكربى قد قامت يف أورو وأم

ًجتا عن  اشرتاكية، وال نَتج حتولٌّ من الرأمساليِة. وأما ما حصل يف روسيا من ثورة فليس 
جياد االشرتاكية يف  الصناعات الكربى، بل ال عالقة للصناعات الكربى بتلك الثورة وال 

  روسيا.
ذا كله يظهُر أّن قوَهلم: إن تطور القوى املنتجة وتطور أدواِت اإلنتاِج حيصُل يف  و
النظاِم القدِمي، وَيربُُز بصورة مستقلة عن وعِي الناِس ولكّن حتسيَنهم للقوى املنتجة يُؤدي إليه، 

  هذا القوُل خطَأ خمالٌف للواقِع وُتَكّذبُه الوقائُع واحلوادُث التارخيية.
وأيًضا فإنه ينُقُضه ما حصَل يف روسيا. فإّن الذي حصَل فيها هو أّن اُحلّكاَم 

ا حياولون تغيري عالقات اإلنتاج، ال بتغيري أدوات اإلنتاج، بل بعمليات الشيوعيني صارو 
لقوِة. وأدواُت اإلنتاِج اليت كانت سائدًة يف روسيا يف فرتة ما قبل  القضاء على النظاِم القدِمي 

يف السنوات اليت نفسها اإلنتاج  أدواتُ الثورة الشيوعية، حَني كان النظاُم إقطاعًيا، ظلت هي 
  الثورة، تلك السنوات اليت متَّ ِخالهلا تغيري العالقات القدميِة إىل عالقاٍت جديدٍة.أعقبت 

حلّكاِم القدامى وجاءت حبكاٍم  إّن الذي حصل يف روسيا حقيقة هو ثورٌة َأطَاَحْت 
حلديِد والناِر. َا    ُجُدٍد لديهم أفكار معينة قاموا يُطبُِّقو

لقوِة،   ومن هنا يربُز أن تغيَري العالقاتِ  كان قبل تغيري أدواِت اإلنتاِج، وأنّه حصَل 
وجوِد النظاِم القدِمي، مما يثبُت خطأ  وأنه حصَل بعد البدِء بتطبيِق النظام اجلديد ال أثناء

  فُروضهم.
وأما َقوُهلُم إن تغّري عالقاِت اإلنتاِج، واالنتقال من عالقات اإلنتاج القدميِة إىل 

لثورِة اجلديدِة، َحيُْصُل عفوً  الشيوعية. إّن  يف أولِّ األمر ّمث حيصُل العنُف والثورُة، فمنقوٌض 
النتشاِر منذ النصِف األوِل من القرِن التاسع عشَر، وكانت الدعوُة  األفكاَر الشيوعية بدأت 
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وأخفقْت، ّمث قامت ثورُة شباط  1905إىل العنِف تواِكُبها منُذ البدايِة، فقامَت ثورُة سنة 
أي  1917وجنحت. ومل حيصل قبَل جناح الثورة الشيوعية يف تشرين األول سنة  1917سنة 

تغيري عفوي يف عالقاِت اإلنتاِج، بل الذي حصَل هو انتشار أفكاٍر ثوريٍة َدفعْت إىل قيام 
دون أن حتِدَث أي تغيري يف عالقات اإلنتاج. إال أنَّه بعد أْن جنحت من ثورات أْخفقْت، 
، واستوىل الشيوعيون على مقاليد احلكم، َحَصَل تغيري يف 1917ل سنة ثورة تشرين األو 
لعفويةِ  ،عالقاِت اإلنتاج حلديِد والناِر. ،ال    بل بسلطان الدولِة و

َن أّسست الصناَعاِت الكربى قبَل احلرب العامليِة الثانية، وَحَصَل فيها  ؛وأيًضا فإنَّ اليا
ع ذلك مل حيصل فيها من جراء ذلك أي حتول يف عالقاِت ُمنوٌّ عظيم يف أدواِت اإلنتاِج، وم

لعنِف، بل ظلت عالقات اإلنتاج فيها كما هي، ما ينفي االدعاء  اإلنتاِج، ال عفوي وال 
املنتجة بكشٍل عفوي مث  ن نشوَء الصناعاِت الكربى احلديثة يؤدي إىل جتمع جديد للقوى

َقِلب إىل عُ  على تغيري  ْنف. إذ لو حصل ذلك يف روسيا بناءً ما تَلَبُث هذه العفوية أن تـَنـْ
ن مثًال. ولكنه مل َحيُْصْل مطلًقا. وهذا يدّل  عالقات اإلنتاج حلصل ذلك يف غري روسيا كاليا

ْل يف روسيا بناًء على نشوِء الصناعات الكربى، بل حصَل بناًء على أفكار صعلى أنه مل حي
احلكم. هذا هو الواقُع، وبذلك يظهُر خطأ  تبناها حزٌب اجتمعت لَديه قوى فاستوىل على

  هذه الفروض.
وهذا ُكلُُّه يبني أّن تـََغيـَُّر وحتسَني أدوات اإلنتاج ال يؤدي إىل تغري العالقات، ال بصورة 
رخيًيا تغري أدوات  آلخر. والدليُل على ذلك  حتمية وال غري حتمية، إذ ليس احدمها مرتبطًا 

مع بقاء العالقات كما هي. والدليُل على ذلَك واقعًيا تغري   عدةقروً  اإلنتاج عند املسلمني
ن وأمري  كا دون أن يتبَع ذلك تغري يف العالقات. وإذا انتفت يأدوات اإلنتاج يف بريطانيا واليا

ارت املاديُة التارخييُة ُكلُّها.   هذه النقطة، وانتفاؤها واضح بشكٍل قطعّي، فقد ا
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  اخلالصة:

خاطفٌة عن اُألُسس اليت يقوُم عليها النظاُم االقتصادي الرأمساّيل، واُألُسس هذه حملٌة 
اليت يقوُم عليها النظاُم االقتصادّي االشرتاكّي، ومنُه الشيوعّي، وإشارٌة موجزٌة ملا يف هِذه 

  اُألُسِس مْن زيف وفساد.
حية ُأخرى فإن هذه األنظمة خمالفٌة لطريقِة اإلسال حية، ومن  ِم يف معاجلة هذا من 

  شؤون الناس ومناقضٌة هلا.
أّما خمالفتها لطريقة اإلسالم يف معاجلة املشاكل فألّن طريقَة اإلسالِم يف معاجلِة 

  املشكلِة االقتصاديِّة هَي طريقته نْفسها يف معاجلِة كلِّ مشكلة مْن مشاكل اإلنسان.
ها، ّمث استنباُط حلِّ املْشِكَلِة طريقة اإلسالم هي دراسُة واقع املشكلِة االقتصاديِة وتفّهمُ 

مَن النصوص الشرعّيِة، بعَد دراسِة هذِه النصوص والتأّكِد من انطباقها عليها.وهي خمالفة 
. ففي الرأمسالّية تـُْؤَخُذ مًعا لألحكام واملعاجلات االقتصاديِة يف الّنظم الرأمسالّية واالشرتاكية

ا املعاجلاُت من واِقع املشكلِة بعَد  دراستها، ويف االشرتاكيِة تؤخُذ مْن فروض نظريّة يَُظّن أ
موجودٌة يف املشكلِة فُيوَضُع العالُج بناء على هذه الفروِض. ويف كلِّ واحدة من هاتِني 

ا.   الطريقتِني خمالفٌة لطريقِة اإلسالِم، وال جيوُز للمسلِم األخُذ 
، ومنُه الشيوعّي، لإلسالِم، فألن معاجلة وأّما مناقضُة االقتصاِد الرأمساّيل واالشرتاكيّ 

املشاكل يف اإلسالم تكون أحكاًما شرعيًة مستنبطًة من األدلِّة الشرعيِة، بينما املعاجلاُت 
ا حكٌم بغِري  االقتصاديُة الرأمساليُة واالشرتاكيُة ليست أحكاًما شرعّيًة، واُحلْكُم على األشياِء 

ُ، وال حيّل ملسلمٍ  ّ يِّ وجٍه من الوجوِه. ما أنزَل ا ا  خَذ    أن 
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ع اإلنَتاج   مَشار
  أ

  التنمَة اإلقتصادَّة
  

جياِد املشاريِع االقتصاديِة، وهي ل سْت متعّلَقة بوجهِة النَظِر يف يإن زيدة الثروِة تكون 
ُر يف احلياِة وإمنا هي مبنيٌة على معلومات عاملّية، ومع ذلك فإن وجهَة النظِر يف احلياِة تؤثّـ 

  اجتاِه اهلادف إلنشاِء تلَك املشاريِع.
يكا، تقوُم مشاريُع اإلنتاِج على كاهِل األفراِد ري ففي البالِد الرأمسالّيِة، مثل أم

  والشركاِت، ال على كاهِل الدولِة.
ويف البالِد االشرتاكيِة، ومنها الشيوعية مثل روسّيا، تقوُم مشاريُع اإلنتاِج على َكاِهل 

ا.الدولِة وحده لقياِم    ا، وال ُيْسَمُح لألفراِد 
ويف البالِد اإلسالميِة، إذا اختذْت لنفسها سياستها االقتصاديَة، ال بّد أْن تتأثـَّر 

  مشاريُع اإلنتاج من حيُث إنشاؤها بوجهِة النظر اإلسالميِة.
ألرِض أن تكوَن مشاري ُع ففي املشاريع الزراعية تقضي األحكاُم الشرعيُة املتعّلقُة 

َا  اإلنتاِج على كاهِل األفراِد ال على كاهِل الدولِة. فال مكاَن للدولِة يف هذه املشاريِع، بَيد أ
عطاِء العاجِز مَن الفالحَني إعانًة مالّيًة.   تقوُم 
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أّما املشاريُع العمرانيُة، كإقامِة الّسدوِد وإجياِد األقنية واملزارِع النموذجية، أو ما شاكَل 
ا، ولِكْن حسَب أحكاِم املوازنَِة.ذلَك، فعلى    الدولِة أن تقوَم 

ْن تقوَم املصانُع  ملصانِع  تقضي  وأّما املشاريُع الصناعيُة فاألحكاُم الشرعّيُة املتعّلَقُة 
ا. لطّْبِع، كما جيوُز للدولِة أن تقوَم    الّداخلُة يف امللكّيِة العاّمِة على كاهِل األفراِد 

ُض: جيُب أْن يـَْغِلَب القطاُع العام القطاَع اخلاّص يف ُد ما يقولُُه البعْ وعلى ذلَك ال يرِ 
اَل للقطاع اخلاّص. ألّن أْحكاَم الشرِْع  اإلنتاج، أْو ما يقولُه اآلخروَن جيُب أن نـُْعطي ا
حّدَدْت ما على كاِهِل الدولِة، وما على كاهِل األفراِد، مْن مشاريِع اإلنتاِج، وما مينُع على 

  األفراد أْن يكوَن على كاِهِلِهْم، وما جيوز للدولِة أْن يكوَن على كاِهِلها.
فقضّيُة ما جيُب أْن يكوَن مَن القطاع العاّم، وما جيُب أن يكوَن مَن القطاِع اخلاّص، 
مبتوٌت فيها شْرًعا. إمنا االجتهاد يكون ممكًنا يف بعض احلاالت: كحالة املصانع اليت هي يف 

ا ليست من امللكية األصل من ال قطاع اخلاص، وميكن أن تكون من القطاع العام برغم أ
يت االجتهاُد ويُْطرَُح سؤاٌل: َهْل تبقى على أصِلها أْم جيوُز  العامة. ففي هذِه احلالِة وْحَدها 

  أْن تقوَم الدولُة مبا ترى أّن القياَم بِه من مصلحِة البالِد؟
مبشاريِع اإلنتاِج سائرًا أيًضا من حيُث إنشاؤها وعلى ذلك جيب أْن يكوَن القياُم 

 يكا سواءٌ ري حسَب األحكاِم الشرعيِة، برغم أنُّه، يف أساسه، عاملّي، إذ هو واحد يف روسّيا وأم
بسواء مَن الناحيِة الفنّيِة والعلمّية، واالختالف بينهما قائم مْن حيُث اجلهة اليت تتوّىل اإلنشاء 

  .فقط أْي من حيُث امللكية
  وعلى هذا األساِس جيُب أن يكوَن البحُث يف مواضيِع التنميِة االقتصاديِّة.
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  الَعدالة اإلجتماعّة
  

العدالة االجتماعية اليت ترتدَّد على األلسنة ليست نظاًما اقتصادً كاالشرتاكية، وإمنا 
ا التخفيف من احليف الفظيع الذي توجده الرأمساليةُ هي أحكام معيَّنة يُ  تمع.  راد  يف ا

ا  لرغم من أ وهي أحكام ظاهٌر فيها الرتقيع حبسب ما تواطأوا عليه من مفهومها العملي. و
ا، حبسب احلقيقة اليت بنوها عليها، ظلٌم أريَد منه تطويل أمِد  رقَّعت النظام الرأمسايل، فإ

التقاعد للموظفني،  الرأمسالية وتثبيُتها. فمثًال إنَّ من العدالة االجتماعية عندهم، إعطاءَ 
ً أيًضا... ولكنَّ مثل  ، وتعليم أبنائهم جما ً واإلكراميات للعمال. ومنها تطبيُب الفقراء جما
خذ املوظف  تمع. فلماذا  هذه األمور ليست عدالة اجتماعية وإمنا هي تغطيٌة للظُّلم يف ا

خذ مثله ذلك التقاع َد البستاينُّ وسائق السيارة املصنَّف تقاعًدا من الدولة إذا كرب، وال 
خذ العامل  اوغريمه من احملتاجني الذين قضوا عمرهم يف خدمة البالد وأبناء البالد؟ وملاذا 

ئع الصحف، وماسُح األحذية ومن شاكلهم؟  خذ مثلها البائُع على العربة، و إكراميًة وال 
ن ً للفقراء، وال يكو ً جلميع الناس؟ إن هذا يدل مث ملاذا يكون التطبيب والتعليم جما  جما

بوضوح على أن عدالتهم االجتماعية هذه ظُلم، ألن الدولة مسؤولة عن كفاية األمة كلها 
فرًدا فرًدا فيما ال بد منه كالتطبيب والتعليم والدفاع وحفظ األمن، للفقري والغين، وللضعيف 

  ألساسية جلميع أفراد الرعيةبسواء. وهي مسؤولٌة عن ضمان توفري احلاجات ا والقوي، سواءٌ 
م الكمالية  كافةً  بني قادر  دومنا تفريقتوفريًا كلًيا، ومتكينهم من احلصول على سائر حاجا

وعاجز. وهذا جيب أن يكون قاعدًة عامًة لكل من عجز عن الوصول إىل سدِّ حاجاته 
خذ ما ي الكلِّية، سواءٌ  كفيه حلاجاته أكان موظًفا أم ماسح أحذية، ألن من حقِّه أن 

خذ تقاعًدا حمدوًدا أو إكرامية حمدودة.   األساسية والكمالية، ال أن 
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ٌر أوجدوه لتخدير الناس،  لعدالة االجتماعية ظلًما، بل هو خمدِّ وهلذا كان ما يسمُّونه 
  وصرف أنظارهم عن مساوئ النظام الرأمسايل، إلطالة عمره، وإدامة تطبيقه.

جتوز الدعوة هلا وال حماولة تطبيقها. إالَّ إذا استبدلت بعدالة فهذه العدالة املزيفة، ال 
تمع ، وتطال مجيع املواطنني على قدم املساواة يف كافةً   اجتماعية تؤدي إىل كفاية أفراد ا

  دون متايز أو طبقية.من احلقوق واألعباء 
   



49 
 

  المْجتمع
  

مظاهرها التكتُل، لذلك كان ُخِلَق اإلنسان وفيه غريزة ُحّب البقاِء، اليت كان من 
اجتماُع الناس طبيعًيا. إال أن اجتماَع الناس ال جيعل منهم جمتمًعا، وإمنا جيعل منهم مجاعة. 
أما إذا نشأت بيَنهم عالقاٌت جللب املصاحل ودفِع املفاسِد، فإن هذه العالقاِت جتعُل من هذه 

م جمتمًعا واحًدا، إال إذا توحدت اجلماعة جمتمًعا. مث إن هذه العالقات وحدها ال جتعل منه
م إىل هذه العالقات بتوحيد أفكارِهم، وبتوحيد رضاُهْم وسخِطِهْم، كما أنه جيب أن  نظر
تتوحد معاجلُتهم هلذه العالقاِت بتوحيِد النظاِم الذي يعاجلها، ولذلك كان ال بّد من النظر 

ا هي اليت جتعُلُه جمتمًعا معيًنا، له إىل األفكار واملشاعِر واألنظمِة عند دراسِتنا للمجتمع،  أل
  لوٌن معني.

تمَع ُمَؤّلٌف من الوسِط اجلغرايف ومن تمَع يف نظرهم، منوِّ السُّكاِن  غَري أنَّ الشيوعيني يروَن أن ا وتكاثفهم ومن أسلوِب اإلنتاِج. هذه العناصُر الثالثُة هي اليت تكّوُن ا
ثري ا ُفون  مها الوسط اجلغرايف ومنو السكاِن، ويقولون إن القوَة  ؛ثنني منهاولكنهم يعودون فـَيَـنـْ

تمع من نظاٍم إىل  تمع وطابع النظاِم االجتماعي، وتقرُر َتَطّور ا األساسية اليت ُحتّدُد هيئة ا
  آخر، إمنا هي أسلوُب اإلنتاِج فقط.

عرفة استخدامها. وموأسلوُب اإلنتاِج هذا بنظرهم مكوٌن من الناِس، وأدوات اإلنتاِج، 
هذه الثالثة جانٌب، واجلانُب اآلخُر هو عالقاُت اإلنتاج. ويعتربوَن اإلنتاَج دائًما يف حالِة 

إىل تغري النظاِم  ،بصورٍة حتميةٍ  ،كما يعتربون أن تـََغيـَُّر أسلوِب اإلنتاِج يؤدي  ،تغٍري ومنوٍ 
سره.   االجتماعي 
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س، وأفكاٍر، وخبالف هذا التفكري جند يف احلقيقة والواقعِ  تمع مؤلٌف من   أن ا
  ، وال دخل للوسط اجلغرايف فيه، وال ألدوات اإلنتاِج.، وأنظمةٍ ومشاعرَ 

تمع هو جمموعة من الناِس تنشُأ بينهم عالقات دائمية، ففردٌ  زائُد  وبياُن ذلك أن ا
موعة من األفراد مج زائُد فردٍ  فردٍ  اعة. فإذا نشأت إخل... يساوي مجاعة، أي ينشأ من هذه ا

بني هؤالء األفراد عالقات دائمية كّونوا جمتمًعا، وإذا مل تنشأ بينهم عالقات دائمية ظلوا 
  الناس تشكُل جمتمًعا إمنا هو العالقات الدائمية فيما بينهم. مجاعة. فالذي جيعُل جمموعةً 

العالقَة.  فاملصلحُة هي اليت تُوجدُ  ؛مصاحلهممن  وهذه العالقات ال تنشأ إال بدافعٍ 
هم إىل ومن غِري وجوِد مصلحة ال توجد عالقة. فالناُس، لقضاِء مصاحلهم، حيتاُج بعضُ 

البعِض اآلخِر، فتنشأ من قضاء هذه املصاحل العالقات. إال أّن هذه املصاحل إمنا يُعيُِّنها، من 
ا مصلحة أو مَ  هذا سدة، مفهوُم اإلنسان عن املصلحِة، فإن رأى الشخُص أن فْ حيُث كو

  األمَر مصلحة نشأت العالقة، وإن رأى أن هذا األمَر ليس مصلحًة ال تنشأ العالقة.
َعُه لغري املسلم فرًسا لريبَح فيها مصلحة له، فتنشأ بينهما  فاملسلُم، مثًال، يرى أّن بـَيـْ

َعه مخرًا ليس مصلحًة له، فال يَبيُعُه وال تنشأ بينهما عالقة.   عالقة، ولكنه يرى أن بـَيـْ
ذي َعّنيَ كون الشيء مصلحة أو أنه ليس مصلحة إمنا هو مفهوُم الشخص عن فال

هذا الشيء. واملفاهيُم هي معاين األفكار، فتكون األفكار هي اليت أوجدت العالقَة. غري أن 
هذه األفكار ال يكفي أن توجد عند واحد وال توجَد عند اآلخر، بل ال بُّد أن توجَد عند 

العالقة. فإذا كان أَحُدُمها يرى أن هذا األمَر مصلحة واآلخر يرى أنه  ثنني مًعا، حىت توجداال
ليس مصلحة، فال ميكن أن توجَد بينهما عالقة. وعلى ذلك فإن وحَدَة األفكار بني الناس 

  ال بُدَّ منها حىت توجَد العالقة بينهم.
معها  أن تكونَ  ها ال تكفي ألن توجد العالقات، إذ ال بُدّ مبفردغري أّن وحدَة األفكاِر 

ا حىت توجد العالقة. فإذا   وحدة املشاعر، أي أن هذه املصلحة ال بد أن ُيَسرَّ الشخصان 
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ا واآلخر َيْسَخُط منها فلن توجد العالقة بينهما، بل ال بد أن تتحد  رُّ ُيسَ  كان أحدُمها
، إىل غري ذلك من املشاعِر، وفرحٍ  وحزنٍ  وغضبٍ   النظرِة إىل املصلحِة، من سرورٍ مشاعرمها يف

  إىل جانِب احتاد األفكار. فضًال عن
إال أن وحدة األفكار واملشاعِر مًعا بني الناس ال تكفي ألن توجَد العالقات، بل ال 

. فإذا رأى شخص، مثًال، أن هذه بد أن تكون معها وحدة النظام الذي يعاجلوَن به املصاحلَ 
رأى شخص آخر أن تعاَجل بغري ما قال به األوُل، فال هذه املصلحة جيُب أن تعاَجل بكذا و 

تنشأ بينهما عالقة، وال يتأتى أن تنشأ إال إذا اتفقا على كْيِفّيِة معاجلتها، أي على النظاِم 
ا به، وحينئذ تنشأ العالقة.   الذي يعاجلا

تمع هو الناُس وما يـَُوّحُد بينهم من أفكاٍر ومشاعر وأنظمٍة. وهلذا  فإن وهكذا فا
ٍس، وأفكار، ومشاِعَر، وأنظمةٍ  تمَع ُمكّوٌن من أ تمع كما ُيشاهُد من ا . هذا هو واقُع ا

جمرِد النظر إليه، وكما يشاهُد بعَد التدقيِق فيِه، وكما يشاهُد عند حتليلِه إىل أجزائِه اليت يتكون 
تمَع مؤلٌف من الو  ن ا سِط اجلغرايف، وُمنُوِّ منها. وعلى ذلك يكوُن تـَْعرِيف الشيوعيني 

تمع، وهو خطأ حمض.   السُّّكاِن، وأسلوِب اإلنتاِج، خمالٌف لواقِع ا
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  المْجتمع اإلْسالمي في المدينة
  

  كانت تسكنها ثالث مجاعات:  حني قدم الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم املدينةَ 
  فيها.ـــــــ املسلمون، من مهاجرين وأنصار، وكانوا الكثرة الغالبة  1
  بني أهلها. ةً ـــــــ املشركون من األوس واخلزرج الذين مل يسلموا وكانوا قلّ  2
ـــــــ اليهود: وهم أربعة أقسام: قسم منهم يف داخل املدينة هم بنو قينقاع، وثالثة  3

  أقسام خارجها هم بنو النضري وبنو قريظة ويهود خيرب.
تمع يف املدينة، فأفكارُهم وقد كان اليهوُد، قبَل اإلسالِم، جمتمًعا من فصًال عن ا

ومشاعرُهم متباينٌة عن أفكار الناس ومشاعرهم، والِنظام الذي حيلون به مشاكلهم ليس نظام 
تمع تمع يف املدينة، وإن كانوا داخَلها أو  ا من حوهلم، ولذلك ال يعترب اليهود جزًءا من ا

  على مقربٍة منها.
األجواء اإلسالمية قد اجتاحتهم، ولذلك كان خضوُعهم يف وأما املشركون فقد كانت 

م لألفكار وللمشاعر اإلسالمية، ولِنظاِم اإلسالِم، أمرًا َحْتِميا، حىت ولو مل يعتنقوا  عالقا
  اإلسالم.

وأما املهاجرون واألنصاُر فقد مجعهم اإلسالُم وأّلف بني قلوِِم، وهلذا أفكارهم واحدة 
إلسالم أمًرا بديهًيا. ولذلك بدأ الرسول صلى هللا ومشاعرهم واحدة، فك م  ان تنظيم عالقا

 ، ّ عليه وآله وسلم يقيم العالقات بينهم على أساس العقيدة اإلسالمية، ودعاهم ليتآخوا يف ا
م. م وأمواهلم وسائر شؤو   أخوين أخوين، أخوة يكون هلا األثر امللموس يف معامال
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وعلي بن أيب طالب عليه السالم أخوين، وكان  ،وآله وسلمصلى هللا عليه  ،فكان هو
عمه محزة ومواله زيد أخوين، وكان أبو َبْكر وخارجة بن زيد أخوين، وكان عمر بن اخلطاب 

بن مالك اخلزرجي أخوين، رضي هللا عنهم مجيًعا. وكان هلذه األخوة أثر يف الناحية  وعتبان
م املهاجرين ما يزيد هذه األخوة قوة وتوكيًدا، إلاملاديِة، فقد أظهر األنصاُر من الكرِم  خوا

  فقامسوهم األموال واألرزاق، وشاركوهم يف حاجات الدنيا.
ذا أقام  وهكذا انصرف ٌكلٌّ إىل عمله، فاجته التجار للتجارة، والزراع للزراعة. و

بٍت صمد لدس تمع يف املدينة على أساٍس  ائس اليهود الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ا
عليه وآله وسلم إىل هذه الرسول صلى هللا  ، فاطمأنّ متماسكةً  واملنافقني، وأصبح وحدةً 

  .الوْحَدة
أما املشركون فقد خضعوا للحكم اإلسالمي، مث تالشى وجودهم، فلم يـَُعْد هلم أثر يف 

تمع.   تكوين هذا ا
ِم ازداد التبايُن بني جمتمِعهم وأما اليهوُد فكانوا جمتمًعا آخر قبل اإلسالم، وبعَد اإلسال

تمع اإلسالمي. ولذلك حّدد الرسوُل صلى هللا عليه وآله وسلم موقَف املسلمَني  وبني ا
ِِْم َمَع املسلمني. فقد كتب صلى  منهم، وحدَّد هلم ما جيُب أن يكون عليه وضعهْم يف عالقا

ً ذكر في ه اليهود واشرتط عليهم شروطًا. هللا عليه وآله وسلم بني املهاجرين واألنصار كتا
وكان الكتاب منهاًجا حددت فيه عالقاُت قبائِل اليهود مع املسلمني، بعد أن حددت 

على أسس واضحة يكون اإلسالم  ،، ومبن تبعهملبعض اآلخر عالقات املسلمني بعضهم
تمع  اإلسالمي فيها احلكم. واطمأن الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم عند ذلك إىل بناء ا

  يف املدينة.
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  ِعنَد الشيوعّيني: تكوين املُجَتمع وتنظيُمه

ت  تمِع أفكاًرا ونظر ريخ ا  شّىت يقول الشيوعيون: إذا كنا نشاهد يف خمتلف أدواِر 
تمِع، وآراًء وأوضاًعا سياسية متباينة، إذا كنا جند حتت نظام الرق هذه األفكار  عن تنظيم ا

ت عن تنظيم تمع، وتلك اآلراء واألوضاع السياسّية، بينما جند غريها يف ظلِّ  والنظر ا
 اإلقطاعية، وغريها أيًضا يف ظل الرأمسالية، فتفسُري ذلك ليس يف طبيعِة أو يف خصائصِ 

ت، واآلراء واألوضاع السياسية نفسها، بل يف شروط احلياة املادية للمجتمع  األفكار والنظر
ا. فالوجوُد االجتماعي، على حّد تعبريِههم، وشروط احلياة  يف خمتلف أدواِر التطورِ  اليت ميّر 

تِِه وآراءُه وأوضاَعُه السياسية. وقد كتب   تمع ونظر املادية للمجتمع، هي اليت تعني أفكاَر ا
ليس إدراُك الناِس هو الذي حيّدد معيشتَـُهم، بل على «كارل ماركس يف هذا املوضوع يقول: 

  .»إن معيشتهم االجتماعية هي اليت حتّدد إدراَكُهمْ  العكس من ذلك،
ومعىن ذلك أنَّ مفاهيَم اإلنساِن عن احلياِة ليست هي اليت تّسريه يف احلياة، بل الواقُع 
تمُع هو الذي يسريه، ألن مفاهيَمُه إمنا هي انعكاٌس هلذا الواقع. ومعىن ذلك  الذي عليه ا

تمع هو الذي ينهض أن املفكرين ليسوا هم الذين ينهضون  ألمة، وإمنا الواقع الذي عليه ا
ا ألنَّ أفكاَر املفكرين انعكاس هلذا الواقع. ومعىن ذلك أيًضا أنَّ التشريَع ال يضُعُه الفقهاُء 
تمع هو الذي يوجد التشريع،  واملشرعون ملعاجلِة الوقائِع اليت حتصل، وإمنا الواقع الذي عليه ا

مغة املشّرعني فيشرعون التشريع، وألن العلوم واملعارَف إمنا هي ألنه ينعكس على أد
لكتيكيُة م تمع. هذا هو ما تعنيه النظرّيُة الد حيِة انعكاساٌت لواِقِع ا حية فكرية، ومن  ن 

تمع.تطبيق ريخ ا تمع وعلى درس  ا على درس احلياِة يف ا   اِ
تمع ال ميكن إنكارُُه، اعرتفوا غري أنَّ الشيوعيني ملا رأوا أن أثَر األ فكار واملفكرين يف ا

تمِع. يظهر  بذلك، ولكنهم أوَّلوه على شكل ينسجُم مع نظريتهم يف تطبيق الفكِر على ا
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، »إن معيشة الناِس االجتماعية هي اليت حتدد إدراكهم«ذلك من هذا القول لكارل ماركس: 
ت االجتماعية واآلرا ا وأمهيتها يف أي أن األفكار والنظر ء واألوضاع السياسية، ليس هلا شأ

ِت  احلياة االجتماعيِة. وقالوا: حنن مل نتكلم حىت اآلن إال عن أصِل األفكاِر والنظر
تمع الروحيَة  االجتماعيِة واآلراء واألوضاِع السياسية، وعن نشوئها وظهورِها، فقلنا إن حياَة ا

ت االجتماعية،  هي انعكاس لظروف حياته املادية. أما من حيث أمهية هذه األفكار والنظر
وهذه اآلراء واألوضاع السياسية، ومن حيث دورها يف التاريخ، فاملادية التارخيية ال تنكر 

ا العظيمني يف احلياِة  تشري إشارًة خاصًة إىل دورها وأمهيتها ،على العكس ،ذلك، بل إ
تمِع. وهذا يعين  االجتماعية، ريخ ا مهيِة الفكِر، ولكنهم بعد أن ويف  م يسلِّمون  أ

يسلموا بذلك تراهم يرجعون إىل كونه نتيجًة للحياِة املادية، وليس هو الذي أثر يف احلياة 
ِت االجتماعيَة واألوضاَع السياسَة تتولد من «املاديِة. ولذلك يقولون:  إن األفكاَر والنظر

احلياِة املاديِة للمجتمِع، مث تؤثر هي نفسها، فيما بعُد، يف املهمات العاجلِة اليت يضعها تطوُر 
تمع املادية، خبَ  قها الشروَط الالزمَة حلل املسائل العاجلِة لْ املعيشة االجتماعيِة، ويف حياِة ا

تمع إىل األمام ممكًناامللحّ  تمع املادية، وجعل تطور ا أي أن احلياة املاديَة . »ة يف حياة ا
عطي األفكاَر، مث تصبح هلذه األفكار أمهيُتها. فأمهية الفكر ليست آتية من أن هي اليت ت

تمع، بل هي آتيةٌ الفكَر من حيث هو ف تمَع هو الذي أعطى  كٌر يؤثر يف ا من أن ا
تمُع أمهيةٌ  تمع، فيقولون: يف  الفكَر، مث صارت هلذا الفكر الذي أعطاه ا إن األفكار «ا

ت االجتم  اعيَة اجلديدَة ال تربُز إال عندما يضُع تطوُر احلياِة املاديِة للمجتمِع مهماتٍ والنظر
تمع، لكنها إذا ما برزت أصبحت قوًة ذاَت امهية من الدرجِة العليا، تسهِّ  ل جديدًة أمام ا

تمع. وت ل رقيَّ إجناَز املهمات اجلديدِة اليت يضعها تطوُر احلياِة املادية للمجتمع، وتسهِّ  بدو ا
ُت اجلديدُة، واآلراُء واألوضاُع السياسيُة  إذ ذاك خطورُة الدور الذي تقوم به األفكاُر والنظر

  .»اجلديدُة، من حيث هي قوُة تنظيٍم وتعبئٍة وحتويل
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ا ضروريٌة للمجتمع، فبدون  ِت اجلديدَة إمنا تظهر أل ويف احلقيقِة إن األفكاَر والنطر
ة اليت يقتضيها تطوُر احلياة املسائل العاجلة امللحّ  واحملوِّل يستحيل حلّ عملها املنِظّم واملعبِّئ 

تمع  مهيته يف إجياد ا مهية الفكر ليس اعرتافًا  ذا يتبني أن اعرتافهم  املادية للمجتمع. و
تمع هو الذي أنشأ األفكار، مث صارت  ن ا وتكوينه وجعله طرازًا خاًصا، وإمنا اعرتاف 

واختاذها وسيلًة للتنظيم والتعبئة. فتكون أمهيُتها  ار أمهيٌة من حيث تبين الناس هلاهلذه األفك
لنسبِة للمجتمع فهي  لنسبة إلعطائها للناس. أما  لنسبة للمجتمع، بل  عندهم ليست 

  جتٌة عنه، وليست موجدًة له أو مؤثرًة فيه.
هض إال عندما يوجد لديها َد احملسوَس أن الشعوَب واألمَم ال تنعلى أنَّ املشاهَ 

مفكرون يرمسون هلا الطريق، وأن االشرتاكية املاركسيَة نفَسها أفكاٌر وجدت لدى مفكر أملاين، 
ا لو مل حيملها لينني ويكّون عليها حزً سياسًيا عقائدً ملا  فهي ليست من واقع روسيا، وأ

ن منشأ األفكاِر  ُوِجَد النظام االشرتاكي يف روسيا. وهذا وحُده كاف ليدحضَ  القوَل 
تمع وليس املفكرين، وليثبَت أن الفكر هو أساُس  ِت واآلراء السياسيِة هو واقُع ا والنطر

تمِع، وهو أساُس األنظمِة، وهو أساُس اآلراِء واألوضاِع السياسية.   ضِة ا
وعن  على ذلك أن البحث عن منشأ احلياِة العقلية يف روسيا حالًيا، وأبسط دليلٍ 

ا  ِت واآلراء السياسيِة فيها، إمنا يكوُن يف األفكاِر املاركسيِة وتفسريا أصِل األفكاِر والنظر
وليس يف حياِة روسيا احلالية، وال يف حياِة جمتمعها حني قامت الثورُة الشيوعيُة. فالفكُر 

ِت، وأساُس اآلراِء السياسيِة، وهو الذي يغأساُس  تمَع، وهو األنظمِة، وأساُس النظر ري ا
نهُضُه أو يؤخرّه، وهو الذي يكّيُف العالقاِت على وضٍع معني، وهو الذي حيّدد الذي يُ 

  لإلنساِن سلوَكُه يف احلياِة.
ن معيشة الناس االجتماعية هي اليت حتّدُد  واحلاصُل هو أنَّ نظريَة الشيوعيني، القائلة 

طلٌة، ألن الواقَع أن األفكاَر ال يت يعتنقها الناس هي اليت حددت معيشَتهم.وبعثة إدراَكهم، 
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الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم خري دليل على ذلك. فإن معيشة العرب، حني جاء 
ا، وجاءت أفكار اإلسالم،  اإلسالم، كانت مناقضة كّل املناقضة لألفكاِر اليت جاء 

انت معيشة أهلها تناقض فحددت هي هلم معيشتَـُهم. وكذلك البالد اليت فتحها املسلمون، ك
ا وجعلتها  تمعات اليت فتحت كلها فغري أفكار اإلسالم، ولكّن هذه األفكار طبقت على ا
جمتمًعا واحًدا: فمعيشُة الفرس كانت خالَف معيشِة الروم، ومعيشُة الروِم خالَف معيشِة 

تم عات املختلفة، وجعلتها الرببر، فجاءت أفكاُر اإلسالم وغريت احلياَة املاديَة يف كل هذه ا
. فهذا الواقُع احملسوس يُظهر أن األفكار هي اليت غريت احلياَة املادية، قاطبةً حياًة واحدًة فيها 

ا هي اليت حددت للناس معيشَتهْم، سواٌء حني نشأت هذِه األفكاُر، وذلك عند بعثة  أي أ
ت هذه األفكار وطُبقت العرب، أو حني ُمحلَ  لى هللا عليه وآله وسلم يف جزيرةالرسول ص

  على الناس، وذلك يف الفتوحات اإلسالمية.
ـــــــ ما يسهِّ  ا  ن أمهيَة األفكار حمصورٌة يف تبين اجلماهري هلا وتعبئتهم  ل وأما القوُل 

ا  تمع، فإنه خطأ، ألن أمهيَّتها تكمن يف كوِ إجناز املهماِت اجلديدِة ـــــــ وليست يف إجياد ا
توقٍف أو مجود. فالرسول صلى هللا عليه  تمع وتدفع الناس لتغيريه بصورٍة مستمرٍة دونتغري ا

تمِع الذي   خذها من معيشته، وال من ا لوحي، فهو مل  وآله وسلم نشأت عنده األفكاُر 
كان يعيش فيه، ولذلك فهي مل تنشأ من احلياِة املاديِة قطًعا، ومع ذلك فقد تقبلها الناس يف 

  ة وطبقها الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم عليهم.املدين
مهية األفكار اإلسالمية آتية من تبين اجلماهري الشعبية هلا، وتعبئة هذه أومل تكن 

م املادية،  ا غريت حيا ا وتنظيمها ضد القوى املتالشية، وإمنا أمهيتها كانت يف أ اجلماهري 
م وطريقة معيشتهم وغريت طراَز معيشتهم، واحدثت انقالً جذرً  م ونفسيا  يف عقليا

تمع وليس أمهيتها يف الدرجة األوىل كما كانت وأوجدت بذلك جمتمًعا جديًدا.   جياد ا
تمع اإلسالمي يف ب ا هي اليت أوجدت ا سوق الناس للنضال ضد القوى املتالشية. إ
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بيِقها عليهم. فهي يف كلتا احلالتني: كانت هلا أمهيٌة عند محلها للناِس وتط  املدينة، مث بعَد ذلك
تمع يف كل بلد فُِتَح، تمع ألول مرة، ويف إنشاء ا كانت أمهيُتها ليس يف تبين   يف إنشاء ا

تمِع،  تمع. فهي اليت حددِت ا الناِس هلا فقط، بل كانت يف الدرجِة األوىل يف إجياِد ا
تمع، مث محلوها رسالًة للناس، فطبقوها  دَ جِ وعندما طّبقها املسلمون على أنفِسِهْم، وُ  ا ا

تمِع وحتويِلِه وليس يف تنظيِم الناِس فقط...  عليهم، مث أوجدوها عندهم، فأمهيتـَُها يف إجياِد ا
ِت تتولُد من املهماِت العاجلِة اليت يضُعها  ن األفكاَر والنظر ذا يبطُل قوُل الشيوعيني  و

مجتمِع، مث تؤثر هي نفسها يف تسهيل املهماِت اجلديدِة املاديِة اليت تطوُر احلياِة املاديِة لل
رٌز من الواقع الذي ظهر فيه  يضعها تطوُر احلياِة املاديِة للمجتمع. وبطالن هذا القول 
تمع فأوجدته وحّولته، فكان  اإلسالم إذ دّل على أن األفكاَر اإلسالمية هي اليت أثرت يف ا

ا ا أوجدته من األساس. ودلّ  ثريها ليس يف أ تمِع، بل بكو الواقع كذلك  سهلت حتوَل ا
تمع املادية، ومل تتولد األفكاَر على أن  تمع وحولته مل تؤخذ من حياة ا هذِه اليت أثرت يف ا

ا الوحي من  من املهمات العاجلة اليت وضعها تطوُر احلياِة املادية للمجتمع، بل جاء 
تمِع الذي كان يعيش فيه الرسول، ومن خارِج احلياِة عندهللا. أي هي أ فكاٌر من خارِج ا

املادية للمجتمع الذي كان فيه. وهذا دليٌل كاٍف لنقِض هذِه النظريِة من هاتني اجلهتني: 
ثريه وأمهيته. ت واألنظمة، وجهة    جهة توّلد الفكر والنظر
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لكتيك على احلياة يف تمع  تطبيق نظرية الد   بنقاطه األربع:ا
كيف أن الشيوعيني يفهمون الطبيعة ويعطون  »طريق اإلميان«لقد عرفنا يف كتابنا 

ا بقوهلم: إن الطبيعة كلٌّ ال يتجزَّأ، وهي يف حالة  م راحوا يلخصو آراءهم فيها، وكيف أ
يق تطور وتغري دائَمني، وإن هذا التغيري ينتقل من تغيريات كمية إىل تغيريات كيفية يف طر 

يف  الوجودِ  ارتقائي من حالة أدىن إىل حالة أعلى، وإن ذلك يتم بواسطة التناقضات احلتميةِ 
  نضال املتضادَّات. َعْرب األشياء واحلوادث، أي 

م وعرفنا أن هذا كله خطأ، وجمرَّد فروض نظرية مل يكتفوا  وقياسات مشولية. غري أ
التطور يف العامل، وإمنا هم أخضعوا دراسة  نظريتهم حبتمية قولِ عطاء آرائهم يف الطبيعة، و 

تمع هلذه اآلراء، أي ألفكار ال ريخ ا تمع، ودراسة  لكتيكي. فيقولون:  نهجاحلياة يف ا الد
أن كل احلوادث مرتبطة فيما بينها  أن ليس يف العامل حوادث منعزلة، وإذا صحّ  إذا صحّ 
أن كل نظام اجتماعي، وكل  حفمن الواضاآلخر بصورة متبادلة،  بعُضها البعضَ  ويكيِّفُ 

حية  حية العدالة األبدية، او من  حركة اجتماعية يف التاريخ، ال ينبغي احلكم عليهما من 
أية فكرة أخرى مقررة سلًفا، كما يفعل املؤرخون يف الغالب، بل ينبغي أن نبين احلكم على 

  اليت ترتبط به. جتماعيةَ اال ، وهذه احلركةَ دت هذا النظامَ أساس الظروف اليت ولّ 
تمع  قامة اجلمهورية البورجوازية يف ظروف القيصرية وا ويقولون: إن املطالبة 

، كانت شيًئا مفهوًما وصحيًحا وثور متاًما، ألن 1905الربجوازي، مثًال يف روسيا عام 
ق امة اجلمهورية اجلمهورية الربجوازية كانت تعين إذ ذاك خطوة إىل األمام، ولكن املطالبة 

الدميقراطية الربجوازية يف ظروف االحتاد السوفيايت احلاضرة تكون خرًقا وشيًئا رجعيا مضادا 
لنسبة إىل اجلمهورية السوفياتية. فكل  للثورة، ألن اجلمهورية الربجوازية هي خطوة إىل الوراء 

ملكان، والزمان. لظروف، و   شيء يتعلق 
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  تطبيق النقطة األوىل:
ن الطبيعة كلٌّ  ،الشيوعيني يقولون إن لكتيكية،  حسب النقطة األوىل من النظرية الد

تمع للنقطة  ريخ ا تمع، ودراسة  ال يتجزّأ. وهم يـََرْوَن أنه جيب إخضاع دراسة احلياة يف ا
 . فإن املشاَهد أن كل شيء يف العاملحمضٌ  األوىل هذه من رأيهم يف الطبيعة. وهذا الرأي خطأٌ 

له أمور خاصة به متيزه عن غريه، وقوانني خاصة به ختتلف عن قوانني غريه. فاألرض متميِّزة 
هرة، ومنفردة عنها وغري مرتبطة بقوانينها اخلاصة ارتباطًا حتمًيا، مع أن كًال الزُّ  كوكب  عن

عن الزئبق وغري مرتبط به  مميِّزٌ  ارة يف النظام الشمسي. واحلديدُ يّ منهما من الكواكب السَ 
ارتباطًا حتمًيا يف قوانينه اخلاصة، مع أن كًال منهما معدن. واإلنسان متميِّز عن احليوان وغري 
مرتبط به ارتباطًا حتمًيا يف قوانينه اخلاصة مع أن كال منهما حيوان وهكذا... فاالرتباط 

بل املوجود هو االرتباط العامُّ احلتمي يف كل شيء بني أجزاء الكون وما حيويه غري موجود، 
لذات ــــــ من حيث اختياره احملض لطريقة حياته وألسلوب عيشه،  فقط. مث إن اإلنسان 

هذه  ولسريه حسب القانون الذي خيتار ــــــ منفرٌد عن كل شيء يف الكون، وغري مرتبط من
يف طريقة  ،آخرين منهالناحية بشيء مطلًقا، بل يف مقدوره أن ينفصل أفراد منه عن أفراد 

احلياة وأسلوب العيش. فاالرتباط يف طريقة احلياة بني اإلنسان والطبيعة غري موجود. وعليه 
ما أفكارٌ   فإن كل نظام اجتماعي وكل حركة اجتماعية، مل تولِّدمها ظروٌف حتمية، وإمنا ولد

حلياة، وعلى أساسها ُوِضَع هذا النظام، وقامت تلك احلركة، ف ت هذه األفكار إذا غُ تتعلق  ريِّ إلسالم وتتبع نظام اخلالفة تغري النظام وهكذا... وبالٌد مثل البالد اإلسالمية كانت حتُ  كم 
يف احلكم، فاستوىل عليها الغربيون الرأمساليون عن طريق األفكار الرأمسالية وتطبيق النظام 

ت أفكار الناس يف هذه البالد وعادت إل يهم األفكار اإلسالمية، رجعوا الرأمسايل، فإذا تغريَّ
  لنظام اإلسالم واتَّبعوا نظام اخلالفة.
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يت منسجًما  وحصول هذا التغيري يف األفكار ليس خرقًا وبدعة مضادَّة للطبيعة، وإمنا 
 مع الواقع، ألن كل أمة إمنا تسري يف احلياة حسب ما لديها من أفكار. فأورو الشرقية يف

ابوس احلكم االشرتاكي املاركسي سوف ترجع ألفكار الرأمسالية الوقت الذي يتزحزح عنها ك
ت.   وتتبع نظام احلر

يت منسجًما مع ما أرادته  وعندها هل يكون هذا التحول خرقًا للطبيعة، أم أنه 
شعوب أورو الشرقية حبسب ما أصبح لديها من تطور يف األفكار؟ وحىت روسيا اليت تسري 

ا ختشى من أن ترجع إليها األفكار الرأمسالية ـــــــ هذا يف اآلن على االشرتاكية املار  كسية فإ
الوقت الذي حتاول اتباع سياسة االنفتاح على العامل الغريب ـــــــ ومع ذلك فهي تقاوم الفكر 
ا تثق أنه إذا أصبحت األفكار الرأمسالية يف روسيا هي الطاغية،  حلديد والنار، أل الرأمسايل 

  لنظام االشرتاكي املاركسي سُينسف، وسيحلُّ حملَّه النظاُم الرأمسايل.فال شك أن ا
قامة اجلمهورية الدميقراطية على  هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تلك املطالبة 

ن حكم القيصرية سنة  ًما وخطوة إىل  ،1905أساس الربجوازية يف روسيا إ ال يعترب تقدُّ
القائم، من غري أن يكون للطبيعة وحوادثها أو لقوانني الكون  األمام، بل يُعتُرب تغيريًا للنظام

  أي تدخل يف ذلك.
خُّرًا راجع للنظام نفسه املطالب به، ال للظروف  ًما و لنظام تقدُّ فكون املطالبة 
لنظام القائم  واحلوادث الطبيعية. ودليل آخر على ذلك هو أن أملانيا الشرقية حني ُحكمت 

.  فيها اآلن رجعت إىل ً الوراء، وتعاَظم شقاُء الناس يف ظلِّه فأخذوا يفرُّون منه زرافات ووحدا
جلمهورية الدميقراطية  ا إذا ُحكمت  وكذلك بلغار أو تشكسلوفاكيا تشعر كلُّ منهما أ

الذي فيها أقامه االحتاد السوفيايت، مما يدل بشكل واضح  تقدمت إىل األمام مع أن النظام
م تقدميا أو رجعًيا ليس راجًعا للظروف واحلوادث الطبيعية، وإمنا هو راجع على أن كون النظا

خذ بيد األمة يف مدارج االرتنفسه لنظامل الفكري والتقدم املادي فهو نظام  قاء، فإن كان 
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ضِّ النظر غتقدمي، وإن كان يؤخر األمة عن النهوض الفكري أو التقدم املادي، فهو رجعي ب   ث الطبيعية.عن الظروف واحلواد
بولونيا أخذت حتاول يف أوائل الثمانينات أن تتخلص من النظام االشرتاكي  ا هيوه

ا ستحيا ـــــــ كما  ت، أل الشيوعي الذي فرضه عليها االحتاد السوفيايت لتعود إىل نظام احلر
  كرمية.  تعتقد ـــــــ من جراء تطبيقه حياةً 

ذا يظهر بوضوح خطأ تطبيق النقطة األ ال  وىل من رأيهم، وهي أن الطبيعة كلٌّ و
تمع على هذا األساس. احلياةِ  دراسةُ  يتجزأ، وخطأٌ    يف ا

  واخلطأ يف ذلك كله آت من جهتني:
م قالوا إن الطبيعة كلٌّ ال يتجزأ. وهذا يعين أن اإلنسان مرتبٌط مبا حوله  إحدامها: أ
ار وكواكب ارتباطًا جيعلها تكيِّفه وتكيِّف سلوكه. والواقع يكذِّب ذلك. فإن ما  من جبال وأ
حول اإلنسان ليس هو الذي يكيِّف سلوكه، بل الذي يكيِّف سلوك اإلنسان هو ما لديه 

ذا يظهر عدم ارتباط األشياء فيما بينها ارتباطًا يكيِّف بعضها من مفاهي بعض مع م، و
  بصورة متقابلة.

ن  ،أما اجلهة الثانية اآليت منها اخلطأ م طبَّقوا مقولتهم القائلة  الطبيعة كلٌّ ال «فهي أ
تمع، فخرجوا بنتيجة مآهلا أن الظروف هي اليت تولِّد النظام،  »يتجزأ كم بل حيُ على حياة ا

لظروف وتسيريها على النظام على أساس الظروف اليت ولّ  ة  تمع مسريَّ دته، فتكون حياة ا
تمع إمنا تقوم على إمنا هو نتيجة للظروف. والواقع يكذّ  ب ذلك أيًضا. ذلك أن حياة ا

ا. فلو فرضنا جدًال أن  العالقات بني الناس وهذه العالقات تسّريها املفاهيم اليت حيملو
لشمس واجلبل والنهر وغري ذلك من األشياء يف العامل، إال أن هذا االرتباط  اإلنسان مرتبط 

لعالقات اجلارية بني الناس،  ا ال عالقة هلا بتسيري هذه ال دخل له  ألن األشياء بذا
م وتوجهها فيندفعون لقضائها  العالقات، بل وحدها املصاحل بني الناس هي اليت تسريَّ عالقا
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ثري من أشياء الطبيعة. ولذلك ال ينطبق ادومن االرتباط املوجود بني أشياء الطبيعة على  أي 
ذا العالقات اجلارية بني الناس، وال ميكن تطب تمعات البشرية. و يق هذا االرتباط على ا

يظهر أن احلوادث ال يكيف بعُضها بعًضا بصورة متقابلة نتيجًة الرتباطها فيما بينها، كما 
تمع لالرتباط احلاصل بني احلوادث وبني األشياء على  يظهر أيًضا خطأ إخضاع احلياة يف ا

  وجود هذا االرتباط. فرض
ملكان والزمان، واعتبار املطالبة بنظام وأما قوهلم إن كل شيء لظروف، و  يتعلق 

معنيَّ تقدميًة يف ظروف ورجعيًة يف ظروف أخرى، فإنَّ مثاًال واحًدا جيري يف أورو كاف 
لبيان فساد رأي الشيوعيني، أال وهو نظام السوق احلرة ونظام السوق املشرتكة املطبَّقني اليوم 

. فانكلرتا والسوي د والنروج والنمسا والدامنارك وسويسرا والربتغال كانت تسري حسب يف أورو
امسُه السوق احلرة، وأملانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندة وبلجيكا  ،نظام خمصوص فيما بينها

وص فيما بينها امسُه السوق املشرتكة، ومجيع الظروف يف صولوكسمربغ تسري حسب نظام خم
احدة، ومع ذلك ارتبطت كل جمموعة بنظامها دون هذه الدول من حيث املكان والزمان و 

النظاَمني رجعيًة وال تقدميًة. ولكن ظهر بعد التطبيق أن نظام  يّ  األخرى، ومل تكن املطالبةُ 
لدول الست اليت تسري عليه إىل تقدٍم مادٍي بشكل ملحوظ لفت  السوق املشرتكة أدى 

إىل السوق األوروبية املشرتكة وتتخلى عن  نظر العامل، فبدأت عندها دول السوق احلرة تنضمُّ 
السوق احلرة. فهل هذا يسمى نظاًما تقدميا للظروف وللمكان والزمان، أم تقدمًيا طبًقا 

  لألفكار اليت يتضمنها النظام؟
إىل  وخطوةً  وهل إن عدم التقدم املادي للدول املشرتكة بنظام السوق احلرة كان رجعيةً 

  ول، أم أنه ظهر هلا عدم جناح هذا النظام فأرادت تغيريه؟الوراء بسبب ظروف تلك الد
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ً حمسوًسا  لنظام وال جبعله تقدمًيا إذا  أنّ على أليس هذا برها الظروف ال شأن هلا 
انسجم مع الظروف، ورجعًيا إذا كان خرقًا أو بدعة مضادًَّة للطبيعة، وإمنا الذي جيعل النظام 

  يتكوَّن منها النظام؟ صاحلًا أو فاسًدا هي األفكاُر اليت
  تطبيق النقطة الثانية:

لكتيكية: إن العامل يتحرك  يقول الشيوعيون، حسب النقطة الثانية من النظرية الد
ويتطور دائًما وأبًدا، وإن اختفاء القدمي ونشوء اجلديد مها قانون للتطور. ويُبىن على ذلك أنه 

بتة غري قابلة للتغي ري، وال مبادئ أبدية للملكية اخلاصة ليست هناك أنظمة اجتماعية 
كي األرض، والعمال الّ واالستثمار. وليس هناك أفكار أبدية عن خضوع الفالحني لكبار م

ليً  ميكن أن حيل النظام االشرتاكي حمل النظام الرأمسايل، كما حل النظام  اللرأمساليني. و
  الرأمسايل يف حينه حمل النظام اإلقطاعي.

ا تتغري ومن حيثُ  على رأيهم يف الطبيعة من حيثُ  إن هذا الرأي ُبين إن هناك  إ
أي أنه ال بد أن حيصل تغري يف  ؛أشياء تنشأ وأشياء تضمحّل، فتكون األنظمة كذلك تتغري

األنظمة، فتختفي أنظمة وتقوم أخرى. وهذا خطأ حمض. ألنه قد يكون هنالك تغريات يف 
حتًما ما دام العامل يتغري. إذ جيوز أن تتغري  ة تتغريعوامل الطبيعة ولكن ذلك ال يعين أن األنظم

األنظمة، وجيوز أن ال تتغري، فهي غري مرتبطة بتغري العامل من جهة، وال ينطبق عليها ما 
نية.وتغري األشياء يف العامل قد حيدث من  ينطبق على الطبيعة وعلى أشياء الطبيعة من جهة 

تمع، كما أن العوامل اليت تؤدي إىل تغيري األنظمة يف جُّره مثًال، ولكن هذه العوامل اليت تؤدي إىل تغيري اء عوامل معيَّنة كتغري الرتاب بتحجرّ  األشياء ال تنطبق على األنظمة يف ا
تمع بتغري العامل ال وجْ  تمع ال تنطبق على األشياء. فربط تغري األنظمة يف ا له، للتباين  هَ ا

لقول حبتمية تغري تلك األنظمة ألن التغري يف العامل أمٌر حتمّي الواضح بينهما، ولذلك كان ا
تمع.   قوًال خاطًئا، إذ ال عالقة مطلًقا بني تغري العامل وبني تغري األنظمة يف ا



65 
 

بتة أو متغرية غري وارد، وليس التغري والثبات حمل  مث إن موضوع كون األنظمة للناس 
تمعا ت البشرية، ألن النظرة إليها ليست نظرة ثبات أو تغري، حبث يف األنظمة اليت تقوم يف ا

حة امللكية نظام قدمي، ونظام حتديد هذه  وإمنا هي نظرة صالح أو عدم صالح. فنظام إ
امللكية أو إلغائها يف بعض اإليديولوجيات نظام جديد، فال يقال إن هذين النظامني خيضعان 

حة امللكية جيب أن خيتفي ألنه قدمي، وجيب أن ينشأ على  لقانون التطور، وأن نظام إ
ق ال يُ  ؛أنقاضه نظام إلغاء امللكية أو حتديدها حة امللكية  قال ذلك ألن الواقع أن نظام إ

ومل يتغري، ونظام إلغاء امللكية أو حتديدها وجد لوجود أفكار جديدة تقول به وليس ألن 
ونظام السِّلم ونزع األسلحة نظام القدمي اختفى ونشأ اجلديد. ونظام احلروب نظام قدمي 

جديد، فال يقال إن نظام احلروب جيب أن خيتفي، وأن ينشأ نظام السِّلم ونزع األسلحة. 
أجل، ال يقال ذلك ألن نظام احلروب موجود وقائم على أرض الواقع، يف حني أن نظام 

ت.   السِّلم ونزع األسلحة ال يزال جمرد أفكار ونظر
ا ممثلو الدول هو قدمي. فال يقال إنه قدمي ونظام احلصانة الديب لوماسية اليت يتمتع 

طاملا أنه يتمتع  ،جيب أن خيتفي بنظام جديد، ألن الواقع أنه موجود، ومل يوجد خالفه بعد
تمع ليست نظرة ثبات وتغري، بل  برضا الدول وموافقتها. وعليه فإن النظرة إىل األنظمة يف ا

نظام أو عدم صالحه ليس غري. فالنظام يف جمتمع من هي نظرة تقوم على صالح ال
تمعات ليس كالرغيف يتعفن، وال كالعجني يصري خبزًا، وليس كالطفل يصري شا وال   ا

 قانون كالشاب يصري هرًما، أي أنه غري مرتبط بقانون حتمية التغري وعدم الثبات. بل إن
و حمل حبث يف العامل، وما ينطبق على التغري والثبات ليس حمل حبث يف األنظمة وإن كان ه

تمعات  العامل من التغري، ال ينطبق على األنظمة، وأكرب دليل على ذلك واقع األنظمة يف ا
  وما ترتبط به من أفكار.
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فهناك أنظمة مل تتغري بعد، برغم قدمها كنظام احلصانة الديبلوماسية، وكنظام التسلُّح، 
وهناك أفكار مل تتغري بعد برغم قدمها، كفكرة أن الشمس وكنظام التجسُّس على األعداء. 

ن اثنني، وأن اإلنسان ال يعيش بدون غذاء. فلو كان  مضيئة، وأن الواحد والواحد يساو
التغري يف األنظمة واألفكار حتمًيا َلَما بقي نظام واحد وال فكر واحد مل يتغريا، مما يفضي إىل 

ن حتمية التغري يف األنظمة ن األنظمة واألفكار مربوطة  القول  واألفكار قول خاطئ، و
  لعامل من حيث الثبات والتغري قوٌل خاطٌئ أيًضا.

صحيح أن هناك أنظمة كثرية قد تغريت، وهناك أفكار عديدة قد تغريت، فنظاُم 
 جعل احلكم حقا إهليا مقدًسا للملك ولورثته من بعده قد تغري، وحل حملَّه نظاُم جعِل احلكم

عطاء امتيازات ملركز  ت  لألمة ختتار من تشاء ليكون حاكًما هلا، ونظام االمرباطور
االمرباطورية على سائر املقاطعات قد تغري، وحل حملَّه نظاُم املساواة بني سائر املقاطعات يف 
احلقوق والواجبات، ونظام التمييز العنصري بتفضيل عنصر على عنصر ألنه أبيض أو ألنه 

معنيَّ قد تغري، وحلَّ حملَّه نظام عدم التمييز بني عنصر وعنصر. ولكن هذا التغري من شعب 
مل حيدث ألن العامل يتغري، وإمنا حصل التغري ألنه ظهر فساد هذه األنظمة واألفكار وعدم 

ا ما يُظنّ  أنه عالج صاحل هلذه  صالحها ملعاجلة مشاكل اإلنسان فتغريت ووضع مكا
لعامل  املشاكل. فتغريها مل ا مربوطة  يكن ألن التغري يف األنظمة أمر حتمي، ومل يكن أل

والعامل يتغري فتغريت، بل كان تغريها ألن الناس رأوها غري صاحلة ملعاجلة مشاكلهم فغريوها. 
وهكذا فال يُتخذ وجود التغري يف األنظمة واألفكار دليًال على أن التغري فيها أمر حتمي، وال 

لعامل من حيث تغريه.على أن هذا التغ   ري حدث فيها بسبب ارتباطها 
، فيتغري هذا  وقد حيصل تغري األنظمة لتغري الوقائع، فيكون النظام موضوًعا لواقع معنيَّ
الواقع ويوجد مكانه واقع جديد فيصبح النظام غري صاحل هلذا الواقع اجلديد الذي حيتاج إىل 

ون حالة احلرب الفعلية قائمة بني أمَّتني يكون نظام آخر غري النظام األول. فمثًال حني تك
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حة دماء وأموال  هناك واقع معنيَّ للعالقات بينهما، ويكون هلذا الواقع نظام معنيَّ وهو إ
وأراضي العدو احملارب... مث تعقد بني األمَّتني معاهدة صلح وحسن جوار وأمان عام، 

ظام آخر غري األول وهو احرتام املعاهدة، وبذلك يتغري الواقع للعالقات بينهما فيحتاج إىل ن
وعدم التعرض ألحد وال ألمواله وال ألراضيه. ولكن هذا التغري مل حيصل ألن التغري حتمي يف 

  وال ألن العامل يتغري، بل ألن الواقع الذي يعاجله النظام قد تغري. األنظمة،
اقًعا، بعد أن تبدلت القدمي مل يعد قائًما، أي مل يعد يشكل و  وكذلك فإن نظام الرقّ 

  نظرة الناس إىل الرق، ورفضه املسلمون وغري املسلمني، يف الشرق كما يف الغرب.
وتغيري األنظمة ال يكون بتغيري الوقائع بسبب ظهور فسادها، وإمنا يكون التغيري 
حبسب األفكار اليت حيملها اإلنسان الذي يغري هو هذه األنظمة. فإذا كانت األفكار ترى 

القدمي صاحلًا له حيصل تغيري النظام، وإذا كانت هذه األفكار  اقع اجلديد مل يعد النظامأن الو 
ال ترى ذلك بل ترى أن النظام القدمي ال يزال صاحلًا للواقع اجلديد ال حيصل التغيري. هذا يف 
ن جمرد تغري الواقع جيعل النظام األول غري صاحل له وال بد من  حني أن هنالك من يرى 

جديد يصلح ملعاجلته. ومثال ذلك أسلوب استعمار الشعوب الضعيفة، فإن أكثر العامل  نظام
لرغم من  يراه نظاًما فاسًدا، بينما الدول الرأمسالية تراه نظاًما صاحلًا، وهي تتمسك به. و
الضغط العاَلمي مل تَر تغيريه ومل تغريه خمتارة، وإمنا استبدلت أسلوبه، فبعد أن كان عن طريق 

  يوش والقتال صار عن طريق القروض واملساعدات حبجة التنمية وغريها.اجل
والناظر يف الوقائع منذ أن وجد اإلنسان، يرى أن اإلنسان حني يعتمد نظاًما غري 

حسب تغري األشياء واحلوادث، وإمنا  وأنظامه األول ال جيري يف تغيريه حسب تغري الكون 
ا واملشاعر املتيقِّظة لديه، كما جرى تغيري الوثنية وحلول جيري تغيريه بتغري األفكار اليت حيمله

ا. ا، وكما جرى تغيري الرأمسالية يف روسيا وحلول االشرتاكية مكا   اإلسالم مكا
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لألشياء والوقائع  أما تغيري األشياء والوقائع اليت جتري فإنه يتطلب معاجلة جديدة
جمموعة معاجلات، وهو يستند إىل فكرة   احلادثة، وال يتطلب تغيري النظام، ألن النظام هو

كما هي حال األنظمة الثالثة: اإلسالم والرأمسالية   ،كلِّية عن الكون واإلنسان واحلياة
  واالشرتاكية املاركسية...

وقد ال يستند النظام إىل فكرة كلِّية، ولكنه يف جمموعه مرتابط، وله وجهة نظر خاصة 
ن . فتغري األشياء واحلوادث ال يغري النظام، وإمنا يتطلب وطريقة خاصة، مثل النظام يف اليا

لنظام الذي  معاجلات هلذه األشياء واحلوادث، يف الوقت الذي يظل الشعب فيه متمسًكا 
  يعيش يف ظلِّه.

ومن هنا ال توجد حتمية التغري يف النظام ليحل حمله نظام آخر بناء على تغري العامل أو 
ا القضية يف األنظمة هي قضية األفكار اليت حيملها الناس، تغري احلوادث واألشياء. وإمن

واملشاعر املتيقظة لديهم. فإذا تغريت تغري النظام، وإذا مل تتغري ال يتغري بل يبقى أبد ما دام 
الناس حيملون أفكاره ومشاعره. وعلى ذلك ال ضرورة ألن حيل النظام االشرتاكي حمل النظام 

بل حيل نظام حمل نظام يف حالتني فقط:  الرأمسايل حمل االشرتاكي،الرأمسايل، وال النظام 
 األمة ماد  إحدامها إذا تغريت األفكار واملشاعر. والثانية إذا جاءت قوة أقوى من قوى

وفكّرً وفرضت عليها نظامها. فحينئذ يتغري النظام. أما فيما عدامها فال حيصل تغيري يف 
ن األنظمة تتغري ألن العامل يتغري... وكان من  النظام مطلًقا. وعليه كان من اخلطأ القول 

ن تغري األنظمة أمر حتمي... وكان من اخلطأ ـــــــ أيًضا ـــــــ القوُل إن األنظمة  اخلطأ القول 
ن النظام االشرتاكي سوف حيل حمل النظام  الثابتة غري موجودة... وكان من اخلطأ القول 

  الرأمسايل.
قال إن حتمية التغري يف األنظمة هي حتمية اجتماعية، وليست قدرية وهنا قد ي

طبيعية. واحلتمية االجتماعية هذه ليست آلية، بل هي كامنة يف صلب النظام، مبعىن أن 
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التغري يف النظام يكون كامًنا فيه، ولكنه ال يتحول من نفسه آليا، بل ال بد من تدخل 
إًذا هي إمكانية أو قابلية النظام للتغيري شرط أن يقوم اإلنسان، ليحصل التغري. فاحلتمية  

اإلنسان بفعل التغيري. واجلواب على هذا هو أن االشرتاكيني الشيوعيني يقولون إن اختفاء 
ام القدمي وجميء نظام جديد قانوً ظالقدمي ونشوء اجلديد مها قانون للتطور، فيكون تغري الن

ن  ذلك التطور يكون كامًنا يف النظام ولكنه ال يظهر بصورة للتطور يف األنظمة. أما القول 
لفعل ال بد من تدخل  ا يف النظام، وأنه حىت يتحول النظامكامنً   نآلية، ألنه يكو 

م يفسِّرون حتمية فت اإلنسان... هذا القول هو ا. أي أ سري حلتمية التطور اليت يقولون 
ا جتعل يف النظام قابلية للتحول  وليس حتوًال واقًعا بصورة آلية. وأيًضا مع هذا التطور 

لنسبة لكون التغري كامًنا يف النظام، أي أن النظام يتحول  التفسري تكون النظرية خطأ. أما 
ال تزال من قدمي الزمن عدة خرى، فإن املشاهَد أن هناك أنظمة أمن حالة معينة إىل حالة 

ونظام الرُّسل ـــــــ أي السفراء بني الدول ـــــــ احلرب  حىت اآلن كما هي. ومن الثابت أن نظام
قيان. فلو كان التغري حيصل حتًما بسبب ما يكمن يف النظام من قابلية  ما  قدميان، وأ
ــــــ أي كون التغيري   للتحّول لكان حصل يف هذين النظاَمني. ولو كانت احلتمية االجتماعية ـ

وهلا ألن اختفاء القدمي ونشوء اجلديد أمر حتمي، لكان كامًنا يف النظام ـــــــ ال بد من حص
ون للتغري بناء على احلتمية مُ نظام السفراء قد آن له أن يصل إىل دور الكُ  وأنظام احلروب 

ا. احلروب ونظام السفراء على  ومبا أنه مل حيصل التغيري وبقي نظام االجتماعية اليت يقولون 
  غري موجودة أصًال. حاهلما، فتكون احلتمية االجتماعية

إن النظام من أساسه فيه قابلية التغري بتدخل اإلنسان، وليس عند وصوله إىل احلالة 
اليت يكمن فيها التغيري، كما حيصل مثًال يف املاء حني تزداد حرارته فيصري خبارًا أو على 

للتغري ـــــــ مثًال ــــــ العكس حني يصري جليًدا. فاالشرتاكية اليت تطبق يف روسيا اآلن فيها قابلية 
ا قطًعا ويطبقون اإلسالم بدًال  ،إذا محل الناس هناك أفكار اإلسالم م حينئٍذ سيغريو أل
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ا ستتغّري إذا استولت روسيا ـــــــ مثًال ـــــــ  منها. وكذلك الرأمسالية اليت تطبق يف أملانيا الغربية فإ
شرتاكية. فكون النظام فيه قابلية التغري أمر تطبق بدًال منها اال على هذا البلد، وسوف

طبيعي، ولكن ذلك ليس حتمًيا كما حيل التغري يف العامل، وهو أيًضا ليس حتمًيا حني يصل 
إىل حالة معيَّنة كما حيصل يف املاء، بل إن قابلية التغري يف كلِّ نظام آتيٌة من حيث كونه 

يت أي إنسا ذا يظهر أن احلتمية أفكارًا تطبق على وقائع ميكن أن  ن ويطبق غريها. و
  االجتماعية غري موجودة يف واقع احلياة وال يف واقع األنظمة.

صحيٌح أن النظام إذا ظهر فساده يصبح مستدعًيا للتغيري، وإذا تغري الواقع الذي كان 
ألن يعاجله يصبح مستدعًيا للتغيري، ولكن هذا ليس من قبيل ما يسمُّونه احلتمية االجتماعية 

النظام إمنا يوضع ليعاجل أي لُيصلح. فإذا صار فاسًدا ذهب املربر لإلبقاء عليه ووجد املربر 
لتغيريه. فالتغيري هنا الذي صار يستدعيه وضع النظام يف هذه احلالة، أي فساد النظام وعدم 

تج عن حالة النظام هذه، وليس قانون التطور واحلتمية االجتماعية  هو صالحيته، إمنا هو 
  الذي فرض هذا التغيري.

ومن هذا يتبنيَّ أن النظام ال يتطور حني يصل إىل دور احلالة اليت يكمن فيها التغيري 
فيحتاج إىل تدخل اإلنسان حىت يفجِّر هذه احلالة الكامنة، وإمنا النظام عبارة عن أفكار 

، فإذا ظهر فساد هذه األفكار استدعى األمر تغيريها فكار صاحلة أي  ملعاجلة واقع معنيَّ
تغري الواقع الذي تعاجله األفكار وُوجد واقٌع غريه بنظام صاحل. وكذلك هي احلال إذا 

فكار أخرى، أي بنظام آخر يطبق على  يستدعي تغيري األفكار، أي تغيري النظام، واإلتيان 
  الواقع اجلديد.

ليً  حلتمية االجتماعية، و حبتمية التطور.  يبطل القول اوبذلك يظهر فساد القول 
بت ال يتغري إذا ثبت أنه صاحل ومل حيلّ  فيه فساد، وميكن أن يوجد  فيمكن أن يوجد نظام 

  نظام يتغري إذا ظهر فساده.
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طٌل قطًعا. وبذلك يظهر خطأ النقطة الثانية.   فالقول حبتمية التغري يف األنظمة قول 
  تطبيق النقطة الثالثة:
ا  لكتيكية، هي أّن االنتقال النقطة الثالثة اليت يقول  الشيوعيون، حسب النظرية الد

من التغريات الكمية البطيئة إىل تغريات كيفية فجائية وسريعة يشكل قانوً للتطور. ويف 
ا الطبقات املضطهدة هي حادث  ن الثورات اليت تقوم  تمع يرون  تطبيق ذلك على ا

ّم وال مناص منه. و  من الرأمسالية إىل االشرتاكية، وحترر الطبقة  فاالنتقال من مثّ طبيعي 
صالحات، بل  العاملة من النري الرأمسايل، ميكن حتقيقهما ال بتغيريات بسيطة بطيئة، وال 

لثورة.   بتغيري كيفي للنظام الرأمسايل فقط، أي 
لقياس الشمويل،  وهذا الرأي خطأ، ألن الشيوعيني يطبقون يف هذه النقطة ما يعرف 

ليً أي تطب تمع.  ايق ما جيري يف بعض األجسام على حركات الكون، و على حركات ا
ومثال ذلك أن يُعَطى الطفل برتقالًة فيجدها حامضة فيظن أنَّ كلَّ الربتقال حامض مثلها، 
أو أن يتحول املاء إىل خبار يف حالة، وإىل جليد يف حالة أخرى، فيقاس على حتوله كل شيء 

تمعات البشرية. وهذا خطأ ألنه هو عني  من مثَّ يف الكون، و  يقاس على ذلك ما حيصل يف ا
  القياس الشمويل.

تمعات على حتوُّل املاء إىل خبار أو إىل جليد، هو أن  ووجه اخلطأ يف قياس الكون وا
اليت ُسلِّطت عليه، إّال أن هذا ال يعين أن احلرارة  املاء وإن كان جسًما قد أثرت فيه احلرارة 

ل مجيع األجسام كما حتول املاء. وال يعين أن غري احلرارة حيوِّل األشياء من حال إىل حال  حتوِّ 
تمع يتحول فجأة  كاحلرارة. وكون املاء حتوَّل فجأة حني وصل إىل نقطة احلرج ال يعين أن ا

س وعالقات، وحتوُّله حيصل  َعْرب  تمع هو أ الثورات حني يصل إىل نقطة احلرج، ألن ا
ت. ومن اخلطأ قياس طبائع اإلنسان على طبائع بتح لثورات واالضطرا تمع من حال إىل  اجلمادات لالختالف البنيِّ بينهما.وُّل األفكار، وليس  وعلى ذلك فإنه ال ضرورة ألن ينتقل ا
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حاٍل فجأة، وال ضرورة ألن حيصل االنتقال من جراء االضطهاد. فالنظام الرأمسايل ُوجد يف 
وليس بشكل فجائي. وكذلك فإن اضطهاد األوروبيني للسود  جييكا بشكل تدرُّ ري وأمأورو 

جراء هذا االضطهاد، بل مل حتصل  يف أفريقيا استمر مئات السنني ومل حيصل أي انتقال من
م األخرية من حماوالت ما  ل مع وجود االضطهاد. وما شوهد يف أفريقيا يف األ ثورات ذاُت 

الستقالل يكا وروسيا وليس من ري ، إمنا جاء من جراء األفكار من دول كربى مثل أميسمَّى 
اإلفريقيني أنفسهم. فقد اخذت كلٌّ من هاتني الدولتني تبثُّ يف أفريقيا مفاهيم االستقالل 
عمال دولية ضد املستعمرين كاإلجنليز والفرنسيني والربتغاليني وسواهم، كي  والتحرر، وتقوم 

هذه املستعمرات إليها عن طريق وسائلها االستعمارية احلديثة كالتسلُّح تنقل الدول الكربى 
لضرورة إذا  تمع  والقروض وغريمها. وعليه فإن ما حصل يف املاء من التغري، ال حيصل يف ا
حصلت فيه ثورات. وتطبيق ما برهنْت عليه العلوم الطبيعية من تغيريات يف بعض األجسام 

تمع، قد دلّ  ــــــ ال جيري على كيفية معينة  على على ا تمع ـ أن منهاج التغري فيه ـــــــ يعين ا
  بتة حمتومة كما هي احلال يف اجلمادات حني تتغري أي تنتقل من حال إىل حال.

الشعوب أو يف مجاعة من اجلماعات،  ومشاعر يف شعب من صحيح أن وجود أفكار
تلك اجلماعة يتحول بشكل  وأذلك الشعب  وسيطرة هذه األفكار واملشاعر، جيعالن جمتمع

حتمي من حال إىل حال ومن نظام إىل نظام. ولكن ذلك ال حيصل كحادث طبيعي بل عن 
قصد وتعمُّد للقيام به. فهو حادث مقصود ومن إرادة الناس. إذ لوال بث األفكار واملشاعر، 

ً طبيعًيا، ومل حيصل ، مل حيصل التحوُّل. فهو ليس جعلها مسيطرةً  ووصوهلا إىل حدٌ  بشكل طبيعي، وإمنا حصل حبركة إرادية مقصودة... واحلتمية ليست يف جمرَّد حصول حاد
وبثُّ  التحّول، وإمنا هي نتيجة سيطرة األفكار واملشاعر على الشعب أو على اجلماعة.
ا ال حتصل طبيعًيا وال حتمًيا. فيكون حتول الشعب أو اجلماعة من ح ال إىل األفكار وسيطرُ

يعًيا وال حتمًيا. والشيوعيون ال يقولون إنه إذا حصلت بحال، ومن نظام إىل نظام، ليس ط



73 
 

تمع، وإمنا يقولون: إن حصول الثورات  سيطرة األفكار واملشاعر على الشعب حيصل حتوُّل ا
ا الطبقات املضطهدة جيعل االنتقال من الرأمسالية إىل االشرتاكية حتمًيا. ف يكون اليت تقوم 

تمع ـــــــ يف نظرهم أحصول الثورات ـــــــ يف نظرهم ـــــــ  مرًا حتمًيا وال مناَص منه. ويكون انتقال ا
كذلك وال مناص منه؟ وهذا هو   ـــــــ من حال إىل حال، ومن نظام إىل نظام، أمرًا حتمًيا 

تمع من اخلطأ. ألن حصول الثورات من الطبقات املضطهدة ليس حتمًيا، وألن ان تقال ا
  .أيًضا حال إىل حال، ومن نظام إىل نظام، على فرض حصول الثورات، ليس حتمًيا

تمع على الطبيعة واألجسام، وأنه يتغري حتًما بتغريها، قياس خاطئ، ألن  فقياس ا
تمع ليس حتمًيا كما هي احلال يف األجسام والطبيعة، وألن تطبيق ما قد حيدث  التغري يف ا
عقلًيا. وهذا يُعتُرب خطًأ  ات يصح أن يُطبَُّق على اإلنسان وجمتمعه غري مقبولللجماد
  فاحًشا.

ومن جهة أخرى فإن التغيريات اليت حتصل يف الكون ليست حركًة تقدميًَّة صاعدًة، 
ـــــــ بل هي جمرد تغري، قد يكون صاعًدا وقد  وانتقاًال من أدىن إىل أعلى ــــــ كما افرتضوا خطأً 

زًال.يكو    ن 
تمعات ليست تغريات صاعدة وإىل أحسن، بل  وكذلك التغريات اليت حتصل يف ا

زًال.   هي جمرد تغري، قد يكون صاعًدا وقد يكون 
تمعات يشكل انتقاًال من حالة قدمية إىل حالة جديدة، إال  وإذا كان هذا التغري يف ا

دائًما، وسائرة يف طريق االرتقاء، وأن أنه ليس ضرورً أن تكون هذه احلالة اجلديدة صاعدة 
تكون أحسن من احلالة القدمية. بل قد تكون احلالة القدمية أحسن، وقد تكون احلالة 
اجلديدة انتقاًال إىل الوراء وليس إىل األمام. ومن هنا كان تطبيق نظرية داروين يف النشوء 

تمع فاسًدا، ألن موضوع النظرية هو ية الفسيولوجية يف أفراد الكائنات الناح واالرتقاء على ا
حية أخرى غري  حية فسيولوجية على  تمع البشري هو تطبيق  احلية، فتطبيق النظرية على ا
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تمع شيء، والواقع الذي تتناوله النظرية شيء آخر، فتطبيق أحدمها  فسيولوجية. إن واقع ا
طل ال شك فيه. إًذا فليس ضرورً أن يكون اِجتّ  اه التغيري ـــــــ يعين االنتقال من على اآلخر 

حال إىل حال ـــــــ حنو األحسن، فقد يكون حنو األحسن وقد يكون حنو األسوأ. والشيوعيون 
لرِّدة: إن من املمكن قيام نظام  أنفسهم يقولون يف حبث املاركسية حول موضوع ما يسمَّى 

  رجعيٍّ على أنقاض نظام تقدُّمي.
تمعات يف تمعات ليس  وواقع ا العامل يُرينا بوضوح أن التغريات اليت حتصل يف ا

تمعات إىل أعلى وقد  حتميا أن تكون انتقاًال من أدىن إىل أعلى، بل قد ينتقل جمتمع من ا
  ينتقل إىل أسفل.

تمع يف جزيرة العرب انتقل ببعثة الرسول صلَّى هللا عليه وآله وسلم إىل أعلى.  فا
فيه تطبيق اإلسالم رجع إىل الوراء. وحني احنسر عنه نظام اإلسالم  ولكنه حني أسيء

تمع يف أمعدة دوًال وصارت اجلزيرة  يكا الشمالية حني كانت حتت ري احنطَّ إىل أسفل. وا
سلطة االستعمار كان جمتمًعا منحطا، وحني حترر من االستعمار ارتفع وعال شأنه. وكذلك 

تمع يف أمحني ازدادت فيه العلوم ازداد  يكا الالتينية ظلَّ منحطا ري ارتفاًعا. يف حني أن ا
ت. لثورات واالنقال   وظلَّ مشغوًال 

تمعات، تنطق بوضوح أن التغريات يف  وهكذا جند أن عشرات األمثلة من واقع ا
تمعات ال  لضرورةا تغريات صاعدة إىل أحسن، بل قد تكون إىل أحسن  ينبغي أن تكون 

يكا الشمالية ري ن إىل أسوأ. وقد يكون االنتقال من جراء الثورة، كما حصل يف أموقد تكو 
حني حتررت من االستعمار، وكما حصل يف روسيا حني أزالت القيصرية وجاءت 
دة العلوم واملعارف، كما حصل يف روسيا  الشرتاكية. وقد يكون االنتقال من جراء ز

ت املتحدة األمريكية بعد احلر  جي،  ب العاملية الثانية. وقد يكون االنتقال بشكل تدرّ والوال
، وقد يكون بشكل فجائي كما حصل يف جزيرة العرب حني اعتنقت  كما حصل يف أورو
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كما حصل يف   لتدرجاالنتقال إىل أسفل  اإلسالم ومحلته رسالة للعامل. وكذلك قد يكون
تمع اإلسالمي يف القرن التاسع عشر امليالدي. وقد ي كون االنتقال إىل أسوأ فجائًيا  كما ا

  حصل يف أملانيا الشرقية حني احتلها الشيوعيون.
لكتيكية يف الطبيعة، ألنه ـــــــ كما يف  وبذلك تبطل النقطة الثالثة من نقاط النظرية الد

الة املثال الذي يعطونه ـــــــ لو كان انتقال املاء من حالة اجلليد إىل حالة السيولة مث إىل احل
الغازية يعترب حركة تقدمية صاعدة، فإن حتول خبار املاء إىل ماء مث إىل جليد يعترب حركة 
ن حسب قوانني طبيعية، كان حظ احلركة التقدمية  زلة. ومبا أن كلتا احلركتني جتر رجعية 

مسى من حظ احلركة الرجعية النازلة.   الصاعدة يف الكون ليس 
اكيون الشيوعيون أن اجتاه التغري يف الكون إمنا هو اجتاه فعلى أي أساس إًذا قرر االشرت 

  تقدميٌّ صاعد؟
وعالوة على هذا فإن األنظمة اليت تطبق على احلوادث واألشياء من ِقَبِل اإلنسان هي 
ا  ا قدميًة أو جديدًة. بل ذلك مرتبٌط بكو ا حسنًة أو سيئًة ليس مرتبطًا بكو أفكار. فكو

ن اثَنني من الفكر القدمي. ولكن ِقَدمه مل جيعله سيًِّئا. صحيحة أو خطأ. فواحد  وواحد يساو
. وإنشاء صناديق التوفري وكون اإلنسان يسرت عورته فكٌر قدمي. ولكن ِقَدمه ال جيعله خطأً 

فكٌر جديد. وكونه جديًدا ال جيعله حسًنا فإن صناديق التوفري تؤخر اقتصاد البالد بل تضرُّ 
كر جديد، وكونه جديًدا ال جيعله حسًنا بل هو من أقبح القبائح اليت به. ومذهب الُعري ف

تُرجع اإلنسان إىل احليوانية املنحطَّة... وهكذا... فلو فرضنا جدًال أن الطبيعة تنتقل يف 
تمع. ألن  حركتها من البسيط إىل املركب ومن األدىن إىل األعلى، فإن ذلك ال ينطبق على ا

تمع م ن حال إىل حال هو الفكر، والفكر إمنا يكون حسًنا إذا كان صحيًحا، الذي حيوِّل ا
تمع من أفكار تكون حالُه من حسٍن أو  .وغري حسن إذا كان خطأً  وحبسب ما يوضع يف ا
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سوء. فال يكون فيه انتقال حتميٌّ إىل أحسن، وإمنا يكون ذلك انتقاًال من حال إىل حال 
تمع.ليس غري. وهذا أيًضا يُبطل تطبيق ا   لنقظة الثالثة على ا
  تطبيق النقطة الرابعة:

لكتيكية فتقول: ما دمنا نرى أن التطور جيري   وأما النقطة الرابعة من النظرية الد
لنزاع بني القوى املتضادَّة على أساس هذه التناقضات، وأن  نبثاق التناقضات الداخلية، و

والتغلب عليها، فمن الواضح أن نضال الربوليتار غاية هذا النزاع هي قهر هذه التناقضات 
ليً  ال ينبغي إخفاء تناقضات النظام  االطبقي هو حادث طبيعي متاًما وال مناص منه، و

الرأمسايل، بل ينبغي إبرازُها وعرُضها، وال ينبغي خلُق النضال الطَبقي بل ينبغي القيام به إىل 
تارية طبقية حازمة، ال سياسة إصالحية تقول النهاية. ولذلك جيب اتِّباع سياسة برولي

دماج الرأمسالية  لتناسق بني مصاحل الربوليتار ومصاحل الربجوازية، وال سياسة تفامهية تقول 
  يف االشرتاكية.

تمعات حيوي تناقضات  تمع تكون النتيجة أن كل جمتمع من ا وبتطبيق ذلك على ا
الطبيعة وحوادثها مجيعها جانًبا سلبًيا، وجانًبا إجيابًيا، ماضًيا  داخلية. فكما أن ألشياءِ 

وحاضرًا، وفيها مجيعها عناصر متوت وعناصر تولد، فكذلك يوجد يف كل جمتمع من 
تمعات جانٌب سليبٌّ وجانٌب إجيايبٌّ، يف املاضي واحلاضر، وفيه عناصر متوت وعناصر  ا

القدمي واجلديد، بني ما ميوت وما يولد ــــــ هو احملتوى الداخلي حلركة التطور على اعتبار أن لِّ أشياء الطبيعة وحوادثها ـــــــ أي النضال بني تولد. وكما أن نضال هذه املتضادات يف ك
تمع هو احملتوى الداخلي  التطور هو نضال املتضادات، فكذلك نضال هذه املتضادات يف ا

تمع أمر حتمي، كما أن وجود التناقضات فيه  حلركة التطور فيه. وإن وجود املتضادات يف ا
تمع  أمر حتمي... فتكون النتيجة أنه ال يصح أن تكون هناك إال طريقة واحدة لتطوير ا

لنضال الطَبقي.   وهي إبراز هذه التناقضات والقيام 
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وهذا كله خطأ يف خطأ. فإن االدِّعاء أن كل أشياء الطبيعة منها ما يولد ومنها ما 
طل يكذبه الواقع. وهو جمرد فرض نظري. ذلك أن يف الطبيعة أشياء تولد مي وت ادِّعاٌء 

ومتوت حًقا مثل اإلنسان واحليوان والزرع، ولكن فيها أيًضا أشياء تولد ولكن ال متوت 
حسب نوع خلقها وتكوينها مثل اجلمادات كافة، أو مثل جاذبية األرض، أو األشعة 

مس. فإن يف مثل هذه اجلمادات ال يتأتى وجود املتضادات، وال الضوئية املنبعثة من الش
وحوادثها حتوي يتأتى حصول التناقضات. وبذلك يبطل القول إن كل أشياء الطبيعة 

تمعات حيوي تناقضات  تناقضات داخلية، وكذلك ن كل جمتمع من ا يبطل القول 
تمع يف اهلند من غري امل سلمني فإنه جمتمع ميت ال أثر داخلية. وأكرب دليل على ذلك ا

للحيوية فيه، فهو، منذ أن ذهب عنُه حكم اإلسالم وحكمه اإلنكليز، جمتمع جامد شبه 
. وليس ناقضاتت أي تبدُّل فيه. وإًذا ليس كل جمتمع حيوي ميت مل يتغري ومل يتحرك ومل حيلّ 

  ا.يف كل جمتمع نضال املتضادات، وهذا وحده كاف لنقض هذه النقطة من أساسه
على أنه لو سلَّمنا جدًال بوجود التناقض يف كل شيء من أشياء الطبيعة، فإن هذا 
التناقض إذا أزيل زال معه مفعول عملية التناقض، وأمكن تاليف احلتمية يف نتائج عمليات 
التناقض. فاملغناطيس جيذب قطعة احلديد من أي طرف من أطرافها، ولكنه، إذا ُمغنطت 

ا إال من الطرف املعاكس لطرفه، يعين إذا كان طرف  قطعة احلديد، صار ال يستطيع أن جيذ
املغناطيس املقابل لقطعة احلديد سالًبا، فال جيذب قطعة احلديد إال إذا كان طرفها املقابل له 

لعكس.   موجًبا، والعكس 
ً أُ    حبط مفعول مسومها يف الدم مبادة املصل.واألفعى إذا لدغت إنسا

ن بينهما. ولكن إذا والزيت إذا وضع م ع املاء مل يذب فيه لتناقض خاصيَّة الذو
  وضعت معهما مادة هيدروكسيد الصوديوم مثًال زال التناقض بينهما وذاب الزيت يف املاء.
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ومن هذه األمثلة وغريها ميكن رفع التناقض ـــــــ الذي افرتضناه ـــــــ بني شيَئني واحلصول 
عملية خمتلفة.  عن طريقجتنُّب احلتمية بتوليد نتائج أخرى  على نتائج جديدة. وبذلك ميكن

  وعليه فإن وقوع التناقضات يف كل شيء ليس حتمًيا ألنه ميكن رفعه قبل وقوعه.
تمع عمٌل خاطئ.  تمع على الطبيعة وتطبيق ما يف الطبيعة على ا على أن قياس ا

س، و  تمع عالقات بني أ العوامل اليت تؤثر على األجسام غري ألن أشياء الطبيعة أجسام، وا
تمع على أشياء  ،العوامل اليت تؤثر على العالقات بني الناس تمع. فقياس ا أي على ا

وأنَّ ما حيصل يف  وًصاالطبيعة قياس خاطئ الختالف العوامل املؤثرة يف كل منهما، خص
ثري احلرارة والرطوبة، بينما ما حيص ثري أشياء الطبيعة قد يكون من  تمع هو من  ل يف  ا

  األفكار واملشاعر. وواضح أن البون شاسٌع والفارق كبري بني احلالتني.
ال قوأيًضا، فإن ما حيصل يف الطبيعة من انتقال األشياء من أدىن إىل أعلى، كانت

الغرسة إىل شجرة أو الصيب إىل شاب، يف بقعة من البقاع، ال عالقة له، وال يؤثر عليه ما 
ا وله لغرسات أخرى أو لصبيان آخرين، يف البقعة حيصل ح نية. وذلك ذا أو يف بقعة 

تمعات األخرى احمليطة به. أضف إىل  تمع الذي كثريًا ما يتأثر مبا حيصل يف ا خبالف ا
ذلك أن الذي ينقل أشياء الطبيعة من حال إىل حال هو الغذاء واملاء واهلواء وما شاكل 

تمع فإن الذي ينقله من حال إىل حال ذلك، وهذه ال تؤثر إال  فيما تصيبه فقط. خبالف ا
تمعات بشكل عجيب وخترتق مجيع احلواجز.  هو األفكار واملشاعر، وهذه تنتقل عرب ا
تمع. والقياس على ذلك  وهكذا فال عالقة للمؤثرات على أشياء الطبيعة مبا حيصل يف ا

  يكون قياًسا خاطًئا بال ريب.
أن هناك تناقضات حتصل يف أشياء الطبيعة، فال يكون ذلك ضرورً لوجود  ولو فرضنا

تمعات. أي أننا  لو فرضنا أن هناك نضاًال بني ما يولد وما ميوت يف جسم  تناقضات يف ا
الغرسة أو نبتة الزرع أو الشاب، فليس بضروريٍّ أن يكون هناك نضاٌل بني العمال وأصحاب 
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ك العمل، أو بني البائعني و  املشرتين، أو بني الفالحني وأصحاب األراضي، أو بني املالَّ
واملستأجرين. ألن جسم الغرسة أو نبتة الّزرع، أو جسم الشاب، مغايٌر كل املغايرة للعالقات 

وأصحاب  القائمة بني العمال وأصحاب العمل، أو بني البائعني واملشرتين، أو بني الفالحني
ك وامل ألن جسم الغرسة أو نبتة الّزرع، أو جسم الشاب،  ستأجرين.األراضي، أو بني املالَّ

أو بني البائعني واملشرتين،  مغايٌر كل املغايرة للعالقات القائمة بني العمال وأصحاب العمل،
ك واملستأجرين. أو بني الفالحني وأصحاب األراضي، وال يوجد ما يستدعي  أو بني املالَّ

رد أن هذه التناقضات حتصل يف أشياء الطبيعة.  ة حصول التناقضات يف العالقاتحتميَّ 
  وهذا يبطل القول إن نضال الربوليتار الطَبقي أمٌر حتمي.

تمعات متضادات فإنه ليس بضروري أن حيصل  وحىت لو سلَّمنا جدًال أنه توجد يف ا
نضال بني هذه املتضادات. فإذا ما تعارضت مصاحل العمال ومصاحل أصحاب العمل، أو 

احل املشرتين ومصاحل البائعني، أو مصاحل الفالحني مع مصاحل أصحاب األراضي، مص
ومصاحل املستأجرين مع مصاحل أصحاب األمالك، فإنه ليس بضروري أن حيصل نضال بني  
كل فئتني، أي ليس بضروري أن حتصل التناقضات يف العالقات بينهم، إذ ميكن أن توضع 

ا يرفع النزاع ويوفِّق بني مصاحلهم، فال حيصل أي نضال وال أنظمة تنظِّم هذه العالقات تنظيمً 
تمع اإلسالمي خالل بضعة  توجد أية تناقضات. وهذا هو الوضع الذي كان قائًما  يف ا

، فإنه مل حتصل فيه أية تناقضات من جراء تضاد املصاحل يف العالقات القائمة بني  عشر قرً
العالقات كانت ترفع النزاع، ولذلك مل حتصل الناس، ألن أحكام اإلسالم اليت تعاجل 

  تناقضات.
نية فإن نضال العمال، أو الطبقة الربوليتارية، غري موجود يف حية  معظم  ومن 

ت املتحدة األم يكا نضال ري يكية، مبعىن أنه ال يوجد يف أمري البلدان الرأمسالية ومنها الوال
أمٌر حتمي يف كل  الربوليتار الطَبقي الربوليتار الطبقي. فكيف يقال إن حصول نضال
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رخييا وع تمعات والواقع  به؟!... بل إن واقع احلياة بني الناس ينقضه من مليً ا ا يكذِّ
أساسه!... وإن االجتاهات املتضادة أ كانت، إذا حصل بينها توفيق يُرفع التضاد... وإن 

  بني أصحاب العمل.إعطاء العمال فوق كفايتهم مينع أي اصطدام بينهم و 
والشيوعيون أنفسهم يقولون مبا يدل على أنه ميكن التوفيق بني املتضادات فال حتصل 
لتناسق بني مصاحل  التناقضات. فهم ينادون بعدم جواز اتِّباع سياسة إصالحية تقول 

دماج الرأمسالية يف االشرت  اكية. وهذا الربوليتار ومصاحل الربجوازية، وال بسياسة تفامهيَّة تقول 
ميكن اتباعها فال حيصل نضال املتضادات  »سياسة تناسق بني املصاحل«القول يعين أن هناك 

تمع ليس أمرًا حتمًيا، ألنه لو   ن حصول التناقضات يف ا وال تقع التناقضات. وهو اعرتاف 
  كان حتميا ملا أمكن إجياد التناسق بني مصاحل العمال ومصاحل أصحاب العمل.

تمع. واملدقِّق يف كالم الشيوعيني وبذل ك يبطل القول حبتمية حصول التناقضات يف ا
م قد احتاطوا للحيلولة دون  يصل إىل هذه النتيجة بشكل قطعي ال حيتمل التأويل. وهلذا فإ
جتناب  تمع اخلايل من التناقضات، فقالوا  رفع التناقضات، أي احليلولة دون وجود ا

تمع الذي ال توجد فيه تناقضات.التوفيق بني االجت   اهات املتضادة حىت ال يوجد ا
ومل يكتفوا بذلك بل حضُّوا على إبراز التناقضات إذا وجدت، فقالوا: ال ينبغي إخفاء 
تناقضات النظام الرأمسايل، بل ينبغي إبرازُها وعرُضها. وال ينبغي خنُق النضال الطَبقي، بل 

  القيام به إىل النهاية. ينبغي
تمع ليس أمرًا حتمًيا بل ال بد و  هذا القول منهم يعين أن وجود التناقضات يف ا

عمال مقصودة. ومن الواجب احليلولة دون إخفائها وخنقها، بل جيب  إلجيادها من القيام 
تمع.  لنضال الطَبقي إىل النهاية إلجياد التناقضات يف ا إبرازها وعرضها، وجيب القيام 

تمع، فيكون وجود ومعىن ذلك أنه إ ذه العمليات ال توجد التناقضات يف ا ذا مل يقوموا 
تمع ليس أمرًا حتميا وال أمرًا طبيعًيا بل هو أمر مقصود يف أكثر األحيان.   التناقضات يف ا
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على أن اخلالف العقائدي القائم اليوم بني زعماء الشيوعيني يف االحتاد السوفيايت 
لصني الشيوعية يثبت أن حصول النضال بني االجتاهات املتضادة وزعماء الشيوعيني يف ا

تمع.  ليس أمًرا حتميا، أي أن ذلك يُبطل نظريَتهم اليت تقول حبتمية وجود التناقضات يف ا
لتناسق بني مصاحل  فإن زعماء الشيوعيني يف االحتاد السوفيايت يسريون على سياسة تقول 

لتفاري روسيا ومصاحل أم يكا. وهذا يعين التوفيق بني االجتاهات ري هم بني روسيا وأميكا، و
تمع الدويل. وزعماء الشيوعيني يف الصني الشيوعية   املتضادة وعدم حصول التناقضات يف ا
ا، ويقولون بضرورة إبراز التضاد بني مصاحل  كانوا سابًقا يشجبون هذه السياسة وحياربو

تمع الدويل. وهذا املعسكر الشيوعي ومصاحل املعسكر الرأمس ايل إلجياد التناقضات يف ا
تمع الدويل حيتاج إىل  ن وجود التناقضات يف ا م مجيًعا يسلِّمون  اخلالف بينهم كان يعين أ

عمال واتِّباع سياسة ت النضال بني املعسكرين ومتنع التوفيق بينهما. وزعماء  ستدعيالقيام 
م إىل تشوف صاروا ال االحتاد السوفيايت اليوم بدعو  سياسة االنفتاح الذي يرتأسها كور

تمع الدويل جمتمًعا ليس فيه تناقضات  يريدون إجياد هذا النضال، بل هم يعملون جلعل ا
يكا. وكذلك ري مبحاولتهم التوفيق بني املصاحل االشرتاكية يف روسيا واملصاحل الرأمسالية يف أم

ا حتاول اليوم التوفيق بني م نفسه صاحلها وبني مصاحل الغرب، ونراها يف الوقت الصني فإ
كا الرأمسالية وتناهض روسيا االشرتاكية. وهذا كله يُبطل القول حبتمية وجود يتتودد ألمري 

تمع.   التناقضات يف ا
نبثاق التناقضات الداخلية خطأ، ألن الذي  ن التطور جيري  وعليه فإن االدِّعاء 

ا مبعىن انتقال إىل حال أحسن، وألن هذه التناقضات ليست حيصل هو جمرد تغري وليس تطورً 
ن نضال العمال ضد أصحاب العمل أمٌر ال  أمرًا الزًما يف كل شيء. وكذلك االدِّعاء 
لتناقضات ليس أمرًا حتمًيا  مناص منه خطأ، ألنه قد حيصل وقد ال حيصل، وألن ما ُيسمَّى 

تمع.   يف ا
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تمع خطأ خمالًفا للواقع. لذلك كانت النقطة الرابعة من   حيث تطبيقها على ا
  اخلالصة:

تمع. فتماسك  وهكذا نرى مما تقدم خطأ النقاط األربع وخطأ تطبيقها على ا
آلخر ارتباطًا عاما وبشكل حتمّي. وما يسمَّى  الطبيعة ال يعين ارتباط كل شيء فيها 

لكون كله، والقوانني اخلاصة بكل شيء بل املوجود هو قوانني ا بقوانني التطور ليس موجوًدا،
من أجزاء الكون، وبكل شيء من األشياء اليت حيويها الكون، كّل على حدة. وعليه يكون 
تمع خطأ. وما ذلك إالَّ ألن  لكتيكية عن الطبيعة خطأ، وتطبيقه على ا حديث الد

لكتيكية قد جعلت اإلنسان يسري يف حياته ضمن قوانني الكون بشكلٍ  دون من عام،  الد
ملشاَهد  النظر إىل أن له قوانني خاصة تتعلق به وحده: بوجوده وحبياته. ومل تلتفت إىل أنه 

اصة طريقة حياته وأسلوب عيشه اللذين خباحملسوس يفعل أشياء كثرية خمتارًا ويرتكها خمتارًا، و 
الكون يف كل شيء خيتارمها اختيارًا مطلًقا. نعم مل تلتفت هلذا، وجعلته يسري ضمن قوانني 

حىت يف طريقة حياته وأسلوب عيشه. وهذا وال شك، فوق خمالفته للواقع املشاَهد يف حياة 
اإلنسان وعيشه، إلغاٌء لوجود اإلنسان بوصفه شيًئا آخر غري الكون وغري احلياة. بل اعُترب 
 اإلنسان جزًءا من الكون كأي كوكب، بل كأي جزء من أجزاء األرض كاحلديد والرتاب

وغريمها، مع أن اإلنسان غري الكون وغري احلياة، فإنه وإن كان جسمه جزًءا من الكون، 
ا وحياته من احلياة  املوجودة يف أي كائن حي، ومبا وهبه هللا من عقل ومن خاصِّياٍت ذا

لثًا يف الوجود املدرك. إذ إن الوجود املدرك ليس الكون  ا وحده، قد صار شيًئا  انفرد 
   الكون واحلياة فقط، بل الوجود املدرك هو الكون واحلياة واإلنسان.فحسب، وال

لكتيكية إىل اإلنسان. لنسبة لنظرة الد   هذا 
ا يف جعلها احلركة يف الطبيعة نتيجة للتناقضات،  ا للمجتمع فإ لنسبة لنظر أما 
ونضال املتضادات، ويف جعلها الطبيعة كًال متماسًكا وجعِلها اإلنسان جزًءا منها، ويف 
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جعِلها حركة الطبيعة إمنا هي حركة تطور مبعىن انتقال من أدىن إىل أعلى، قد جعلت اإلنسان 
تمع سريًا جرب حسب سري الطبيعة، وال ميلك أن يتخلف عنه، مث جعلت يسري يف ا

تمع لإلنسان ليعيش فيه حسب ما تكوِّنه، وليس اإلنسان هو  الطبيعة هي اليت تكوِّن ا
تمع الذي يريده. بل جعلت حياة اإلنسان عبارة عن نضال بني املتضادات،  الذي يوجد ا

ا دائًما انتقال إىل أحسن.   وهذا ال شك خمالف للواقع. وأ
 فاإلنسان يعيش يف دائرَتني: إحدامها تسيطر عليه، واألخرى يسيطر عليها. أما اليت

تسيطر عليه فهي الدائرة اليت تنطبق فيها عليه أنظمة الوجود، فهو يسري والكون واحلياة طبق 
إرادة منه، نظام خمصوص ال يتخلف، ولذلك تقع األعمال عليه يف هذه الدائرة على غري 

. لقد أتى إىل هذه الدنيا على غري إرادة منه،وسيذهب عنها وهو فيها ُمسيـٌَّر وليس مبخريَّ 
تمع،  على غري إرادته، وهو ال ميلك أن خيرج على نظام الكون. وهذه الدائرة ليست هي ا

تمع، وال عالقة هلا إًذا مبوضوع هذا البحث.   وال هي تكوُّن ا
ضمن النظام الذي  يسيطر عليها فهي الدائرة اليت يسري فيها خمتارًاوأما الدائرة اليت 

رادته، فهو  خيتاره. وهذه الدائرة هي اليت تقع فيها األعمال اليت تصدر من اإلنسان أو عليه 
كل ويشرب ويسافر يف أي وقت يشاء، وميتنع عن ذلك يف أي وقت يشاء، يفعل  ميشي و

تمع وتكوينه، واألنظمة وتغيريها، واحلياة وتسيريها،  ما يريد خمتارًا وميتنع عن العم ل خمتارًا. وا
كل ذلك يقع يف هذه الدائرة. فاإلنسان هو الذي يسيطر على الطبيعة أي على األشياء 
وقوانينها فيسخِّرها لنفسه، وليست الطبيعة هي املسيطرة عليه، وهو يعيش خمتارًا حسب ما 

تمع وليست الطبيعة هي يريد، وليس جمربًا بل خيتار الن ظام الذي يريده، وهو الذي يوجد ا
اليت توجده له، وحياته نضاٌل بني متضادات وانسجام بني متوافقات، وليست نضاًال فقط. 

  ءفقد تنتقل إىل أحسن كما حصل مع العرب حني صاروا مسلمني، وقد تنتقل إىل السّىي 
  رتك احلياة.كما حصل للمسلمني حني ختلَّوا عن اإلسالم يف مع
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ت  لكتيكية، بقسميها: الفكري وحبث الطبيعة، نظر وهلذا كله كانت املادية الد
  فاشلة وخطًأ حمًضا...

تمع   كيف ينهض ا
تمع؟   وأخريًا، كيف ينهض ا

إن العالقات ال تتم إال إذا توحدت املشاعر واألفكار واتفقت على نظاٍم معني. فعنَد 
موعُة البشريُّة  تمُع، وُيصبغ بصبغٍة معّينٍة، ال من حيُث ا ذاَك تقوُم العالقات، ويتكّوُن ا

ليهم، املكونُة منُه، بْل مْن حيُث األفكار اليت محلها هؤالِء البشُر، والنظاُم الذي طُّبق ع
لقاِء األسئلِة إواألحداث اليت حرّكْت مشاعرهم. وعندئٍذ حنُكُم عليِهْم. وال بّد قبَل اُحلْكِم ِمْن 

ا أفكاٌر إسالمّيُة أْم ال؟ وهِل األحداثُ  ّز مشاعَرُهْم اآلتيِة: هل األفكاُر اليت حيملو  اليت 
تمع ؟ عند ذاك ؟ وهِل النظاُم الذي يطبق عليهم إسالميٌّ إسالمّيةٌ  نستطيع أن جنزم أّن هذا ا

تمِع  لنسبِة للدميقراطيِة، ولالشرتاكيِة الشيوعّيِة. ويف حال صبغِة ا جمتمع إسالمّي. وهكذا 
ما يصُدُر عنُه، ويف كّل شيٍء يُطَّبقُه. وعلى هذا  َدْت أفكارُُه يف كلِّ بلون معني يكوُن قد ُحدِّ 

ِمِه. ومن هنا رأينا أّن العرَب عندما حّددوا أفكاَرهم يكوُن سلوُكه منبثًقا عن اعتقاِده ومفهو 
ضة بلغْت حّد الكماِل، وهكذا  ضوا  حبدود اإلسالِم، وصبَـُغوا جمَتَمَعُهْم بْصبَغته، قد 

لنسبِة لروسيا. فالنهضُة إًذا   حّقق الغرُب عندما حَدد أفَكارَُه، نـَْهَضًة ألبنائِه، واألمُر كذلَك  هَو الذي حيّقق النهضَة. وعندئٍذ ينبثُق السؤاُل اآليت: أّي  لفكِر، وحتديدهُ مرهونٌة بتحديِد ا
ضًة صحيحًة؟ واجل ضًة  واُب: كّل حتديٍد مبّين على الفطرةحتديٍد حيّقُق  اإلنسانيِة، حيقُق 

  صحيحًة.
دِم وجوِد َمْن ينظِر اليوَم إىل أوضاِع العاِمل اإلسالمّي، وال سيما البالُد العربّيُة، جيزُم بع

تمَع مشّوٌش كّل التشويِش، وال يستطيع أحٌد أن ضٍة، ألّن ا تمَع دميقراطّي  أيِّة  نَّ ا جيزَم 
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إلسالم  لَّ أو اشرتاكي أو إسالمي، مع أّن جُ  أهلِه من املسلمَني، ألّن األفراَد يدينوَن 
  وحيكموَن بنظاٍم دميقراطّي، ويدعوَن إىل االشرتاكية.

لى املوّجهَني هو التوجيُه الصحيح وتنقيُة األجواِء، وقيادُة اجليِل الصاعِد، واملفروُض ع
يف الطريِق القوِمي. إّال أن هؤالِء املوجهني يقّروَن التشويَش، فُيصِدروَن كتًبا، ويلقوَن حماضراٍت 

  حتت عنواِن: االشرتاكية يف اإلسالم، والدميقراطية يف اإلسالِم، وما أشبه.
ا تركْت إسالَمها، مث  ومْن هنا كانت البالُد اإلسالمّيُة بعيدًة كّل البعِد عِن النهضِة، أل

الشرتاكيِة أو الدميقراطيِة، وبِ  املزج والتعقيِد، تراهْم ال يعرِفوَن مىت يبدأُوَن، وإذا  يِْنكَ ذَ مل تـَْعَمْل 
  بدأُوا بشيٍء ال يعرفون كيف ينتهوَن.

فكار ومشاعر  بعد هذا الشرح الواضح للمجتمع، وكيف أنه ال يتم تكوينه إال 
ألفكار لشرًحا وحتليًال  مْ متجانسة، ونظام واحد منبثق عن هذه األفكار واملشاعر، هاكُ 

واليت انبثقت عن االشرتاكية الشيوعية  قاطبةً  واألنظمة املتجانسة وغري املتجانسة يف العامل
  والدميقراطية الرأمسالية واإلسالم.
تمع عند الرأمس   اليني:ا

ا املبدأ الرأمسايل آتيةٌ  من فكرة أنَّ اإلنساَن هو الذي يضُع  إن الدميقراطية اليت أخذ 
تمعات الغربية النظرية اليت تعترب األمة مصدرًا للسلطات.  نظامه. ولذلك سادت يف ا

تمع مكوٌَّن من أفراد، ولذلك كانت ن ا نظرته  والدميقراطية الرأمسالية هي مبدأ فردي، يرى 
تمع  نوية، يف حني أن الفرد هو حمور النظام، ومن املفروض أن يضمن ا تمع نظرة  إىل ا

ت األربع األساسية وهي:   للفرد احلر
  ـــــــ حرية امللكية.
  ـــــــ حرية الرأي.
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  ـــــــ حرية العقيدة.
  ـــــــ احلرية الشخصية.
  حرية املُلِكّية:

القتصاِد احلّر الذي قاَمْت عليِه سياسة حريّة امللكيِة االقتصادي ة: ترتكز على اإلميان 
اِل  يئَة كّل املياديِن أماَم املواطن يف ا الباِب املفتوِح، وتقّرر فتَح مجيِع األبواِب، و
االقتصادي، فُيباح التحّلل لالستهالِك واإلنتاج مًعا، وتُباح امللكية اإلنتاجية اليت يتكّون منها 

ِل، من غِري حدٍّ وتقييٍد، وللجميِع على حٍد سواء، فكل فرٍد مطلق احلريِّة يف انتهاِج رأس املا
أّي أُسلوب، وسلوك أّي طريق لكسب الثروِة وتضخيِمها ومضاعفِتها، على ضوِء مصاِحلِه 

  ومنافعِه الشخصّيِة.
االقتصاِد السياسّي اليت ويف زعِم بعِض املدافعَني عن هذه احلريِّة االقتصاديِة، أّن قوانَني 

تمِع، وحفِظ التوازِن االقتصادّي فيه، وأّن املصلحَة  جتري على ُأصوٍل عاّمٍة، كفيلٌة بسعادِة ا
الشخصّيَة اليت هي احلافز القوي واهلدف احلقيقي للفرِد يف عملِه ونشاِطِه، هي خري ضماٍن 

م يف السوِق احلرّة، نتيجة تساوي للمصلحِة االجتماعيِة العاّمِة، وأّن التنافَس الذي يقو 
جريَن يف حّصتهم مَن احلريِّة االقتصاديِة، يكفي وحَده لتحقيِق روِح العدِل املنتجَني واملتَّ 

  واإلنصاِف، يف شىت االتفاقياِت واملعامالِت.
ً ُحمَْرتًما يف تقريِر احلياِة العاّمِة، َوَوْضِع  حرية الرأي: جتعل لُكلِّ فرٍد كالًما مسموًعا ورأ

خَطِطها، وَسنِّ قوانيِنيها، وتعيِني السلطاِت القائمِة ِحلمايِتها، ألّن نظاَم اٌحلْكِم فيها يتصل 
ثريًا حاِمسًا يف  سعادتِه، أو شقائِِه، وسواٌء  اتصاًال ُمباشرًا حبياِة كلِّ فرٍد من أْفراِدها، ويؤثّر 

  بـَّناءًة أو هّداَمًة، فاألمران سياِن لديهْم.كانْت هذِه اآلراء صحيحًة أْو خاِطَئًة، 
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ها، بْل َمَنَع األخباَر الكاذبَة، واآلراَء دوأّما اإلسالم فما أطلَقَها على هواها، وال قـَيّ 
ملقومِة العوجاِج الدوَلِة والّرعيِة، وأكثر من ذلَك فقد املضلَِّلَة، وَمسََح لآلراِء الّصائَِبِة الّبناَءة ا

شّجَع اإلسالم انتقاَد احلاِكِم األعوِج ــــــ ما داَم النقد صحيًحا ـــــــ وفّضَله على كلِّ عمٍل يقوُم 
ْنَد أفضُل اجلهاِد عنَد ِهللا كلمُة حقٍّ ع«بِه املسِلُم لَِنيِل رضواِن هللا. وقْد قاَل رسولُُه الكرُمي 

 »سيُد الّشَهداِء َمحَْزُة، ورجٌل قاَم إىل ُسْلطَاٍن جائٍِر فَنَصَحُه، فـََقتَـَلهُ «وقاَل: . »ُسلطاٍن جائِرٍ 
  أي فقتله السلطان اجلائر.
  حّرية العِقيَدة:

حرية العقيدة: تْعين أْن يعيَش الناس أحرارًا يف َعَقائِدهْم، يُفّكروَن َكَما ْحيُلو َهلُْم، 
ء، أو ما متِْليِه َعَلْيِهْم َرَغباتـُُهْم  َعَقَدْت عليه قُلوبـُُهْم ِمْن تقليٍد أو تبعيَّةٍ  ويعتقدوَن ما لآل

 وأهواؤُهْم بدوِن عائٍق مَن السلطِة، وسواٌء َعَبَد هذا الفرد إهلًا أْو أْنَكَر وُجوَده فاألمران سّيانَ 
  َلَدْيِهْم.

مْن ُممَارسِة حّقِه فيها واإلعالِن عن أفكارِِه  فالّدولة ال تسُلُب الفرَد ُحريّته، وال متنُعه
  وُمعتقداتِه، والّدفاِع عْن وجهاِت نظرِِه.

لنسبِة لِْلعقيدِة اإلنساَن للتفكِر يف َخْلِق السمواِت واألرِض، يف  وقْد دعا اإلسالُم 
ِطالً َويـَتَـَفكَُّروَن ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض َربـََّنا مَ {قْوِلِه تعاىل:  َ } (سورة آل ا َخَلْقَت َهذا 

َوِيف اْألَْرِض ) ّمث دعا للتيّقِن حبقيقِة وجوِدِمها ومصَدرِِمها َكَقْوِلِه تعاىل: {191عمران: اآلية 
ٌت لِّْلُموِقِنَني  َ َوِيف السََّماء رِْزُقُكْم َوَما تُوَعُدوَن  )21(َوِيف أَنُفِسُكْم أََفَال تـُْبِصُروَن  )20(آ

ْثَل َما أَنَُّكْم تَنِطُقونَ فَـ  )22( ت َوَربِّ السََّماء َواْألَْرِض ِإنَُّه حلََقٌّ مِّ ت: اآل  20} (سورة الذار
حلقيقة، وعاقـََبه ) وبعَد هذِه الرباهِني الّداِمَغِة، واحلقائِق الواضحِة، َجَعَل املْسِلَم مُ 23ـــــــ  قّيًدا 

ومْن هنا نرى أّن اإلسالَم مل يرتك ألْهِل الباِطِل ُحْريَّة العقيدِة لئال  ُمَعاقـََبَة املْرَتّد إذا ابتعَد عنها.
    يَعيثُوا يف األرِض فساًدا، ويـَْعبثُوا يف العقيدِة كما يشاؤوَن.
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  احلّرية الشخصّية

  :»السُّلوك الشخصيّ «أي 
االشرتاكّي ومَع اختالِف املبادِئ اليت قام عليها النظام الرأمساّيل الدميقراطّي، والنظام 

الشيوعّي، يف النظرِة األساسّيِة إىل الكوِن واإلنساِن واحلياِة، يّتفق هذان النظامان على أّن 
كِرب  املُثَل الُعليا لإلنساِن هَي القَيم اليت يضُعها اإلنساُن نفُسه، وأّن السعاَدَة هَي األخذ 

ا يف نظرِمها هَي الوسيل ا. نصيٍب مَن املَتٍع اَجلَسديّة، ألّ ة إىل الّسعادِة، بل هَي الّسعادة ذا
ا كْيَف يشاء، وعلى حنِو ما  ويّتِفقان أيًضا على إعطاِء اإلنساِن حرّيـَّته الشخصّيَة يتصّرف 

ِف اعتداٌء على يريد، ما داَم يرى يف هذا التصّرِف َسَعادتَه، بشرط أن ال يكون يف هذا التصرّ 
ِت اآلخرين   .حرّ

  احلّرية الشخصيَّة
تمع:و    ما نتج َعْنها ِمْن فوضى جنِسّية يف ا

ا،  ِ الغريزة ال تتحّرك داخلًيا ُمطلًقا، بعكِس احلاجِة العضّويِة اليت تتحّرك داخلًيا من ذا
بل تُثار لإلْشباِع خارجيا. فالشّعور اجلنسّي ـــــــ مثًال ـــــــ ال يثور من نفِسه ُمطلًقا، وإمنا حيتاج 

 اخلارج، فال رغبة يف االجتماِع اجلنسّي، وال أّي ُشعوٍر بذلَك إّال إذا رأى إىل ما يُثريه منَ 
اإلنسان واقًعا حمسوًسا يثريه، أو حتّدَث إنساٌن أماَمه عما يُثريه ِمَن الوقائِِع، أْو تصّوَر وقائَِع 

بب قـََلًقا، مّرْت عليه سابًقا، فعندها يُثار الشعور اجلنسّي. ووجود الغريزِة يف اإلنساِن ال ُيسّ 
اإلشباع. وإذا مل  هَي اليت ُتّسبب القلَق إذا مل يتأتّ  رة الّشعور الذي يتطّلُب اإلشباعَ بْل إ

إلشباع، ِلَعدِم وجوِد ما يُثريه، ال يتهّيأُ  أّي قـََلٍق ُمطلًقا. كما ال يتهّيُأ أّي  يكن هنالك شعوٌر 
ريه. وكاَن مَن احلماَقِة وقصر النظِر أْن ُتوَضَع كبٍت إذا مل يُكْن هنالك أيًضا واقٌع أو ِفْكٌر يُث
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بَني الناِس األفكاُر اليت تُعطي املفاهيَم عِن اجلنِس كاملؤلّفاِت اجلنسّيِة، واألفالِم الّسينمائيِة 
ال  ت، وغِري ذلَك مَن الوسائِل املختلفِة. وكاَن من احلمِق وقصِر النظِر أْن يفسَح ا والروا

اِل َهلُْم إلجياِد الواقع ا لنساِء، وإفساِح ا ختالِط الّرجاِل  ْحملسوِس الذي يُثري غريَزَة النوع 
خللَوِة واالحتكاِك واملشاَهدِة على شواطِئ البحاِر وغريِها مَن األمِكنِة األخرى، ألّن هذِه 

حَني ال ُحيّقق هذا احلماقاِت َتْشَغُل الّشاّب دائًما يف الّسعي لتحقيِق اإلشباِع أو جتعلُه قَِلًقا 
اإلشباَع. وهذا هَو االحنطاط الفكرّي أِو الّشقاء الدائم. ولذلَك كاَن إعطاء احلرّيِة الشخصيِة 
َْتَمِع، وكارثًة  ُمَرّوعًة تـَُهّدد  للفرِد َسبًبا لُشُيوِع هذِه الفوضى اجلنّسية، وضَررًا كبريًا على ا

لّدماِر. وأخذت هذه الفو  َتِت األسُر األسرََة يومًيا  ضى تتفّشى وتزداد يوًما بعد يوٍم حىت 
  ُمهّددًة يف شرِفها. وهلذا كانِت احلريّة الشخصّية من أسَوأ ما يف النظاِم الدميقراطّي.

ولو رَجَع الناس إىل اإلسالِم َلَوَجدوا أنّه جاَء مبفاهيَم تـَُنّظم غريزَة اجلنِس إجيابًيا بِنظاِم 
حليلو  لِة بَني اإلنساِن وبني ما يُثري الّشعوَر اجلنسّي من غري حتقيق إشباِعِه. الّزواج، وسلبًيا 

ا تُثري غريزة النوِع، وال يتحّقق له ولذلك حّرَم اخلَْلَوَة بَني الرجِل واملرأِة احملّرمِة َعَلْيِه،  ألّ
نظام ُخماَلفًة فاِحشًة. وقْد جاَء إْشَباُعَها َوْفَق النظاِم الذي يعتنُقه فـَُيسبِّب له الَقَلَق أْو ُخماَلَفَة ال

ال َخيُْلَوّن احدكثْم «دليل هذا التحرِمي واضًحا يف قوِل رسوِل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: 
لثهما«وقاَل:  »مرَأٍة إّال مَع ذي َحمَْرمٍ  وقاَل: . »ما اْجَتَمَع رُجٌل وامرأٌة إّال وكاَن الشيطان 

وهلذا جيب على املسلمَني أن . »لى رجاِل أُّميت ِمَن النساءِ ما تركت بعدي ِفتَنًة أضّر ع«
مشاِعَرُهْم، اْستجابًة ألمر اإلسالِم. ومن الواجِب  كوحيرّ  ،يـُْبعدوا عنهم ما يثري غريزة النوع

ِت  رِة الشعور اجلنسي كاألفالم واملراقِص والصوِر والرِّوا إخفاء املشّوقاِت إل
تمع، وَيهدُأ الشَّاّب ويثوب إىل رشِدِه، مث يعود إىل الَعالَقِة واملؤلفاِت.وعندئٍذ ُيَصّفى  ا

الّزوجية القائَِمِة على بناِء األسرِة واحملاَفظَِة َعليها، وتعوُد النظرة احملتَـَرَمُة إىل املرأِة على أساِس 
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ا أُّم وربّة بْيٍت، وعِ  َعةٌ أ ا ُمتـْ ّ ا صاحُبها رٌض ُيصان. ال كما يـُْنَظُر إليها اآلَن وكأ ، يتمّتَع 
  قْدَر االستطاعة.

  وتظهر أمهية هذه النظرة أو هذا العالج يف تطبيق النظام االجتماعي يف اإلسالم.
  فما هو هذا النظام؟
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  مالنظام اإلجتماعي في اإلْسال
  

لرجِل، وما ينشأ عن هذه  النظاُم االجتماعّي هَو النظاُم الذي يبحُث عالقة املرأِة 
  وينّظُم صالت التعاوِن بينهما.العالقِة، 

  ويقوم على األمور التالية:
ا أمٌّ وربُة بيت، وهي عرٌض جيُب أن ُيصان. 1   ـــــــ األصل يف املرأِة أ
تمِع اإلسالمّي، وال جيتمعوَن إّال  2 ـــــــ األصُل أن ينفصَل الّرجاُل عن النساِء يف ا

  أجلها. حلاجٍة يُقّرها الشرُع، ويقّر االجتماع من
الزراعة، وأن تتوىل العُقود ـــــــ (أ) للمرأة احلّق يف أن تُزاِوَل التجارة والصناعة و  3

ا يف احلياِة  ،عامالِت، وأن متلَك كل أنواِع امللكوامل وأن تنمَِّي أمواهلا، وأن تُباشَر شؤوَ
  بنفسها.

القضاِء، وأن تَنتِخَب جيوز للمرأة أن تُعَني يف وظاِئِف الدولِة، ويف مناصِب  (ب)    
َتَخَب يف جملِس الشورى، وأن تشرتَك يف انتخاِب اخلليفِة ومبايعتِه.   وتـُنـْ

(ج) ال جيوُز أن تتوىل املرأُة احلكَم: فال تكوُن خليفًة، وال قاضًيا يف حمكمِة     
  املظاِمل، وال والًيا، وال عامًال، وال تباشر أي عمٍل يُعترب من احلكم.

  ُع اخللوُة بغري حمرٍم، ومينُع التربُج، ومينُع االختالط.ـــــــ متنَ  4
مباشرِة أي عمٍل فيه خطٌر على األخالق أو  ـــــــ مينُع كلٌّ من الرجِل واملرأِة من 5

تمع.   فساِد ا
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 واِقُع النظام االجتماعّي:
، وهذا »عيّ النظاِم االجتما«إّن الكثَري من الناِس يطلُق على مجيِع أنظمِة احلياِة اسَم 
تمع«إطالٌق خاطٌئ ألّن أنظمَة احلياِة أوىل أن يطلَق عليها اسم  ، إذ هي يف »أنظمة ا

ا تنّظُم العالقات اليت تقوُم بني الناِس، واالجتماُع ال يدخل فيها  تمع أل حقيقتها أنظمُة ا
ا تتناول العالقاِت فقط.   أل

قتصاَد واحلكَم والسياسة والتعليَم والعالقاُت متعّددٌة وخمتلفٌة، وهي تشمُل اال
ِت واملعامالِت والبيناِت وغَري ذلك. فإطالقُ  عليها ال وجَه له  »النظاِم االجتماعي« والعقو

توحي أنُّه ال بدَّ أن يكوَن  وال ينطبُق عليها. وعالوًة على ذلك فإنَّ كلمَة االجتماعّي للنظامِ 
العالقاِت الناشئِة عن االجتماِع. واجتماُع الرجِل  هذا النظاُم موضوًعا لتنظيِم املشاكِل أو

ملرأِة، ال حيتاُج إىل نظام ألنّه ال تنشُأ عنه مشاكٌل، وال تنشأ عالقاٌت حتتاُج  لرجِل، واملرأِة 
لرجِل، فإنّه هو ملرأِة، واملرأِة  الذي تنشأ عنه مشاكُل، وتنشأ  إىل نظام. أّما اجتماُع الرجِل 

نّه  وهو ما حيتاجعنه عالقاٌت،  إىل التنظيِم بنظام. فأوىل بنا أن نُطلَق على هذا االجتماِع 
  هو النظّاُم االجتماعّي.

لرجِل  فالنظاُم االجتماعّي إًذا يكون حمصورًا يف الّنظام الذي يبني تنظيَم اجتماِع املرأِة
ملرأِة، وينّظم عالقتهما الناشئَة عن اجتماعهما ال عن مصاحل تمع، ويبني  والرجِل  هما يف ا

كلَّ ما يتفرُّع عن هذه العالقِة. فتجارُة املرأِة مع الرجِل والرجِل مع املرأِة هي من أنظمِة 
ا تدخُل يف النظاِم االقتصادّي. أما منُع اخللوِة بَني  تمِع، ال من النظاِم االجتماعّي أل ا

أو مىت يكوُن للمرأِة حقُّ حصانِة الصغِري، الرجل واملرأة، أو مىت متلُك املرأُة طالَق نفِسها، 
نه هو:  فإّن ذلك كّله من النظاِم االجتماعّي. وعلى ذلك يكوُن تعريُف النظاِم االجتماعّي 
ملرأِة، وينظُم العالقِة اليت تنشأ بينهما عن  لرجِل والرجِل  النظام الذي ينظِّم اجتماَع املرأِة 

  ن هذه العالقة.هذا االجتماع، وكلَّ ما يتفرع ع
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وقد اضطرب فهُم املسلمني، وبعدوا يف هذا الفهِم عن حقيقِة اإلسالِم ببعدهم عن 
لرجِل كما  أفكارِه وأحكاِمه. وكانوا بني مفرٍِّط كلَّ التفريِط، يرى من حق املرأِة أن ختلَو 

واه، وبني ُمغاٍل كلَّ الغُلُ  للباِس الذي  ّن سائَر جسِد املرأِة عورٌة مبا وِّ ال يرى من حق املرأِة تشاُء، وأن خترَج كاشفَة العورِة  لرجاِل مطلًقا، ويرى  أن تُزاوَل التجارَة والزراعَة، وال أن جتتمَع 
ياٌر يف اخلُُلِق ومجوٌد يف  يف ذلك وجُهها وكّفاها. وكان من جرّاِء هذا الغلّو والتفريِط ا

تماعيِة، وقلُق األسرِة اإلسالميِة، وغلبُة روِح التذّمر التفكِري، نتج عنهما تصدُّع الناحيِة االج
حلاجِة إىل ظهوالتأفِف على أعضائِها، وكثرُة املنازعاِت والشقاِق بني أفراِدها. و  ر الشعوُر 

ا ميُأل نفوَس مجيع املسلمني، و  البحُث عن عالٍج هلذه  غدامجِع مشِل األسرِة وضمان سعادِ
ت احملاوالت املختلفة ُتظِهُر أنواًعا متعّددًة لوضِع بدأَل الكثرييَن، و املشكلِة اخلطريِة يشغُل 

  هذا العالِج.
، وأُدِخَلِت التعديالُت على قوانِني  فُوِضَعِت املؤلفاُت اليت تبُني العالَج االجتماعيَّ

هم من على أهلي وحاول الكثريوَن تطبيَق آرائِِهماحملاكِم الشرعيِة وحقِّ املرأِة يف االنتخاِب، 
  زوجاٍت وأخواٍت وبنات...

ث... إل   وأُدِخَلْت على أنظمِة املدارِس تعديالٌت من حيُث اختالُط الذكوِر 
ذه املظاهِر وأمثاهلا. ولكن مجيع أولئك وهؤالء مل يوفقوا بدأوهكذا  ت هذه احملاوالُت 

مني أمُر عالقِة اجلنسني: إىل العالِج، ومل يهتدوا إىل النظاِم، ألنه قد َعِمَي على ُمعظِم املسل
املرأِة والرجِل، وصاروا ال يعرفوَن الطريقَة اليت يتعاون فيها هذان اجلنساِن، ما جعلهم يتناقشون 
حوَل طريقِة العالِج، ويبعدون عن دراسِة حقيقِتها، حىت ازداَد القلُق واالضطراُب من جرّاِء 

تمِع هّوٌة ُخيَشى منها عل م ونشأت يف ا ى كياِن األّمِة اإلسالميِة بوصفها أمًة متميزًة حماوالِ
ت اخلشية على البيِت اإلسالمّي أن يفقَد طاَبَع اإلسالِم، وعلى األسرِة ازدادخبصائصها. كما 

فكاِر اإلسالِم، فتبعَد عن تقديِر أحكاِمِه وآرائِِه. ا    اإلسالمية أن تفقَد استنار
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اِف يف الفهِم عن الصواِب فريجُع إىل الغزوِة أما سبُب هذا االضطراِب الفكرّي واالحنر 
ما غّريت به  ا احلضارُة الغربيُة اليت حتّكمت يف تفكري وذوِقنا حتكًما  الكاسحِة اليت غزتنا 
مفاهيَمنا عن احلياِة، ومقاييَسنا لألشياء، وقناعاتِنا اليت كانت متأصلًة يف نفوسنا. وكاَن 

نواحي احلياِة ومنها هذه الناحيُة االجتماعيُة. ومل يتبني املسلمون انتصارُها علينا شامًال مجيع 
استحالَة أخذ احلضارة الغربية، من ِقَبل أيِّ مجاعٍة يف أّي بلٍد إسالمّي، وتبقى هذه اجلماعُة 

. مية، أو تبقى عليها صفُة اجلماعة اإلسالميةـــــــ بعد ذلك ـــــــ تـَُعدُّ جزًءا من األّمة اإلسال
تمُع الغريبُّ واخت َذ ا َذت الناحيُة االجتماعية يف الغرب، ولدى املسلمني، القدوَة احملببَة، واختُِّ

بُه بصالِت الذكورِة واألنوثة، من مقياًسا،  تمَع الغريبَّ ال  دون أن يُؤَخَذ بعِني االعتباِر أّن ا
ألخالِق  وال يرى فيها أيَّ معرٍَّة أو طعٍن أو خمالفٍة للسلوٍك الواجبٍ  االتباٍع، أو أيَّ مساٍس 

تمع اإلسالمّي خيالف جمتمعهم يف  أو أيَّ خطٍر عليها، ودوَن أن يالحَظ املسلمون أنَّ ا
تمَع اإلسالميَّ يعتُرب صالِت  ّمًة، ألن ا هذه النظرِة خمالفًة جوهريًة، ويناقُضه مناقضًة 

ُد أو الرجُم، ويعتُرب مرتكُبها عقوبٌة شديدٌة هي اجللْ  الذكورِة واألنوثِة من الكبائِر، وترتّتب عليها
منبوًذا منحطًا منظورًا إليه بعِني املقِت واالزدراء، ويرى من البديهيات لديه أن العرَض جيُب 

  أن ُيصاَن.
ضِة املرأِة  ولكنَّ كثريًا من املسلمني اندفعوا وراَء النقِل والتقليِد حىت لبست الّدعوُة إىل 

خلُ ثوَب اإل التصاِف  ِق الذميم. وهكذا مضى هؤالء الناقلوَن واملقلدوَن لُ حيِة وعدِم املباالِة 
اِض املرأِة، وحبّجِة العمِل إلن دِمي الناحيِة االجتماعيِة عند املسلمني حتت اسِم إ اِش عيف 

لّرغِم من وجوِد علماء يف األّمِة ال يقّلونَ  تهدين األّولني األّمِة. و  يف العلِم واالّطالِع، عن ا
لرغِم من وجوِد ثروٍة فكريٍّة وتشريعيٍة بني َيَدي املسلمَني ال تدانيها أيُّ ثروٍة أليِة أّمٍة يف  و

هم، ويف إقناِع اجلاحدين يّ العاِمل، فإنّه مل يكن لذلك أيُّ أثٍر يف ردِع الناقلني واملقّلدين عن غِ 
ا يريدون أن تكون املرأُة عليه. وذلك ألّن هؤالء وأولئك ّي رأٍي إسالميٍّ إذا  كان خمالًفا مل
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صفُة املفكِر فال يفهمون الواقَع، أو  من املقّلدين واجلاحدين والعلماِء واملتعلمني ابتعدت عنهم
ال يتلّقْوَن أحكاَم الشرِع تلقًيا فكر بتطبيقها على الواقِع تطبيًقا  ال يفهمون حكَم هللا، أو

  االنطباَق الكامَل.دقيًقا حيِدُث 
تت املرأُة املسلمُة حائرًة. فهي بني امرأٍة قلقة مضطربٍة تنقُل احلضارَة  ومن أجل ذلك 
الغربيَة دون أن تفهَمها أو تعي حقيقتها، او تعرَف التناقَض الذي يفّرق بينها وبني احلضارِة 

ون جبهودها. وذلك كلُّه من اإلسالمية... وبني امرأة جاحدٍة ال تنفُع نفسها وال ينتفُع املسلم
، وعدِم فهِم النظاِم االجتماعي فهًما إسالميا صحيًحا.   جرّاِء عدِم تلقي اإلسالِم تلقيا فكرً

ولذلك كان ال بدَّ من دراسة النظاِم االجتماعيِّ يف اإلسالِم دراسًة عميقًة شاملة، 
ن أساسها اجتماُع املرأِة حىت ُتدرَ  لرجِل، مث العالقُة الناشئُة عن اجتماعهما، مث َك املشكلُة 

وما  ما يتفرُّع عن هذه العالقة، وأن املطلوَب هو عالُج العالقِة الناشئِة عن هذا االجتماعِ 
  يتفرُع عنه، وأّن هذا العالَج ال ميليِه العقل وإمنا ميليِه الشرع.
سلمٍة ورجٍل مسلٍم يعيشاِن طرازًا وأّما العقُل فإنُه يفهُمُه فهًما على أنه عالٌج المرأٍة م

لعيِش على هذا الطراِز كما أمر به  معيًنا من العيِش، وأّن اإلسالَم أوجَب عليهما أن يتقيدا 
قَض عاداِت  هللا يف الكتاِب والسنِة، بغّض النظِر عما إذا وافَق عقوَل الناِس أو خالفها، او 

ِء واألجداِد وتقاليَدُهم أو وافَقها.   اآل
   



96 
 

  اإلنَسان
  ُهو

  الَمرأة والرجل
  

نَساُن َما َغرََّك ِبرَبَِّك اْلَكرِميِ قال هللا تعاىل: { ). 6} (سورة االنفطار: اآلية َ أَيـَُّها اْإلِ
نَساُن َما َأْكَفَرهُ { نَساُن َعَلى نـَْفِسِه َبِصريَةٌ ). {17} (سورة عبس: قُِتَل اْإلِ } (سورة َبِل اْإلِ

َ أَيـَُّها ). {28} (سورة سبأ: اآلية َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِّلنَّاسِ ). {14القيامة: اآلية  ن ذََكٍر َوأُنَثى َّ َخَلْقَناُكم مِّ فا تعاىل خاطَب ). 13} (سورة احلجرات: اآلية النَّاُس ِإ
لتكاليِف وجعَل اإلنساَن موضَع اخلطاِب والتكليِف، وأنزل الشرائَع لإل نساِن. اإلنساَن 

ويبعُث هللا اإلنساَن، وحياسُب اإلنساَن، ويُدِخُل اجلنَة والناَر اإلنساَن. فاإلنسان، ال الرجٌل 
وال املرأُة، هو عند هللا حملُّ التكليِف. وقد خلَق ُهللا اإلنساَن امرأًة أو رجًال يف فطرٍة معينٍة 

تلُف أو ميتاُز أحُدمها عن اآلخر يف متتاُز عن احليواِن. فاملرأُة إنساٌن والرجُل إنساٌن وال خي
اإلنسانية. وقد هيأمها ُهللا سبحانَُه وتعاىل خلوِض معرتِك احلياِة، وجعلهما يعيشاِن يف جمتمٍع 

وقد خلَق  واحد. وجعل بقاء النوع متوقًفا على اجتماعهما، وعلى وجودمها يف كلِّ جمتمع.
اليت خلقها يف اآلخر. فجعل يف كّل نفسها احليويِّة هللاُ يف كلٍّ منهما طاقًة حيويًّة، هي الطّاقِة 

منهما احلاجات العضويَة كاجلوِع والعطِش وقضاِء احلاجِة. وجعل يف كلٍّ منهما قّوَة التفكِري 
ا وهي قّوِة التفكريِ  املوجودِة يف اآلخر. فالعقُل املوجوُد عند الرجِل هو نفُس العقِل املوجوِد  ذا

  هللاُ عقًال لإلنسان، وليس عقًال للّرجَل أو للمرأة. عند املرأِة، إذ خلُقه
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إّال أّن غريزة النوع، وإن كان ميكُن إشباعها بطرق خمالفة للطبيعة كما يف حالة 
أنثى وأنثى أو غري ذلك، إالَّ أنه رغم ذلك ال ميكن هلذه  إشباعها بني ذكر وذكر أو بني

ُخِلَقْت يف اإلنسان إالَّ يف حالٍة واحدٍة هي أن ُيشِبَعها الغريزة أن تؤّدي الغايَة اليت من أجلها 
ملرأِة وصلُة املرأِة  الذّكُر من األنثى، وأن ُتشِبَعها األنثى من الذكر. ولذلك كانت صلُة الرجِل 
لرجِل، من الناحيِة اجلنسيِة الغريزيِة، صلًة طبيعيًة ال غرابَة فيها. بل هي الصلُة األصيلة اليت 

دها يتحّقُق الغرُض الذي من أجله ُوجَدْت هذه الغريزُة وهو بقاُء النوع. وأّما الّلذُة اليت ا وح
إلشباِع فهي أمٌر طبيعيٌّ وحتميٌّ سواٌء نظَر إليها اإلنساُن أم مل ينظْر.   حتصُل 

وهلذا كان ال بّد لإلنسان من مفهوٍم عن إشباِع غريزِة النوع، وعن الغايِة من وجوِدها، 
ال بدَّ أن يكوَن للجماعِة اإلنسانيِة نظاٌم ميحو من النفوِس تسّلَط فكرِة االجتماِع  وكان

اجلنسي واعتبارها وحدها املتغلبة على كلِّ اعتباٍر، ويبقي صالِت التعاوِن بني الرجِل واملرأِة، 
ما  عتباِر أ ما     ورمحة.متضامنان تضامَن مودةٍ  وانِ خَ أألنّه ال صالَح للجماعِة إال بتعاو

لذلك ال بد من التأكيِد على وجوب تغيِري نظرة اجلماعِة إىل ما بَني الّرجِل واملرأة من 
ًما يزيُل تسّلَط مفاهيِم االجتماِع اجلنسّي عنها، وجيعُلها أمرًا طبيعًيا وحتميا  صالٍت تغيريًا 

لّلذِة والتمتِع، وجيعلها نظرةً  تستهدُف مصلحَة  لإلشباع، ويزيُل حصَر هذه الّصالِت 
اجلماعِة ال نظرًة مستوحاًة من دافِع الذكورِة واألنوثة، نظرًة تسيطُر عليها تقوى هللا ال حبُّ 

للّذِة اجلنسيِة بل جتعل هذا التمّتِع والشهوات فقط،  نظرًة ال تنكُر على اإلنساَن استمتاعُه 
  األعلى للمسلِم وهو رضواُن هللا تعاىل.االستمتاَع مشروًعا حمقًِّقا بقاَء النوع، متفًقا مع املثل 

  الت بني املرأة والرجل:الصِّ 
إن نظرَة اإلسالِم للّصالِت بني الرجِل واملرأِة تقوم على اعتبارها ضروريًّة لبقاِء النوع 
أوًال، ومن مثَّ إلشباع الشهوة املنبثقة عن غريزة النوع. ونظرُة الرأمساليِة الدميقراطيِة للصالِت 

  ِل واملرأِة هي نظرٌة شهوانية جنسية أوًال، ومن مثَّ هي نظرٌة لبقاء النوع اإلنساين.بني الرج
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والذي يزعُم أنَّ كبَت الغريزة اجلنسيِة يف الرجِل واملرأة يسبُب لإلنسان أمراًضا جسميًة 
ألن ذلك غُري صحيح، وهو وهٌم خمالٌف للحقيقة. ذلك ألّن  ئٌ ًة ونفسيًة هو خمطيوعقل

ّن احلاجَة العضوية  إا بني الغريزة واحلاجِة العضويِة من حيُث حتميُة اإلشباع. فهنالك فرقً 
كاألكِل والشرِب وقضاِء احلاجِة يتَحتَُّم إشباُعها، وإذا مل تشبع ينتج عنها أضرار رمبا تصل 

 ينتجُ إىل املوت. أما الغريزة كالبقاِء والتدين والنوع فإنه ال يتحتُم إشباُعها، وإذا مل تْشَبع ال 
نفسي، وإمنا حيصُل من ذلك انزعاٌج وأملٌ  أو عقلّي أو عن عدم إشباعها أيُّ ضرٍر جسميّ 

ه كّله دون أن ُيشبَع بعَض الغرائِز، ومع ذلك ال ، بدليِل أنه قد ميضي الشخُص عمرَ ليس غري
حيُصل له أيُّ ضرر. إذ لو حصَل أيُّ ضرٍر لإلنسان من كبِت الغريزة لكان حصوله يف كل 

  وهو مل يقْع مطلًقا. ،الٍة يقع فيها الكبُت حصوًال طبيعًيا حسَب الفطرةح
خرى فإن احلاجة العضّويَة تتطلُب اإلشباَع طبيعًيا من الداخِل دون حاجة أومن جهة 

ا ال  يف ملؤثٍّر خارجّي وإن كان املؤثـُّر اخلارجيُّ يثريها حالِة وجوِد اجلوِع، خبالف الغريزِة فإ
اَع طبيعًيا من الّداخِل من غِري مؤثٍّر خارجي، بل هي ال تثوُر داخلًيا إال مبؤثٍّر تتطّلُب اإلشب

خارجي من واقٍع مثٍري أو فكٍر جنسي مثٍري، فإذا مل يوجْد هذا املؤثـُّر اخلارجيُّ ال حتصل 
رُة، غريزٍة  ةأيَ  جبميِع مظاهرِها. فإنّه إذا وجد أمام الشخص ما يثريُ كّلها وهذا شأُن الغرائِز   اإل

يهتاج وتتطلب عندئٍذ هذه الغريزُة فيه اإلشباَع، وإذا أبعَد عنه ما حيّرُك الغريزَة أو ُأشغل مبا 
يطغى عليها مما هو أهمُّ منها، ذهَب تطّلُب اإلشباع وهدأت نفُسُه. خبالِف احلاجِة العضويِة 

رت مطلًقا بل يستمرُّ حىتفإنه ال يذهُب تطلُّ  ذا يظهُر بوضوٍح  ُب إشباِعها مىت  تشبَع. و
أن عدَم إشباِع غريزِة النوِع غريزٌة وليست حاجًة عضويًّة. وكلُّ ما حيصل هو أّن الشخَص إذا 
ُوجَد أمامه ما يثُري غريزَة النوِع من واقٍع ماديٍّ أو فكٍر جنسّي ُمثريَْيِن فإنُّه قد يتهيُج فيتطّلُب 

التهيِج انزعاٌج ليس أكثَر. ومن تكراِر هذا االنزعاِج اإلشباَع، فإذا مل يشبع يصيُبُه من هذا 
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يتأمل. فإذا أُبعد عنه ما حيّرُك غريزة النوِع، أو ُأشِغَل مبا يطَغى على هذه الغريزِة مما هو أهمُّ 
  منها، ذهب االنزعاج.

ذا يتبني خطأ وجهِة النظِر الغربية اليت جعلت نظرَة اجلماعِة إىل الّصالِت بني  و
ليً الّرجِل  رِة الغريزةيظهر خطأ عال اواملرأِة مسّلطًة على الّصلِة اجلنسيِة. و  ِج هذه النظرِة 

يف الّرجِل واملرأِة عن طريق إجياِد ما يُثريها مِن الوسائِل كالّلباِس القصِري واملايوهات على 
البحار، واالختالط والرقِص، واألفالِم اجلنسيِة والقصِص وما شابََه ذلك. كما يتبُني صدُق 

أِة مسّلطًة على وجهِة النظِر اإلسالميِة اليت جعلت نظرَة اجلماعِة إىل الّصالت بني الّرجل واملر 
الغرض الذي من أجله ُوجدت هذه الغريزُة وهو بقاُء النوِع. ويظهُر صحُة عالِج هذه النظرِة 
لزواِج. فيكون اإلسالُم وحده هو الذي  بعاِد ما يثريُها إذا مل يتأتَّ هلا اإلشباُع املشروُع 

تمِع والنا ً يعاُجل ما حتدثُُه غريزُة الّنوِع من الفساِد يف ا جًحا جيعل أثَرها حمِد س عالًجا 
تمِع.   الّصالَح والّسموَّ لإلنساِن يف ا

  تنظيم العالقات:
ال يعين كوُن املرأة تثُري غريزَة النوع عند الرجل، وكوُن الّرجِل يثُري غريزَة النوِع عند املرأِة، 

رَة أمٌر حتميُّ الوجوِد كّلما ُوِجَد الرجُل مع املرأةِ  أو املرأُة مع الرجل. بل يعين أّن  ان هذه األ
رِة  األصَل يف كلٍّ منهما أن يثَري وجوُده مع األخِر هذه الغريزَة، فتوجَد عند وجوِد هذه اإل

اجلنسيُة بينهما. ولكنهما قد يوجدان مًعا وال تثاُر هذه الغريزة، كما لو وجدا للتبادل  العالقةُ 
، أو للقيام بعملية جراحية ملري ٍض، أو حلضور دروِس العلم أو غري ذلك. ولكن يف التجاريِّ

رِة الغريزِة اجلنسيِة بينهما، إال أنه ليس معىن  مجيع هذه احلاالِت ويف غريها توجُد قابليٌة إ
رة.   وجوِد القابليِة وجود اإل

غريزة وهلذا ال جيوُز أن جيعَل كوُن املرأِة تثُري غريزَة النوِع عند الرجِل، وكوُن الّرجِل يثُري 
ًما، أي ال يصحُّ أن جيعَل وجوُد قابليِة  النوع عند املرأِة، سبًبا لَِفْصل املرأةِ  عن الرجِل فصًال 
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رِة حائًال دون اجتماِع الرجاِل والنساِء يف احلياِة العاّمِة ودون التعاوِن بينهما. بل ال بّد  اإل
ما يف احلياة العامة، ألن هذا التعام وَن ضروريٌّ للمجتمع. غري أنه ال ن اجتماعهما وتعاو

الّصالت، وينبثُق هذا النظاُم عن النظرِة إىل  ضبط وترشيدميكُن أن يتمَّ هذا التعاوُن إال بنظاِم 
ذا ميكُن اجتماُعهما والتعاوُن  ا نظرٌة لبقاِء النوع، و هذه الّصالِت بني الرجِل واملرأِة 

  بينهما دوَن أي حمذور.
لرجِل تنظيًما طبيعًيا،  والنظاُم الوحيدُ  الذي يضمُن هناَء احلياِة، وينّظُم صالِت املرأِة 

ممّا حيّقُق القيمَة اخللقيَة... هذا  تكوُن الناحيُة الروحيُة أساَسُه واألحكاُم الشرعيُة مقياَسُه،
نه النظاُم هو النظاُم االجتماعيُّ يف اإلسالم. فهو ينظُر إىل اإلنسان، رجًال كان أو امرأةً   ،

إنساٌن: فيه الغرائُز، واملشاعُر وامليوُل، وفيه العقُل. ويُبيُح هلذا اإلنساِن التمتَع بلذائِذ احلياِة، 
تمَع، ويؤّدي  لنصيِب األكِرب، ولكن على وجٍه حيفُظ اجلماعَة وا وال يُنكُر عليه األخَذ منها 

إنسان. وهذا النظاُم ينظُر إىل غريزِة النوِع إىل متكِني الناِس من السِري قُدًما لتحقيِق هناِء كلِّ 
ا ُوجدت لبقاِء النوِع اإلنساّين، وينظُّم صالِت الناحيِة اجلنسية بني الرجِل واملرأِة  على أ
تنظيًما دقيًقا، حبيث جيعُل هذه الغريزة حمصورَة السري يف طريقها الطبيعّي، موصلًة للغايِة اليت 

  اإلنسان. من أجلها خلقها هللا تعاىل يف
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  األخالق
  

الشريعُة اإلسالميُة أتْت على ذكِر األنظمِة ففّصلتها تفصيًال دقيًقا، كأنظمِة العباداِت 
ا عاجلْت أحكاَم  ِت، ولكنها مل جتعْل لألخالِق نظاًما مفّصًال، بل إ واملعامالِت والعقو

ا أوامُر ونواٍه من هللا تعاىل. ومل جتعلْ  ً خاًصا، فال  األخالِق على أساِس أ هلا يف الفقِه 
َب األخالق، وْمل يـُْعَن  ٌب يسمى  يوجد يف كتِب الفقِه اليت حتوي األحكاَم الشرعيَة 

مِر األحكاِم اخللقيِة يف البحث واالستنباط. تهدوَن    الفقهاُء وا
تمَع يقوُم على أنظمةِ  تمِع حباٍل، ألّن ا  احلياِة، وتؤثُر واألخالُق ال تؤثُر على قياِم ا

تمع وال يف رقّيِه، بل املؤثُر هَو الُعْرُف العاّم الناجُم  فيِه األفكاُر. أما اخلُُلُق فال يؤثر يف قيام ا
عْن مفاهيم احلياِة. واملسريُِّ للمجتمع ليس اخللق، بل األنظمُة اليت ُتطبُق فيِه، واألفكاُر 

جٌم عن األفكاِر، وهو نتيجٌة لتطبيِق النظاِم،  واخللُق ذاتُ  واملشاعُر اليت حيملها الناُس. ُه 
لعمِل بل   ا مل تكن مقصودًة مَن القياِم  كالصدِق يف البيِع، فال حتُصُل فيِه قيمٌة خلقيٌة، أل

  كانت هذِه الصفُة حاصلًة من نتيجِة العمِل.
ًة وعلى ذلك فالدعوة إىل األخالق، وفًقا للمفهوم اإلسالمّي، جيب أن تكون دعو 

التّباِع أوامر هللا سبحانه واجتناب نواهيه. وبذلك وحده حيقق املسلُم القيَم اخللقية الرفيعة اليت 
  جتعله يفوز بسعادة الدنيا ونعيم اآلخرة.
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َة   علوم النفِس واالجتماع والتر
  

ة من الطريقِة العقليِة،  واألفكاِر لدى الناس تشابٌك بَني األفكاِر االستنتاجيِة املستمدَّ
العلميِة املستمّدِة مَن الطريقِة العلميِة. وبناًء على هذا التشابِك يعتربوَن األحباَث يف النفِس 

ا قاَمْت على مالحظات جَرى  ،واالجتماع والرتبيِة عْلًما، ويعتربوَن أفكاَرها أفكاًرا علميةً  أل
شخاٍص خمتلفَني يف ظروٍف تتّبعها على األطفاِل يف ظروف خمتلفة، او على أعمال خمتلفة أل

خمتلفٍة، فسّموا تكراَر هذه املالحظات جتارَب. واحلقيقُة أّن أفكاَر علوِم النفِس، واالجتماِع، 
والرتبيِة، لَْيَسْت أفكارًا علميًة، ألّن التجارَب العلميَة هَي إخضاُع املاّدِة لظروٍف وعوامَل غري 

ر هذا اإلخضاع، أي إجراء التجارب على املاّدة ظروفها وعواِمِلها األصليِة، ّمث مالحظة أث
  كتجارب الطبيعِة والكيمياِء.نفسها  

أّما مالحظُة اإلنسان يف أوقات وأحوال خمتلفة، كمالحظِة الطّفل مثًال يف أحوال 
وأعمار خمتلفة، ومالحظِة اجلماعات يف بلدان وظروف خمتلفة، فال تدخُل يف حبث التجارب 

طريقًة علميًة، بل تُعترب مالحظًة وتكراَر مالحظٍة واستنتاًجا فحسب،  العلميِة، وال تُعتربُ 
االجتماع وعلوم  ولذلك فهي طريقة عقلية. وعلى هذا فإّن أفكار ما يسمى علم النفس وعلم

  الرتبية أفكار عقلية، تدخُل يف الثقافِة، وال تدخُل يف العلِم.
ظنّيٌة قابلٌة للخطأ، وليسْت مَن األموِر  على أّن علوَم النفِس واالجتماِع والرتبيِة امورٌ 

ا على  القطعّيِة، لذلك ال يصحّ  أْن تـُّتخَذ أساًسا للُحْكِم على األشياِء، وال جيوُز أن ُيْسّتَدّل 
ا ليسْت من قبيِل احلقائِق العلميِة، أو القوانني العلمية، صحِة األشياِء، أو عدِم صّحِتَها ، أل

لطريقِة العقليِة، ليسْت من قبيِل احلكِم بل هَي معارف ظّنية. وهي ، وإْن َمتَّ التوصل إليها 
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بوجوِد األشياِء، بْل من قبيل احلكْم على حقيقِة الشيِء. وهذا احلكُم ظّين قطًعا، فيِه قابليُة 
  اخلطأ.

على أن هذه املعارَف الثالَث: علوم النفس، واالجتماع، والرتبية، مبنّية على ُأسٍس 
ا، أفكاًرا مغلوطًة، ألّن علَم النفِس مبّين مغلوطة، وه ذا ما جعل كثريًا من األفكاِر اليت احتو

يف مجلِته على نظرتِه للغرائِز وللدماغ، إذ يعترب أّن يف اإلنساِن غرائَز كثريًة، منها ما اكُتِشَف 
ٍت خاط ئًة، فكان ومنها ما مل ُيكتشْف. وبىن علماُء النفِس على هذِه النظرِة للغرائِز نظر

ذلك من األسباِب اليت أّدْت إىل اخلطأ يف كثٍري من األفكاِر املوجودِة يف علِم النفِس. أّما 
الّدماُغ، فِعْلُم النفِس يعتربُُه ُمَقسًما إىل مناطَق، وكل منطقة هلا قابليٌة خاّصٌة، ويف بعِض 

إّن بعَض الناِس فيهم األدمغِة قابلياٌت ليسْت موجودًة يف أدمغة أخرى، وبناء على ذلَك ف
ضيات، وعلى العكس. وهكذا بُنَيْت هذه  قابليٌة لَفْهم اللغات، وليس فيهم قابليٌة لَفْهم الر

ت خاطئة.   النظرُة اخلاطئُة على نظرّ
حلّس من تتبع الّرجع،  و ردِّ الفعِل، أّن يف أواحلقيقُة يف هذا كّله: أّن املشاهَد 

  ظهران:اإلنساِن طاقًة حيّويًة هلا م
  يـََتَمّثُل يف احلاجاِت العضويِّة، كاجلوِع والعطِش وقضاِء احلاجِة. املظهر األول:
يتمّثُل يف الغرائز الثالِث: التديِن، والنوِع، وغريزِة البقاِء، وهذِه الغرائُز  املظهر الثاين:

لعجِز، والشعوُر ببقاِء النوِع، وببقاِء الذاِت، وال يوجُد غُري  ذلَك. وما عذا هذا هَي الشعوُر 
  فيكوُن مظاهَر هلذِه الغرائِز فقط.

بٌع لتفاُوِت  حيِة الدماِغ فاحلقيقة أنُّه واحٌد، وأّن تفاوَت األفكار واختالَفها  وأّما من 
 قابليٌة ال توجُد احملسوساِت واملعلوماِت السابقِة واختالفها، ولقّوِة الربِط. وال توجُد يف دماغٍ 

توجد يف مجيع األدمغِة قابلية التفكِري يف كّل شيء. واألدمغُة تتفاوُت يف قوِة يف اآلخِر، بل 
  الرّبِط ويف قّوِة اإلحَساِس، كما تتفاوُت احلواس اخلمُس قّوًة وضعًفا.
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ولذلَك ميكُن إعطاُء كلِّ فْرٍد معلوماٍت، وفيِه قابليٌة هلضِمها، وال أساَس ملا جاَء يف 
  اِت لألدمغِة.علِم النَّفِس مَن القابلي

بناًء على ذلَك فاعتباُر علِم النفِس للغرائِز والدماِغ هو اعتباٌر خاطٌئ، أّدى إىل خطأ 
ت اليت بنيْت على أساِسها.   النظرّ

  علم االجتماع:
ا نظرٌة مبنّيٌة على  تمع. إ أّما علُم االجتماع فمبّين يف مجلِته على نظرتِه للفرِد وا

تمِع، على اعتباِر أن الِفْطرَِة الفرديِة، و  هلذا تنتقُل من الفرِد إىل األسرِة، وإىل اجلماعِة، وإىل ا
تمٍع ال يصلٌح آلخر.  تمعاِت منفصلًة، وما يصلُح  تمَع مكّوٌن من أفراٍد، وهلذا تَعتُرب ا ا

ٍت خاطئًة، وكاَن ذلَك هو السبب الرئيس ّي الذي وبىن علماُء االجتماِع على هذِه النظرِة نظرّ
  أّدى إىل اخلطأ يف نظراِت علِم االجتماِع.

رًة  ا أسرُع إدراًكا لألموِر وأقوى إ وأّما ما جاَء يف علِم االجتماِع عِن اجلماعِة من أ
تمِع، وإمنا أَتْت  حيِة النظرِة إىل ا ِت من  للمشاعِر من الفرِد الواِحِد، فصّحُة هذا القوِل ْمل 

حية غلبِة امل   علوماِت الكثريِة املتكّررِة على املعلوماِت الفرديِة.مْن 
ًجتا  يت صحتُه من كونِه  تمِع فاسد، وما صّح منُه  كّل ما ُبَين إًذا على النظرِة إىل ا
تَمِع، وعليه فإّن علَم االجتماِع فاسٌد، ألنُّه مبّين على  عن سبٍب آخَر، ال عِن النظرِة إىل ا

  نظرٍة فاسدٍة.
  الرتبية:علوم 

الذي قام على مالحظة أحوال األطفال  »علِم النفسِ «علوُم الرتبيِة مبنّيٌة على 
ت  ما  »علِم االجتماعِ «وحتليلها ورصد أعمال األفراد ومعرفة دوافعها،ومتأثّرٌة كذلك بنظرّ
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ثّر بعلم االجتماعِ  لفاسِد فيها، ألن ما بَين على علِم النفِس، و فهَو  جعَل الصحيَح خيتلُط 
  فاسٌد أيًضا.

فكاٍر تربويٍّة فاسدٍة، أّدْت إىل فساِد مناهج التعليِم وطرقِه.  وفسادُه أّدى إىل الوقوِع 
فاعتباُر الطفل غَري قابٍل لبعض العلوِم، وقابًال للبعِض اآلخِر هَو اعتباٌر فاسٌد. ولذلَك كاَن 

ما أّدى إىل حرماِن الكثرييَن مْن تعّلِم تقسيُم التعليٍم إىل علمّي وأدّيب يُعّد تقسيًما فاسًدا، 
  بعِض العلوِم وحرماِن الكثريين مْن مواصلِة التعليِم.

أّما ما ُبَين من علوم الرتبية على مالحظِة أحوال األطفاِل، وأعماِل األفراِد يف ظروٍف 
لتلميِذ، فصوٍل، وإعطاِء أربعِة أشهٍر عطلًة لمع واحواٍل خمتلفٍة، فإن ما كاَن منها موافًقا 

ِت وما شاكلها، فإنَُّه خطأ يف مجلِته.   واالمتحا
ِت الرتبويِة، وفساُد علوِم الرتبيِة يف مجلتها، وال سيما ما ُبَين  ومْن هناجاَء خطأ النظر

ثـَّر بعلِم االجتماِع.   على علِم النفِس، و
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م اسة التْعل   س
  

س العقيدة اإلسالمية. والغاية منهج التعليم يف اإلسالم جيب أن يكون مبنًيا على أسا
لعلوِم واملعارِف املتعّلقِة  دف إىل تكوين الشخصيِة اإلسالميِة وتزويدها  منه جيب أن 
بشؤوِن احلياة. وعلى الدولِة أن تُوجَب تعليم الثقافِة اإلسالميِة يف مجيِع مراحِل التعليِم. أّما 

  لدراسِة الثانويِّة ما ال يتناَقُض مَع اإلسالم.الثقافُة غُري اإلسالميِة فيدرس منها يف مرحلِة ا
يِّة مرحلٍة من مراحِل التعليِم.   وأّما الِعْلُم فيْدَرُس حسَب احلاجِة، وال يُقيُد 
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  األشَاء َواألفَعال
  

فعاِلِه، وأّما  األشياُء غُري األفعاِل. فاألشياُء هَي املواّد اليت يتصّرُف فيها اإلنساُن 
ما يقوُم بِه اإلنساُن من تصّرفاٍت فعليِة أْو قوليِة إلشباِع حاجاتِه العضويِّة.  األفعاُل فهيَ 

شياء ُتْستَـْعَمُل لتنفيِذ الفعِل الذي أراَد بِه اإلشباِع. فاألكُل  واألفعاُل ال بُّد أْن تكوَن متعلقًة 
رُة والوكالُة والكفالُة والشرُب واملشُي وما شاكَل ذلَك أفعاٌل، وتصّرفاٌت فعلّيٌة. والبيُع واألجا

  والشراكُة، وما شاكَل ذلَك أفعاٌل وتصّرفات قولّيٌة.
حُة يف األشياِء معناها احلالُل وهو  َح األشياَء مجيَعها مبعىن أنُه أحّلَها. واإل والشارُع أ

فاحلّل  مما أُبيَح يف األصِل. ضّد احلراِم. فإذا نّص على ُحرَمِة بعِضها كان هذا البعُض ُمستثًىن 
لنسبِة لألشياِء وصٌف هلا. وليَس لألشياِء غريمها أّي وصٍف شرعيٍّ  حُة . واحلرمُة  وال حتتاُج إ

َح مجيع األشياِء. كقوله  الشيِء، أْي كونُُه حالًال، إىل دليل، ألّن الدليَل العاّم يف النصوصِ  أ
ِّ الَِّيتَ َأْخرََج لِ تعاىل: { } (سورة األعراف: اآلية ِعَباِدِه َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الّرِْزقِ ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة ا

ِّ )، وقولُه تعاىل: {32 َم َوحلََْم اْخلِنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِبِه لَِغْريِ ا َتَة َوالدَّ َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَميـْ } (سورة ِإمنَّ
َتِصُف أَْلِسنَـُتُكُم اْلَكِذَب َهـَذا َحَالٌل َوَال تـَُقوُلوْا ِلَما ). وقوله تعاىل: {173البقرة: اآلية 

  ).116} (سورة النحل: اآلية َوَهـَذا َحرَامٌ 
التحليُل والتحرُمي مَن شأِن هللا وحده على لسان رسوله صلى هللا عليه وآله  نوهذا

ً ِمْن عنده فهو آٌمث معتٍد مفٍرت على  وسلم، وليَس ألحد أْن يفعل ذلك، وكّل َمْن يـُْعطي رأ
  هللا العليِّ العظيم.
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اُت الرأسمالّة   الشر
  

ْن ُيَساِهَم كّل منُهما  الشركُة يف النظاِم الرأمساّيل َعْقٌد يـَْلَتزُِم ُمبْقتضاُه شخصاِن أْو أكثُر 
يف مشروٍع ماّيل بتقدِمي حّصٍة مْن ماٍل أْو َعَمٍل القتساِم ما َقْد يْنَشأ عْن هذا املشروِع مْن ربٍح 

  ٍة. وهَي قسمان: شركاُت األشخاِص وشركاُت األمواِل.أْو خسارَ 
ـــــــ شركاُت األشخاِص يدُخُل فيها العنصُر الشخصّي، ويكوُن له أثٌر يف الشركِة،  1

  ويف تقديِر اِحلَصِص، وذلَك كشركاِت التضاُمِن، وشركاِت التوصيِة البسيطة.
شخصّي أّي وجوٍد، وال أّي اعتباٍر أو ـــــــ شركاُت األمواِل ال يكوُن فيها للُعنصِر ال 2

أّي أثٍر، بْل هَي قائمٌة على انتفاِء وجوِد العنصِر الشخصّي، وانفراِد الُعنصِر املاّيل فقْط يف 
ألسهِم.   تكويِن الشركِة ويف سريِها، وذلَك كشركاِت املسامهِة وشركاِت التوصيِة 

  شركة التَضاُمن:
يتفقاِن فيِه على االجتاِر مًعا بُعنواٍن خمصوٍص، ويلتزُم هَي َعْقٌد بَني شخصِني أو أكثَر 

. لذلَك ال ميكُن  لتضاُمِن مْن غِري قيٍد وَحدٍّ مجيُع أعضاِئها بديوِن الشركِة على مجيِع أمواهلِِْم 
قي الشركاِء. وتنحّل الشركةُ   أْن يتناَزَل أّي شريٍك عْن حقوِقِه يف الشركِة لغريِِه إّال إذا وافَق 

وِت أَحِد الشركاِء أو احلْجِر عليِه أو إفالِسِه إذا ْمل يكْن هناك اتّفاٌق ُخيالف ذلَك. وأعضاُء مب
ا أماَم الغِري يف مجيِع تعّهداِت الشركِة. ِ   هذِه الشركِة متضامنوَن يف تعهدا

داِء مجيِع ديوِن الشركِة ال  ومسؤوليتهم يف ذلَك غُري حمدودة، فكّل شريك مطاَلٌب 
موالِه اخلاصِة ما نَقَص من ديوِن مْن ا مواهلا فحْسب، بل من أموالِِه أيًضا. وعَلْيِه أن يويف 

ّتساِع املشروِع. ويّتم تكوينها مْن أشخاٍص  الشركِة بعَد نفاِد ماهلا. وال َتْسَمح هذه الشركِة 
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آل هو شخصّيُة الشريك، ال خِر، ويعرفُُه معرفًة جيدًة. وأهمُّ اعتباٍر فيها قالئَل يَِثق كّل منهم 
تمِع. ثريُُه يف ا ً فقْط، بْل مْن حيُث مركزُُه و   مْن حيُث كونه بَد

وهذِه الشركُة فاسدٌة ألّن الشروَط اليت تنّص عليها ختالُف شروَط الشركاِت يف 
 اإلسالِم، إذ إّن احلكَم الشرعّي ال يشرتُط يف الشريِك إّال أْن يكوَن جائَز التصّرِف، وأنّ 
ضافِة  دِة رأمساهلِِْم أْو  للشركِة أْن توّسَع أعماهلا، فإذا اتفَق الشركاُء على توِسيِعها إّما بز
ُشرَكاَء آخريَن، فهُم مْطَلقو التصّرِف يفعلوَن ما يشاؤوَن ألّن الشريَك غُري مسؤوٍل يف الشركِة 

يف أّي وقت يُريُد ُدوَن  الشركَة شخصيا إّال بنسبة ما له من حّصٍة فيها. وألّن له احلّق أن يرتكَ 
قي الشركاِء إذا كانْت مؤلّفَة من أكثَر  وافـََقِة الشركاِء.حاجة مل والشركُة ال تنحل مبوِت شراكُة 

  من اثنني.
هذه هَي الشروُط الشرعَيُة. فاشرتاُط شركِة التضامن ُخيالُف هِذه الشروط، بْل 

ا شرًعا.يُناِقُضها. وذلك جيعُلها شركة فاسدة ال    جيوُز االشرتاُك 
  الشركات املسامهة:
عروًضا كاَن أْو نقًدا. والنقُد أداٌة لتباُدِل املاِل. وحصوله  ،املاُل هَو كّل ما يـَُتَمّولُ 

متوّقٌف على ُجْهِد اإلنساِن، فاجلهد هَو األصُل واألساُس، ولذلَك ْمل يكْن بُّد مْن تقديِر 
صوِل عليِه. فتقديُر املاِل ٌمتوّقٌف على تقديِر ُجْهِد العامِل واعتبارِِه ذلَك اجلُْهِد املْبُذوِل يف احل

مبنًيا على استغالِل  من َمثَّ أْصًال. ولكْن ملا كاَن النظاُم الرأمساّيل مبنًيا على حريِّة التمّلِك و 
العتباَر اإلنساِن لإلنساِن، كانْت نظرتُُه يف تقديِر األجراِء أو تنمية املْلِك، مبنية على أن ا

وسرى هذا االعتباُر يف مجيِع املعامالِت حىت صاَر من الطبيعّي  للماِل ال للُجهِد اإلنساّين.
عندُهْم أْن يكوَن البحُث يف رأِس املاِل، يف الوقِت الذي أِمهَل ُجْهُد اإلنسان، إالَّ ما كان 

يقدر عندهم. ويتضُح منصًبا منه على حبث رؤوِس األمواِل واْستغالهلا، فهذا هو اجلهد الذي 
ا اشرتاٌك برأِس املاِل يف شكِل شركاٍت ال يف شركات  ذلَك يف الشركات الرأمسالية، فإ
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ً يؤدي إىل سيطرِة رؤوِس األمواِل، واستغالِل ُجْهِد  حقيقية. وقد اْفتنُّوا يف أنواع الشركات افتنا
  لشركاْت املسامهُة.اإلنساِن. ومن أهّم الشركات الرأمسالية الفاشيِة يف بالد ا

واألْصل يف الشركاِت املسامهِة أّن انتشاَر اإلنتاِج اآلّيل، وما ترّتَب عليِه من اتساِع 
نطاِق املشروعاِت الزراعيِة والتجاريِّة والصناعيِة، َجَعَل موارَد الفرِد الواحِد ال َتْكفي لتمويِل 

يكْن بّد من وسيلة  عّي. لذلَك ملْ عملياِت اإلنتاِج الذي أصبَح من خصائِص االنقالِب الصنا
مجَع املاِل الالزِم لتنفيِذ هذِه املشروعاِت الكبريِة، مَع بـََقاِء التصّرِف  األفراد تـَُيّسُر لعدد من

مَن الرّبِح بقدر ما هلُْم مَن احلصِص املاليِة. ومْن أجِل  فيها حتَت يِد هؤالِء األفراِد الذيَن ينالونَ 
سامهُة خلدمة أفراٍد معينَني يستغّلون أمواَل غريهْم وجهوَدهم مع ذلَك نشأت الشركاُت امل

ملشروعاِت الكبريِة. ويتكوُن رأُس ماِل الشركِة املسامهِة مْن عدٍد كبٍري من احلصِص  احتفاِظِهْم 
. »املسامهني«، كما يُْطَلُق على الشركاِء اسُم »األسُهمِ «عليها اسُم  املتساويِة القيمِة، يُطَلقُ 

؛ أْو بعبارٍة »أي للجهدِ «ركاُت املساَمهَِة شركاٌت ماليٌة حبتٌة، ال أثَر فيها للعنصِر الشخصّي وش
أخرى ال وجوَد للبدِن فيها ُمطَلًقا، مَع أّن البدَن هو األصُل يف تنميِة امللِك، واحلصوِل على 

 أّي وجود. ونظاُم الشركِة املاِل. واملوجوُد يف الشركِة املسامهِة أمواٌل فقْط بدوِن أن يكوَن للبدنِ 
املسامهة ْجيَعُل مسؤولّية املساهِم حمدودًة بقيمِة األسُهِم اليت ميِْلُكها. وعلى ذلَك فاملساهُم 

ِح مبقداِر ما له مْن أسُهمٍ خُذ مَن ا ، ويصيُبُه مَن اخلسارِة بنسبِة ما ميلُك منها. ومهما ألر
  ميكُن أْن خيسَر أكثَر مْن قيمِة سْهمه. أصاب الشركَة من خسارٍة فحامُل السهِم ال

رأمساهلا مبقدار والشركاُت املسامهُة تنقِسُم إىل حمدودة وغري حمدودة، فاحملدودُة يقّدُر 
، وأسُهمٍ  معّينة، وغُري احملدودِة هي الشركاُت املْغَفَلة. والشركاُت املسامهُة جتَمُع بَني  ُمعّنيٍ

قيُد حبياة األشخاص بْل تستطيُع أْن تعيَش مّدًة طويلًة القاصي والداين، وهي دائميٌة ال تت
ا. وقد ميوُت الشريُك وال تنحّل الشركُة مبوتِِه،  مهما تبّدَل أعضاؤها، وال يؤثـُّر ذلَك يف كيا
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وقد ُحيَْجُر عليِه ويْبقى يف الشركِة، وقد يبيُع حّصته لغريِه دوَن إذٍن مَن الشرَكِة فتنقُل أسُهمُه 
ا أمواٌل ال أشخاٌص.إىل غريِهِ   ، وتظّل الشركُة سائرًة أل

جتماع أفراٍد قالئَل، وهْم عادًة مْن أصحاب األمواِل، أوممّْن هلُْم جاٌه  وتتأّسُس الشرَكُة 
ونفوٌذ، أْو ّممْن هلُْم معرفٌة بطُُرِق االقتصاِد، فيضعوَن املشروَع الذي يريدوَن القياَم بِِه، ويقوموَن 

يقوُم هؤالِء املؤّسسوَن بنشِر بياٍن . »سنيَ املؤسّ « العمِل، ويُطَلُق عليِهْم اسم بوْضِعِه مْوِضعَ 
يتضّمُن الغايَة مْن إنشاِء الشركِة، ومقداَر رأِس ماهلا، واملّدَة اليت ميكُن قبوُل اشرتاِك املسامهَني 

الشرتاِك يف ياِن املذاِع من ِقَبِل هذا املشروِع، بعد أن يطّلَع على الب يف أثنائِها، فمْن يـَْرغب 
ا.  املؤّسسَني، يُراجِع الشركَة ضْمَن املّدِة املعيَنِة، ويبني مقداَر األسُهِم اليت يُريُد أن يشرتَك 
ائًيا. وال ُيشرتَُط  ومىت بلَغ االشرتاُك احلّد املعّني لرأِس ماِل الشركِة تكوُن الشركُة َقْد ُعقَدْت 

ّلَف رأُمساهلا مَن النقوِد فقْط، بْل جيوُز أن تُعتَـَرب األبنيُة واألراضي يف الشركاِت املسامهِة أْن يتأ
وغُري ذلَك من املقدمات العينية اليت تدخل يف رأِس مال الشركِة، لكي يُوزُّع رأُس ماهلا إىل 
أسُهٍم: فُكّل َمْن أحرَز َسْهًما منها يـَُعّد ُمساًمها فيها. وليَس من الضرورّي أْن تؤّدى مجيُع 
ا احلاضرِة،  ا ما يكفي لقضاِء حاجا أمثاِن األسُهِم يف احلاِل، بْل تستويف الشركٌة مْن أمثا
وتؤّجُل استيفاَء الباقي للُمْستَـْقَبِل فـَتَـَتقاضاُه مَن املسامهَني َحسَب حاجِتها إىل املاِل. إّال أنُه 

ِح ما يَ  ا مَن األر ْستحّقوَن، ولْو ْمل يدفعوا مثَن يْبقى هلذِه األسهُم اعتبارُها فيأخُذ أصحا
األسُهِم كلِّها. وإذا أفْـَلَسْت الشركُة حيّق للدائنَني أْن يرجعوا إىل املسامهني بطََلِب ما تبّقى يف 
بتًة، بْل كانت قيمًة اعتبارّيًة. ولذلَك تزيُد قيمُة  ِذَممِِهْم مْن أمثاِن األْسُهِم اليت ْمل تكْن حصًصا 

دةِ الّسْهِم وتنُقُص  لنمّو والز ُح آخذًة   حبسِب سِري معامالت الشركِة. فإذا كانت األر
خلسارِة تنقص.   تتصاعُد حينئذ قيمُة األسُهِم، وإذا كانْت آخذًة 

  وهذِه األسُهُم متنوعة وأبرزها نوعان:
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سِم صاحِبِه (األسهم اإلمسية) وال جيوُز انتقالُُه منْ  يد ألخرى إّال  (أ) نْوٌع مكتوٌب 
ا. ألمِر كما ُتشُري إىل ذلَك يف سجال   بعَد إعالِم الشركِة 

(ب) ونوٌع حّر (األسهم حلامله) يستطيُع حامُلُه أن يتصّرف به كما يشاُء ُدوَن إْعالم 
  الشركة.

هذا مْن حيُث ماهّيُة الشركة. أّما التصرُف بتنميِة أْمالكها وأْمواهلا فيعوُد جلمعية 
ُد نظام الشركِة عدَد األسهَم الذي ينبغي للشريِك أن  املسامهَني، وْجمِلِس اإلدارِة واملدراِء. وحيدِّ

  ستحّق لُه العضوية يف جملس اإلدارة.تحيرزه لكْي 
ل السنة، إما على شكل مجعية عمومية عادية أو مجعية ومجعية املسامهَني جتتمُع خال

ا حسب قانون  عمومية غري عادية، حبيث يكون لكل من اجلمعيتني اختصاصها وصالحيا
  التجارة ونظام الشركة.

وغريِهْم إذا كانت أنظمة  أّما جملُس اإلداَرِة فيمكن أْن يكوَن أعضاؤُه من املسامهني
ألكثريِّة، ويتقاضى أعضاؤه على الشركة تنّص على ذلك. وهذا ا لس جيري اختياره 

م أُجرة سنويّة، أْو أُجرة ُمّعينًة لُكّل َجْلسٍة.   جلسا
ويقوُم جملُس اإلداَرِة بتعيِني مديٍر مسؤوٍل َلَدْيه، على أْن تكوَن تبعُة أعمالِه عائدًة إىل 

دارة مجيع فروِع األعمال املتعلّ  لِس. وهَو الذي يقوُم  ملشروِع. وبناًء على ذلَك فهَو ا قِة 
دارِة األمواِل. وما جملُس اإلدارةِ  إّال مباشٌر  ،الذي يتصّرف بتنمَيِة امللِك يف الشرَِكِة و

للخطوِط العريضِة، وكذلك جملُس املسامهني هو هيئة شكلية فقط. واملديُر وجمِلُس اإلدارة 
ِح فيجري توزيعها على عادًة ُهُم املؤسسوَن وَمْن يـََرْوَن ضّمُهم ل النتفاِع ِْم. أّما األر

مجيُع نفقاِت اإلنتاِج املؤّسسَني وكباِر املسامهَني يف الشركِة، ويُطرَُح مْن جمموِع إيراداِت الشركِة 
ملئِة عدا  سم الفائدِة هلا، وهَي مقداٌر معٌني  َلٌغ ألداِء ِر األسُهِم  وفوائُد التحويِل، مث يُفَرُز َمبـْ

سِم رأِس ماِل حصة الْربِح، ّمث تفَرُز ُأجرُة جملِس اإلدارة، ويُوَضُع على ِحدة مقداٌر  معٌني 
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َتظرَِة. وبعَد أْن ُتطرََح املبالُغ  االحتياِط ملواجهة ما قْد يْطرأُ على رأِس املاِل مَن املَخاطِر َغْريِ املنـْ
ُع الباقي، إذا بقَي شيٌء، على الشركاِء لكلٍّ املاّر ذكرُها من جمموِع إيراِد الشركِة الّسنوّي يـَُوزّ 

  بنسبِة عدِد األسُهِم اليت حيمُلها.
ا ملخالفِتها لألحكاِم الشْرعيِة  طلٌة شرًعا، وال جيوُز االشرتاُك  والشركاُت املسامهُة 

يف  ولَعدِم اندراِجها حتَت أْحكاِم الشركاِت يف اإلسالِم. وبُطالُن الشركاِت املسامهِة يتعنيُ 
  األسباِب اآلتيِة:

قّوُة التصّرِف، وهذا ال جيوُز يف اإلسالِم، ألّن امللَك يف اإلسالِم، ال ينمو من نفسه، بل ال بّد ـــــــ ملَْ تتكّوْن يف الشركِة املسامهِة شركٌة شْرًعا، وإمنا هَي أْمواٌل جتّمَعْت وصاَرْت هلا  1
اِل ويف تنميِة املْلِك هو البدُن. والتكليُف إمنا هو على ّممن يقوُم بتنميِتِه. واألصُل يف إجياِد امل

اإلنسان حىت أّن احلّق املفروَض على املاِل مفروٌض، يف احلقيقة، على املاِل املْملوِك لإلنساِن 
  ال على املاِل ُمطلًقا.

َك َبَدٌن مَع فالبَدُن هَو األْصُل يف الرِّبِح، ويف امللِك ويف تنمَيِتِه، ولذلَك جيوُز أْن يْشرتَِ 
ملاِل  بَدٍن لِيـُْنِتَج ماًال، ويوِجد ُمْلًكا ويُنّميه، وجيوُز أْن يشِرتَك َبَدٌن وماٌل ألّن البَدَن يتصّرُف 
ويُنّميه، أّما أْن يشِرتَك ماٌل وماٌل دوَن وُجوِد بَدٍن يكوُن شريًكا مَع املاِل، فال ُيسمَّى ذلك 

َعِقُد الشركُة ُمطَلقً  ا ْمل ُتَضْف إىل بدٍن ا، بْل َتَظّل أْمواًال جمّمعًة شركًة وال تنـْ ألشخاٍص، ألّ
يتصّرُف فيها كشريٍك. على أنُّه ْمل حيُصْل يف هذِه الشركِة عقٌد إْذ مل حيصْل فيها إجياٌب وقبوٌل 

شركِة بَني الشركاِء، ألّن املسامهَني يْدفعوَن ماًال َبَدَل أسُهٍم دوَن أْن يكوَن هناِلَك أّي عقٍد لل
بْينُهْم وبَني شرَكائِِهْم، مَع أّن الشركَة َعْقٌد بَني اثنِني أْو أكثَر يّتفقوَن فيِه على القياِم بعمٍل ماّيل 
بَقْصِد الرّبِح. وْمل ْحيُصْل أّي اتفاٍق بَني الشركاِء يف الشركات املسامهة، إْذ قْد تقوُم الشركُة 

أي بْعُض الشركاِء مل يُوَجُدوا بعد. وفْوَق ذلَك فإّن  وتُباشُر أعماهلا وبعض أْسُهمها مل يـَُبْع،
الشرَكَة يف اإلسالِم تقوم على اجلمع ما بني املاِل والعمِل جمتمعني، أو على العمِل وحدُه 
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ولكنها ال تْنعقُد على املاِل وحده أبًدا. والشركاُت املسامهٌة إمنا هي مقصورٌة على املاِل 
  وحَدُه.

ْن تكوَن الشركَة دائمّيًة خيالُف الشرَع، فالشركُة من العقوِد اجلائزِة تبطُل ـــــــ اشرتاُط أ 2
لَفْسِخ مْن أَحِد الشركاِء. وإذا ماَت أحُد مبوِت أحِد الشريكِني أو ُجنونِِه أو احلْجِر  عليه، و

ًدا فـََلُه أْن الشركاِء ولُه وارٌث غري راشٍد فليَس لُه أن يستمّر يف الشركِة، وإْن كاَن الواِرُث راش لِقْسَمِة. لتصّرِف، ولُه املطالَبُة  َذَن لُه الشريُك اآلخُر    يُقيَم على الشركِة، وأن 
لّرغِم مْن موِت أحِد الشركاء أو احلْجِر  فكوُن الشرَكِة املسامهِة دائمّيًة أو مستمرًّة، 

طلًة.   عليِه، جيعُلها شركًة 
َح واخلسائَر  3 يف الشركِة املسامهِة قائمٌة على نسبِة األسُهِم، ولكْن ُيشَرتُط ـــــــ إّن األر

يف اخلَساَرِة اْن ال تزيَد على قيمِة أْسُهِم الشريِك يف الّسوِق. وهذا يْعين أْنال ْخيَسَر رأس املاِل 
َحُه فقط، وال يِصُل اُخلسراُن إىل فقداِن رأسِ  املاِل،  ُمطلًقا، فهَو يرَبُح وال خيسُر، إذ ْخيسُر أْر

أي فقداِن قيمِة األْسُهِم. وهذا ال جيوُز يف اإلسالِم، ألّن القاعدَة الشرعيَة تنّص على أّن 
لُغْنمِ « فاملاُل ْخيسُر يف الشركِة ولو أّدى إىل فناء رأِس املاِل كّلِه. واشرتاُط أْن ال تِصَل  »الُغْرَم 

اسٌد غُري ُمقّيٍد. ومبا أنُّه يتعّلُق بتكويِن الشرَع، وهو ف اخلسارُة إىل ذهاِب رأِس املاِل ُخيالف
  الشركِة وعمِلها فيكوُن عْقُد الشركِة فاِسًدا على فْرِض وجوِد عْقٍد فيها.

ِلِس اإلداَرِة ُأجرًة ُمعينًة سنويًّة أْو عْن كلِّ جْلسٍة،  4 ـــــــ إّن الشركَة املسامهَة ْجتَعُل 
دًة على ِح أْسُهِمِهْم. وحبَسِب أْحكاِم الشرِع اإلسالمّي ال جيوُز  وهْم ُشرََكاء ُمسامهوَن، ز أْر

دُة أمواٍل على حصته من الرّبِح. ومىت َجَعَل أَحُد الشركاِء ِمقدارًا  أن حيصَل ألحِد الشركاِء ز
َلْت معلوًما مَن املاِل لنفسِه، أو َجَعَل الشركاُء لُه ذلَك، أو اشرتَط لنفِسِه جزًءا مَن الرّبِح، َبطَ 

دِة اليت اشرتطها، فيحصلُ  الشركُة، إذْ  حينئٍذ على  مَن اْحملَتَمِل أْن ال تربَح الشركُة غَري الز
مجيِع الرّبِح، وُحيَْتَمُل أن ْختَسَر الشركُة فيأُخَذ مْن رأِس املاِل ُجْزًءا لُه، وهذا ال جيوُز، ألّن 
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طلًة، الشريَك لُه جْزٌء مَن الرّبِح ال ُجْزٌء من رأِس املا ِل. وعلى ذلَك تكوُن الشركُة املسامهُة 
ا جتعُل ألحِد الشركاِء مقدارً  دًة على حّصتِه يف الرّبِح. األّ   معيًنا مَن املاِل ز

طلًة شرًعا وحيّ وألجِل ذلَك كلِه كانِت الشركاُت املسامه ا، ُة الرأمساليُة  رُم االشرتاُك 
يت عْن طريِقها، إْن مُ  ِلَك مَع الِعْلِم ُحبْرمِتها وبُطالِن عقِدها، حمّرٌم ألنُّه ُأخَذ واملاُل الذي 

طٍل، وبوسيلٍة غِري شرعيٍة. وقْد وقَع املسلموَن يف الشركاِت املساِمهِة، وأقاُموا الشركات  بَعْقٍد 
ولذلَك وجَب علْيِهم بعَد معرفِتِهْم حكم اإلسالِم فيها أن  حبسِب أحكاِمها دوَن أْن يُعوا،

ْم َحَسَب أحكاِم اإلسالِم.يرت    كوا الشركاِت املسامهَة، وأن يؤلفوا شركاِ
  أْسهم شركاِت املسامهة:

أسُهُم الشركِة أْوراٌق مالّيٌة متّثُل مثَن الشركة يف وقت تقديرها، وال متّثُل رأَس ماِل الشركِة 
 نزلةمْن رأِس ماهلا، فهَو مبعنَد إنشائها. فالسهُم جزٌء ال يتجزُأ مْن كياِن الشركِة، وليَس جبزٍء 

ِح الشرَكِة  سَند لقيمِة موجوداِت الشركِة. وقيمُة األسُهِم ليسْت واحدًة، وإمنا تتغُري حبسِب أر
ا، وليَسْت واحدًة يف كّل السنِني، بْل تتفاوُت قيمُتها وتتغري. وعلى ذلك فاألسهم  أو خسار

سيِس ال شركِة، وإمنا (أي األسهم) متّثُل رأَس ماِل الشركِة حًني ال متّثُل رأَس املاِل املدفوِع عنَد 
ا َكوَرَقِة النّـْقِد، يْهِبُط سعُرها إذا كانت سوُق األسُهِم منخفضًة،  ّ . إ البْيِع أي يف وقٍت معّنيٍ
ويرتِفُع حَني تكوُن مرتفعًة. فالسهم، بعَد بدِء الشركِة يف العمِل، انسلَخ عن كونِِه رأس ماٍل 

   ماليًة هلا قيمٌة معينٌة.وصار ورقةً 
واحلكُم الشرعّي يف األوراِق املاليِة قائٌم على النظِر فيها، فإْن كانت َسَنَداٍت تتضّمُن 
مبالَغ من املاِل احلالِل كالنْقِد الورقّي الذي لُه مقابٌل مَن الذهِب أو الفّضِة ُيساويه، أو ما 

ُعها حالًال ألّن ا ملاَل الذي تتضّمُنُه حالٌل. وإن كانت سنداٍت شاكَل ذلَك، كاَن شراؤها وبيـْ
، وكأسهِم البنوِك  لّر تتضّمُن مبالَغ مَن املاِل احلراِم كَسنداِت الديِن اليت ُيْستَـْثَمُر فيها املاُل 

َعها يكون حراًما، ألّن املاَل ا ّمنُه ماٌل حراٌم. ضذي تتلأو ما شاكَل ذلك، فإّن شراَءها وبيـْ



116 
 

امهِة سنداٌت تتضّمُن مبالغ من رأِس مال حالٍل، ومن ربٍح حراٍم، يف عقٍد وأسهم شركاِت املس
طلٍة،  متثل نفسه دوَن أي متييٍز بَني املاِل األصلّي والرّبح. وهَي يف الوقِت من طٍل وُمعاَمَلٍة 

طقيمة احلصص من موجوداِت الشركِة الباِطَلِة، وقد  لٍة اْكُتِسَبْت هذِه املوجوداُت مبٌعاملٍة 
ى الشرُع عنها، فكانْت ماًال حراًما، وتكوُن أسهُم شركِة املسامهِة متضمنًة مبالَغ من املاِل 
ُعها وال  احلراِم، وبذلَك صارت هذه األوراُق املاليُة ـــــــ وهي األسهُم ـــــــ ماًال حراًما ال جيوُز بيـْ

ا.   شراؤها وال التعامُل 
اُحلْكَم الشرعّي، ّمث اشرتكوا على جهِلِهْم بتأسيِس شركاٍت لوَن هأّما املسلموَن الذيَن جي

مسامهٍة، وملُكوا أسُهًما ُحبْكِم ُمساَمهَِتِهْم فيها، فِمْلكيُة هؤالِء املسامهَني لألْسُهِم ِمْلكيٌة 
 صحيحٌة، وهَي أمواٌل حالٌل هلْم جلهِلِهْم ببطالن عمِلِهْم َجْهًال يـُْعَذُروَن فيه. أّما بْيُع هذهِ 
طلٌة شْرًعا، وحتليل  ا أوراٌق ماليٌة  األْسُهِم للمسلمَني بعد معرفتهم حبرمتها فال جيوُز، أل

  ِمْلِكيِتها جاء طارً مْن كْوِن اجلهل عذرًا هلم.
وكيفّيُة التخّلِص من هذِه األسُهِم املمُلوَكِة بسبِب َجْهِل اُحلْكِم الشرعيِّ تتّم حبّل 

شركٍة إْسالمية، أو تكليف أحٍد من غري املسلمني ممن يْسَتِحّل أسُهَم الشركِة، أو حتويلها إىل 
خذوَن مثنَـَها. ُهْم مث    الشركاِت املسامهِة ببيعها نيابًة عنـْ
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  الَتأمين
  

يُعبّـُر ، ِعّدةٍ  هو اتفاٌق بَني املؤمِّن ـــــــ الشركِة ـــــــ مْن جهٍة، وبَني شْخٍص أو أشخاصٍ 
ملؤمَِّن له،  ُن ـــــــ الطرف  أوعنهم  َهلُْم، أو طالب التأمِني. ومبقتضى هذا االتفاِق يتعهُد املؤمِّ

ن يدفَع للمؤمَّن لُه ـــــــ الطرف الثاين ـــــــ مبلًغا معيّـًنا من املاِل، أوما ُيساِويِه، مبجّرِد  األول ـــــــ 
َع املؤمَُّن لُه أو يتعّهد بدفِع مبلِغ يّتفُق وقوِع حادٍث ُمبّنيٍ يف وثيقِة العْقِد، وذلك مقابَل أْن يدفَ    .»بقسِط التأمني«عليِه الطرفاِن وُيسّمى 

  بدء شركات التأمني:
ّسَسْت يف لندن سنة  مُني احلوادِث فهو 1666أّول شركٍة لتأمِني احلريِق  م. أّما 

  .1845أحدثُها عْهًدا وأّوُل صورٍة من صَورِه كانت ضد احلوادث الشخصّية سنة 
  أنواع التأمني:

ا تزداُد مَع مروِر الّزمِن كّلما دَعِت احلاجُة  ال ميكُن حصُر التأمِني يف أنواٍع معينٍة أل
  ألنواٍع جديدٍة منُه. وميُكننا أْن نذُكَر ما توفـَّر مْن أمسائها:

  التأمني على احلياة.
  التأمني على احلريق، وعلى السرقة وما شاكلها.

  بحري، والربّي، واجلوّي.التأمني على النقل ال
  التأمني على احلوادث.

   



118 
 

  
  الشروط األّولية واألركان املطلوبة يف عقد التأمني:

  عمليُة التأمِني تشتمُل على أركاٍن وشروٍط ال بد من استكماهلا يف هذِه املعاملِة. وهي:
ــ اإلجياُب والقبوُل. 1   ـــــ
  شخٌص، ثروٌة، مرٌض، حريٌق، حادٌث، وما شاكل ذلك. ـــــــ املُؤمَُّن عليِه: 2
ــــــ مبلُغ التأمِني:  3 وهو ما يدفعُه طالُب التأمِني إىل الشركِة من املاِل، بصفة أقساط ـ

  وما تدفعه الشركة للمؤمِّن عند وقوع احلادث.
  شروط شركة التأمني:

  وفاٌة، إخل... حريٌق، مرٌض، حادٌث، ـــــــ بياُن اخلطِر املؤّمِن ضدُه: 1
طالُب التأمني إىل الشركِة إذا أراد التقسيَط وكيفية تسديِد  ـــــــ القسُط الذي يدفعهُ  2

  األقساِط املرتتبِة على املؤّمِن لُه.
   وانتهائِِه.ريُخ ابتدائِهِ  ـــــــ مدُة العْقِد: 3

فإذا حصَل للمؤّمن هذِه هَي أهم الشروِط املطلوبِة يف عْقِد التأمِني بَني الطرفني. 
ن تعوَض العَني املتلفة أو مثنها َحْسَب  حادٌث ينطبُق على بنوِد العقِد كانت الشركُة ُمْلَزَمًة 

  سْعِر السوق حَني حصوِل احلادِث.
والشركُة خمريٌة بَني دفِع الثمن، أو تعويِض العني، إىل املؤمِِّن أو للغِري. وقد أصبَح هذا 

املؤّمن له يف ذّمة الشركِة مبجرد حصول ما ذُكَر يف العْقِد، إذا  التعويُض حقا من حقوق
الْستْحقاق، أْو حكمت احملكَمُة بذلَك، وقد أطلق عليه اسم  . »التأمني«اقتنعت الشركُة 

ورمبا يكوُن التأمُني ملصلحِة املؤمِّن أْو ملصلحِة غريِه كأوالِدِه وزوجتِه وسائر ورثتِه أو أي 
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الصوِت أو غِري ذلَك. ال يُقَصُد بِه سوى حتبيب هذه املعاملِة للناِس. واحلقيقُة أن احلياَة ال َعينـُُهم املؤمُِّن. وإطالُق اسم التأمِني على احلياِة أو على البضاعِة أو على شخص أْو مجاعة يُـ 
 َوَرثَِتِه أو ألي يُؤّمُن عليها وإمنا التأمُني على مبلٍغ معّنيٍ مَن املاِل ألوالدِه أْو لزوجتِه أْو لسائرِ 

أو مجاعٍة يُعينهُم املؤمُن إذا ماَت. وهو ال يؤمُن على البضاعة، وال على السيارِة أو شخٍص 
املمتلكاِت أْو غِري ذلك، وإمنا يؤّمُن على تعويِض العِني أْو مثنها مَن املاِل إذا حصَل لبضاعتِه 

  أو لسّيارتِِه أو ألي شيٍء ميِلْكُه ضرٌر أو تَلٌف.
طٌل مْن وجهني: أحدمها أنُّه عْقٌد ألنُّه  هذا لتدقيِق فيِه يتبّنيُ أنُّه  هو واقُع التأمِني. و

اتفاٌق بَني طرفِني يشتمُل على اإلجياِب والقبوِل، اإلجياب مَن املؤّمِن والقبول مَن الشركِة، 
تضّمَنها صح وإال إْن ولكي يصح هذا العْقُد شرًعا جيُب أْن يتضمن شروَط العقِد الشرعيَِّة، ف

طًال  ُد ال يقُع شْرًعا إال على عٍني أْو منَفَعٍة، فإنفال. والعقْ  ألنُّه مل يقع على شيٍء جيعلُه عْقًدا شرًعا، ألن العْقد الشرعي عندما يقُع، يقُع إما على عٍني ْمل يـََقْع على عٍني أو منفعٍة كاَن 
ٍني بغِري عَوٍض كاهلبِة، وإّما على منفعٍة ، وإّما على عوما شاكَل ذلكَ بعوٍض كبيِع سيارة 

بعوض كاإلجارة، وإّما على منفعٍة بغري عوٍض كالعاريِة. وعليِه فالعقُد الشرعي ال يقُع إال 
على الشيء. والتأمني مل يقع على عٍني او منفعٍة بْل على تعّهد، أي على ضمانة. والتعّهُد أو 

َفَعًة ألنَُّه ال ينتفُع بَـرُ لُك، وال تُؤَخُذ منفعته، وال يـُْعتَـ الضمانُة ال يعد عيًنا، ألنُه ال ُيْستَـهْ  إلعارة. َمنـْ ألجرِة، وال    بذاِت التعّهِد ال 
ِر  َفَعًة لُه وإمنا هَو أثٌر مْن أ وأّما حصوُل املاِل القائِم على هذا التعّهِد فال يُعَتُرب َمنـْ

َعْقُد التأمِني على عٍني أْو منفعة. وما داَم األمُر كذلَك معاملٍة مَن املعامالِت، ولذلَك ْمل يـََقْع 
طٌل ألنَُّه ْمل يستوِف الشروَط الواجَب توّفرها يف الَعْقِد الشرعي.   فهَو عقٌد 
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نيهما: أن الشركة أعطْت تعهًدا للمؤمِِّن وْفَق شروٍط خمصوصٍة ُتْدِخلُه يف الضماِن  و
ً ال يف العقوِد، وال بد من تطبيِق الش روِط اليت تفرُضها الشريعُة يف الضمان حىت يكوَن ضما

لرجوِع إىل الضماِن شرًعا يتبُني ما يلي:وإّال  حّ شرعيا، فإن تضّمنها صَ     فال. و
.وال بد فيِه من  إن الضماَن هو ضمُّ ذمِة الضامِن إىل ذّمِة املضموِن عنُه يف التزاِم احلقِّ

لُه ومضمون. والضماُن التزاُم  ضامٍن ومضموٍن َعْنه، ومضمونضم ذّمٍة كما أنُّه ال بد فيِه من 
حقٍّ يف الذّمِة من غِري ُمعاوضٍة. وُيْشتَـَرُط يف صّحِة الضماِن أن يكوَن يف حق مَن احلقوِق 
املاليِة الواجبِة أو اليت تؤوُل إىل الُوجوِب، فإذا مل يكْن يف حقٍّ واجٍب أو آيٍل إىل الوجوِب فال 

  .يِصّح الضمانُ 
، فإذا مل يُكْن على املضموِن عنُه  وذلَك ألّن الضماَن ضّم ذّمٍة إىل ذّمٍة يف التزاِم احلقِّ
شيٌء فال ضّم فيِه. وهذا ظاهٌر يف احلّق الواجِب. أّما يف احلقِّ الذي يؤوُل إىل الوجوِب مثَل 

 َقْد ضّم ذّمتُه إىل ذّمة لِك مهَرِك، فإّن الّضاِمَن فيهِ المرأة: تزوجي فالً وأ ضامٌن  قوِل رجلٍ 
  املضمون عنُه يف أْن يلزَمُه ما يلَزُمُه، وأّن ما يثبُت يف ذّمِة مضمونه يثبُت يف ذّمتِه.

أّما إذا مل يكْن هناَك حّق واجٌب على أحد، أو حّق يؤوُل إىل الوجوِب، فال يتحّقُق 
  ال يكوُن الضماُن صحيًحا. فيِه معىن الضمان، إذ ال يوَجُد فيِه ضّم ذّمة إىل ذّمة، ولذلكَ 

وُيشرتُط أن يكوَن الّضامُن ضامًنا للعِني إذا تَِلَفْت أْو َهَلَكْت، أو ضامًنا للّدين، سواء  
لقّوِة إذا كاَن احلّق يؤوُل  بًتا يف الذّمِة، أو ضامًنا  لِفعِل إذا كاَن احلّق واجًبا و كاَن ضامًنا 

لقّوِة فال يصّح إىل الوجوِب والثبوِت يف الذّمِة. فإذ لفعِل أْو  ا ْمل يكِن الضامُن ضامًنا 
الضماُن ألنُّه إن مل جيْب على املضموِن عنُه ْمل جيْب على الضامن. فإذا كان هناك، مثًال، 

خَر: ادفع إليِه ثيابَك وأ ضامٌن. ّمث أُتِلَفت الثياُب خياط خييُط للناس الثياَب، وقال رجٌل آل
ُن عن اخلياط مثَنها؟ اجلواُب على ذلك أّن الضامَن ال يلزمه شيٌء إذا فهْل َيْضَمُن الضام

تَِلَفِت الثّياُب بغْريِ ِفْعِلِه أْو بغِري تفريط مْنُه ألن املضموَن عنُه ْمل يلزْمُه شيٌء مَن األصِل، فإذا 
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لمضمون لُه مل يلزم األصل مل يلزِم الضامن بطريٍق أوىل. وعليِه ال بّد أْن يكوَن احلّق واجًبا ل
على اآلخريَن، أو يؤوُل إىل الوجوِب، حىت يكوَن الضماُن صحيًحا. فثبوُت احلقِّ يف الذّمِة، 
حاًال أو ماًال، شْرٌط يف صّحِة الضمان، ولكن ال يشرتط أن يكون املضمون عنه معلوًما، وال 

اَن جمهوًال. فلو أْن يكوَن املضموُن لُه معلوًما. وبناًء على ذلَك يصّح الضماُن لو كيشرتط 
قاَل شخٌص آلخر: أْعِط ثياَبَك لغّسال، فقاَل: أخاُف أن يُتِلَفها، فقاَل لُه: أْعِط وأ 
أْضمنها لَك إْن تلَفْت، وْمل يُعْني غّساًال، صّح. فلْو أعطاها لّغسال ّمث تلَفْت َيضَمُن، ولو  

ٌء ماهٌر وأ ضامٌن مْن كلِّ تـََلٍف كاَن املضموُن عنُه جمهوًال. وكذلَك لو قاَل: إّن فالً كّوا
، صّح. ودليُل الضماِن واضٌح فيِه أنُّه ضّم ذّمًة إىل ِذّمٍة، وأنُّه  ً لكلِّ مْن يكوي عندُه ثيا
بٍت يف الذّمِة. ومَن الواضِح أّن فيِه ضامًنا ومضموً عنُه، ومضموً لُه  ضماٌن حلقٍّ 

  ومضموً.
ٍة. وفيِه املضموُن عن جمهوٍل، واملضموُن لُه جمهوٌل. وواضٌح فيِه أنُّه بدون معاوض

كّنا مَع النّيب صلى هللا عليه وآله «درّي قال: ودليُلُه، أي الضمان، ما رواُه أبو سعيد اخلِ 
وسلم يف جنازٍة فلما ُوضعْت قال: هْل على صاحبُكْم مْن َدْيٍن؟ قالوا: نعْم، ِدْرمهان، فقال: 

علي عليه السالم: مها عليَّ  رسول ِهللا، وأ هلما ضامن. فقاَم َصّلوا على صاحبكْم. فقال 
رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم فصلى عليِه، ّمث أقبَل َعلى علّي عليِه السالُم فقاَل: جزاَك 
هللا خريًا عِن اإلسالِم، وفّك رهاَنَك كما َفَكْكَت رهاَن أخيَك. فقيَل:  رسوَل هللا هذا لعلّي 

كان النّيب صلى هللا عليه «وعن جابر قال: . »ةً للناِس عاّمًة؟ فقال: للناِس عامّ ة أْم خاصّ 
وآله وسلم ال ُيصلي على رجٍل ماَت عليِه َدْيٌن. فُأَيت مبيٍت فسأَل: َعلْيِه َدْيٌن؟ قالوا: نعْم، 

. »، فصلى عليهديناران. قال: صّلوا على صاحبكْم. فقاَل أبو قـََتادَة: مها عليَّ  رسوَل هللا
نفسِه فمْن  أ أوىل بكلِّ مؤمٍن منْ «فلما فتَح هللا على رسولِه صلى هللا عليه وآله وسلم قال: 

ُح أّن علًيا وأ قتادة قد َضمَّ  وِمْن هذيِن احلديثني يّتض »َورَثَِتهِ ترَك َديـًْنا فعلّي، ومْن تَرَك ماًال فلِ 
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وواضٌح فيهما أّن يف  زاٍم حّق ماّيل قد َوَجَب للّدائن.كّل منهما ِذمته إىل ِذّمِة امليِت يف الت
. والّضماُن الذي َضِمَنُه كّل منهما هو  الضماِن ضامًنا وَمضُموً عنُه، ومضموً لُه ومضموً
التزاُم حقٍّ يف الذّمِة من غري معاوضٍة. وواضٌح فيه أن املضموَن عنُه، وهو املّيُت، واملضُموَن لُه 

يِن، كان جمهوًال عنَد الضمان. واحلديثاِن قد تضّمَنا شُروَط صّحِة الضماِن وهو صاحُب الدّ 
  وشروَط انِعقاِدِه.

هذا هَو الضماُن شرًعا. وبتْطبيِق تعّهد التأمِني عليه، وهو ضماٌن قطًعا، جنُد أّن 
ليس يف التأمَني خاٍل من مجيِع الشروِط اليت نّص عليها الشرُع لصّحِة الّضماِن وانِعقاِدِه. ف

التأمِني ضّم ِذّمٍة إىل ذّمٍة مطلًقا، وشركُة التأمِني مل تضّم ذّمَتها إىل ِذّمِة أحٍد يف التزام ماٍل 
طًال. وليَس يف التأمِني حّق ماّيل  للمؤمِِّن، فلم يُكن هناك، إًذا، ضمان، وكاَن التأمُني 

أّي حقٍّ عند أحد، جاءت الشركُة ن ْتُه شركُة التأمني إذ ليس للمؤمَّ للمؤمِّن عند أحٍد التزمَ 
حقٍّ مايلٍّ حىت يصح أن يقال:  وضِمنَـْتُه، فهو خاٍل ِمْن وُجوِد احلّق املاّيل. والشركُة مل تـَْلَتزِم أيّ 

إنه ضمان شرًعا. وما التزمته الشركة أيًضا ِمَن التعويِض أو الثمِن أْو دفِع املاِل غري واجٍب 
 جتاه آخريَن ال حاًال وال ماًال وال مآًال حىت يصّح ضَمانُُه. للمضموِن لُه عنَد َعْقِد التأمنيِ 

جيُب يف احلال أْو يف املآل، فيكون الضماُن غَري  وتكوُن شركة التأمِني قْد َضِمَنْت ماًال 
طًال. عالوًة على أّن هذا التأمَني ال يُوجُد فيه مضُموٌن عنُه،  لتايل يكوُن التأمُني  صحيٍح، و

. وهكذا ألّن شركَة  ً التأمِني مل َتْضَمْن عْن أحٍد استحّق عليِه َحّق حىت ُيسّمى ذلك ضما
يكوُن عْقُد التأمِني قد خال ِمْن ُعنصٍر أساسّي من عناصِر الّضماِن الّالزمِة شرًعا، وهو وجوُد 
مضموٍن عنُه. وإًذا مل يكْن يف الّضماِن وجود ضاِمٍن ومضموٍن عنه، ومضُمون لُه ومضُمون. 

طٌل َشْرًعا. و  مبا أّن َعْقد التأمِني حيتاُج إىل مضموٍن عنُه، فِمَن الواضِح أّن ِمْثَل هذا الَعْقِد 
يضاُف إىل ذلك أّن شركَة التأمني حَني تعهدْت بتْعويِض الَعِني أْو َدْفِع َمثَِنها، إذا تضّررْت، أْو 

َلٍغ مَن املاِل، وذلْك التزاٌم َدْفِع ماٍل عنَد ُحصوِل احلادِث، قد التَـَزَمْت هذا الّدفعِ   ُمقاِبَل َمبـْ
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طٌل شرًعا ألّن شروَط صّحِة الّضماِن أن يكوَن بدون ُمعاوضٍة. وبناًء عليه  مبُعاوَضٍة، وهو 
طًال.  ً   يُعترب التأمُني بوجوِب املعاَوَضِة ضما

ذا يْظَهُر مقداُر خلوِّ تعّهِد التأمني ِمْن شروِط الّضماِن اليت نصّ  عليها الشرُع،  و
وَعَدِم اْسِتيفائِه لشروِط انِعقاِد الضّماِن وشروِط صّحته، وبذلك يكون َسَنُد التعّهِد الذي 
طًال ِمْن أساسِه، ويكوُن التأمُني   أْعطَْتُه الشركُة وَضِمَنِت التعويَض والثَمَن، أْو َضِمَنت املاَل، 

طًال شْرًعا.   كّلُه 
ميًنا على احلياِة أو البضاعِة أو وعلى هذا فإّن التأمَني   كّلُه َحرَاٌم شْرًعا سواًء كاَن 

ِطٌل شْرًعا، وأّن التعّهَد الذي تـُْعِطيِه املستهلكاِت أو غِري ذلَك. وَوْجُه ُحْرَمِتِه أّن َعْقَدُه َعْقدٌ   
ِطٌل شْرًعا. ويُعترب أْخُذ املاِل، حب َسِب هذا الَعْقِد وهذا شركُة التأمِني مبُوِجب الَعْقِد تـََعّهٌد 

لباطِل.   التَـَعّهِد، حراًما ألنه أكُل ماٍل 
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ة   الجْمعّات التعاون
  

ِديَة خدماٍت ُمعيّـَنة  اجلمعياُت التعاونيُة نوٌع من أنواِع الشركاِت الرأمسالّية ترمي إىل 
شرتُك كّل عضٍو يف لِِفَئٍة معيـََّنٍة من الناس. والتعاونية شركة يقسم رأمساهلا إىل أسهم صغرية ي

حّصٍة منها. وُيشَرتُط يف العضو أْن تتوفـَّر فيِه ِصَفُة الفئِة اليت سيقوُم مبعاونِتها كاملوظفني 
والفالحني، والعمال، أو من شاكَل ذلَك كأهِل القْريِة الُفالنيِة، او احلّي الفالّين، أو اجلمعّيِة 

الشرتاِك يف  مثِل هذه الشركِة. وينبغي أن تكوَن املعامالُت الفالنيِة. وال ُيسمُح لغِري هؤالِء 
  مقصورًة ُجْهَد اإلمكاِن على األعضاء أنُفِسهم، ورمبا تتعّداهم إىل غريهم.

ويشرتُك أعضاُء الشركِة التعاونّيِة على قدِم املساواِة، بغّض النظِر عن أسُهِمهم، يف 
نِ   يف التصويِت، ولكّل واحٍد منهما التصويِت. فالذي لُه ِمَئة سْهٍم أو سهٌم واحٌد يتساو

صوٌت يعادُل صوَت رفيِقِه. فإذا اشرتَك موظُّفو اجلمارِك يف فتح متجر لبيِع احلاجّيات الالزمِة 
ُح هلم، كاَن ذلك مثًال على منوذٍج  ُخُذه الوسيُط يف البيِع، وتبقى األر حىت توفـَّر عليهم ما 

وَن مجعيًة عموميًة تنتخُب منهم جمِلَس إداَرٍة يتوىل من مناذِج هذِه اجلمعياِت. وهؤالء يشّكل
ا وتعيني املَوظِّفَني وحتِديد األسعاِر وشراء البضاَعِة وما شاكَل  اإلشراف على اجلمعيِة وإدار

  ذلَك ممّا يلزُم للمتجر.
م ال بِِنْسَبِة  ُح يف هذه الشركِة فتْقسُم على أعضاء اجلمعّيِة بنسبِة مشرت ما أما األر

ميِْلكوَن ِمْن حصٍص، وأّما رأُس املال فلُه نسبٌة ِمَئوية ُمَعيـََّنٌة من الرّبح تكوُن مبقاِم الفائَدِة لُه، 
ِت إن كانت اجلمعيُة استْهالكيًة، وحسب اإلنتاج إْن كانْت  والباقي يـُْقسُم حبسِب املشرت

  إنتاجّيًة. وقد يُعوُد ُجْزٌء من الربح جلهٍة خرييّة.
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اانتشرت ه كثٌري ِمَن   ذه اجلمعياُت يف أكثِر أْقطاِر العاملَِ اإلسالمي، ورمبا يقوُم 
ِطلٌة  م يـَْرَتِكُبوَن حراًما. هذِه اجلمعياِت  األْتقياء ممّْن يغاروَن على اإلسالِم دوَن أْن يشعُروا أ

ا ُمّلَكْت  ُحها من األموال ُحمّرَمٌة، أل دوَن سبب ِمَن األسباِب من أساسها بَنَظِر الشَّرِْع، وأر
ا ما يلي من األسباب.   الشرعيِة. ووراء بُْطال

  أوًال: اجلمعيُة التعاونيُة شركٌة فيجُب أْن َتْسَتْكِمَل شروَط الشركِة الشرعيِة حىت َتصّح.
ت أو املبيعاِت، ال بنسبِة رأِس املاِل أو العمل، غُري  نًيا: قسمُة الرّبِح بنسبِة املشرت

بًعا  جائـََزةٍ  بًعا له، وإذا َوقـََعْت على العمِل كان  ألّن الشركَة إذا َوقـََعْت على املاِل كاَن الرّبُح 
بًِعا للماِل أو العمِل أو هلما. أّما اشرتاُط قْسَمِة الرّبِح على  لُه... فالرّبُح إّما أْن يكوَن 

ِت فال جيوُز ملخالفتِه ملْقتضى ال عقِد، وكّل شرٍط يُنايف ُمْقَتضى حسِب املبيعاِت أِو املشرت
ِت يُنايف ُمْقتضى العقِد، ألّن العقَد وقَع على املاِل،  العقِد فاسٌد. وتقسيُم الرّبِح على املشرت
ِت، كان الشرُط  ت، فإذا اشرتط تقسيم الّربِح بنسبِة املشرت فالرّبُح بِنْسبته ال بِنسبِة املشرت

  فاسًدا وال ِعربََة فيِه.
اشرتاط أْن يكوَن العضُو يف اجلمعيِة من نوِع فئِة املتعاقديَن شرٌط فاِسٌد، إْذ ال  لثًا:

ُيْشرتُط يف الشركِة إّال أْن يكوَن الشريُك جائَز التصّرِف، أْي عاقًال غَري حمُجور عليه. فاشرتاُط  
  كْونِِه من ِفَئة ُمعيّـَنٍة ال يَْدُخُل يف ُمْقتضى الَعْقِد وهو شْرٌط فاسٌد.

ا تتضّمُن و  طلٌة من أساِسها أل يتبُني ِمْن ذلَك أنَّ اجلمعياِت التعاونّيَة شركاٌت 
  شروطًا فاسدًة.
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  »البنوك«المَصارف 
  

التَعاُمُل الساِئُد اآلَن يف العاِمل خاِضٌع للنظاِم االْقِتصادّي الرأمساّيل. وَقد اْعَتَمَد واِضعو 
الربويِّة لِبناء التعاُمِل السوقّي، وهذا يُبىن، بطبيعِة احلاِل، على هذا النظاِم على تركيز األُسِس 

نظاِم الفوائِد اْلذي ال تُِقّرُه الشريعُة اإلسالميُة. ولكّن الكثَري ِمَن املسلمَني اليوَم، وال سّيما 
 التعاُمَل َمَع الّتجار، يقولوَن: إنَّ احلياَة االْقِتصادرية يف ظلِّ هذا النظاِم ُحتَتُِّم على األْفرادِ 

لواِسطِة، حبْيُث أْصَبَح ِمَن العسِري االْنفكاُك عنها بعَد أْن أصبَح  املصاِرِف، ُمباشَرًة أْو 
ملؤسساِت املْصَرفيِة. وبَني هذين يَِقُف الشخُص واَحلِريَُة  التعاُمُل السوقّي ُمْرتَِبطًا اْرتِباطًا كلًيا 

  َيْصَنُع؟ُخُذ عليِه َمسالَك التْفكِري فما 
البِْتعاِد َعِن  ُمرُُه  ِت احلياِة تـُْلِجُئُه إىل التعاُمِل املذكور، والشريعَة اإلسالميَة  إنَّ ضرورّ
ْتمَع لِيحافَظ على ِدينِه،  َعزَِل الشْخُص ويرتَُك هذا ا إلمكاِن أْن يـَنـْ ِمِه، أْو الرِّ والتعاُمِل فيه، فَهْل  أّن عليِه أن يرتَُك الباَب مْفتوًحا على ِمصراعيِه فال يُبايل مبا ُمتْليِه ويبتعَد َعِن الرِّ وآ

لباطِل؟ كِل املاِل    عليه الشريعُة املقّدَسُة ِمْن التنِديِد 
وقبل اإلجابة على هذه التأويالت ال بد من إلقاء نظرة سريعة على أنواع البنوك 

  واملعامالت اليت جتري فيها.
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  أنواع البنوك:
  قسُم البنوُك إىل ثالثِة أنواع:تن
ــ ُحُكومّية: 1 ويتكّوُن رأُس ماهلا ِمْن أْمَواِل الّدولِة وال َحّق لشْخٍص ُمعٍني فيه، بْل  ـــــ

  هو مصلحٌة ُحكومّيٌة.
ويتكّوُن رأُس ماِل املصرِف األْهلّي ِمن اشرتاِك عدٍد ِمَن املتموِّلَني،  ـــــــ أْهلية: 2

ُح مُ    قّسمًة على ِنْسَبِة احلصِص اليت ميلكها كل ُمْشِرتٍك.وتكوُن األْر
ـــ ُمشرتكة بَني احلكوَمِة واألهايل: 3 ــ وتكوُن احلَصص ُمشرتكًة بينهم على ِنْسبٍة ُمعيّنٍة  ــ

  بَني الطّرفني.
  واألْعماُل اجلارِيَُة يف املصاِرِف كثريٌَة أّمهها:

ت:(أ ا يف املصارِف ِحْفظًا هلا ِمَن التَلِف. وهي املبالُغ اليت يُوِدُعها أ ) األما صحا
وقْد شّجَعِت املصاِرُف هذا النْوَع ِمَن اإليَداِع، سواٌء كاَن ذلَك ملّدٍة حمُدوَدٍة أْو غري حمُدوَدٍة. 

 استثماَر الودائِع يف موارِِد النْفِع بَني فرتيت اإليداِع ويف مثِل هذه احلالِة يستطيُع املصرفُ 
ختالِف املوالّسْحِب. ومُ   ــــّدِة اليت يكونُ ُـــ قابل اإليداع يـُْعطي املْصرُف فاِئدًة لْلُمودِع ختتِلُف 

  املاُل فيها ُمودًعا.
أنشأته املصاِرُف لَتْشجيِع صغاِر املّدخريَن حيُث يـَْقَبُل املصرُف املبالَغ  (ب) التوفري:

ا. والفْرُق بَني األمانِة والتْوفِري أّن األمانََة ال يتمّكُن صاحُبها  سم أصحا القليلَة إليداِعها 
اسرتجاَع ما أْوَدَعُه  من اْسرتجاِعها قبَل املّدِة املعّينة، ولِكْن يف التوفِري يْسَتِطيُع صاحُب املالِ 

  يف أّي َوْقٍت كان، وُحتَْسُب له الفوائُد على املّدِة اليت كان فيها املاُل حتَت تصّرِف املصرِف.
لقياِم بَعَمٍل ُمعٍني بـَْعَد أن  (ج) الكفاالت: ا أن يـَتَـَعّهَد أحُد الّطرَفني لآلخر  يُراُد 

ًدا«ّوُل يتِفَق عليِه اجلانِباِن، فُيسّمى الّطَرُف األ بينما يكوُن الطَّرُف الثاين (ُمتعهًَّدا له).  »ُمتعهِّ
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ٍت ماليًة تُعّوُضُه عما قْد ُيصيبُه  ويف هذه احلالِة يطلُب الطَّرُف الثاين ِمَن الطَّرِف األّوِل ضما
لقيام به.من ِمْن خسائَِر فيما لِو اْنَسَحَب الطَّرُف األّوُل    ُدوَن أْن يُتّم ما تعّهَد 

لَعَمِل الذي ل ذلَك يـَْلجأ هؤالِء املتعّهدوَن إىل املصاِرِف لتكفلهم وتضَمَن ِقياَمُهم 
ً إىل املتعهَّد له يـَتَـَعّهُد فيِه بكفالِة الطََّرِف  اتُِّفَق عليه. ويف هذه احلالِة ُيصِدُر املصرُف ِخطا

ْن يْدَفَع عنُه َمْبلًغا ِمَن املاِل، إذا ُطو  ِلَب ِبَدْفِعِه. وتشِرتُك اجلهاُت الثالُث، األّوِل وضمانِِه 
ُد واملتَـَعهَُّد لُه والكفيُل، يف الفاِئدة: فاملتعّهُد يْسَتِفيُد من هِذِه الَكفاَلةِ  ال يُقّدَم  نْ  وهي املتعهِّ

ً مالًيا إىل الّطَرِف اآلخر، بل  ِة، ميكُنُه االْستفاَدُة منُه يف نواٍح أُخرى ِمْن أعمالِه التجاريّ  ضما
َمْن يـَُعّوُضُه عما قْد ُيصيبُه ِمَن  واملتَعّهد له تكون فائدتُُه ِمْن هذه الكفالِة ضماَن حّقِه، ووجود

اخلسائِِر إذا انسحَب الطَّرُف األّوُل ومل يتّم ما تـََعّهَد بِه، والكفيُل يْسَتِفيُد ِمْن كفالَِتِه ألنُّه 
  ُمقابَل كفالَِتِه لُه.يتقاضى ّممْن َيْكفُله عمولًة يـُّتفُق عليها 

  التحويُل الذي جتري عليه املصارُف على حالتني: (د) احلواالت:
رِف يف لبناَن، مثًال، مبلًغا قدره ألف صأن يَْدَفَع الّشْخُص إىل امل ـــــــ احلالُة األوىل: 1

ُخُذ املْذكور حتويًال على املصرف يف مصر. وُمقابل هذا التحويِل   ُخذُ لرية لبنانيٍة، و
  املصرُف ِمَن اَحملوِِّل ُعُمولًة ُمعيَنًة.

َلَغ املَعّنيَ مْن آخر يف طرابلس مثًال،  ـــــــ احلالة الثانية: 2 ُخَذ ذلك الّشْخُص املبـْ أْن 
َلِغ ِمْن شَ  لٍث، أو َمصرٍف يف بريوتوُحيوَلُه على تسّلِم املبـْ َلَغ ْخٍص  . فـََيْدَفُع املصرُف املبـْ خُذ مقابَل ذلَك ُعموَلًة ُمعيَنًة.لِيَـَتَسّلمَ    ُه ِمَن احملوَِّل عليه، و

ِلّيًة على يالشيك أو الصّك ال ْخيرُُج َعْن كْونِِه َوَرَقًة ْحتوِ  (هـــــــ) حتصيل الشيكات:
َلٍغ ُمعٍني حلاملِه. ولذلك يـُْعتَـبَـُر ِمَن األور  مره مبوِجِبه َدْفَع َمبـْ اِق املصِرِف، من قبِل مودٍع فيه، 

التجاريِّة القابلة للتظهِري، ومعىن التْظهِري أْن يـَُوّقَع حاِمُل الّصّك على الوجه اآلخر من الّصك 
  فيصبح ملًكا ملن يكوُن يف َحْوَزتِِه. ويعين حتصيُل الّصكِّ قـَْبَض قيمتِه حلساِب حاِمِلِه.
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ألمواِل املْسَتَحّقة عليهم  (و) حتصيُل األوراِق التجاريِّة: يقوم البَـْنُك مبُطَالََبِة املديِنَني 
نَُّه َمديٌن لُه مبليون لريٍة لبنانيٍة لصاحل الّدائِِنَني. فلْو كانت لِ  شْخٍص على آخَر ورقٌة تـُْثِبُت 

ائِن ما َقْد مثًال، ففي هذه احلالة يـَُنوٌب املصرُف بتْحصيل هذا املبلغ مَن املِديِن ليوفـَّر على الدّ 
يرتّتُب على املطالََبِة من مصاريَف وأتَعاِب حتصيل. ومقابل هذه العمليِة مَن املطالبِة والتعّقِب 

  ّدَمه ِمْن خدماٍت.ُعُموَلًة ِمَن الّدائِن عّما قَ  يتقاضى املصرفُ 
ت التجاريّة:  أْن َيْسَحَب أيّ  إّن لكلِّ عميٍل يف َمصرٍف ُمعٍني اَحلّق يف (ز) احلسا

َلٍغ على ذلَك البنِك، ولكْن ُيشرتَُط أْن ال تزِيَد قيمُة املْسُحوِب َعما لُه ِمن الّرصيِد، إّال عنَد  ن َيْسَحَب َمَبالَغ يُعّنيُ املصرُف ِمْقَدارَاها، تبًعا َمبـْ ُوُجوِد الثـَّقِة يف العميِل، فـََيْسمُح البنُك لُه 
لّسْحبِ  املْكشوِف، وُحتَتَسُب فائَِدٌة على املباِلِغ اليت تزيُد َعْن  ملْقَداِر الثـَّقِة، وُيسّمى ذلك 

ا ُمعاَمَلًة قَـْرضيًة تكوُن ِمَن املصرِف لذلَك  َرِصيِد حسابِِه. وهذه املعاملة ال ْخترُُج َعْن كْو
 الّشخِص. ومعىن احلساِب املْكشوِف أّن املصرَف يْقرُض عِميَلُه نظرًا لُوجوِد الثـَّقِة به َمْبلًغا
  ُمعيّـًنا ِمَن املاٍل، ويكوُن ما يتقاضاُه املصرُف ِمَن الفائَدِة على هذه األَمواِل من الفوائد الرّبويِّة.

كثريًا ما ْحيُدُث أْن تـَُوّسَط إْحدى الّشركاِت   (ح) بـَْيُع وشراُء األسهِم والسنداِت:
للمصرِف من اّتصاٍل ُمباشٍر َمَع املساِمهِة املصرَف يف بـَْيِع األسهم والّسنداِت اليت متِْلكها، ملا 

  ُعمالئِِه. فإذا واَفَق املصرُف على ذلَك اتِّفَق على الُعُموَلِة وتتّم بـَْعَدها َعَملّيُة البَـْيع.
احلسم هو أن يَْدَفَع املصرُف للُمْقِرتِض  (ط) حسم األوراق التجارية (الكمبياالت):

َلٍغ ُمعّنيٍ ُيسّمى مبصاريف الَقْطع. قـَْبَل املْوِعِد اَحملّدِد قيَمَة الكمبيالِة،  ُمقابَل اْسِتْقطاِع َمبـْ
  والكمبياالت يف َمْعِرِض التَعاُمِل على نـَْوعني:

كمبياالت تُعتُرب عن ُوُجوِد قـَْرٍض حِقيقّي: كما لو كاَن لزيٍد يف ِذّمِة َشْخٍص   أوًال:
َلُغ ألِف لرية، وَمْوِعُد اْسِتحقاق هذا الَقْرِض بـَعْ  ريِخ ُحصول آخر َمبـْ َد ُمروِر سّتِة أْشُهٍر مْن 

لٍث مبْبلِغ  ُخُذ زيٌد الَوَرَقَة املذُكورََة لينزِهلا عند شْخٍص  املّدايـََنِة بَني الّطَرفِني. ويف هذه احلالِة 
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ًعا ال قْرضً  ا. تسعمايِة لرية. وال بُّد حلاِمِل الورقِة أي الشخص الثالث ِمن اْعِتباِر هذه املعاَمَلِة بيـْ
َلِغ  ملبـْ املذكوِر، وهو ألُف لريٍة يف املْوعِد ويتوىل الّشْخُص الثالُث بـَْعَد ذلَك ُمطَالََبَة املَديِن 

  احملّدِد.
املِة، حيُث ال  »كمبياالت« النوع الثاين: تُعبّـُر عن ُوُجوِد قـَْرٍض ُصورّي وُيسّمى 

ْد يكتب أحُد الطَّرفِني إىل اآلخر ورقة يكوُن ألحِد الطَّرفِني قـَْرٌض ِبِذّمِة اآلخِر، بل قَ 
نّه مديٌن مببلِغ مائةِ  ديناٍر، وأنّه ُمْستِعٌد للّدفِع يف املْوعِد اَحملّدِد. ولذا أطلُقوا  (كمبيالة) تُفيُد 

املة«عليها الكمبيالة  الصوريِّة  بينهما. وبعد إمتام هذه املداينة ألّن املدايَنُة كانت صوريّة »ا
ائُن ورقَة الكمبياَلِة ليدفـََعَها إىل املصرِف، فـََيْستَـْقطُع املصرُف مْبلًغا ُمعيًنا، ويدفُع ما ُخُذ الدّ 

ملبلِغ املذكور كامًال.   تبّقى إليه. وعنَد ُحُلوِل املْوعِد يتوىل املصرف مطالبَة املدين 
ِد أو مع يتّم العْقُد، بَني التاجر والشركة من خارج البال (ي) االعتمادات السندية:

وكيلها املوجوِد يف البلد، على نوع من البضاعِة. وبعد أن يتفَق الطَّرفان على الشروط 
واملواصفات يـَتَـَقّدُم التاجُر إىل املصرِف ِبطلب فْتِح اْعتماد. ويف هذه الفرتَِة يـُْرِسَل الوكيُل 

َق عليها الّطرفاِن إىل الشركِة الفواتَري اليت تبني نْوعّية البضاَعِة وِمْقدارها واألسعاَر اليت اتّف
ذه العمليِة لْو مل  ويعِلُمها بذلك أّن االتّفاَق َقْد ّمت بينهما على هذه املعاَملِة، أْو يقوُم التاِجُر 

  يُكْن للشركِة وكيٌل يف البالِد.
ْسًما قبُّد ِمْن أْن يدفَع للمْصرِف  وِعندما يطُلُب التاِجُر ِمَن املصرِف فـَْتَح اْعتماٍد له ال

َلِغ بكاِمِلِه للشركِة.ِمْن ِقيَمِة البضاَعِة،    ويقوُم البَـْنُك، بعَد ذلَك، بدفِع املبـْ
سِم املصرِف حَني التصديِر، وحَني ُوصوهلا  زاِء ذلَك ال بّد مْن تسجيِل البضاعِة  و

لوصوِل، ويَتّم حتويُل البضاعِة مِن اسِم  املصرِف إىل اسِم إىل احملّل ُيْشعُر املصرُف صاحَبها 
  صاحبها بعَد أْن يدَفَع ما َدفـََعُه املصرُف إىل الشركِة ممّا تبقى مْن مبلِغ البضاعِة.
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ِل ويتقاضى املصرُف على هذِه العمليِة عمولًة مقطوعًة مقابل خدماتِِه مْن تسجي
مسِِْه، واعتبارِه تَـْقَطُع لقاَء دْفِع املاِل ، وفائدًة ُتسْ آخَر يف مقابل الشركِة املصّدَرة طرفًا البضاعِة 

  املتبّقي مْن يوِم تسليِمِه إىل الشركِة إىل يوِم تسّلِمِه املاَل من صاحِب البضاعِة.
وحيفُظ االعتماُد عادًة حقوَق املصّدريَن واملستورديَن مًعا. أّما املصّدُر فألنُّه يتسّلُم قيمَة 

ملبلِغ املتبّقي يف  البضاعِة حَني تصديرها، وبذلَك يضَمُن حّقُه. وأّما املْستورُِد فألنُّه يستفيُد 
بقيِة جماالتِه التجاريِّة األخرى. يضاُف إىل ذلَك أن التاجَر ُجمْبَـٌر على جْعِل املصرِف وسيطًا 
يف إمتام املعاَمَلِة ألّن احلكوماِت متَْنُع حتويَل األمواِل، وإخراَجها إىل خارِج البالِد، ما ْمل يُكْن 

  نظرِها وإشرافها. ذلَك حتتَ 
وبناًء على ذلَك كاَن االسترياُد ُمْغَلًقا يف وْجِه التّجاِر ما ْمل تكن املصارُف هي واسطًة 

  يف إمتام هذِه املعاَملِة.
اعتادت املصارُف، تسهيًال منها لعمالئها املسافريَن إىل  (ك) خطاب االعتماد:

ا املصارَف بتزويِد حامِل ذلَك اخلطاِب ما حيتاُج خارج البالِد، أْن تزوِّدُهْم خبطاٍب ُختَوُِّل فيه
ملقدار الذي خيّوُل الدفَع.   إليِه مَن املاِل 

راحته من َمحِْل النقوِد معُه إىل البالِد اليت يريُد  والغايُة مْن ذلَك التسهيُل على املسافر 
  اإلقامَة فيها أو املرور عليها، حفظًا هلا من التَلِف أو الضياِع.

خذ من مصرفه مثل هذا اخلطاب فعليِه أْن يْدَفَع وإذا  رغب املسافر إىل اخلارج أن 
يزّوُدُه املصرُف املبلَغ بكاِمِلِه لُه، مَع دْفِع ُعُمولٍة على ذلك يتفُق عليها مَع املصرِف، وحينئٍذ 

تقوم خلطاِب املذكوِر املوّجه إىل َمصرف مَعني أو إىل املصارِف العامليِة، يطلب منها أن 
  لِد.ببتزويِد حامِل ذلَك اخلطاِب مبا حيتاُج إليِه مْن نقود ذلك ال
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الوقت احلاضِر. ومن ذلك  لقْد أتْينا على ذْكِر أهمِّ األعماِل اجلاريِة يف املصارِف يف
يتبّنيِ أّن الَعمل الذي يتقاضى عليِه املصرُف ُعُموَلًة حالٌل، وال إشكاَل فيه، والعمل الذي 

  ِر حراٌم ِجيُب االبتعاُد عنُه. يتقاضى عليهِ 
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َا   الرِّ
  

ما  ً مهما كانت ِنسبتُه كثرية أو قليَلًة. ومال الرِّ حمرٌَّم ْحترميًا  ًعا  َمَنَع الشرُْع الرِّ منـْ
َْكُ وال حّق ألحٍد يف ِمْلكيَِّتِه، ويـَُرّد ألهِلِه إْن كانوا معروفَني. قاَل ُهللا تعاىل: { َا الْ ُلوَن الرَِّ الَِّذيَن  َنـَُّهْم قَاُلوْا ِإمنَّ ِ بَـْيُع ِمْثُل َال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك 

ن رَّبِِّه فَانتَـهَ  ُّ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرَِّ َفَمن َجاءُه َمْوِعظٌَة مِّ ِّ الرَِّ َوَأَحلَّ ا َى فـََلُه َما َسَلَف َوأَْمرُُه ِإَىل ا َ )، وقاَل: {275} (سورة البقرة: اآلية َوَمْن َعاَد َفُأْولَـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ  َّ َوَذُروْا َما بَِقَي ِمَن الرَِّ ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ  َفِإن ملَّْ تـَْفَعُلواْ  )278( أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا ا
ُتْم فـََلُكْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُمونَ  ِّ َوَرُسولِِه َوِإن تـُبـْ َن ا } (سورة فَْأَذنُوْا ِحبَْرٍب مِّ

  ).279ـــــــ  278البقرة: اآليتان 
خُذها املرايب  والسّبُب يف حترِمي الرِّ النصوص القرآنية الصرحية. ذلك أّن الفائدَة اليت 
هي استغالٌل َبشٌع جلُْهِد الناِس، وهَي جزاٌء مْن غِري بْذِل ُجْهٍد. ألّن املاَل الذي أُِخَذ عليِه 

لُغْنم« الرِّ مضموُن الفائدِة وغُري ُمَعّرٍض للخسارِة وهذا ُخياِلُف قاعدةَ  ولذلَك كاَن . »الُغْرم 
لشرَكِة واملضاربَِة واملساقَاةِ  َتِفع بِه، وال يْسَتِغل  2استْغالُل املال  بشروِطها جائِزًا ألّن اجلماَعَة تنـْ

ُجْهَد الناِس بْل هَو وسيَلٌة متّكنـُُهْم مَن االنتفاِع ُجبْهِد أنـُْفِسِهْم، وهو ُمعّرٌض للخسارِة وللرّْبِح، 
.وهذا    خبالِف الّر

                                                           
  المَساقاة: أْن يستعمَل رجٌل رجًال في نخيٍل أو كروٍم ليقوَم بإصالحها على أْن يكوَن له سهٌم معلوٌم مّما تُِغلّه.  2
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، وْمل يـَُعلِّْل هذا النّص بِِعّلٍة. وقْد بـَيّـَنِت الّسّنُة األمواَل  لنصِّ على أّن حترَمي الّر كاَن 
ِقراِض اْحملتاِج  الرّبويَّة. ولكْن يتبادُر للذْهِن أّن صاحَب املاِل ْحيَتِفُظ مبالِِه، وقْد ال يْسُخو 

  على صاحِبها، وال بّد له مْن وسيَلٍة لسدِّ هِذِه احلاجِة. لقضاِء حاجِتِه، وهذِه احلاجُة تلحّ 
واحلاجُة تعّدَدْت وتنّوَعْت وصاَر الّر قوام التجارِة والزراعِة والصناعِة وال سّيما هذِه 
، وال توجد وسيَلة غريها، كما أنَُّه  م، ولذلَك ُوجدِت املصارُف للتعاُمِل على أساِس الرِّ األّ

  ة غري املرابَني لسدِّ احلاجاِت.ال توجُد وسيلَ 
وقد تكون احلاجات عديدة، ولكن أمر هللا تعاىل بتحرمي الر ال ميكن خمالفته إطالقًا، 

َتَمِع الذي ُتطّبُق فيِه األحكاُم اإلسالميُة مجيُعها، ومْن ضمِنها  اصةٍ خب وأننا نتحّدُث عِن ا
تمِع بوضعِ  ْتَمُع يعيُش على النظام الربوي الناحَيُة االقتصاديُّة، وليس عن ا ِه احلاضِر. فهذا ا

ِت احلياِة، فصاِحُب املاِل الذي يرى نفَسه  الرأمسايل ولذلَك كانِت املصارُف فيِه من ضرورّ
لغشِّ واالحتكاِر والِقماِر  رقابٍة  وغْريِ ذلَك دونَ ُحرًا يف ُمْلِكِه، ويرى أّن لُه ُحّريَّة االستغالِل 

ِت احلياِة.مْن دْوَلةٍ     أْو تَقّيٍد بقانوٍن، يرى أيًضا أّن الرِّ واملصرَف ضرورة مْن ضرورّ
ولذلَك وَجَب تْغيُري النظاِم احلاّيل برُّمِتِه، على أْن يُوَضَع مكانَُه نظاٌم آخر وْضًعا 

  انقالبًيا شاِمًال، وهو النظاُم اإلسالمّي لالقتصاِد.
َتَمَع الذي يُطبُق فإذا أُزيَل النِّظام الرأمساّيل  . ألّن املوطُبَِّق النظاُم اإلسالمّي َظَهَر للّناِس أّن ا حتاَج إىل االستْقراِض إّما أْن حيتاَجُه ألْجِل ــُـ اإلسالَم ال تبقى فيِه حاجٌة إىل الرِّ

العيِش لُكلِّ  العيِش أْو ألجل الَعَمِل. أّما احلاَجُة ألْجِل الَعْيِش فـََقْد َسّدَها اإلسالُم بضَمانِ 
 . فرٍد من أفراِد الّرعيِة. وأما احلاجة ألجل العمل فقد سّدها اإلسالُم بقْرِض احملتاِج دوَن ر

ما ِمْن ُمْسِلٍم يْقرُض ُمْسِلًما قـَْرًضا مرّتِني إّال كاَن كَصَدقٍَة «قاَل صلى هللا عليه وآله وسلم: 
  .»َهُم الّديِن بثمانية َعشرةِدْرهُم الصَّدَقِة بَِعَشرَة وِدرْ «وقال: . »مرّة



135 
 

ــــــ أْي ُمْسَتَحّب ـــــــ وال يُْكرَُه االستقراُض بْل ُيْسَتَحّب أيًضا،  وإقْـرَاُض احملتاِج َمْنُدوٌب ـ
ـــــــ وهَو  ألّن الّرسوَل صلى هللا عليه وآله وسلم كاَن َيْستَـْقِرُض. وما داَم االْسِتْقرَاُض موجوًدا 

ــــــ فـََقْد َظَهَر للناِس أّن الرِّ ضَرٌر مْن أَشّد األضراِر على احلياِة مْنُدوٌب للُمَقِرضِ   واملْستَـْقِرِض ـ
ستبعاِد الرِّ وإجياِد احلوائِل الكثيفِة بيَنُه  االقتصادية، َبِل اّتَضَح للعياِن أّن الضرورَة تقضي 

لتشريِع والتوجيه ِوْفَق نظاِم اإلسالِم. َْتَمِع  وإذا انعدَم الرِّ ْمل تْبَق حاجٌة للمصاِرِف  وبَني ا
املوجودِة اآلن. ويْبقى بيُت املال وْحدُه، وما له من فروٍع يف مجيع أحناِء الدولة اإلسالمية، 

ملال. قراض املال بال فائدة بـَْعَد التحّقق مْن إمكانّيِة االنتفاع    يقوُم 
أْمواًال الستْغالِل أرضهْم، واحلْكُم الشرعّي  وقد أعطى اخللفاُء مْن بيِت املاِل للفالحنيَ 

يتمكَّنوَن بِه مْن استغالِل أْرِضِهْم إىل أْن خترَُج الِغالُل.  أْن يـُْعَطى الفالحوَن مْن بيِت املاِل ما
وميكن إعطاء كل حمتاج قرًضا مْن بيِت املاِل ليْعَمَل يف األْرِض أو يف غريها... فـََقْد أعطى 

 عليه وآله وسلم رُجًال حْبًال وفأًسا ليحتِطَب. ويقرض بيت املاِل َمْن ُهْم الّرسوُل صلى هللا
ألعماِل الفرديِّة اليت حيتاجوَن إليه لكفايِة أنـُْفِسِهْم. ولذلَك ال يـُْعطى  امثُلُهْم ممّْن يقوموَن 

دِة إنتاِجِهْم.   األغنياَء مْن بيِت املاِل شيًئا لز
تمِع اإلسالمّي أْو ُوجوِد ِمْن فالقاعدة شرًعا هي أّن الرِّ  ال يتوّقُف على وجوِد ا

تمُع إسالمًيا أْو ْمل يكْن، وُوِجَد ُمْقِرُض  يقرُض املاَل، بِل الرِّ حراٌم وجيُب ترُْكُه سواٌء كاَن ا
  املاِل أْو ْمل يوَجْد.
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َا والّصرفْ    الرِّ
  

ُمتفاِضَلِني. والصرُف أْخُذ ماٍل مَن الر يكون يف أْخِذ ماٍل مباٍل مْن جنٍس واحٍد 
  الذََّهِب والفّضِة مْن جنٍس واحٍد متماثَلِني، أو مْن جنسني خمتلفِني ُمتماثلِني أو ُمتفاضَلني.

  .3مِ لَ والّصْرُف ال يكوُن إّال يف البيِع. أّما الرِّ فيكوُن يف البيِع والقرِض والسَّ 
 التمِر والقْمِح والشعِري وامللِح والذهِب والفّضِة. ُم يف ستِة أشياَء فقط: يفلَ البيُع والسَّ 

وأّما القْرُض فـَيَـَقُع يف كلِّ شيء، فال حيّل إقراُض شيٍء لِيـَُردَّ إليَك أقّل أو أكثَر أو من نوٍع 
  آخر، بْل يـَُرّد مبثِل القرِض نفِسِه.

ِن يف لوالفرُق بَني البيِع والّسلِم والقرِض، أّن البيَع وا تبادِل نوٍع بنوٍع آخر، سلَم يكو
ويف نوٍع بنوِعِه. أّما القْرُض َفَال يكوُن إّال يف نوٍع بنوِعِه. وأّما كوُن الرِّ يف هذِه األنواِع الستِة 

لّذَهِب مثًال مبثل، والفّضُة «الرسوَل صلى هللا عليه وآله وسلم يقوُل:  فقط، فألنّ  الّذَهُب 
لت لربُِّ رُّ مِر مثًال مبثل، والبُـ لفّضِة مثًال مبثٍل، والتمُر  مللِح مثًال مبثٍل،    مثًال مبثل، واملْلُح 

ُتْم يًدا  لفّضِة كيَف شئـْ لشعِري مثًال مبثل، فمن زاَد أو ازداَد فقد أْرىب، بيعوا الذهِب  والشعُري 
ُتْم يًدا بيد لتمِر َكْيَف ِشئـْ َء ُمعينٍة، ومنها واحلديُث هنا نّص على أشيا. »بيد، وبيعوا الّشعري 

، فال يثبت إّال فيها. واألشياُء اليت يتّم فيها الّر تنطبُق عليها قاعدة  األصُل يف األشياء «الّر
حُة ما ْمل يَرِْد دليُل التحرمي ، وْمل يَرِْد يف غِري هذه األنواع الستِة دليٌل على التحرِمي، فال »اإل

  جنِسها وما ينطبُق عليِه وضُعها.من لُّ ما هَو يكوُن الرِّ يف غريِها، ويدخُل فيها ك

                                                           
ُل فيه الثمن، وتُضبَط السلعةُ بالوصف إلى أجٍل معلوم. السَّلَم: بفتحتين: السََّلف. وهو  3   نوع من البيوع يُعجَّ
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، وال يَعّلُل ألّن الِعّلَة ِعّلٌة شْرعيٌة ال  أّما تعليُل التحرِمي يف هذِه األشياِء فلْم يرِْد يف النصِّ
  َعْقِليٌة، وإذا ْمل تـُْفَهم الِعّلُة مْن َنصٍّ فال قيمَة هلا.
لطعاِم مثًال مبثل«وأما قولُه صلى هللا عليه وآله وسلم:  وما ُروَي عْن أيب  »الطّعاُم 

َقَسَم رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم طعاًما خمتلًفا فتبايْعناُه «سعيٍد اخلدرّي أنُّه قاَل: 
ُخذُه إال َكْيًال بكيلٍ  دٍة فنها رسوُل ِهللا صلى هللا عليه وآله وسلم أْن  ، وأنُّه قاَل صلى »بز

لّصربِة مَن الطعاِم وال الّصربُة مَن الطّعاِم  4ال تُباُع الّصربَةُ «ه وسلم: هللا عليه وآل مَن الطعاِم 
فإّن ذلَك ُكّلُه ال يُدّل على أّن ِعّلَة التحرِمي هَو الطّعاُم، وإمنا  »لكيِل مَن الطعاِم املسّمى

عاٌم، وجاَء حديُث الرسول يُدّل على أّن الرِّ حيُصُل يف الطعاِم، فيشُمُل جنَسُه كّلُه، فهو 
الطّعاِم فخّصصه فيها. بدليِل أّن هناَك أطعمًة   صلى هللا عليه وآله وسلم الذي عّنيَ أنواعَ 

، وهَي مَن الطّعاِم، كاجلبنِة والبهاِر واملشمِش والكوسا واخليار والبصِل.  كثريًة ال حيرُم فيها الرِّ
ا مَن وتُعَتُرب مَن املطعوماِت وال يدُخلها الرِّ  إلمجاِع، مع أنُّه يصدُق عليها لفُظ الطّعاِم أل  

.   املطعوِم، فلو كاَن الرِّ يف كلِّ مْطُعوٍم َلَدَخَلَها الرِّ
وال يُقاُل ُحرَِّم الّر يف الذهِب والفّضِة ألنُّه موزوٌن، فيكوُن الوزُن ِعّلَة حترِمي الرِّ ألّن 

ٌل، فيكوُن الكيُل يْ كِ  الّر يف احلنطِة والشعِري والتمِر واملْلِح ألنُّه مَ الوْزَن جنٌس. وال يُقاُل ُحرِّمَ 
عّلَة حترِمي الرِّ ألّن الكيَل جْنٌس، وألّن الوْزَن والكيَل جاءا يف احلديِث َوْصًفا هلا ال عّلًة. قال 

لّذهِب تربُه وعْينُه وزً بوزٍن، والفضّ «صلى هللا عليه وآله وسلم:  لفّضِة تربُه وعينُه الّذهُب  ُة 
لشعِري، َكْيًال بكيٍل. فمْن زاَد  لبـُّر، والشعُري  لتَّمِر، والبـُّر  ملِْلُح، والتْمُر  لّذهِب والفّضةِ . »أِو ازداَد فـََقْد أْرىبوْزً بوزن، واملِْلُح   فاحلديُث بّني احلالَة اليت عليها التحرُمي، وهي الوْزُن 

يف القمِح والشعِري وامللِح والتمِر تفاضًال. وهو بياُن ما جيري فيه التبادُل ال  تفاضًال، والكيلُ 
                                                           

الصبرة: ما جمع بال كيل وال وزن من طعام ونحوه. الطعام المنخول بشيء شبيه بالسرند. والعامة تسمي   4
  الصبرة (الصبة). وهي فصيحة. (معجم متن اللغة).
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كيٍل أو موزوٍن، وإمنا جيري الّر يف هذه األشياِء فقْط: عّلٌة لُه. وعليِه فال جيري الّر يف كلِّ مَ 
  وزً يف الّذهِب والِفّضِة، وكيًال فيما عدامها.

األصناِف الستِة ويف غريها إّال يف وجٍه واحٍد فقط، وهو وأّما القْرُض فجائٌز يف هذِه 
خَذ أكثر مما أقَرض أو أحسَن جنًسا ممّا أقْـَرَض.   اشرتاُط املقِرض أن 

  معامالت الصرف:
مْن جنٍس مهما تعّدَدْت وتنّوعْت معامالُت الصرِف فال خترُُج عْن بيِع نْقٍد بِنَـْقٍد 

جنسِني خمتلَفِني. وهَي إّما أْن تكوَن حاضرًا حباضٍر، أو ذّمًة واحٍد، أْو بيِع نقٍد بنْقٍد من 
  بذّمٍة، وال تكوُن بَني حاضر بذّمٍة ُمطلًقا.

ا فال يصّح إذا ّمت العْقُد  وإذا ّمتْت عمليُة الصَّْرِف بني شخصني وأراَد أحدمها الّرجوَع 
نُّه عندئٍذ جيوز. فإذا وَجَد أحُد والَقْبُض، إّال أْن يكوَن هنالَك َغْنبٌ فاِحٌش أْو عْيٌب، فإ

ْن وجدُه َمْغشوًشا، كما لو َوَجَد يف الفّضِة حناًسا أو وجَد يف  ًبا  املتبايعني فيما اشرتاُه َعيـْ
الذي ُصِرَف بِه. أي أّن نفسه ْعِر لسِّ الِفّضِة سواًدا، فـََلُه اخلياُر بَني أْن يـَُرّد أْو يقَبَل إذا كاَن 

 تنقْص قيمُة ما أَخَذُه مَن النّـْقِد عن قيمِتِه يوم اصطرفا، فإْن قَِبَلُه جاَز البْيَع، الرّد جائٌز إذا مل
  وإْن ردُه فسَخ البَـْيع.

، ووجَد أحُدُمها الّذهَب 24بذهٍب مْن عيار  24فإذا تبايع شخصان َذَهًبا عيار 
ُخذ مْنُه ما نـََقَص مْن مثِنِه يـَُرّد أو يـَْقَبل بصرِف يـَْوِمِه.  ، فإن ذلك يـُْعتَـبَـُر غشا، ولُه اخلياُر بَني أنْ 18الذي أخذُه بعيار  لّذهِب قبوَل النّـْقِد بعْيِنِه على أْن  وإذا أراد من استبدال الذهب 

دِة يف أحِد الِعَوَضِني، وفواِت املَماثـََلِة املشرتََطِة يف اجلنِس  لّنسَبِة لعْيِبِه فال جيوُز حلصوِل الز
  الواحِد.
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ذا كاَن على رجٍل ديٌن مؤّجٌل فقاَل لغرميِِه: َضْع عين بْعَضُه وأُعّجُل لَك بقّيتُه مل ُجيْز وإ
َع َديـَْنُه مبقداٍر منُه حاضرًا، فصار التفاضُل  ألنُّه بـَْيٌع ُمَعّجٌل مبؤّجٍل بغِري مماثـََلٍة، فكأنُه 

. وكذلك إذا زادُه الدائُن فقاَل له: أُعطيَك  عشرَة دراهَم وتُعّجُل يل املائَة اليت موجوًدا، وهو ر
. قال رسوِل هللا صلى هللا عليه وآله  عليَك، فإّن ذلك ال جيوُز لوجوِد التفاضِل، وهو ر

لفّضِة، يًدا بيٍد، عيًنا بعٍني، مثًال مبثٍل، فما زاد فهو ر«وسلم:  لذهِب والفّضِة    .»الذهُب 
ولآلخِر يف ذّمِة األّوِل فّضٌة، فاصطرفا مبا يف  ،وإذا كاَن لرجٍل يف ذمِة رُجٍل َذَهبٌ 

ْن قضاه ما يف ذّمتِه مَن الّذهِب مبا لُه عندُه ديًنا مَن الفّضِة، جاز هذا الصرُف،  ذمّتِهما 
ألّن الذّمَة احلاضرَة كالعِني احلاضرة. وإذا اشرتى رجٌل بضاعًة بذهٍب، وقبَض البائُع مثنها 

  فضة، جاز.
وإذا اشرتى رجٌل مْن رُجٍل ديناًرا صحيًحا بدينارين مْغشوشِني فال جيوُز.ولكْن لِو 
لدراهم ديناريِن مغشوشِني، جاز، سواء  اشرتى دينارًا صحيًحا بدراهم فّضٍة، ّمث اشرتى 

عُه، أو مْن غريِه. ويف ذلك روى أبو سعيٍد قال:  جاَء بالٌل إىل النّيب «اشرتامها مَن الذي 
، فقاَل لُه النّيب صلى هللا عليه وآله وسلم: مْن أَْيَن هذا؟ 5هللا عليه وآله وسلم بتمٍر بـَْرِينٍّ صلى 

قاَل بالل: كاَن عند متٌر رديٌء فبعُت صاعني بصاٍع، فقاَل لُه النّيب: إنُّه َعْنيُ الرِّ ال تفعْل، 
  .»هِ لكْن إذا أرْدَت أْن تشرتي فَبِع الّتمَر بَبيٍع آخر مث اشرتِ 

واحلَيُل كّلها حمّرَمٌة وغُري جائزٍة يف شيٍء من الّديِن. فلو كاَن العْقُد ُمباًحا، وأُريَد بِه 
حمرًما خمادَعًة وتوّسًال إىل فعِل ما حّرمُه هللاُ، أو إسقاِط ما أْوَجَبُه، أْو دْفِع حق، أو حنِو ذلَك،  

اِم حمّرَمٌة، وألّن الرسوَل صلى هللا عليه وآله كاَن مثُل هذا العقِد حمّرًما ألّن الوسيلَة إىل احلر 
ا بغِري امسِْها«وسلم قال:    .»لََيْسَتِحّلّن قْوٌم مْن أُّميت اخلْمَر ُيسّمو

                                                           
  د.بَْرنّي: البْرنِيُّ نوعٌ من التمر الجي  5
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وعلى هذا فالصرُف مَن املعامالِت اجلائزِة يف اإلسالِم َوْفَق أحكاٍم خمصوصٍة بّينها 
ي يف املعامالِت اخلارجّيِة، فكما ُيستبدُل الّشرُْع. وهو جيري يف املعامالِت الداخليِة كما جير 

لذهِب م لفّضِة، والفّضُة  ن نقِد البلِد، فكذلَك ُيْستَـْبَدُل النْقُد األجنّيب بِنَـْقِد البَلِد، الذهُب 
سواٌء كاَن يف داخِل البالِد أْم خارِجها، وسواٌء كاَن معامالٍت مالّيًة نقًدا بِنَـْقٍد أْم معامالٍت 

لنّـْقِد.جتاريًّة جي   ري فيها النقِد 
  ولبياِن الصْرِف يف املعامالِت اخلارجيِة بَني نقوٍد خمتلفٍة ال بّد من َحبِث موضوع النقوِد.
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  النقود
  

ا الشيء الذي  النقوُد مقياُس املنَفَعِة اليت يف السلَعِة واجلُْهِد، ولذلَك تُعرَُّف النقوُد: 
 للشيِء أو السلعة، واألجُر للشخِص أو اجلهد، وكّل منهما تُقاُس بِه السَلُع واجلهُد. فالثمنُ 
تَمِع لقيمِة ذ وال . وال تـُْعتَـبَـُر السنداُت، لَك الشيِء وُجْهِد ذلَك الّشْخصقائٌم على تقديِر ا

األشياِء واجلهد، يُعبّـُر عنُه بوحداٍت يف  الّنقوِد. وهذا التقديُر ِلقَيم األسُهُم وما شاَكَلها، منَ 
البلدان، مث تصبُح هذِه الوحدات مقياًسا تقاُس بِه منَفَعُة الشيِء ومنفعة اجلُْهِد. وهذه شىت 

 ْ الوحداُت واسطٌة للمباَدَلِة، وهَي النقوُد. واإلسالُم حَني قّرَر أحكاَم البْيِع واإلجارَِة، ْمل يـَُعنيِّ
َدَلُة على أساسِه فْرًضا، وإمنا أْطَلَق ملبادَلِة السلِع أو اجلهوِد واملناِفِع شيًئا ُمّعيًنا جتري املبا

لإلنَساِن أْن ُجيْرَي املبادلَة مبا يشاُء ما داَم الرتاضي موجوًدا يف هذِه املبادَلِة. فيجوُز لشخٍص 
لعمِل عنَد صاِحبها يوًما،  أن يتزّوَج امرأًة بتعليمها القرآن الكرَمي. وجيوُز له أْن يشرتَي ِسْلعًة 

ٍ مَن اخلُْبِز. وهكذا أطَلَق املبادَلَة لبين وجيوُز له أْن يشت ِغَل عنَد شخٍص آخر يوًما بعَدٍد معنيَّ
  اإلنسان مبا يريدوَن مَن األشياِء.

مَن  وُمباَدَلُة السلَعِة بوحدٍة معيـََّنٍة مَن النّـْقِد قْد ُعيّـَنْت للمسلمَني يف جنٍس معنيٍ 
يعَرب عن تقديرِه ملقياِس املنَفَعِة لألشياِء  للمجتمِع أنالنّـْقِد: الّذهِب والفّضِة. ومل يرتِك اإلسالُم 

ا كما يشاُء، وإمنا عَني هذه الوحداِت  بتٍة أو متغريٍة يتصّرُف  أِو اجلهود بوحداٍت نقديٍّة 
بًتا بوحداٍت نقديٍة  تمُع عْن تقدير الِقَيِم لِألشياِء وللجهوِد تْعييًنا  ا ا النقديَة اليت يُعُرب 

  :عّدةِ  َنٍة. ويـُْفَهُم هذا التعيُني مْن أُمورٍ معيّـ 
لنْهي، مَع أّن املاَل  أوهلا: ى عن َكْنِز املال، خّص الذهَب والّفضَة  إّن اإلسالَم حَني 

، ال يف ُز إمنا يظَهُر يف النَقدِ  ماٌل، والنّـْقُد ماٌل. والَكنْـ هو كّل ما يُتمّوُل. فالقْمُح ماٌل، والتمرُ 
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السلِع واجلهوِد. واملراُد مَن اآليِة النْهُي َعْن َكْنِز النْقِد ألنُّه أداُة التباُدل العامة، وألّن أثَر النهي 
ُمْنَصبٌّ على كنزِه. أّما غُري النْقِد فال يسّمى مجُعُه َكنزًا، وإمنا ُيسّمى احتكارًا. وهكذا فإن 

َْت عْن َكْنِز الذهِب والِفضة إمنا ْت عْن َكْنِز النْقِد. وقْد عيّـَنِت اآليُة النْقَد الذي  اآلية اليت 
َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوَال {ى هللا عْن َكْنزِه وهو الذهُب والفّضُة. قاَل تعاىل: 

ْرُهم بَِعَذاٍب أَلِيمٍ  ِّ فـََبشِّ فالنهُي منَصّب على  ).34} (سورة التوبة: اآلية يُنِفُقونـََها ِيف َسِبيِل ا
ًنا حرام سواء كان مضروً أو غَري  َز الذهِب والفّضِة َعيـْ أداِة التباُدل النقديِّة. وعلى هذا فإّن َكنـْ
ا متثُِّل كميًة مَن الذهِب والفّضِة  ُز النقوِد النائبِة عن الذهب والفضة حراٌم، أل مضروٍب. وَكنـْ

مكاٍن معّني، هذا إذا كاَن املبلُغ الذي ميثـُّلُه الورُق  على شْكِل نقوٍد أو سباِئَك ُموَدَعًة يف
ملبلِغ الذي ُيساِويه فـََقْط. وأّما النقوُد الورقَيُة  َزُه حراٌم  يساويِه. أّما إذا كاَن ال يساويِه فإّن َكنـْ

ا أوراٌق اصطُِلَح عليها اصطالحً  ا، فال اإللزاميُة، أي البنكنوت، فال يُعتَـبَـُر َكنـْزُها حراًما، أل
ًزا لَذَهٍب أْو فّضٍة، فنّص اآليِة على حترِمي َكْنِز أداِة التباُدل أو تعيِني جنِسها  يدّل على أّن هذا اجلنَس هو النقُد الذي يتخُذه املسلمون أداَة التباُدِل الشرعيِة. وحترُمي يـُْعتَـبَـُر َكنـْزُها َكنـْ

َز الذَهِب والفّضِة ـــــــ حَني حّرمَ  َز النْقِد ـــــــ دليٌل على أّن الذهَب والفّضَة مها   اإلسالِم َكنـْ َكنـْ   النّـْقُد يف اإلسالِم.
َ  نيها: يَة عنيَّ بتة ال تتغيّـُر، فحَني فرَض الدِّ حكام  رََبَط اإلسالُم الذهَب والفّضَة 

أْهِل  هلا مقدارًا معيًنا مَن الذهب. قال صلى هللا عليه وآله وسلم يف كتابِه الذي كتَـَبُه إىل
ال قطَع «وقاَل:  »وإّن يف النْفِس املؤمنِة ِمئًة ِمَن اإلبِل، وعلى أهِل الورِق ألُف دينارٍ «اليمن: 

لديناِر والدرَهِم واملثقاِل جيَعل . »إّال يف ربِع ديناٍر فصاعًدا فهذا التحديُد ألحكاٍم معيَنٍة 
ا ِقَيَم األشياِء الديناَر بوْزنِه مَن الذَهِب، والدْرَهَم بوزنِه مَن الف ّضِة، وحدًة نقديًة تقاُس 

لذهِب  واجلهوِد. وهذِه الوحدُة النقديُّة هَي النقُد وأساُسُه. فـََرْبُط اإلسالِم األحكاَم الشرعّيَة 



143 
 

لنقِد، دليٌل على أّن النْقَد هَو الذهُب  والفّضِة نصا، حَني تكوُن هذِه األحكاُم متعّلَقًة 
  والفّضُة فحْسُب.

الّذهَب والفّضَة نْقًدا، وَجَعَلُهما  لقد عّنيَ الرسوُل صلى هللا عليه وآله وسلم لثها:
وحّدُمها املقياَس النقدّي الذي يرجُع إليِه مقياُس السَلِع واجلُهوِد، وعلى أساِسهما كانْت مجيُع 

والديناَر،  انَق والقرياَط واملثقالَ املعامالِت ْجمديًَة. وَجَعَل املقياَس هلذا النْقِد األوقيَة والدرَهَم والدّ 
ا الناُس.  وكانْت هذه كّلها معروفًة مشهورًة يف زمن النّيب صلى هللا عليه وآله وسلم يتعاَمُل 
لذهِب والفّضِة بوصِفهما نْقًدا.  والثابُت أنُّه عليِه السالُم أقـّّرها. وكانْت مجيع البيوع تقُع 

امليزاُن ميزاُن أهل «ه وسلم ميزاَن الذهِب والفّضِة نقًدا: وحّدَد الرسوُل صلى هللا عليه وآل
ومن ُمراَجَعِة املوازيِن النقديِة يف اإلسالِم يتبّنيُ أّن األوقّيَة الشرعّيَة أربعوَن ِدْرمهًا، . »املدينةِ 

ْرَهم سّت دوانَق، والديناَر أربعةٌ  َعُة مثاق والدِّ يَل. وموازيُن وعشروَن قرياطًا، وكّل عَشرَِة دراِهَم سبـْ
  املدينِة أقّرْت ذلَك.

ً  رابعها: إّن َهللا سبحانَُه وتعاىل أْوَجَب زكاَة النّـْقِد يف الذَهِب والفّضِة، وعَني هلا ِنصا
لّذهِب والفّضِة. ولو كان منهما. فاعتباُر زكاِة النْقِد  لذَهِب والفّضِة، يعين أّن النقَد ْحمصوٌر 

ِت نّص يف زكاِة النْقِد، إّال على الذهِب غريُُمها نقًدا ملا َوَجبَ  ْت فيِه زكاة نقٍد، ألنُّه مل 
  والفّضِة، ممّا يدّل على أنُّه ال اعتباَر لغريِِمها مَن النقوِد.

إّن أحكاَم الصْرِف اليت جاَءْت يف معامالِت النْقِد فقْط إمنا جاءْت  خامسها:
لذهِب والفّضِة وحَدُمها. ومجيُع املعامالِت املالّيِة اليت وردْت يف اإلسالِم كاَن النّص فيها 

لعملِة نفِسها أْو بْيِع ِعْمَلٍة بِِعْمَلٍة ُأخرى. وب عبارٍة على الذهِب والفّضِة فقْط، والصْرف يكون 
نية الصْرُف ُمباَدَلُة نـَْقٍد بنَـْقٍد، فتْعيُني الشَّرِْع للصْرِف ـــــــ وهَو معاملٌة نقّديٌة ْحبَتٌة وال تتعّلُق إّال 
لذَهب  لذَهِب والفّضِة) دليٌل صريٌح على أّن النْقَد املقصوَد جيُب أْن يكوَن  لنْقِد ـــــــ (أي 

لفّضَة كيَف ِشْئتم يًدا بيدٍ « عليه وآله وسلم: والفّضة ال غري. قال صلى هللا . »بيعوا الذهَب 
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وعلى ذلَك تـُْعتَـبَـُر النقوُد مَن األشياِء اليت جاَء اإلسالُم حبكِمها، وليسْت مَن األشياِء اليت 
حيُث   بْل هَي منْ  ،تدُخُل يف الرأِي واملشوَرِة، وال مبا تتطلبه احلياُة االقتصادية أو احلياُة املالّيةُ 

بتٌة ُحبكمٍ  ا َوْحَدًة نقديًة، ومْن حيُث ِجْنُسها،  ، ترتبُط بِه أحكاٌم شرعيٌة ُأخرى.  كْو شرعيٍّ
وإقراُر الرسوِل للتعامِل بِه، فتحرُمي َكْنِز النقد، َوُوجوُب الزّكاِة فيِه، وجْعُل أْحكاِم الصْرِف لُه، 

عُلُه أمرًا يتوّقُف الرأُي فيِه على نصِّ الشرع، والقْطع يف السرقِة فيه، كّل ذلَك جي ورْبُط الديةِ 
نُّه الذهُب  ألحكاِم املتعّلَقِة بِه وحَدُه واملرتَبطة به،  فإذا نّص الشرُْع على هذا النْقِد 
والفّضُة، كان ذلَك دليًال واضًحا على أّن النْقد جيُب أن يكوَن مَن الذهب والفّضِة، أو 

ندئٍذ ال بّد من التزاِم ما عينتُه األحكاُم الشرعيُة مْن نْوِع النّـْقِد، أساسُه الذَهُب والفّضُة. وع
ّي وجٍه مَن  وال بّد من أنْ  يكوَن النْقُد يف اإلسالِم َذَهًبا أْو فّضًة، وال جيوُز أن يكوَن غريمها 

  الُوجوه...
التباُدُل بغريِمها، بْل ولكن كون الّذَهب والفّضِة وْحَدُمها نـَْقًدا ال يعين ذلَك أنُه ال جيوُز 

نا ِب والفّضِة. وموضوُع النْقِد همعناُه أنه ال جيوُز للمسلمَني أْن يتِخذوا نْقًدا هلُْم سوى الّذهَ 
غُري موضوِع التباُدِل، بْل هَو موضوُع اختاذ نـَْقٍد. ومَع جواِز التباُدِل بَني الناِس بكلِّ شيٍء، 

ريِِه ال جيوُز أْن يتعّدى الّذَهَب والفّضَة، أي ال جيوُز أْن فإن اختاَذ مقياٍس نقدّي للتباُدِل ولغ
  يكوَن النّـْقُد يف اإلسالِم إّال ذهًبا أو فّضًة أو أساسه الذهب والفضة كما تقدم.

لكّن الرسوَل صلى هللا عليه وآله وسلم َجَعَل ِجْنَس الذَهِب والفّضِة نـَْقًدا، سواٌء كاَن 
بْل كانْت   يضرب نقًدا معيًنا على صفٍة معَينة ال ختتِلُف،مضروً أْم غَري مضُروٍب، وملْ 

وحداُت الذَهب والفّضِة جمموعاٍت من ضروِب فارٍس والّروِم صغريًة وكبريًة، وِقَطَع فّضٍة غري 
لعدِد وال  لوزْن ال  ا مجيعها. وكان اعتبارها  مضروبٍة وال منقوشٍة، ومينّيًة ومغربّيًة يـَُتعاَمُل 

ِش أْو َعَدِم النْقِش، فالتحديُد إًذا كاَن بتعيِني الذهِب والفّضِة وبتعيِني الَوْزِن لكلٍّ منهما. لنّـقْ 
نِري، أّي  وكانْت حقوُق ِهللا كالزّكاِة، وحقوُق العباِد كالدَّينِ  لّدراهِم والّد ومثِن املبيع، تتعّلُق 
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لوزِن. وظّل احلاُل كذ ِم النّيب صلى هللا عليه وآله وسلم لّذَهِب والفّضِة املقّدرَِة  لَك طواَل أ
ِم اخلَلَفاِء الرّاشديَن إىل أن جاَء عْبُد امللِك بُن مرواَن فصيـََّر النْقَد وْزً واحًدا، ال  وطواَل أ

ومنُذ ذلَك التاريِخ ُصّكْت  خيتِلُف عْن وْزِن املدينِة، وكاَن ذلَك سنة مخٍس وسبعَني هجريّة.
نُري إسالميُة أيًضا بناءً دراهُم إسالمي   على ذلك. ٌة ود

وهكذا فنظاُم النْقِد يف اإلسالم، من حيُث أساُسُه، حمصوٌر بوزِن الذهِب والفّضِة. أّما 
حجُمُه وضربُُه وشكُلُه ونوُع نقِشِه فال يتعّدى األسلوَب. وعليِه تكوُن كلمُة الّذَهب والفّضِة، 

راتِه، تنطبُق على أمريِن: على النْقِد الذي يـُتَـَعاَمُل بِه ولو  أينما وردْت يف ألفاِظ الشرِْع وتقدي
عتباِر ما يقابُِلُه) مَن الذَهِب والفّضِة،  كاَن ُحنَاًسا أو برونزًا أو َورقًا نقد إذا كاَن لُه ُمقاِبٌل (

 أوراقًا نقديًة وعلى معدَين الذهِب والفّضِة. فما كاَن مَن النْقِد ذهًبا أو فّضًة اْعُتَرب، وما كانَ 
أو ُحناًسا أو غَري ذلَك، مما ميكُن حتويُلُه إىل قيمِتِه مَن الَذهِب أِو الفّضِة، اعُتَرب أيًضا إذا كاَن 

  يستنُد إىل الّذَهب والفّضِة. أّما إذا كاَن ال يستنُد إليهما كالنقود الورقّية اإللزاميِة فال يُعتَـبَـُر.
َلُق عليها أيًضا اسم األوراق النقديِة. وهَي أوراٌق ُتصِدرها والنقوُد الورقيُة اإللزاميُة يُط

احلكوماُت وجتعُلها نقوًدا رئيسيًة ولكنها ال ُتصَرُف بذَهٍب أو فضٍة، وال يضَمُنها احتياطّي 
ا قانوٌن يـُْعفي املصرَف »بنكنوت«ذهٍب أو فّضة أو أوراٍق مصرفيٍة  ، ولكْن يصُدُر بشأ

لذهِب والفّضِة. وهذِه األوراُق النقديُة مجيُعها نقوٌد أهليٌة، الذي أصدَرها مَن التزامِ   صْرفها 
فال يتعّدى تداُوُهلا حدوَد البَلِد الذي خيَضُع للقانوِن الذي قضى جبْعِلها ِعْمَلًة رئيسيًة. وليَس 

ا تستِمّد قيمَته إرادِة  ا منْ هلذِه األوراِق النقديِة سوى قيمة قانونية. وليَس هلا قيمٌة سلعيٌة أل
ا أصبحْت عدميَة القيمِة.   املشرّع الذي فرَض تداُوهلا، فإذا ألغى التعامَل 
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  نَظاُم الذَهب
  

ا الداخليِة،  تسُري الدولُة على نظاِم الذهِب إذا كانْت تستعِمُل ِعْملًة ذهبيًة يف معامال
أو إذا كانْت تستعِمُل يف الداخِل ِعْملًة ورقّيًة قابلًة للتحويِل إىل ذهٍب، إّما لالستعماِل يف 
الداخِل والّدْفِع يف اخلارِج، أو للّدْفِع يف اخلارج فقط، على أن يكوَن هذا التحويِل بسْعٍر 

لعْكِس،  بٍت، أي أن تكوَن الوحدُة الورقّيُة قابلًة للتحويِل إىل كميٍة ُمعيَنةٍ  مَن الذَهِب، و
بسْعٍر حمدوٍد. وطبيعيٌّ يف هِذه احلالِة أن تظّل الِعْمَلُة يف البلِد مرتبطًة بقيمِة الذهب، فإْن 

  اخنفضْت قيمُة الذهِب اخنفضْت قيمُة الِعملِة الورقيِة.
لذهِب  وللنقِد يف األساِس الذهيب صفٌة خاّصٌة وهي أّن الوحدَة النقديَّة مرتبطٌة 

ِن حبرّيٍّة، ب ا تتأّلُف قانوً من وزٍن ُمعني منُه. واسترياُدُه وتصديرُه جير تعاُدٍل مّعٍني، أي أ
  ِرب، وتصديرُها حبرّيٍة.حبيُث جيوُز للناِس امتالك النقِد أو الّسباِئِك الّذهبيِة أو التِّ 

اُر بَني شراِء النْقِد والذهُب يتحّوُل حبرّيٍّة بَني البالِد املختِلفِة، فِلُكلِّ شخٍص اخلي
إلضافِة  األجنّيب وإرسال الذهِب، وعليه أن خيتار الوسيلَة األقّل ُكْلَفًة. وما داَم سْعُر الذهب 
لّسوِق، فإّن إرساَل النْقِد األجنّيب  إىل تكاليِف إرسالِِه، أعلى مْن سعِر النقوِد األجنبيِة 

  قم، فاألفضُل أْخُذ الذهِب مَن التداُوِل وإرسالُُه.أفضل. أّما إذا جتاوَز سْعُر الصْرِف هذا الرّ 
  أهّم فوائِد نظاِم الذَهب ما يلي:

لّذَهِب واستريادَ  1 ه وتصديَره، األمُر ـــــــ إّن األساَس الذهّيب يفِرتُض حرّيَة التداُوِل 
لياُت الصْرِف الذي يفرتض دوَر استقرار نْقديٍّ وماّيل واقتصاديٍّ. ويف هِذِه احلاِل ال تعُدو عم

شئًة عْن مدفوعاٍت خارجية ُتَسّدُد أمث   .اَن البضائِع وأُجور املستخَدمنيأْن تكون 
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وينُجُم عن ثباِت سْعِر  ـــــــ إّن نظاَم الذهب معناُه ثباُت سْعِر الصْرِف بَني الدوِل. 2
وّسَع يف التجارِة اخلارجيِة، ما الصْرِف تقّدٌم يف جماِل التجارِة الدوليِة، ألّن التّجاَر ال خيَشْوَن الت

بًتا، وال خْوَف من توّسِع جتارِِْم.   داَم الصْرُف 
ـــــــ يف النظاِم الذهّيب ال ميكُن للبنوِك املركزيّة وللحكوماِت التوّسُع يف إضداِر وَرِق  3

لَك، فإّن السلطاِت النْقِد، ألّن وَرَق النْقِد قابٌل للتحويِل إىل َذَهٍب بسعٍر حمدوٍد. وما داَم كذ
املختّصَة ختشى، إن توّسَعْت يف اإلصداِر، أن يزداَد الطلٌب على الذَهب وأْن تْعجَز عن 
  مواجهِتِه، ولذلَك حتتِفُظ بنسبٍة معقولٍة بَني ما تصدرُُه مْن ورِق النْقِد واحتياطّيها من الذهب.

يف العاِمل مبقداٍر معّني مَن الذهِب. ـــــــ تتحّدد كّل عملٍة مَن الِعْمالِت املستَـْعَمَلِة  4
ُت  ويسهُل حينئٍذ انتقاُل البضاِئِع واألموال واألشخاص مْن بـََلٍد إىل آخر، وتنعِدُم صعو

  القطِع النادرِة.
ا الذهبية، فال يتهّرُب ذهُبها مْن بلٍد إىل آخر، وال حتتاُج  5 ـــــــ ُحتَْفُظ لكلِّ دولٍة ثرو

ا ال تنتِقُل منها إّال بسبِب مشروٍع: ألمثاِن الّسَلِع أو إىل أّي مراقبٍة للمح ا، أل افَظِة على ثرو
  أُجوِر املستخدمَني.

  هذِه بعُض فوائِد نظاِم الذهِب، وكّلها حتتُم أن يسَري العاملَ َوْفَق هذا النظام.
  مشاكل نظام الذهب:

ًة أْو معدومًة. وقْد طرأِت حَني كاَن نظاُم الذهِب عامليا كانت مشاكُلُه صغريًة حمدود
املشاِكُل بْعَدَما أَخَذِت الدَوُل الكربى حتاوُل ضْرَب أعدائِها عْن طريق النْقِد، حَني َجَعَلِت 

َد الورقّي اإللزامّي مَع نظاِم الذهِب، وحَني أوَجَدِت الدَوُل االستعماريُّة الغربيُة صندوَق النقْ 
لدولة اليت تستعِمُل نظاَم الذهِب مشاكُل ال بّد مْن النْقد الدْوّيل. ولذلَك نشأت أماَم ا

  معرِفِتها ملعرَفِة حلِّها والتغّلِب عليها. وهَي:
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ا على املنافسِة يف  1 ا على اإلنتاِج، ومقدر ـــــــ ترّكُز الذهِب يف الدوِل اليت زادت قّو
خلُرباِء والصناعيَني،  الّذَهَب يتسّرُب إليها مثًنا للسَلِع أو ا َجَعَل مالتجارِة الدولّيِة، أو غناها 

أُجورًا للمستخَدمَني مَن اخلرباِء والعلماِء والصناعيني. وقد تكّدَسْت أكُرب كمّيٍة مْن ذَهِب 
العاِمل يف خزائِن تلَك الدَول، فاختّل حينئٍذ توزيُع الذهِب بَني الدَوِل، ونتَج عن ذلك َخْشَيُة 

وأّدى  يت لديها مَن الذهِب إىل اخلارج، فمنعْت خروَجُه منها.الدوِل مْن تسّرِب الكمّيِة ال
ا اخلارجيِة.   ذلَك أو رمبا أّدى إىل وْقِف حركِة جتار

ـــــــ إّن بعَض الدَوِل يتسّرُب إليها الذهُب نتيجَة َمْيِل امليزان احلساّيب ملصلحتها،  2
على السوِق الداخليِة، ومْن رْفِع مستوى ولكّنها متَنُع هذا الذهَب الذي دَخَل إليها من التأثِري 

ْن تَضَع يف السوِق مَن السنداِت تكفي لسْحِب مبلٍغ من النقوِد  األسعاِر فيها. وذلَك 
معادٍل مقداَر ما ورَد إليها مَن الذهِب. فيبقى الذهُب عندها ال خيرُج منها وال يرجُع للبالِد 

  اليت أصدَرْتُه.
 الذهِب كاَن مقروً بفكرِة التخصيِص بَني الدوِل يف نواحي ـــــــ إّن انتشاَر نظامِ  3

اإلنتاِج، وعدِم إقامِة العراقيِل يف سبيِل التجارِة بينها، وقْد ظَهرْت يف الدَوِل اجتاهاٌت قويٌّة 
ليها إر إدخاُل ِسَلٍع ْت حواجَز مجركيًة حبيُث يـَتَـَعسّ حلمايِة إنتاجها الصناعّي والزراعّي، وفرضَ 

ا إْن ْمل تتمكَّْن مْن تُباعُ  لذَهِب. ولذلَك تتضّرُر الدولُة اليت تسُري على نظاِم الذهِب، ألّ  
ا إّما لسعر العادّي، فإ أن تضطر إىل ختفيِض أسعاِر بضاعِتها  إدخاِل بضائِعها لغريها 

ا. ويف ختفيًضا إضافًيا للتغلب على احلواجز اجلمركية، أو أن متتنع من إدخاِل بضاعتها إليه
  ذلَك خسارٌة هلا.

هذه هَي أهّم املشاكِل اليت يتعّرُض هلا نظاُم الذهِب إذا استْعَمَلْتُه دولٌة واحدًة أودَوٌل 
متعددٌة. وطريُق التغّلِب عليها أن تكوَن السياسُة التجاريُّة قائمًة على االكتفاء الذّيت، وأْن 

ا، وال حبسِب مستوى تكوَن أُجوُر اُألَجرَاِء ُمقّدَرًة مبنفعِة ُجهوِدِهْم ال بثمِن السَلِع ا ليت يُنتجو
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ا، بْل عليها أن تعَمَل  معيشتِهْم، وأْن ال تُقّلَل الدولُة مَن االعتماِد على التصديِر يف إنتاِج ثروِ
ثٌري عليها للحواجِز اجلمركيِة. ومىت سارت الدولُة  جلْعِل إنتاِج الثرَوِة داخليا، وعندئٍذ ال يبقى 

على نظاِم الذَهِب، واكتسَبْت مجيَع فوائِِدِه وجتنّـَبْت مشاِكَلُه حبيث  على هذِه السياسِة ساَرتْ 
ال ُيصيُبها منُه أّي ضرٍر، بْل ُيْصبُح مْن مصلَحِتَها ومَن احملّتِم عليها اتباُع نظاِم الذهِب 

  والفضِة ال غري.
  ِنظام الِفّضِة أو األَساس الفضّي:

قديِة ألّن هذا املعدَن يتمّتُع حبريِّة الضْرِب، وبقوٍة يـُْقَصُد بِه أّن الفضَة أساُس الوحدِة الن
إبرائيٍة غِري حمدودٍة. وقد كاَن معروفًا منُذ القدِمي، فكاَن يف الدولِة اإلسالمّيِة سائرًا مَع نظاِم 
الذهِب، وكاَن وحدُه يف بعِض الدوِل نظاَم النقِد األساسّي. وظّل نظاُم الفضَِّة معموًال بِه يف 

لقرِش الفضّي. شَ مثّ استبدلت يف تلَك السَنِة القرِ م، 1930لصينّيِة حىت اهلنِد ا   الذهيبَّ 
ا اليت يقوم عليها نظام الذهِب، يف كلِّ تفاصيلِه،  ونظاُم الفّضِة يقوم على األسس ذا
ولذلَك كاَن مَن السْهِل اجلْمُع بَني النظامني: الذهيب والفضي. وقد سارت الدولُة اإلسالميُة، 

نُذ هجرِة الرسوِل صلى هللا عليه وآله وسلم على سياسِة الذهِب والفّضة مًعا، وهذا يوجُب م
ما  أن تظّل السياسُة النقديُة قائمًة على األساسني الذهّيب والفّضي، سواء كاَن التداُوُل 

لذهِب والفّضِة، أو بنقٍد ورقيٍّ يقابله ذهٌب وفّضةٌ  يف مكاٍن  عيًنا، أو بنْقٍد ورقيٍّ ُمغّطى 
  معٍني.

  النقود املَْعِدنية:
الواحد ونظاُم املعدَنني. فاألوُل ما تكوُن النقوُد الرئيسيُة فيِه مقصورًة على مسكوكاِت معدٍن يـُْرِجُع االقتصاديّوَن أنواَع النقوِد املعدنّيِة املختلفة إىل نوعني رئيسيني مها: نظاُم املعدِن 

  اُت الذهبيُة والفضيُة فيه نقوًدا رئيسيًة.واحٍد. والثاين: ما تكوُن املسكوك
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  وهذا النظاُم ينطوي على ثالِث صفاٍت:
  أن تكوَن للمسكوكاِت الذهبيِة قّوُة إبراٍء غُري حمدوَدٍة. األوىل:
  أن تتوفـَّر حرّيُة الضرب لسبائِك املعدَنني. الثانية:
  اِت الذهبيِة والفضيِة.أْن تكوَن هناَك نسبٌة قانونيٌة بَني ِقيمَيتِ املسكوك الثالثة:

ا التداوُل عظيمًة، إْذ ُتستَـْعَمُل  ونظاُم املعدَنني ميتاُز جبعِل كميِة النقوِد اليت جيري 
مسكوكاُت املعدَنِني نقوًدا رئيسية، وعندئٍذ حتتفُظ األمثاُن مبستوى مرتِفٍع. وهَو أمٌر يشّجُع 

دِة اإل . ّمث تكوُن األمثاُن أقّل عرضًة للتغرياِت نتاِج، وجيَعُل قيمَة النقوِد أكثَر ثعلى ز ً الشديدِة اليت تؤّدي إىل اضطراِب احلالِة االقتصاديِة، وبذلَك يظَهُر أّن استعماَل معدَنِني مَن با
  النقوِد املعدنِيِة خٌري مِن استعماِل معدٍن واحٍد...

  التعقيد الناشئ حالًيا يف الَعالقات النْقديّة بَني الّدول:
كّلُه ُة اخلارجيُة تعين بـَْيَع البضاِئِع أْو شراءها مْن دولٍة ُأخرى. وملا كاَن العاُمل  التجار 

تكْن هناك مشاكُل نقديٌة بَني الدوِل، ألّن النْقَد يف نظاِم الذَهِب  يسُري على نظاِم الذهِب مل
لذهِب بتعاُدِل معّنيٍ  ا حيتوي على صفٍة خاصٍة، وهَي أّن الوحدَة النقديَة مرتبطٌة  ، أي أ

تتأّلُف قانونيا من وزٍن معٍني مَن الذهِب. وكوُن استرياد الذهِب وتصديرُه مباَحِني، أجاز 
للناِس امتالك النْقِد والسبائِك الذهبيِة والتِرب وتصديرِها حبرّيٍة. ولذلَك كانِت العالقاُت النقديُة 

  بَني الدوِل يف منتهى البساطَِة.
األوىل. وكانت النقوُد يومئٍذ  نظاِم الذهِب حىت احلرِب العاملّيةِ  وظّل العاُمل يسُري على

عبارًة عْن ِقَطٍع ذهبيٍة وفّضّيٍة وأوراٍق نقديٍّة تقبُل التحويَل إىل قيمتها مَن الذهِب. وكاَن 
  لتطبيِق هذا النظاِم شأٌن طّيٌب يف العالقاِت االقتصاديِة.
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عمدِت الدوُل التجاريُة إىل اختاِذ  1914نة وملا اندلَعِت احلرُب العاملّيُة األوىل س
ا إىل ذهٍب،  إجراءاٍت جعَلْت نظاَم الذَهِب يضطرُب، فمْنها َمْن أْوَقَف قابليَة حتويلِ  عمال

ومنها َمْن فرَض القيوَد الشديدَة على تصديِر الذهب، ومنها من صاَر يعرِقُل استرياَدُه، فاختّل 
الصْرِف. ومنُذ ذلَك التاريِخ حىت اليوِم تعّرضت احلياُة النقديُة النظاُم النقدّي وتقّلبت أسعاُر 

يف العاِمل إىل عّدة عوامَل، حىت مل يعْد نظاُم الذهِب نظاًما عاملًيا، بْل هو خاٌص ببْعض 
ت يف انتقاِل النقوِد والسلع واألشخاص.   الدول. ومْن هنا بدأت العراقيُل والصعو

ئبة: وهَي أوراٌق متّثُل كميًة من وأْغلُب النقوِد يف عاِمل الي وِم نقوٌد ورقّيٌة. بعُضها 
الذهِب والفّضِة على شكِل نقوٍد أو سبائك ُموَدَعٍة يف مكاٍن معٍني، هلا مَن القيمِة املعدنية ما 

ا عند الطلب دٌر. وبعُضها وثيقٌة:  وهو ،هلذِه األوراِق من القيمِة االمسيِة وُتصَرُف  نوٌع 
 يتعّهُد املوّقُع عليها بدْفِع مبَلٍغ معّنيٍ مَن النقوِد املعدنّيِة حلاِمِلها، وتتوّقُف قيمُتها وهَي أوراقٌ 

يف التداُوِل على ما يتوفـُّر مَن الثَقِة يف املوّقِع عليها ويف قدرتِه على الوفاِء بتعهِدِه، ولكْن 
ِب يساوي ِقيمتَـَها، متاًما، كما ِهَي احلال َمْصَدُر هذِه النقوِد الورقّيِة ال حيتفُظ مبقداٍر ِمَن الذَّهَ 

ً هلذِه األوراِق بنسبٍة معّينٍة، قد  حتياٍط معدٍينّ ضما ٍع أو الثلث، أو نسبًة مئّويًة ـــــــ عشرًة يف املئة مثًال ـــــــ أو أكثر أو أقّل، ولذليف النّـُقوِد الَوَرِقيَِّة النائبِة، بل َحيْتَـْفط  َك تكوُن ثالثَة أر
  ترتفُع قيمتها وتنخفُض حبسِب الثقِة يف مصدرها وبقدرتِه املالّيِة.

واألوراق من النوع الثاين هي اليت ُتْستَـْعَمُل يف أكثِر دَوِل العاِمل، بْل هَي النظاُم العاملّي 
السائُد. ومن هنا التعقيُد يف العالقاِت النقديِة بَني الدوِل، ألّن العالقاِت بيَنها تنشأ مْن 

خَدماِت النْقِل وُأجوَر تباُدِل السَلِع أِو الصادراِت والوارداِت غِري املنظورَِة، وهَي تشمُل 
التلغراف والربيِد والتلفوِن الدوّيل، واخلدمات التجاريَة ومجيَع اخلدماِت املرتبطة حبركِة السياحِة. 
فإذا ابتيعْت بضاعٌة من بلٍد كاَن على املشرتي أن يدفَع َمثَن البضائِع بعمَلِة البلِد اليت يستورُد 

لعملِة اليت تقبلها، وحَني  لعملِة منها، أو  يبيُع البائُِع بضائَعُه يقَبُض مثنها بِعْمَلٍة دولّيٍة، أو 
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اليت يريُدها. وإذا َذَهَب الساِئُح إىل بلٍد أجنيبٍّ وأنـَْفَق فيِه بعَض َدْخِلِه كاَن عليِه أْن يدفَع مْن 
  عْملِة ذلَك البلِد وعندئٍذ تتّم العالَقُة النقديُة بَني الدوِل.

لِعمْ    َلِة فتنشأ من أَحِد أمرين:أّما الثّقُة 
ـــــــ أْن تكوَن لألوراِق املتداولِة نسبٌة معيَنٌة مَن االحتياطّي املعدّين، وإىل جانِب ذلَك  1

تغطَيُة الباقي مْن أمواٍل ُأخرى غِري املعدِن، كالنقود الورقية (العمالت الصعبة) واألسُهم 
  والسنداِت وغريِها...

املرُء شراَء ِسَلٍع حيتاُجها الناُس بعملِة البـََلِد. وعندئٍذ ينشأ اإلقباُل ـــــــ أْن يستطيَع  2
على الِعْمَلِة للحصوِل على الّسَلِع من ذلَك البلِد، وعلى أساِس هذِه الثقِة جيري تباُدُل عملة 
 ذلَك البلِد مع غريِِه من عمالِت البلداِن األخرى، ويتغُري سعُر الصْرِف بينها حبسِب ارتفاعِ 

بتٌة ترتِفُع وتنخفُض بكمية قليلٍة  لنسبِة للديناِر األردّين  الثقِة واخنفاِضها. فأسعاُر الصْرِف 
جلُنّـْيِه االسرتليينِّ الذي ميلُك رصيًدا  جدا حسَب العْرِض والطََلِب يف الّسوِق، ألنُّه مربوٌط 

مكاِن االمسيِة وهَي نسبٌة معيّـَنٌة مَن ا مقابًال مبقداِر قيمِتهِ  ملعدِن، والباقي مواد اقتصادية. و
  الّناِس شراُء سَلٍع مْن ِمنطَقِة االسرتليين.

لنسبة إىل اجلنيِه املصرّي تتغُري بشكٍل دائٍم، وترتفُع وتنخِفُض  ولكّن أسعاَر الصرِف 
لّرغِم مْن أّن لُه نسبًة معينًة من املعدِن، وميكُن احلصوُل بِه على سِ  َلٍع مصريٍّة، بكمّيٍة كبريٍَة 

ّي نقد يف العامل، ولكّن الثقَة مبا لُه من مواّد اقتصاديٍة حتفُظ قيمتُه االمسيَة  وهَو غُري مرتبط 
سواِق بريوَت مثًال  (أي غري ما له من تغطية ذهبية) تبدو ضعيفًة، ولذلَك يُباُع هذا اجلنيُه 

  ليه يف وقت معني.بسعر معني، وقد يْهبُط هذا السعر أو قد يرتفع عما كان ع
وملا كانت العمالُت العامليُة نقوًدا ورقيًة، وهلا رصيٌد معدين معٌني، كان الصْرُف بيَنها 
بًتا بنسبِة ما هلا من احتياطّي املعدن، كما كاَن متغريًا مبقداِر ما يقابُلها من مواّد اقتصادية، 

  البَلِد الذي أصدَرها.وما ميكُن أْن يُتباَدَل بتلَك الِعْمَلِة مْن ِسَلٍع يف 
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 وقد حتاوُل دولٌة من الدوِل احملاَفَظَة على القيمِة اخلارجيِة لِعْمَلِتها، فتقوُم بتحديِد طلبِ 
 املستورديَن فيها للسلِع األجنبيِة عْن َطريِق التقليِل مْن ُرَخِص االسترياِد، أْو تقوُم بتحديِد قيمةِ 

دخاِلِه، مْن  خراجِه أو  نقِدها، أو غِري ذلَك. ويف مثِل هذِه احلالِة خيتّل التناُسُب ما ُيْسَمُح 
البلداِن. ففي البَلِد الذي يقوُم نظاُمه على سعِر خمتلف بني أسعاِر الَصْرِف املختلفِة يف 

بًتا يف البَلِد  الصْرِف اْلمَوّحِد يظّل سعُر الصرِف الرمسّي بَني عمَلِتِه وعملة الدول األخرى 
يشرتيها البْنُك املركزّي والبنوُك املُرّخُص هلا مبزاوَلِة عملياِت النقِد األجنّيب بسعٍر نـَْفِسِه، إذ 

بٍت.   بٍت، كما جيري بيعها بسعر 
َبُع نظاَم سعر الصْرِف املَوّحِد، وهو النظاُم الذي ال يتعّهُد فيِه  أّما يف البالِد اليت ال تـَتـْ

نبيِة جاألجنبّيِة بسعٍر معٍني، فأسعاُر هذِه العمالِت األ البنُك املركزّي بشراِء أو بيِع العمالتِ 
تتغُري بَني وْقٍت وآخَر تبًعا لظروِف العْرِض والطَّلِب. ويوَصُف هذا النظاُم، يف البالِد اليت 
نُّه نظاُم  تسمُح بتغيريات أسعاِر العمالت األجنبيِة فيها تبًعا لظروِف العْرِض والطَلِب، 

ِة. ويالَحُظ أّن أسعاَر الصْرِف فيِه قْد ال تنشأ فقْط عْن تغيرياِت أسعاِر الصرِف امل تغريِّ
ِت األسعار بينه وبني البالد األخرى، بل تنشأ أيًضا بسبب حتديِد حركِة التجارِة  مستو
الدوليِة أو اختالِل املوازيِن احلسابيِة املختلفِة للدولِة مهما كانِت األسباُب. وُيصرُّح بنظاِم 

 الصْرِف املتغريَِة يف بعِض البالِد ـــــــ ولبناُن منها ـــــــ حىت أّن ذلَك يتخُذ شكًال قانونيا. أسعارِ 
واحلكومُة يف لبناَن تسمُح بتغيري أسعاِر الصْرِف تبًعا للتغيريات اليومية الطارئِة على ظروِف 

  العرض والطَلب.
ِف املتغرية ممنوًعا، كما يف مصر، ويف بْعِض البلدان األخرى يكون نظاُم أسعاِر الصرْ 

َبُع نظاَم سعِر الصْرِف  فإنُّه بلٌد ال تسمُح فيِه احلكومُة بتغيِري أسعاِر الصْرِف، ولذلَك كاَن يـَتـْ
لرغِم من اتباِعِه نظاَم سْعِر الصْرِف املوّحِد، ووضعِه سعرًا رمسًيا للعمالِت  املوّحِد. ولكَنُه 
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ٍت أجنبيٍة األجنبيِة، تبقى فيِه معامال ت بني األفراِد ترمي إىل بيِع أو شراِء عمالٍت أو حسا
  سعاٍر ختتِلُف عِن األسعاِر الرمسيِة.

هذا هو واقع الصرِف وواقُع سعرِِه يف بلداِن العاِمل. واْحلكُم الشرعّي يف هذا الواقِع هَو 
املعامالِت املالّيِة يف األسواِق ما يلي: يَتبُني مْن تـَتَـّبِع مجيِع ما جتري عليِه عقوُد البيِع من 

  العاملّيِة أّن عملّيات الشراِء والبيِع جتري يف ستِة أنواٍع:
لِعْمَلِة نفسها كشراء فرنك فرنسي جديد بعدد من الفرنكات ـــــــ شراء عِ  1 ْمَلٍة 

  الفرنسية القدمية.
بلريات سوريٍّة، أو كشراء دوالرات ـــــــ شراء ِعْمَلٍة بِِعْمَلٍة ُأخرى كشراء جنيٍه اسرتليينٍّ  2

  أمريكية بلريات لبنانية.
 نفسها لعملةـــــــ شراء بضاعٍة بعملٍة معينٍة، ويف الوقت نفسه شراء عملة أخرى  3

ا، وذلك يف صفقة واحدة، كما لو اشرتى أحدهم سيارة بدوالرات اليت مت شراء  البضاعة 
نري عراقية.أمريكية ولكنه كان اشرتى هذه الدوالرات    بد

الِت القطِن  4   املصري بدوالراٍت وبيع هذه الدوالرات بفرنكات فرنسية.ـــــــ بـَْيع بضاعٍة ِبِعْمَلٍة ُمعيَنٍة، وبْيع هذِه العملِة بعملٍة ُأخرى، كبيِع 
  ـــــــ بيع سنداٍت معيَنٍة بعملٍة معيَنٍة. 5
  بعملٍة معينٍة. ـــــــ بْيع أسُهٍم معيَنٍة يف شرَكٍة معينةٍ  6

ب  فالنوعان اخلامُس والسادُس ـــــــ أي شراء السنداِت واألسُهِم وبيعها ـــــــ ليسا من 
ِب الصْرِف. ما ال يـَُعّدان مبادلَة عملٍة بعملٍة، وال يدُخالن يف    الصرِف ألّ
طَلٍة شْرعً  ا كشرَكة املسامهِة وبيُع السنداِت وشراؤها حراٌم ألّن هلا فائدًة مقّررًة يف شركٍة 

  وما شاكَلها.



155 
 

ذه  والنوعاِن الثالُث والرابُع ـــــــ أي شراء أو بيع بضاعٍة بعْمَلٍة واستبدال عملة أُخرى 
العملِة يف صفقٍة واحدٍة ـــــــ ُمها معاملتا بيع وصرف، وجيري فيهما ُحكُم تفريق الصفقِة، حبيث 

لة متاًما عن معاملة الصرف.ويطّبُق حْكُم البيِع يتوجب أن يتم البيع مبعاملة منفصلة ومستق
  على بيِع البضاعِة، ويطّبُق حكُم الصرِف على استبداِل العملِة.

والنوعان األول والثاين مها عملّيُة صرٍف جيري فيها حكمُه، ألّن الصرَف مبادلُة نقد 
لعمالت األخرى. بنقد من الذهب والفّضِة، أو صرف دوالرات بلريات لبنانية أو غريها من ا

لفّضِة كْيَف شئُتْم يًدا «ودليُل جواز الصْرِف قوله صلى هللا عليه وآله وسلم:  بيعوا الذهَب 
  .»بيدٍ 

  العمالت الصعبة وسعر الصرف:
يِّ  حًة ُمطَلَقًة، ألّن تقييَدها  لعمالِت العصبِة إ جيُب أن تُباَح معامالُت الصرِف 

رمسيٍّ أو بُرَخِص عْمَلٍة أو ما شاكَل ذلَك، مضّر كّل الضرِر. قيٍد، سواء كاَن بوْضِع سِعٍر 
دت هذِه النسبُة مبقداِر ستبداِل بَني عملتِني خمتلفتِني، فإذا ُحدِّ وسْعُر الصْرِف هَو نسبُة اال

ذِه النسبِة وإجبارهم على التقيد  معّنيٍ، َوُوِضَع ِسْعٌر رمسّي للصرِف، فذلَك يعين إلزاَم الناِس 
وهو ما خيالُف طبيعَة األسعاِر لألشياِء سواٌء كاَن أسعاَر عمالٍت أْم أسعاَر بضاِئَع.  ا،

والسوق هو الذي حيّدُد السْعَر أليِّة سلعٍة، ال قانون الدولِة، إذ إن حتديد السعِر للعملِة يفَتُح 
ا  ًعا َمْستورً »الّسوَق السوداء«سوقًا خفيًة يسمو ا عِن الدولِة وبعيًدا عن ، تُباُع فيها العملُة بـَيـْ

كثَر مْن قيمِتها  احلقيقيِة، وأننا  ا تُباُع  مراقبتها، فرتتِفُع أسعاُر تلَك العملِة، ومعىن ذلَك أ
  ندَفُع من ِعملِتنا قيمًة أكَرب، ممّا يؤدي إىل خسارتنا وَرْبِح تلَك الدولِة اليت اشرتينا عملتها.

على صفٍة معيَنٍة ال ختتِلُف، وتعطي لُه قيمًة معيَنًة  كّل دولٍة تستطيُع أْن ُتصدَر نْقًدا
ها يف شراِء وبْيِع السَلِع واجلهود يف البالِد، ولكنها ال تستطيُع أن تُعَني سعرًا  ا رعا تقّيُد 

قي الدوِل، فالقّوُة الشرائيُة للنقد هي اليت متكّ  ن من احلصول على خاصا لنقِدها تفرضُه على 



156 
 

مَن البلِد الذي أصدرُه. وعليِه فإّن حتديد سعِر الصرِف لعملِة البالِد ال قيمَة لُه  ِسَلٍع وجهودٍ 
ًعا لتغِري أسعاِر السلِع  سعاِر السَلِع واجلهوِد. ويتغُري سعُر الصْرِف تبـْ ما دامت قيمتها مرتبطًة 

يف العمالِت  واجلهوِد يف البلِد الذي أصَدَر العمَلَة. وهلذا جيُب أن يُباَح للناِس الصرفُ 
  األجنبيِة دوَن أّي قيٍد.

ْن يعمَد بَلٌد إىل ضرب عملة بَلٍد آخر، فيشرتي منها   قْد حتُصُل حاالٌت غُري عاديٍة 
سعاٍر رخيصٍة جدا، فيـُْقِبُل الناُس على شراِئها وتنزُِل قيمُة هذِه  كمّياٍت ويعرُِضها يف السوِق 

لنسبِة للعمالِت األجنبّيِة.  ولكّن هذِه احلالة ال تؤثُر على البلِد إذا كانت عْملُتُه َذَهًبا العملة 
ئِبًة. أّما إذا كانْت نـُُقوًدا َوَرِقيًة وثيقًة فُيْمكُن ِعالُج هذه احلالِة بفتح أْبواب  ، وتعوُد العْمَلُة البالِد للتّجاِر األجانب، فينخفُض سعر السلع، وترتَِفُع القيمُة اخلارجّيُة للنْقدِ أو نـُُقوًدا َوَرقيًة 
لَعْرِض والطَّلِب، بل هي مربُوطٌة  إىل حالَِتها الطِّبيعيِة، ألّن العملَة ليسْت كالّسلِع َمْربوَطًة 

ا ِمْن ِسَلٍع وجهوٍد أي من إنتاج يف حقول االقتصاد كافة.   ِمبْقدار ما يتباَدُل 
الت البالِد األخرى جائٌز  وعلى هذا فالّصْرُف بَني ُعْمَلِة البالِد اإلسالميِة وُعمُ 

ما مْن  كالّصْرِف بني عْملِتها نفسها سواء بسواء. وجائٌِز أْن يتفاضَل الّصْرُف بينَـُهما أل
لنسبِة للّذهِب والِفّضِة. وِنْسَبُة االْسِتْبَداِل بَني  جنسِني خمَتِلَفِني على شرِط أْن يكوَن يًَدا بيد 

بتًة متاًما بل تـَتَـَغيّـُر حبسِب ِسْعِر الّذَهِب والِفّضِة، أْو ِسْعِر الصّ  ْرِف فيما بينهما ليست 
الّسوِق للَذَهب والِفّضِة. وال فـَْرَق يف ذلَك بَني الّصْرِف يف الّداخِل واخلارِج. وكذلك احلاُل 
بَني ُعْملِة البالِد اإلسالميِة وُعمالِت الّدوِل األخرى فإنّه جائٌز أْن يتغَري ِسْعُر الّصْرِف 

نَـُهما. إّال أّن سْعر الّصْرِف بَني عمالِت البالِد اإلسالميِة وعمالِت الّدول األخرى ال يُؤثـُّر بـَيْـ 
  على البالِد اإلسالميِة لسببِني اثنِني:
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اليت حتتاُج  إليها األّمُة  أحدمها: أّن البالَد اإلسالمّيَة ُمتوفـّرٌَة لديها مجيُع املواّد اخلام
سلِع غريها اْحتياًجا أساسًيا أو احتياَج ضُرورٍَة، ولذلك تْستِطيُع أْن  والّدولُة. فال حتتاُج إىل

  َتْستَغين بِسلِعها احملّلّيِة، فال يُؤثـُّر عليها التغُري.
نيهما: أّن البالَد اإلسالميَة متِْلُك ِسلًعا كالبرتُوِل، مثًال، حتتاج إليها مجيُع دوِل العاِمل. 

َعه ا للناس إّال إذا َدفـَُعوا هلا مثنَـَها َذَهًبا. والّدْولُة اليت َتْستَـْغين عْن غريِها وَتْسَتِطيُع أن متنَع بـَيـْ
بسلِعها اَحمللّيِة واليت متَلُك سلًعا حيتاُج إليها مجيُع الناِس، ال ميكُن أْن يُؤثـَّر عليها تْغيري سعر 

ّية النْقديِّة، وال َيْستِطيُع أحٌد الّصْرِف ُمْطلًقا، وهي اليت َتْستطيُع أْن تتحّكَم يف األْسواِق العامل
  أْن يتحّكَم بُعْملِتها.
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اُت في اإلْسالم   الشر
  

يْنَدِفُع الناُس يف التجارَِة والّزراعِة والصّناعِة إىل ْجتميِع أْبداٍن وأْمَواٍل وأْشخاٍص، أي إىل 
ِحِهْم. وُمْنُذ أْن طُبقَ   علينا الّنظاُم الرأمسايل سيس شركاٍت فيما بيهم، ِمْن أْجِل تْكثِري أْر

انصرَف الناُس إىل تكويِن الشركاِت حبسِب أحكاِمِه، وأْعَرضوا َعْن أْحكاِم اإلْسالِم. وِمما 
والتّـْبشريّي الذي قام به الغْرُب وثّبَت فيه مفاِهيَم َمْغلوطًة عِن ساعَد على ذلَك الغْزُو الثّقاّيف 
ُخُذ ِمَن  اإلسالِم، ِفْكرِيًّة وتْشرِيعّيًة، وِمنْ  هذِه املفاهيِم ما أصبَح شائًعا عنَد املسلمَني من أنّنا 

ا  الَغْرِب ما يُواِفُق اإلسالَم. ونشأْت ِمْن هذا املْفُهوم أْحكاٌم ختاِلُف اإلسالَم وال جيوز العمل 
  إطالقًا.

ويالٍت لألْنِظَمِة الرأمساليِة   تربيرًا وَشْجَع ذلَك ما ثّبتُه علماُء الّسوء وَجَهَلُة املشايِخ ِمْن 
ا عنَد الذيَن يقُفون يف ُحدوِد الشكلّيات ِمَن املسلمَني. ومْن هذِه األْحكاِم أل ْخِذها والعمِل 

وساروا فيها جبملِتهْم َوْفَق أحكام أْحكاُم الشركاِت فـََقْد وقَع املسِلموَن فيها بشكٍل فظيع، 
الّنظام الرأمسايل، فألُّفوا شركاِت الّتضاُمِن وشركاِت التْوِضيِة والشركاِت املساِمهة، والشركاِت 

وغريها، وبعدوا عن أحكاِم الشركاِت يف اإلسالم. وقد ساُروا  املْغَفَلة، والشركاِت التعاونّيةِ 
ْختِ  عتبار أّن هذه بذلك  م، رافعٌة للنزاِع  األحكاميارهم،  م، ُمنّظمٌة لعالقا صاحلٌة ملعامال

ْحكاِم اإلسالِم، واالبِْتعاِد عّما  فيما بينهم. لذلك مل يكن بُّد ِمْن تْنبيِه املسلمَني إىل التقّيِد 
ا أْحكاٌم غري شرعّية ُحيَرَُّم على املُسلمِ  أْن  َخَضُعوا له ِمْن خصاِئِص النظاِم الرّأمسايل، أل

ُيطبقها على نفسِه أو أْن يرضى تْطبيقها، ال سيما بعَد أن وضَح للمسلمَني أّن اُحلكَم 
ْجِتهاٍد صحيٍح. وأّما ما جاء يف أحكام األْنِظمِة  الشرعيَّ هو ما اْستـُْنِبَط من الكتاِب والسنِة 
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ا سواء وافـََقِت اإلسالَم أْم خاَلَفْتُه، ألنّ  ْخِذ اإلسالِم ال األخرى فال جيوُز العمُل  نا مأُموُروَن 
  ْخِذ ما يٌواِفُقُه ِمْن غريه بعيًدا عن الصِّلة  العلي العظيم وعّما أنزله على رسوله الكرمي.
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ة في اإلْسالم م الشر   ح
  

بتٌة  الشركة هي عقد بني اثنني أو أكثر للقيام بعمل معني بغية حتقيق الربح. والشركُة 
) وقال: 12} (سورة النساء: اآلية فـَُهْم ُشرََكاء ِيف الثـُُّلثِ . قال تعاىل: {يف الكتاِب والسنةِ 

ْن اْخلَُلطَاء لَيَـْبِغي بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاتِ { } (سورة َوِإنَّ َكِثرياً مِّ
 صلى هللا عليه وآله وسلم أنُّه قاَل: ) واخللطاُء ُهُم الشركاُء. وُروَي عن النيبّ 24ص: اآلية 

لُث الشريكِني ما مل َخيُْن أحُدمها صاحَبُه، فإْن خاَن صاحبُه َخَرْجُت ِمْن بينهما وَدَخَل « أ 
  .» هللا على الشريكني ما مل يتخاوَ يدُ «وقال صلى هللا عليه وآله وسلم: . »الّشْيطانُ 

ِضِهم، وبينهم وبَني غريِهم. ولكْن ال تصّح الشركُة وجتوُز الشركُة بَني املسْلمَني َمَع بعْ 
ا َعْقٌد على التصّرِف يف احلاِل فال يصّح هذا العقد ِمْن غري جائِز  إّال من جائِز التصّرِف، أل
نون والصغري وكّل َمْن ال جيوُز  التصّرِف يف احلال. ولذلك ال جتوُز شركُة احملجوِر عليِه وا

  تصرّفُُه.
وعان: شركُة أمالك وشركُة عقود. وتعترب شركُة العقود َموِضَع البحث يف والشركُة ن

  تنميِة امللِك.
وقد تبّنيَ من اْسِتْقراِء الشركاِت يف اإلسالم، وتتبعها وتـََتبع األحكاِم الّشرعيِة املتعّلَقِة 

ألبداِن والوجوِه ا، أّن شركاِت الُعقوِد تـَْنَدرُِج مجيُعها حتَت َمخْسِة أْنواع: شركة العنان وا
  واملضاربِة واملفاوضة. وفيما يلي جمَمُل أْحكاِمها:
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  نان:شرِكة العِ 

هَي أْن َيْشِرتَك شْخصاِن مباهلما، على أْن يـَْعمال فيها ببدنيهما ويقتسمان الربَح 
ملسؤوليِة والتصّرِف. وهذِه الشركُة جائزٌة  بْينهما. وُمسّيْت شركة عنان ن  ألن الّشريكني يتساو

م النّيب صلى هللا عليه وآله وسلم. ا ُمْنُذ أ   إلمجاع، والناُس يشرتِكوَن 
وُيْشرتَُط أْن يكوَن رأُس املاِل معلوًما ميكُن التصّرُف به يف احلال. فال جتوُز الشركُة على 

جتوُز مبال غائب، أو بَدْين، ألنه ال بُّد ِمَن الّرٌجوع لرأس املال عند رأِس ماٍل جمهول، وال 
  املفاصلة، وألن الديَن ال ميكن التصرف به يف احلاِل، وهو َمْقُصوُد الشركة.

وال ُيشَرتُط تساوي املالّية يف الَقْدِر، كما ال ُيشَرتُط أْن يكوَن املاالِن املقدمان من 
، ولكْن ُيشَرتُط أْن يصبح رأُس ماِل الشركِة ماًال واحًدا مشاًعا الشريكني ِمْن نـَْوٍع واحدٍ 

بينهما، حبيُث ال يعرُف أحُد الشريكني ماَلُه من ماِل اآلخر. ويشرتُط أن تكوَن أيدي 
  الشريكني على املاِل.

ومىت ّمتْت الشراكة صاَر الّشريكان متضاَمنْنيِ وُمتَِّحَدي الذمة يف كل ما يعود للشركة، 
 يف الشركِة، بل األْمُر كّلُه للشركِة، وهي اليت جيوُز ألحِدمها أْن يُوّكل عنُه َمْن يقوُم مقاَمهُ  فال

توِجُد َمْن تشاُء، وتستْخِدم َمْن تشاُء عندها ال عند أحد الشركاء. وجيوز لكل واحد من 
  يدفَعه، وأن ُخياصم يف الدين ويُطالَب به، وأْن ُحيِيَل وُحياَل عليه، وأن يُرّد الَعْيَب.يـَْقبَض الثمَن وأْن  الشريكني أن يبيع وَيْشرتي على الَوْجِه الذي يراُه مصلحًة للشركِة، ولُه أنْ 

واخلسارُة يف شركِة الِعنان على َقْدِر املال، فإْن كاَن ما للشريكني ُمتساوً يف الَقْدِر 
ً فاخلسراُن  َنهما ُمناصَفًة، وإن كان أثال ، ألّن البدَن ال َخيْسُر ماًال، وإمنا فاخلسارَُة بـَيـْ أثالً

  ْخيسُر ما بذلُه ِمْن ُجْهٍد فـََقط، فتْبقى اخلساَرُة على املاِل، وتوزُّع عليِه بنسبِة ِحصِص الشركاء.
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  شركُة األبدان:
م فيما َيْكَتِسبونَُه جبهِدهم ِفْكرً كاَن أو بدا ً  وهَي أْن َيْشَرتَك اثناِن أو أكثر  . َجَسِد

م، فما َيْصنـَُعونَُه هو بـَْينهم، كالصيّ  لَعَمِل يف ِصناعا  دينَ اومن هؤالء الصّناع الذين َيْشرتكوَن 
واحلمالني والنّجارين. وال ُيشرتُط اتفاُق الّصنائع بَني الشركاء، وال أن يكونُوا مجيًعا صناًعا. 

م اشرتك وا يف مكسب مباح، وال ْخيَتِلُف فلو اشَرتَك عدة صّناع بصنائَع خمتلفة جاَز ذلك، أل
األمر عما لو اتفقت الصناِئُع فيما بينهم. وإن اشرتكوا يف عمٍل ُمَعّنيٍ على أْن يُديَر أَحُدهم 

  الشركة، واآلَخُر يقبُض املاَل، والثالُث يعمُل بيِدِه، َصّحِت الشركُة.
أْو تفاُضل.   ُمساواةٍ والرّبُح يف شركِة األبداِن يتّم حبسِب ما اتفق عليه الشركاء ِمنْ 

ألجرِة كّلها ممن استأجَرهم. وللذي استأجرهم ما صنُعوا مِ  ْن ولكّل واحد منهم َحّق املطالبِة 
مجيِعها لكلِّ واحد منهم. فإذا َدفـََعَها ألّي َشْخٍص منهم بَرَِئْت  بضاعة، وعليِه دْفُع األْجَرة

ُه وَجَبِت األْجَرُة فيكوُن هلم كما كاَن الّضماُن ذمَُّتُه ألّن العمَل مضموٌن عليهم. وبتضاُمنهم ل
عنُه غريه شريًكا ببدنِه، ألّن الّشريَك ببدنِِه هو املتَـَعُني يف عليهم. وليس ألحد منهم أْن يـُوَّكَل 

حينئذ من الشركِة وللشركِة الشركِة. ولْكِن جيوُز أْن يستأجَر أحُدهم أجرَاء، واالستئجار يكوُن 
شرَُه واح ٌد. وهذه الشركُة جائزٌة إذا كاَن االشرتاك يف َمْكَسٍب ُمباٍح ألّن الّرسوَل صلى ولو 

  هللا عليه وآله وسلم قْد أقرّها.
  شركة الوجوه:

ِن مباِل غريِمها، أي أْن َيْدَفَع واحٌد ماَله الثنِني فأكثَر ُمضاَربًَة  هَي أْن يشِرتَك َبَد
ِن شريكِني يف الرّْبحِ    مبال غريِمها. فيكوُن املضاِر

ما،  نِِه جباِههما، وثِقِة الّتجار  وِمْن شركِة الُوُجوِه أْن يشِرتَك اثناِن فأكثُر فيما يشرت
ً أْو  نِِه نصفني، أو أثال من غِري أْن يكوَن هلما رأُس ماٍل، على أْن يكوَن ُمْلكهما فيما يشِرت
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ًعا، أو حنَو ذلَك. ويبيعاِن ذلَك، وَما يرحبان ِت سواء كانَ اتـَّفقا عليه ال حبسِب ما ميِلكاِن يف البضاَعِة. أّما اخلساَرُة فتكوُن على َقْدِر ُمْلكْيهما يف ِه يـَُوزُّع بينهما ُمناصَفًة أو أْثالً حبَسِب ما أْر    الرّبُح بينهما أْم مل َيُكن.املشرت
ِل غريِمها كانت شركتهما وشركُة الوُجوه بنوَعْيها جائزٌة ألن الشريكني إذا اشرتَكا مبا

لسنِة واإلْمجاع، ُخذانِِه ِمْن ماِل غريِِمها أي  شبيهًة بشركِة املضارَبَِة الثابَتِة  وإن اشرتكا فيما 
لسنِة، فتكوُن  نِِه جباِههما وثَِقِة التّجار فيهما كانت شبيهة بشركِة األبداِن الثابتِة  فيما يشرت

لسنةِ  بتًة    واإلْمجاع. شركة الُوُجوِه 
  شركة املضاربة:

وتسّمى قراًضا، وهَي أْن يشِرتَك بدٌن وماٌل، أي أْن يدفَع رجل ماله إىل آخر يتِجُر لُه، 
  وما َحيُْصُل من الربح يُوزُّع بْينهما َحسَب ما اشرتَطاُه.

اخلساَرُة إّال أّن اخلسارة يف املضاربِة ال ختضُع التفاق الشريكني، َبْل ملا َوَرَد يف الّشرْع. و 
حىت لو اتّفق  ،يف املضاَربَِة تقع على املاِل وحده شْرًعا دون الشريك يف البدن أو العاِملِ 

صاحُب املاِل واملضاِرب (العامل) على أّن الرّبَح بينهما واخلسارة عليهما. كاَن الرّْبُح بينهما 
بََذَلُه ِمْن جهٍد فقط. وجيب أْن  واخلسارُة على املاِل ألّن البدَن ال َخيْسُر ماًال، وإمنا خيسُر ما

يكوَن املاُل الذي جتري املضاَربَُة عليه َقْدرًا معلوًما. وال يصّح أْن يعمَل صاحُب املاِل َمَع 
ملاِل الذي صاَر للشركِة، ِرِب. ولو شرَط ذلَك عليه ال يصحُّ املضا ، ألنُّه ال ميلُك التصّرَف 

لشرك ِة، وهو الذي يعمُل، وهو صاحٌب اليِد على املاِل. بِل املضارُب هو الذي يَتصّرُف 
ولكّن املضارَب ُمقيٌد مبا أِذن له صاحُب املاِل من تصّرٍف وال جيوُز لُه أْن خيالَفُه ألنُّه متصّرف 

  إلذن.
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ومن املضاَربِة أن يشِرتَك، أحدهم مبال مضاعف أو أكثر مع آخر ببدنه وماله الذي 
 ، ألحدِمها ثالثُة آالفٍ  تنعقد الشركة على أربعِة آالفٍ كأنْ ،قد يكون أقل مما دفعه األول

ولآلخر ألف، وأِذَن صاِحُب اآلالِف الثالثة لصاحِب األلِف أْن يتصّرَف فيها، على أْن 
يكوَن الرّْبُح بينهما ُمناصفًة، صّحِت الشركُة، ويكوُن العامُل صاحُب األلِف ُمضاِرً عنَد 

  ا لُه.صاحِب الثالثِة آالف وشريكً 
وشركُة املضاَربَِة جائزٌة. فقد ُروَي أّن العباَس بَن َعْبِد املطّلب كاَن يْدَفُع ماَل املضاَربَِة، 

. وَيْشَرتُِط على املضارِب شروطًا ُمّعيَنًة، فبلَغ ذلَك النّيب صلى هللا عليه وآله وسلم فاْستْحسَنهُ 
  وانـَْعَقَد اإلْمجاُع على جواِز املضاربِة.

  املفاوضة:شركة 
وهي أْن يشِرتَك الشريكاِن يف مجيِع أنواِع الشركِة املاّر ذكُرها كأْن جيمعا بَني شركِة 

ها يصّح على انفراٍد، فصّح نالِعناِن واألبداِن والوجوِه واملضاَربَِة، فيصّح ذلك، ألّن كّل نوع م
  َمَع غريِِه. والرّبُح يف هذه على ما اصطلحا عليِه.

ا.هذه أنواُع الشرك   ات يف اإلسالم، والبدن شرط أساسي لقياِمها والعمل 
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  الحوالة
  

اَحلَواَلُة مأخوَذٌة ِمْن حتويِل احلقِّ ِمْن ِذّمٍة، َوِهَي حتويُل َمْن عليِه احلقُّ َعلى آخَر له ِعْنَدُه 
لّسنِة َعْن رسوِل ِهللا صلى هللا عليه وآله وسلم قاَل:  بتٌة  أحيَل حبّقِه َمْن «حقٌّ. واحلوالُة 

ا إحالُة حقٍّ ألخَر َعلى آخَر، وُهَو  وهَي جائزُة يف احلالِّ . »َعلى حميٍل فـَْلَيْحَتلْ  واملؤجَّل ألّ
. وواقُع احلوالِة ومنُطوُق احلديِث يدّالن على أنُه ال بدَّ يف احلوالِة من حميٍل    وحمال له وحماٍل عليه.عامٌّ يشمُل كلَّ حقٍّ

  حلوالِة أربعُة شروٍط:وُيشرتُط يف صّحِة ا
َقُل َعلى  أحُدها: ا حتويٌل للحقِّ ونقٌل َلُه فـَيـُنـْ جيًال، ألّ متاثُُل احلّقِني ِجنًسا وُحلوًال وَ

ِصَفِتِه. وِلَذلَك َيِصحُّ أْن حييَل َمْن َعليِه َذَهٌب ِبَذَهٍب َوَمْن َعليِه فضٌَّة بِفضٍَّة، وال َيِصحُّ أْن 
ٌب ِبِفضٍَّة أْو َمْن عليِه فّضٌة بذهٍب. ويصحُّ أْن حييَل َمْن َعليِه َدْيٌن إىل َشْهٍر حييَل َمْن َعليِه َذهَ 

، وأن حييَل حاال حبال  ِبَدْينٍ  إىل َشهٍر. وَيِصحُّ أْن حييَل َمْن َعَليِه َدْيٌن ُمْسَتَحقٌّ ِبَدْيٍن ُمستحقٍّ
َل أحُدُمها إىل شهٍر ومؤّجًال مبؤّجل. أّما إن كاَن أحُد الّدينِني حاال واأل خُر مؤّجًال، أو ُأجِّ

  واآلخُر إىل َشْهَريٍن، مل تصحَّ احلوالُة.
أن تكوَن احلوالُة َديًنا ُمستِقرا. فـََلْو أحاَلِت املرأُة على َزْوِجها ِبصَداِقها، قَبَل  نيها:

جرتِه ُر ُمْسَتقٍِّر، ولو أحاَل املوّظُف  ، قبَل االنتهاِء من عملِه أو قبَل الدُّخوِل، مل يصحَّ ألنُّه َغيـْ
. أّما لو أحاَل الدائن رجًال ليقبض له ديَنُه  ُر ُمستقرٍّ ايِة مّدِة خدمته، مل يصّح ألنَُّه ديٌن َغيـْ

لى رجٍل ال ديَن عليِه فـََلْيَسْت هذه حوالًة أيًضا، وال يُلَزُم احملاُل إليه القبول، أحاَل املدين عفـََلْيَس ذلَك حبوالٍة، َبْل هَي وكاَلٌة تـَثْـُبُت فيها أحكاُم الوكالِة ال أحكاُم احلوالِة. وإْن  هينِ دِ من مَ 
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وال يُلَزُم احملاُل عليه األداء، أي أن إحالة املدين غري ملزمة للطرفني وذلَك ألنَّ احلوالة 
  ُمعاَوَضٌة.

  أن تكوَن مباٍل معلوٍم فال تصحُّ مباٍل جمهوٍل. لُثها:
ألداء ِمْن أن حيي رابُعها: َل احمليُل برضائِه وال جيَرب َعلى احلوالِة ألنَّ احلقَّ َعَليِه فال يـُْلَزُم 

  جهٍة معينٍة، َبْل َلُه أن يؤّدَي الدين ِمْن أيِة جهٍة أراَد.
مطلًقا، فاحملال له جمبوٌر أن  وال ُيْشتَـَرُط رَضا احملال له واحملال َعَليِه َبْل ال يُعتَـبَـُر رضاُمها

َبعْ «عليه وآله وسلم: يـَْقَبَل احلوالَة، واحملاُل َعَلْيِه جمبوٌر أن يـَْقَبَل احلوالَة. أّما إجباُر احملال له فِلَقْوِل النّيب صلى هللا  واملليُء ُهَو القادُر َعلى الوفاِء، . »إذا أُْتِبَع أحدُُكْم َعلى َمليء فـَْليَـتـْ
 يكوَن َغَري جاحٍد وال ُمماطٍل. وألنَّ للُمحيِل أن يفَي احلقَّ الذي عليِه بنفسِه ويَقَتضي أنْ 

وبوكيلِه، وَقْد أقاَم احملاَل َعليِه مقاَم نفسِه يف التقبيِض فـََلزَِم احملاَل القبوُل. وأّما َعَدُم رضا احملال 
ال حيتاج إىل رضا َمْن عليِه احلّق  َعليِه فألنَّ الّدائَن أقاَم احملال لُه مقاَم نفِسه يف القبِض ف

  كالتوكيِل.
ّجلًة ؤ وعلى ذلَك فاحلوالُة يف الّسنداِت اليت تتضمُن مبالَغ حاّلًة كالشيكاِت أو مبالَغ م

جائزٌة برضا احمليِل فـََقط، وال ُيشرتُط فيها رضا  استحقَّ أجُلها وُهَو ما ُيسّمى حبوالِة العِني،
ثل ذلَك حوالُة الّسندات اليت تتضّمُن مبالَغ مؤّجلًة مل يستحقَّ أجُلها  احملال له واحملاِل َعليِه. وم

كالكمبياالت، وُهَو ما يسّمى حبوالِة الّديِن، سواٌء َرضي احملال لُه أْم ْمل يـَْرَض وَرِضي احملاُل 
  َعليِه أْم مل يـَْرَض.

قبول، وإمنا هَي  واحلوالُة ليست َعقًدا حىت يشرتَط فيها الّرضا فـََليَس فيها إجياب وال
تصّرٌف مَن الّشخِص نَفسِه كالّضمان والكفالِة والوصيِة وما شاكلها مَن التصرفاِت اليت ال 

  تُعتُرب َعقًدا ِمَن الُعقوِد.



167 
 

   



168 
 

  الرهنْ 
  

نقًدا ألَجٍل، أو يشرتوَن سلعًة ُمَعّجَلَة األداء  من بعضٍ  همبعضُ كثريًا ما يقرتُض الناُس 
 ً جرٍة مؤّجلٍة، أو يطبعوَن كتا أو التسليم بثمٍن ُمؤّجٍل، أو يستأجروَن دارًا أو سيارًة أو دابًة 
جرٍة مؤّجلٍة، أو يستصنعوَن شيًئا كخزانٍة أو حذاٍء مثًال بثمٍن مؤّجٍل، على أن يكوَن ديًنا 

 الداِر أو السيارِة أو املطبعِة أو املصَنِع أو غِري هؤالء. وألْجِل أن يستوثَق لصاحِب السلعِة أوِ 
الدائُن أِو البائُع أِو املؤّجُر إخل... من استيفاء َدينِه يطلُب َرهًنا فريَهُن املديُن عنَد الدائِن شيًئا 

م حيرصوَن عل لعِني َمُن بِه على َديِنِه. ونظرًا لرغبِة الناس يف الربِح، فإ ُن  ى أن ينتفَع املر
لعِني املرهونِة. وقد يتِفُقون مْن غِري شرط، وقد يكوُن  املرهونِة فيشرتطوَن عنَد الّرهِن االنتفاَع 

ذِن  الرّاهِن، وقد يكوُن بغِري إرادتِه. وكثريًا ما يُقِدموَن على هذا العَمِل دوَن أن يفّكروا ذلَك 
م الّنفعّيُة الرأمسالية. َمَع أّن  يف جواِز ذلَك شرًعا، أو عَدمِ  جوازِه، حيُث ترّكَزْت يف أذها

ألحكاِم الشرعيِة، فما   الواجَب على املسلِم أْن يـَُوّفَق بَني أعمالِه وأوامِر ِهللا ونواهيِه، ويتقيَد 
 ِهللا ونواهيِه، كاَن حالًال فـََعَلُه، وما كاَن حراًما ترَكُه. ألّن مقياَس املسلِم يف أعمالِه طاعُة أوامرِ 

َفما كاَن الكْسُب.   وغايُته من هذِه احلياة نـَْيُل رضواِن ِهللا ال َكْسُب املاِل َكيـْ
ملرهوِن حكٌم من أحكاِم الرهن. واحلكُم  والرهُن من األحكاِم الشرعية، واالنتفاُع 

ى َسَفٍر َوملَْ جتَُِدواْ َوِإن ُكنُتْم َعلَ الشرعي أن الرْهن جائٌز بنّص القرآن واحلديِث. قاَل تعاىل: {
). وُروَي أّن رسوَل هللا صلى هللا عليه وآله 283} (سورة البقرة: اآلية َكاتِبًا َفرَِهاٌن مَّْقُبوَضةٌ 

  .»اشرتى من يهودّي طعاًما ورهنه ِدْرَعه«وسلم: 
لّدين ليستوَيف الّدائُن حّقه من مثِنه إذا تعذَر  نزلةوالرْهُن يف الشرِع تقدمي شيٍء مب وثيقٍة 

ُن الرهَن، إذ ال يصّح الرهُن إّال أن يكوَن مقبوًضا.  استيفاؤُه مَن املديِن. وال بُد أْن يقِبَض املر
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ختالف نوع الَعني، فإْن كانت العُني املرهونُة مما يُنقُل كالّدابة  ولكْن ختتِلُف كيفية الَقبض 
ن للرْهن أخذُه والس ُه منقوًال، وإن كان الرهُن مما ال يُنقُل كالّدار واألرض إيارة فقبض املر

َب الدار أو يسلُمه املفاتيَح، أو  نه بدوِن حائٍل، فيْفتُح لُه  فقبضُه ْختليُة راهِنه بينُه وبَني مر
ِن الرْهن وجعل ُه حتت يده، أن يْنتِفَع بِه، بْل خيلي بينُه وبَني األرض. ولكْن ال يعين تسّلم املُر

ِن على الراهِن. ّرد اطمئنانِه على ديِنه فقْط، ويبقى الرهُن ملالِكه، ولو استحّق ديُن املر   هو 
َُِن يف اجلاهليِة يتمّلُك الرّْهَن، إذا ْمل يؤدِّ الراهُن إليِه ما يستحّقُه يف الوْقِت  وقْد كاَن املر

ال يغلُق الّرْهُن مْن صاحبِه «ُم ذلك. قال صلى هللا عليه وآله وسلم: املضروِب، فأْبَطَل اإلسال
، أي ال »ال يغِلُق الرهُن من صاحبهِ «فقوُل الرسوِل . »ُه، َلُه غنُمُه وعليِه ُغْرُمهُ نَ الذي رهَ 

َِن الرّْهَن، إذا ْمل يفّكُه صاحبُه يف الوْقِت املشروِط. فتبقى العُني املرهونُة مُ  ْلًكا يستحّق املر
ا غُ  َفَعُتها ُملًكا لُه، ألّ نمُه كما دّل على ذلك قوُل النّيب صلى هللا عليه وآله للرّاهِن، وتْبقى َمنـْ

  وسلم.
وعالوًة على ذلَك فإّن املنَفَعَة مناٌء للعِني املرهونَِة، سواٌء كانْت منفعًة كُسكىن الّداِر أو 

ًنا كثمِر الّشَجِر، فهَي ملٌك للراهن ْمل    يـُْعَقْد عليها َعْقُد الّرْهِن وملْ تكْن رهًنا.َعيـْ
وما داَمِت املنَفَعُة ملَك الرّاهِن فإّن لُه أْن يستوفَيها. فمن حّقه أْن يؤّجَر الّداَر املرهونََة، 
َِن أو لغريِِه. وال تكوُن هذِه األجرُة َرْهًنا، بْل  مثًال، وأْن يستوَيف ُأجرَتـََها، سواٌء أّجَرها للمر

ا ليسْت من تواِبِع العقاِر التكونٌ  َبُع الّرْهَن، أل يت تدخُل يف البَـْيِع،  ُمْلًكا للرّاهِن. وهي ال تـَتـْ
ا مرهونٌة ر ، كمفاتيح الّدار. وبناًء عليِه فليَس للمدوَن ذْكر لعني املرهونَِة حبّجِة أ ِِن االنتفاُع 

َفعُتها لصاحبِ  ا َحتَْت يدِه، بْل تبقى منـْ َفَعُة العِني ملاِلكها فإّن لُه لُه، أو أ ها. وملـــّا  كانْت َمنـْ
لعِني.  النتفاِع  َذَن ملْن يشاُء  أْن يهَب هذِه املنَفَعَة، كما أن لُه أْن يهَب العَني، ولُه أْن 

  والسؤاُل الذي يرُِد هنا:
ذن الرّاهن أْم ال؟ لعني  َتِفَع  ِن أْن يـَنـْ   هْل جيوُز للمر
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ى ذلَك فيِه تفصيٌل، وهو أنُّه إْن كاَن الرْهُن بثَمن بَيٍع، أو ُأجَرِة داٍر، أْو واجلواُب عل
ا ُملكُه أّي َديٍن غِري الَقرْ  ذِن الرّاهِن، وذلَك ألّ لعِني املرهونَِة  ن االنتفاُع  ض، جاز للمر

ن ــــــ ا ـــــــ ويشمُل ذلك املر َذَن َلمن يشاُء االنتفاَع  ـ وال يوجُد َنّص ميَنُع ذلَك، وألنُّه ولُه أْن 
دًة  لعِني، ز النتفاِع  َذّن  جيوُز للبائِع أْن يزيد األجرة إذا كانْت ألَجٍل، فيجوُز للراهن أْن 

  املستأَجرَِة.العني على مثن املبيع أو ُأجرِة 
ذا عندُه داَرُه أما إذا كاَن الّديُن قـَْرًضا، كأْن يقرض إنساٌن آلخَر أْلًفا لسنة، ويرهن ه

لَعني املرهونِة ولو  ِِن يف هذه احلالِة االنتفاُع  لّرْهن، فإنُّه ال جيوُز للُمْر النتفاِع  ذن لُه  و
. »كّل قـَْرٍض َجّر نـَْفًعا فهَو ِر«أذن الرّاِهُن. ألّن رسوَل ِهللا صلى هللا عليه وآله وسلم يقوُل: 

َفَعًة للمُ  . والّر حراٌم. وعليِه فإّن وهذا القْرُض َجرَّ َمنـْ لعني املرهونَِة فهَو ِر نتفاعه  قِرِض 
ا دوَن  لعِني املرهونِة ما داَم االنتفاُع  ِن فيِه االنتفاُع  الرّْهَن يف حالِة القْرِض حيرُُم على املر

  ِعَوٍض.
َِن الدّ  اَر بعَوٍض، فإنُّه جيوُز أّما إْن كاَن االنتفاُع بِِعَوٍض، كما لْو أجََّر الرّاهُن املر

إلجارِة، على شْرِط أْن يكوَن ذلَك  لَقْرِض بل  َتِفْع  ا يف القْرِض وغريِِه، ألنُّه ْمل ينـْ االنتفاُع 
ُه يف ذلَك فحكمُه ُحْكُم االنتفاِع بغِري ِعَوٍض، وهو ال جيوُز  ٍة. وإْن حا جرٍة مْن غِري حما

وهذا كّلُه فيما ال حيتاُج إىل نـََفَقٍة يتوّقُف عليها بقاُء حياتِه. أّما  يف الَقْرِض، وجيوُز يف غريِِه.
ا، كالدابِّة اليت تُركُب، والبقرَة أِو  ًنا حتتاُج إىل نـََفَقٍة يتوّقُف عليها بقاُء حيا إْن كاَن الّرْهُن عيـْ

نَ الّشاة اليت ُحتَْلُب، فُحْكُمها كحكِم ما ال حيتاُج إىل نـََفَقٍة يف إْذِن ا يستطيُع  لرّاهِن. إّن املر
ْذِن الرّاهِن بغِري ِعَوٍض يف غِري القْرِض. وأما  أْن ينتِفَع برُُكوِب الدابِّة وحليِب الّشاِة أِو البقرِة، 

ِة.   االنتفاُع بِِعَوٍض كاستئجاِر الدابِة أِو البَقَرِة فجائٌز يف القْرِض وغريِه على شْرِط عدم احملا
مبا حيتاُج إىل نَفَقٍة وهو الدابُّة اليت تـُرَْكُب والشاُة اليت ُحتَْلُب بغِري إْذِن وأّما االنتفاُع 

َِن أْن يـُْنِفَق َعَلْيِه ويرَكَب وْحيِلَب بَقَدِر نـََفَقِتِه، متحّرً الَعْدَل يف ذلَك،  الرّاهِن، فإّن للمر
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الّظْهُر يـُرَْكُب بِنَـَفَقِتِه إذا كاَن «لُوجوِد النّص الشرعّي يف هذا. قاَل صلى هللا عليه وآله وسلم: 
، وعلى الذي يرَْكُب ويْشَرُب النّـَفَقةُ  َُِن مْن «ويف روايٍة:  »مرهوً ، ويُقاُس على هذا كلِّه ما »لبِنها بَقَدِر َعَلِفها فَإْن استـُْفِضَل ِمَن الّلَنبِ بـَْعَد َمثَِن الَعَلِف فهَو ِرإذا ارتـََهَن شاًة شِرَب املر

  ّقَقْت فيِه النَفَقُة مما يتوّقف بقاُء حياتِه عليِه كاألنعاِم والّشَجِر.حت
أّما ما ال يتوّقُف بقاُء حياتِه على النَـَفَقِة كالسّيارِة يف البنزيِن، والّدار يف إصالحها، 

وما  واألرِض يف َحْرثِها، وما شاكَل ذلَك ممّا حيتاُج إىل مؤونٍة، فإنُه ال يُقاُس على ما يـُرَْكبُ 
  األّوِل، وهو غُري ما يـُرَْكُب وُحيَْلُب.ُحيَْلُب، النعداِم وجوِد النَفَقة اليت يتوّقُف َعَلْيها بقاُء حياتِه، بْل هَو داخٌل يف حكِم املرهوِن 
هذا حكُم الّرْهِن، ومنُه يتبُني أّن ما اعتاَد الناُس فْـْعَلُه مْن إْقراِض املاِل وأْخِذ رهٍن 

شْرٍط، حراٌم شْرًعا لقولِِه صلى هللا عليه  ذن الرّاهِن أْو بغِري إْذنِه، بشْرٍط أو بغريِ لالنتفاِع بِه، 
  .»كّل قرٍض جّر نـَْفًعا فهو ِر«وآله وسلم: 
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  الرشوة والَهدّة
  

خُذ ماًال من أجِل قضاِء  كّل مْن يتوّجُب عليِه قضاُء مصلحٍة مْن مصاِحل الناِس و
املاُل الذي أخذُه أجرًة وال حباٍل من األحواِل، بل يكوُن رشوًة. هذه املصلحِة، ال يكوُن 

فالرشوُة هي املاُل الذي يُعطى من أجِل قضاِء مصلحٍة جيُب على اآلخِذ قضاؤها، أو يُعطى 
  لكي ال يقوَم اآلخذ بتنفيِذ ما جيُب عليِه القياُم به.

  وسيِط بينهما الرائش.ويقاُل لدافِع الرشوِة الرّاشي، وللقابِض هلا املرتشي، ولل
لعنُة ِهللا «والرشوُة حراٌم بصريِح النصوِص. قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: 

ن قاَل: . »على الراشي واملرتشي صلى هللا عليه وآله  لعَن رسوُل هللاِ «وروى أمحُد عن تو
رشوٍة سواٌء أكانت  وهِذِه األحاديُث عامٌة فتشمُل كلّ . »واملرتشَي والرائش وسلم الراشيَ 

طٍل، وسواء أكانت لدفِع أذى أْم جللِب منفعٍة، لرفِع ظلٍم أم إليقاِع ظلٍم،  لطلِب حقٍّ أم 
طل أو إضاعُة حّق، فإن كانْت كذلَك  ا طلُب  فكلُّها حراٌم. وال يقاُل: الرشوُة حراٌم أل

ال يقاُل ذلَك ألّن هذا يعين  فهَي حراٌم، أّما إْن كانْت لطلب حقٍّ أو رفِع ظلٍم فهَي حالٌل،
أّن حترَمي الرشوِة جاَء معلًال بعلٍة، فإذا ُوجدْت ُوجَد احلكُم، وإذا ذهبت ذهَب احلكُم. وهذا 

  غُري صحيٍح، ألّن مجيَع النصوص اليت جاءت يف حترِمي الرشوِة مل تُعّلْل.
، ولو ُأخَذ ِمْن صاحِبِه رشوٌة، جاَز  ألنُّه أْخُذ ماٍل للقياِم بعمٍل وال يُقاُل إن قضاَء احلقِّ

، ال يُقاُل ذلَك ألّن النصوَص اليت حّرمِت الرشوَة جاءت عاّمًة فتبَقى  حالٍل وهَو قضاُء احلقِّ
على عمومها تشمُل مجيَع أنواِع الرشوِة. فإذا أُريَد ختصيُصها واستثناُء بعِض أنواِع الرشوِة 

النصَّ ال خيّصُصُه إال نصٌّ مْن كتاٍب أو سنٍة، ومل  احتاَج األمُر إىل نصٍّ آخَر خيّصُصها، ألنّ 
  يرْد نصٌّ فتبقى عاّمًة دوَن ختصيٍص.
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وال فرَق يف حترِمي الرشوِة بَني أن تكوَن للحاكِم أو للموّظِف أو للقاضي أو لغِري هؤالء 
  فكلُّها حراٌم.

َدى للحكاِم والقضاِة وغريهم من أ صحاِب النفوِذ، ومثُل الرشوِة يف احلرمِة اهلديُة 
ا ماًال يُؤخُذ من أجِل  ا ُتشبُهها من حيُث كوُ حّىت أّن بعض الفقهاِء عّدها من الرشوِة ألّ
دى للحكاِم والقضاِة  ُ القياِم بعمٍل جيُب القياُم بِه. والفرُق بَني الرشوِة وبَني اهلديِة اليت 

ِء املصلحِة، أّما هدا احلّكاِم والقضاِة وأمثاهلِِْم هَو أّن الرشوة يُعطى فيها املاُل مقابَل قضا
وغريهم ِمن أصحاِب النفوِذ فإّن املاَل الذي يُهدى هلم ِمن صاحب املصلحِة ال مقابَل قضاِء 

نفسهم وبواسطتهم. م يتولوَن فعًال قضاَء املصاِحل    مصلحٍة معينٍة بل أل
دى للقاضي وأمثا تِني، وتُقاُس إحدامها وِمْن هنا كانِت الّرشوُة واهلديُة اليت  لِه متشا

  على األخرى، ولكنَّ واقَعهما فيِه شيء من االختالِف.
وقد جاَء حترُمي اهلديِة يف هذا املقام صرًحيا يف األحاديِث. فقد روى أبو محيٍد 
الساعديُّ أن النيبَّ صلى هللا عليه وآله وسلم استعمَل رجًال على صدقاِت بين سليٍم فلما جاَء 

 هذِه هديٌة أهديت يل. فقاَل رسولُ وِل ِهللا صلى هللا عليه وآله وسلم قاَل: هذا لكم و إىل رس
تيَك هديُتَك إن«ِهللا صلى هللا عليه وآله وسلم:    فهّال جلسَت يف بيِت أبيَك وأّمَك حىت 

مث قاَم رسوُل ِهللا صلى هللا عليه وآله وسلم فخطَب يف الناِس ومحَد هللا وأثَىن  »كنَت صادقًا!
أما بعُد فإين أستعمُل رجاًال منكم على أموٍر مما وّالين ُهللا فيأيت أحدُكم «عليه ّمث قاَل: 

تَيُه هديُتهُ  إن   فيقول: هذا لكم وهذِه هديٌة أهديت يل. فهّال جلَس يف بيِت أبيِه وأمِه حىت 
خُذ أحدُكم منها شيًئا بغِري حّقِه إال جاَء َهللا حيمُلُه يوَم القيامةِ  . »كاَن صادقًا! فوِهللا ال 

من استعملناُه على عمٍل فرزقناُه رزقًا «وعن بريدَة عِن النّيب صلى هللا عليه وآله وسلم قال: 
ُدى ملن . فهذه األحاديُث كلُّها صرحيٌة يف6»فما أخذُه بعَد ذلَك فهو غلولٌ   أّن اهلدا اليت 

                                                           
  ُغلول: خيانة. َغّل المغنَم يغُّل غلوًال: خان.  6
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يتولَّوَن األعماَل العاّمة حراٌم، سواٌء أُهديت بعَد القياِم بعمٍل معني أو قبَل القياِم بِه، أو 
أُهديت له ألنُّه صاحُب صالحيٍة يف أمٍر من األموٍر، أو أُهديْت لُه ألّن لُه وجاهًة عنَد َمْن 

  .بيِده قضاُء املصلحِة، فهِذه كلُّها حرامٌ 
إّال أنَّ اهلديَة هلؤالِء تكوُن حالًال إن كاَن من عادِة املهدي أن يُهدَي هلم، سواٌء أكانوا 
يتولَّوَن قضاَء مصاِحل الناِس أم ال، فإنُّه جتوُز اهلديُة هلم وال غباَر عليها. ألنَّ الرسوَل صلى هللا 

تَيَك هديُتَك فهال جلسَت يف بيِت أبيَك وأم«عليه وآله وسلم يقوُل يف احلديث:  َك حىت 
وهذا يعين أن اهلديَة اليت من شأِن ُمهديها أْن يهدَيها جائزٌة يف حال توليِة . »إن كنَت صادقًا

قضاِء املصاِحل، كما هَي جائزٌة يف حاِل عدِم توليِة قضاِء املصاِحل، وال تنطبُق عليها أحاديُث 
  النهي فهَي مستثناٌة منها مبفهوِم احلديِث.
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  عالَبْ 
  

البيع: لغًة، مطلُق املباَدَلِة، وهو ضّد الشراِء، ويُْطَلُق البيُع على الشراِء، كما يُْطَلُق 
عوه، وذلَك يـَُوّضُح أّن كًال  عُه منُه مبعىن اشرتاُه، وشَروه: مبعىن   الشراُء على البيِع. فُيقاُل: 

  منهما يُْطَلُق على األخِر، والقرينُة تُعّنيُ املراَد.
لكتاِب والبيعُ   شْرًعا مبادلُة ماٍل مباٍل متليًكا ومتّلًكا على سبيِل الرتاضي. والبيُع جائز 

ُّ اْلبَـْيعَ والسنِة، قاَل تعاىل: { َوَأْشِهُدْوْا ِإَذا )، وقاَل: {275} (سورة البقرة: اآلية َوَأَحلَّ ا
نُكمْ ِإالَّ أَن َتُكو )، وقاَل: {282} (سورة البقرة: اآلية تـََبايـَْعُتمْ  } (سورة َن ِجتَاَرًة َعن تـَرَاٍض مِّ

خلياِر ما ْمل يتفّرقا«)، وقاَل صلى هللا عليه وآله وسلم: 29النساء: اآلية  ، وقاَل: »الَبيعاِن 
  .»التاجُر الصدوُق األمُني مَع النبيَني والصّديقَني والّشهداء«

منهما، أو ما يقوُم مقام  واحدوُيشتَـَرُط يف البيِع اإلجياُب والقبوُل بلْفظ يدّل على كّل 
  اللَّْفِظ كإشارِة األخرِس، وتُعتُرب الكتابُة من الّلْفِظ.

لتقِسيِط والدَّين:   البيع 
ولصاحِب الّسلعِة . »إمنا البيُع عن تراضٍ «قاَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: 

لسعِر الذي يرضاُه، ولُه أْن ميتنَع عن بيِعها  لّسعِر الذي ال يرضاُه. وهلذا جيوُز أْن يبيَعها 
لتقسيِط لعّدِة آجاٍل.  لصاحِب الّسلعِة أن جيعَل لسلعِتِه مثنِني، مثًنا حاًال ومثًنا مؤجًال، أو مثًنا 
يِّ الّثمنِني يقبُل الشراَء، وجيوُز أْن يساوَم املشرتي  ولذلَك جيوُز أن يساِوم البائُع املشرتَي 

يِّ الثمننيِ   يقبُل البيَع. وهذِه كّلها مساومٌة على الثمِن وليسْت بيًعا، فإذا اتفقا على البائَع 
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لسعِر املؤّجِل فقبَل  عُه  لسعِر احلايلِّ فقبَل املشرتي، أو  َع البائُع املشرتَي  سعٍر معٍني و
  املشرتي، فإّن ذلَك صحيٌح، ألنَُّه مساومٌة على البيِع وليسْت مبيًعا.

زٌة، فإّن الرسوَل صلى هللا عليه وآله وسلم ساوَم. فقْد ُرِوَي عن أنٍس واملساومُة جائ
َع قدًحا وحلًسا«رضي هللا عنه:  وبيع  »بثمٍن يزيد 7أنَّ النّيب صلى هللا عليه وآله وسلم 

املزايدِة هو املساومُة. وكذلَك جيوُز للبائِع أن يبيَع سلعَتُه بثمنٍني أحدمها يكوُن نقًدا واآلخُر 
ربعَني نسيئًة، 8ئةً نسي . فلو قاَل شخٌص ألخَر: بعتَك هذِه الّساعَة بثالثَني أَلف لريٍة نقًدا، و

ربعَني، صحَّ البيُع. ففي هذا املثاِل حصلِت املساومُة فقاَل: اشرتيُت نقًدا بثالثَني،  أو نسيئًة 
ُّ اْلبَـْيعَ َوَأحَ على مثنِني ولكنَّ البيَع متَّ على مثٍن واحٍد. قال هللا تعاىل: { }. وهذا عام. فإذا لَّ ا

مل ينّص الشرُع على حترِمي نوٍع معٍني من البيِع، فإنَّ البيَع يكوُن حالًال، لعموِم قولِِه تعاىل: 
ُّ اْلبَـْيعَ { ) فهذا النّص يشَمُل مجيَع أنواِع البيِع ويدلُّ 275} (سورة البقرة: اآلية َوَأَحلَّ ا

ا حالٌل، إال األ لنص مستثناًة من على أ ا تصبُح حراًما  نواَع اليت ورَد نٌص يف حترميها، فإ
العموِم. ومل يَرِْد نصٌّ من حترِمي جعِل مثنِني للسلعِة، مثٍن معّجٍل ومثٍن مؤّجٍل فيكوَن حالًال أخًذا 

تبايعاِن وامل »إمنا البيُع عن تراضٍ «من عموِم اآليِة. وأيًضا فقد قاَل صلى هللا عليه وآله وسلم: 
خلياِر ومتَّ البيُع برضامها.   هنا كا 

خِري  كثَر من سعِر يوِمِه ألجِل  وقد نصَّ مجهرُة الفقهاِء على أنُه جيوُز بيُع الشيِء 
، فـَْلُيِسمِّ 9من ساوَم بثمنِني أحُدمها عاجٌل واآلخر َنِظَرةٌ «دفِع الثّمِن. وقال عليٌّ عليه السالم:  ومن ذلك يتبني أن ما يفعله التجاُر من بيع سلٍع بثمنني، مثٍن معٍني  .»أحَدمها قبل الصفقة

إذا ُدفَع نقًدا، ومثٍن أزيَد إذا ُدفَع تقسيطًا، فإّن هذا مبيٌع جائٌز، واحلكُم الشرعيُّ فيِه أنُه 
                                                           

  ِحلًسا: كساًء. ما يُبسُط في البيت.  7
  نسيئة: تأخير.  8
  نَِظَرةٌ: تأخير.  9
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حالٌل. وما يفعُلُه بعُض الفالحَني وأصحاُب البساتِني من شراِء البذاِر أو املاشيِة أو اآلالِت، 
جيِل الّدفِع، فذلَك  دِة الّثمِن مقابَل  وما شابـََهها، واشرتاِط دفِع مثِنها مؤّجًال إىل املوسِم بز
دِة الثمِن املؤجِل حمّل الثمِن احلايلِّ للسلعِة الواحدِة أْن ال يكوَن  جائٌز. إال أنُه ُيشرتُط يف ز

البيِع غٌنب كاَن الغُنب هو احلرام  هنالَك غٌنب فاحٌش كما يفعُلُه املرابوَن. فإذا كان يف هذا
  وليس البيع بثمٍن أزيَد عن الّثمِن الذي يُدفُع نقًدا.

   



178 
 

  التسعير
  

إننا نسمع الكثَري مَن الناِس يُِلحُّوَن على الدَّولِة أْن تُباِدَر بتسعِري الّسَلِع نظرًا ملا 
، 10حيمي الغَنب والغشَّ والتدليسيلمسونَُه مَن الواِقع السّيئ يف ظلِّ النظاِم الرأمسايلِّ الذي 

. حلكم الّشرعيِّ   وظنا منهم أّن التَّْسعَري يكوُن ملصلحِة املستهلِك، وجهًال منهم 
لّسعِر الذي يرضاُه ُهَو  إّن َهللا سبحانَُه وتعاىل جعَل لكلِّ شخٍص أْن يبيَع سلعَتُه 

وقد َحرََّم ُهللا سبحانَُه . »منا البيُع عن تراضٍ إ«ُه، قاَل الّرُسوُل صّلى هللا عليِه وآله وسّلَم: نـَْفسُ 
  وتعاىل على الدولِة أْن َتَضَع أسعارًا معيَنًة للّسَلع ُجتِْربُ الناَس على البيِع والشراِء حبسبها.

مَر احلاكُم أْو  نـُّوابُُه أْو موظفوه أهَل الّسوق أن ال يَبيعوا الّسلَع إال والتسعُري هو َأْن  َدِة عليه حىت ال يُ بسعٍر معٍني، ف غلوا األسعاَر، ومن إنقاصه حىت ال يضاربوا ُيمنعون من الز
َدِة أو النقِص عن الّسعِر املقّرِر ملصلحِة الناِس.   غريَُهْم، أْي مينعوَن من الّز

غال الّسعُر على َعْهِد «وقد حرََّم اإلسالُم الّتْسعَري مطلًقا. روَي عن أنٍس أنه قال: 
إنَّ هللا هو لى هللا عليه وعلى آله وسّلَم فقالوا:  رسوَل ِهللا لو سعَّْرَت. فقاَل: رسوِل ِهللا ص

القابُض الباسُط الرّازُِق املَسعُِّر، وإين ألْرُجو أْن ألقى هللا عزَّ وجلَّ وال يطلبين أحٌد مبظَلَمٍة 
ُه يف دٍم وال مالٍ   عليه وعلى آله وسلم فقال: وجاَء َرُجل إىل رسوِل ِهللا صّلى هللا. »ظََلْمُتها إ

مث جاء آخُر فقاَل  . »بل أدعو هللا« رسوَل ِهللا سعِّر، فقاَل صلى هللا عليه وآله وسلم: 
  .»بل هللاُ خيفُض ويرفعُ «رسوَل ِهللا سعِّْر فقال: صلى هللا عليه وآله وسلم: 

                                                           
  التدليس: في البيع هو كتماُن عيب السلعة عن المشتري.  10
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 اليت ترفع الشكوى هذه األحاديُث تدلُّ على حترمي الّتسعِري وأنُه مظلمٌة من املظامل
ا على احلاكم إلزالِتها، وإذا فـََعَلَها احلاكُم أِمثَ عنَد ِهللا ألنُّه فـََعَل حراًما، وكاَن لكلِّ  بشأ
شخٍص من رعيتِه أْن يـَْرفع الشْكوى إىل حمكمِة املظامل على هذا احلاِكِم الذي سعََّر لَِتْحُكَم 

زالِة هذه املْظَلَمِة.   َعَلْيِه وتقوَم 
وحترُمي التْسعِري عام جلميِع الّسلِع ال فرَق يف ذلَك بَني ما كاَن قوً وما ْمل يكْن كذلك، 
لقوِت أْو بغريِِه،  ألنَّ األحاديَث تنهى عن التسعِري ُمطلُقا، فهي عامٌَّة وال يوجُد ما خيّصُصُه 

  وكانت حرمُة التْسِعِري عامًَّة تشمُل تسعَري كلِّ شيٍء.
 من أَشدِّ اَألضراِر على األّمة يف مجيع الظّروِف، سواء أكاَن ذلَك يف والتسعُري ضررٌ 

ا الّسوق السوداء، يبيُع الناُس  حالِة احلرِب أْم يف حاَلِة الّسْلِم، ألنُّه يـَْفَتُح سوقًا خفيًة، ُيَسمُّوَ
ًعا َمْستورًا عن الّدولِة بعيدً   الّسلعَة األغنياُء دوَن ا عن مراقبِتها. فرتتفُع األسعاُر وحيوزُ فيها بـَيـْ

الفقراِء. كما أنَّ حتديَد الثّمِن يؤثـُّر على االستهالِك وعلى اإلنتاِج، ورّمبا سبَب أزمًة اقتصاديًة. 
وفوَق ذلَك فإنَّ الناَس ُمسّلطوَن على أمواهلِِْم ألّن معىن ملكيِتِهْم هلا أْن يكوَن َهلُْم سلطاٌن 

، وهو ال جيوُز إال بنٍص شرعّي ومل يرْد نصٌّ بذلك، فال جيوُز عليها، والتْسِعُري حجر َعَلْيِهم
دة عليه أِو النقِص عنه. أّما ما  اَحلْجُر على الناس بوضِع مثٍن ُمَعٍني ِلِسَلِعِهْم ومنعهم من الز
تٌج من عدِم توفّر  ِم احلروِب أو األزمات السّياسيِة فإنُه  ّ حيصُل من غالِء األسعاِر يف أ

ًجتا عن  السلع يف ا. فإْن كاَن عدُم وجوِدها  الّسوق بسبب احتكارها، أو بسبب نُْدَرِ
ا فإنَّ اخلليَفَة مأموٌر برعايِة مصاِحل الناِس،  ًجتا عن نُْدرِ االحتكار فقد َحرَّمُه هللاُ، وإْن كاَن 

ذا يكوُن قد  وعليه أْن يسعى لتوفريِها يف الّسوق َجبْلِبها من أمِكَنِتها، منَع الغالء. هذا ما و
اعِة الذي ُمسَّي عاَم الّرمادِة، وكانت  فعله اخلليفة عمُر بُن اخلطّاِب رضي ُهللا عنه يف عاِم ا
اعُة يف احلجاِز فقط لندرِة الطّعاِم يف تلَك الّسَنِة هناك، فغال من َجرّاِء  قد حصلت تلك ا
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ا معيَنًة للطّعاِم بْل عمد إىل َجْلِبِه من ِمْصَر وبالِد نُْدَرتِِه، فـََلْم َيَضْع عمر رضي هللا عنه أسعارً 
  الّشاِم إىل احلجاِز، فرخَص دوَن حاجٍة إىل التسعِري.
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  حتكاراال
  

لّشيء: استبّد بِِه واْستَـَقلَّ. ومنه االستبداد حببس البضاعة   يُقاُل يف الّلَغِة َحِكَر َحْكرًا 
لكثري. َوأْصُل املعىن: اجلمعُ    واإلمساُك. كي تباع 

  ويُقاُل احتكَر وحتكر الطّعاَم: َمجََعُه َوَحَبَسُه َعِن البيِع ليقلَّ فـَيـَْغُلَو ِسْعرُُه.
واالحتكاُر حراٌم شرًعا لوروِد النّـْهِي اجلازِم َعْنُه يف احلديِث الشريِف. فـََقْد ُرِوَي َعْن 

وقاَل: . »ال حيتكُر إّال خاطئ«سعيد بن املسّيِب أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وآله وسلم قاَل: 
ى رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله «قاَل:  ماَمةَ وُروَي َعْن أيب أُ . »من احتكَر فهو خاطئٌ «

  .»تكَر الطّعاموسلم أْن حيُ 
فالنهُي يف احلديث يَفيُد طلَب الْرتِك. وقد ذمَّ احملتكر بوصِفِه أنَُّه خاطٌئ، واخلاطُئ هو 

  املْذِنُب العاصي.
حملتكُر ُهَو َمْن َجيَْمُع الّسَلَع انتظارًا لِبَـْيِعها بِسعٍر غاٍل حبيُث َيضيُق على املواطِن وا

لكثِري من  شراؤها. فبناًء على هذا يكوُن االحتكاُر: هو االستبداد حببِس البضاعِة كْي تباَع 
 الّسلَعِة احملتكرِة، األمواِل. وشرط انطباق االحتكاِر أن يبلغ حدا يضيُق على أهِل البلِد شراءُ 

ألسعاِر املرتفعة. وليَس شرُط االحتكاِر أْن  ا كي تباَع  من جرّاء مجع البضاعِة واالستبداد 
ُتْشرتى السلعُة فـََقْط، بْل إّن َحْبَسها بعد الشراء، انتظارًا للغالِء، هو الذي يعتُرب احتكارًا. 

لشراِء أو مجَعها من غلّ  ذا النوع مِن الغّلِة وسواء مجَعها احملتكر  ِة أراضيِه الواسعِة النفراِدِه 
م حيتكروَن  أو لُندرِة زراَعِتها، أو َمجََعَها ِمْن مصانِِعِه كما هَي حاُل االحتكاراِت الرأمساليِة، فإ
لّسوِق. وبناًء  صناعَة شيء بقصِد قَتِل مجيِع املصانِع إّال صناَعتَـُهْم مثَّ يتحّكمون مستبديَن 
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هذا الفهِم الّلَغويِّ والّشْرِعيِّ ملنطوق ومفهوِم كلمِة االحتكاِر، يكوُن االحتكاُر حراًما يف على 
مجيِع األشياِء، من غِري فـَْرٍق بَني قوِت اآلدِميِّ أو قوِت احلَيواِن، وِمْن غِري فـَْرق بَني ما هَو من 

ْم. وذلَك ألنَّ معىن احتكَر يف ِ ِت الناِس أو من كماليا ع الّشيء ُمطلًقا ومل الّلَغِة مجَْ  ضرور
ِت الناِس، بْل مجع الشيِء، فال جيوُز أْن ُختَّصَص  ِت مبعىن مجِع الطّعاِم أو القوِت أو ضرور
، وألنَّ األحاديَث جاءت مطلقًة من غِري قيد وعامًة من غِري ختصيٍص،  بغِري معناها الّلَغويِّ

  فتبقى على إطالِقها وُعموِمها.
ِت ألحاديث االحتكاِر من حصر االحتكاِر يف الطّعاِم  وأّما ما ورَد يف بعِض الروا

لطّعاِم وحده، ألنَّ ذكَر الطّعاِم  فقط، فإنَّ ذِْكَر الطّعاِم يف احلديِث ال جيعُل االحتكاَر خاصا 
َها وليس َوصْ  ًفا يف بعِض األحاديِث، ووروده على نوٍع من أنواِع االحتكاِر، كان كمثال َعَليـْ

، ولَْيَس نـَْعًتا َبْل ُهَو َلَقٌب.   َلُه َمْفُهوم يـُْعَمُل به، َبْل ُهَو اسٌم جاِمٌد ِلُمَسمَّى مَعنيَّ
لذا َفال يـُْعَمُل ِمبَْفُهوِمِه. والذي يصلُح قيًدا أو ُخمَّصًصا هو حالُة مفهوٍم يـُْعَمُل بِه. فدلَّ 

ِت اليت نـََهْت عن االحتكاِر، حىت ِت اليت ذكرِت الطعاَم، هي ذلك على أن الروا  الروا
  أحاديُث مطلقٌة وعاّمٌة فـََتْشَمُل الّنهَي َعِن احتكاِر كلِّ شيء ُمْطَلًقا.

حتكارِِه  وواقُع احملتكِر أنَُّه يَتحكَُّم يف السُّوِق ويفِرُض على الناِس ما يشاُء من أسعاٍر 
لثمِن الغايل لعدِم ُوُجوِدها عنَد غريِِه. فاحملتِكُر إًذا الّسْلَعَة. ِعْنَدئٍذ يضطّر الناُس لشراِئها ِمْنُه 

هو يف حقيقِتِه َمْن يُريُد أن يـُْغلَي األْسعاَر على املواِطنَني، وهذا حراٌم ملا ُروَي عن معقِل بن 
قاَل رسوُل ِهللا صلى هللا عليه وعلى آِلِه وسلم: َمْن دخَل يف شيٍء ِمْن أسعاِر «يسار، قاَل: 

  .»ِمَن الناِر يوَم القيامةِ  11املْسِلمَني ليغلَبُه َعَلْيِهْم كاَن حقا على ِهللا أْن يـُْقِعَدُه بُعْظمٍ 
   

                                                           
  بِعُْظٍم: ُعْظُم الشَّْيِء: أكثره.  11
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  التجارة الخارجّة
  

ح اهلائلُة، وما هذا التطاحُن الشديُد  للتجارة الدوليِة فائدٌة كربى من حيث األر
اكتساِب األسواِق اجلديدِة، واالحتفاِظ والتنافُس احلاّد بَني الدوِل الكربى إّال يف سبيِل 

عائٍق، وذلَك دليٌل  األسواِق القدميِة اليت ُتصرُِّف فيها بضائَِعَها وتستورد منها املواّد اخلاّم دومنَ 
  على أمهّيتها.

وللتجارِة الدوليِة خصائُص وميزاٌت ونتائُج خاّصٌة. أّما السبُب الّرئيسّي لقياِم التجارِة 
االختالُف يف ِنَسب تكاليِف الّسَلِع املختلفِة بَني دولٍة وأُخرى.ومْن صاِحل  الدوليِة، فهو

  الدوِل أْن تقوَم التجارُة الدوليُة بينها مهما اختلَفْت فيها التكاليُف النسبيُة.
  امليزان التَجاِري:

قيمَة امليزاُن التجارّي ُمقارنٌة بَني قيمِة الصادراِت والواردات املنظورِة. فلْو وضْعنا 
الصادراِت يف جهٍة، وقيمَة الوارداِت يف جهٍة أُخرى، لظهر امليزاُن التجارّي. فإْن فاقت قيمُة 
الصادراِت قيمَة الوارداِت كاَن امليزاُن التجارّي يف فائض، ألّن الباقَي من قيمِة الصادراِت 

املستوردة منه يفوُق  يْبقى للبلد املصدر. ويكوُن طلُب عملة هذا البلد لتسديِد قيمِة البضائعِ 
  طلَبُه للعمالِت األجنبيِة.

إّال أّن امليزاَن التجارّي ال يُعطي الّصورة الصحيحَة، عِن االقتصاِد الوطّين ألّن هذا 
ِح التجارِة اخلارجيِة، بْل هناَك أشياُء أُخرى تدّر وارداٍت ُمعتَـبَـرًَة  االقتصاَد ال يقتصُر على أر

  مَن الدخِل الوطّين.
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امليزاَن التجارّي يـُْعِطي الصورَة الصحيحَة عن التجارة اخلارجيِة لبلٍد ما، وجيب  لكنّ 
احلرُص على أْن يكوَن لصاِلِح هذا البلد إذا ْمل تكْن للّدوَلِة أغراٌض ُأخرى. أّما إذا كانت هلا 

، أو بسدِّ احلاجا إلعداِد الصناعيِّ ملبدأ والدعوِة لُه، أو  موٍر أغراٌض أُخرى تتعّلُق  ِت، أو 
لنسَبِة للموقِف الدوّيل وما يؤثـُّر  ، أو  لنسبِة ملوِقِف الّدولِة اليت نتعامُل معها جتارً سياسيٍة 
مليزِة الناشئِة مْن وراِء توازنه.  َبُع الَغرَض املقصوَد، وُيضّحى عندئٍذ  فيِه، فإّن امليزان التجاري يتـْ

ا يف الوقفالنظرُة التجاريُة وإْن قامْت يف األس ّ نظَرُة دولٍة ال نفسه ِت اِس على الرّبِح، بـَْيَد أ
ا قْبَل الرّبِح التجارّي. ُ   نظرُة فْرٍد، يُراعى فيها هدُف الدولة وكيا

  ِسَياسة التجارِة اخلارجية:
التجارُة اخلارجيُة هي عالقُة الدوِل بغريِها مَن األمِم يف الناحية التجاريِة، أي رعاية 

حيٍة خارجيٍة. وال بّد أن تكوَن هذِه السياسُة مبنيًة على ُأُسٍس شؤوِن األّمةِ   التجاريِة مْن 
  معيَنٍة.

ختالِف وجهِة نظرها للحياة، فتعُني حبسبها  وختتِلُف نظرُة كّل أُّمٍة للتجارِة اخلارجّيِة 
ا ملصلحِتها اخلاصّ  ختالِف نظِر ا مَع األمِم األخرى. كما ختتلُف أيًضا  ِة اقتصادً عالقا

  مْن حيُث الرّبِح.
م  ومْن هنا جنُد السياسَة يف التجارِة اخلارجيِة لدى الدول االشرتاكيِة مبنيًة على نظر
م يصنعوَن  لرغم مْن ُمالَحظَِتِهْم للربِح االقتصادّي فإ القائمِة على االعتقاِد بتطويِر العاِمل. و

ــــــ مثًال ـــــــ أدواٍت زراعّيًة، ومساًداالّسلَع حبسب حاَجِة البلداِن، فيحاولوَن  ، أْن يبيعوا سوريَة ـ
وأدويًة، وأدواٍت صناعّيًة للصناعاِت اليت تُنِتُج املصنوعاِت االستهالكّيَة كاجلِنب والثياِب 

ا حنو االشرتاكية. ها، ما يساعُد يف نظرِِهْم على تطويرها والّسري    وأدواِت احلراثَِة وما شا
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املفارقات اليت نالحظها يف الوقت الراهن، يف أواخر القرن العشرين، هو  ولكن من
العزوف عن تلك السياسة اليت كانت تتبعها الدول االشرتاكية فيما سبقن واليت كانت تسعى 
من خالهلا إىل تطويِر البلدان املتخلفة إلدخاهلا يف االشرتاكية، وتطوير نفسها هي من 

وها هي روسيا اليوم تعمل يف ظل سياسة االنفتاح للرجوع من االشرتاكية إىل الشيوعية، 
  االشرتاكيِة إىل الرأمساليِة، وهذا تقهقر هام يف أيديولوجيتها.

ما هي ليس والبلدان االشرتاكية حَني تستورِد بضاعًة، ال تستورد إّال ما يزيُد اإلنتاَج و 
ا يف حاجٍة إليِه فقْط، خبالِف البلداِن الرأمساليِة، فإنكل رتا ــــــ مثًال ـــــــ تسُري وراَء الرّبِح املادّي أل

جتعَل النْفعيَة أساًسا لسياستها يف التجارِة اخلارجيِة، وهي تبيُع كّل شيٍء جلميِع الشعوِب 
  واألمِم، ما داَم بيعها قاِدرًا على حتقيِق الرّبح االقتصادّي.

 روسيا يف أصناف ُمعيَنٍة، ومْن منِع التجارِة يكا مْن تْقييِد التجارِة معَ ري أّما ما تفعُلُه أم
عتباِر  معها يف أصناٍف أُخرى، فذلَك ال يتَبُع ُوْجَهَة النظِر االقتصاديَّة بِل السياسَة احلربيَة 
ا تعامُلها كدولٍة حماربٍة ُحْكًما، وإْن ْمل تكن حماربة فعًال. وما عدا ذلَك فإّن السياسَة  أ

  كا قائمٌة على النفعيِة.يري التجاريَة عنَد أم
وقد اختلف االقتصاديون الغربيون يف النظر إىل التجارِة اخلارجيِة، وكانْت هلْم فيها 

  مذاهُب شّىت تتلّخُص مبا يلي:
ــ حريُّة املبادلَِة: 1 ــ   ـــ

ْن جتري املبادالُت التجاريُة بَني الدَوِل دوَن أّي قيٍد،  وهذه احلرّيُّة يف التباُدِل تقضي 
وبعدِم فرض أّي رسٍم مجركّي، أو أّي حاجٍز يُواِجُه االسترياَد. وهذا املذهُب يْعين َزواَل رقابِة 

ا تصبح غري ُمكّلَفةٍ  عتباِر أّن التواَزن بَني  الدولِة أل    تواُزٌن طبيعّي وآّيل.التصدير واالسترياِد تؤّمُنُه القوانُني الطبيعيُة، فهوَ مبراقـََبِة التصديِر، وال مبراقـََبِة االسترياِد، 
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وهذِه النظريُة ختاِلُف اإلسالَم ألّن التجارَة اخلارجّية عالقٌة مْن عالقاِت الدولِة بغريِها 
مَن الدَوِل والشعوِب واألمِم. وهذِه العالقاُت كّلها خاضعٌة لسيطرِة الدولِة اليت تقوُم 

جتاريًة بَني أفراٍد أو عالقاٍت بينها بتنظيِمها، وتشرُف مباشرًة عليها، سواٌء كانْت عالقاٍت 
  وبني دولة أخرى.

ولذلَك ال يصّح األخُذ بنظريِة حريِة املباَدلِة ُمطلًقا ألّن الدولَة جيُب أْن تُباشر َمْنَع 
حَة بعضها، وتباشَر موضوَع التّجار احلربيني واملعاهديَن، وإْن كانت تكتفي  بْعِض املواد وإ

ها يف م اخلارجيِة والداخلّية.إلشراِف على رعا    جتار
  ـــــــ احلماية التجارية: 2

ْن تتدّخل الدولُة لتحقيِق تواُزن  املبادالِت مَع اخلارج. نظريُة احلمايِة هذه تقضي 
والَقْصُد مَن احلمايِة التجاريِة التأثُري على امليزاِن التجاري ومعاجلُة الَعْجِز. ألّن التواُزَن الَعْفِوّي 

التصديِر واالسترياِد، ال ميكُن أن حيّقَق أّي تواُزٍن صحيح، وال يسّد أّي عْجٍز، فال بُّد مَن بَني 
  احلمايِة التجاريِة.

  ولذلَك ُتوَضُع ُرسوٌم مجركيٌة وقيوٌد للتصديِر واالسترياِد.
ا جتَعل تدّخل الدولة قائًما على حتقيِق تواُزن  وهذِه النظريُة، كما وردْت، قاصرٌة أل

ملبادالِت مَع اخلارِج، أو على سدِّ العْجِز، ومقتصرًا على ذلَك. وهذا غُري صحيٍح فإّن تدّخَل ا
ٍح ماليٍة  ملثِل أو لسدِّ حاجاِت البالد وتوفري أر الدولِة جيُب أْن يكوَن ملعاَملِة الدَوِل األخرى 

ِت وسدِّ العجِز غُري إلجياد عمالٍت صعبٍة. وعليِه فحْصر التدّخل لتحقيِق تواُزٍن املبادال
ً ألغراٍض سياسيٍة واقتصاديٍة وجتارّيٍة، وأحيا مْن  صحيٍح. إذ إّن تدّخَل الدولِة يكوُن أحيا

  أجِل محِل الدعوِة.
  ـــــــ االقتصاد القومي: 3
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املشتّقة مْن نظريِة الصناعاِت  »احلمايِة التجارية«نظريُة االقتصاد القومّي مرتبطٌة بفكرِة 
  ِة.الثقيل

ِت االقتصاِد القومّي يـََرْوَن أّن النمّو االقتصادّي لألّمِة جيُب أن يهدَف  وأصحاُب نظرّ
  إىل إعطاِئها السلطاَن السياسّي مَع السلطان االقتصادّي.

  كما يـََرْوَن أن منّو بلٍد ميّر مبراحَل ثالث:
  ـــــــ الرعويِة الزراعيِة. 1
  ـــــــ الزراعة الصناعية. 2
  ـــ الزراعة الصناعيِة التجارية.ــــ 3

ا  وال تكوُن البالُد ذاَت سلطاٍن حقيقّي إّال عندما متلُك أُسطوًال وأسواقًا ويكون سكا
والنمّو االقتصاديَّ كشرٍط للسلطاِن  ذوي مواهَب خمتلَفٍة. وال بُّد من انسجام القوى املنتجةِ 

  السياسّي.
الدوليَة، وإْن كانْت تستفيُد مْن حرية املزامحة، ويَرْوَن كذلك أّن الصالت االقتصادية 

لكن يشرتُط يف ذلك أن تبلَغ مجيُع البلدان املتنافسِة درجة الكماِل يف منوِّ القوى. وتنشيطًا 
  هلذا النمّو جيُب محايُة الصناعِة.

ا دومناأّما الزراعُة فال ينبغي أن يكوَن هلا أيُّة محاية،  أّي قـَْيٍد  بْل جيوُز تصديُر ُمْنتجا
أو شْرٍط، ويبقى ِسعُرها حرا حبسِب شراِئِط السوق احلرِّة.  وعلى هذا فإّن نظريَة االقتصاِد 

  القومّي صناعيٌة يف جوهرِها.
الَزراعّي يْبقى ُجْزٌء مَن القوى املنِتَجِة، وهَي األيدي العاملُة، وُجْزٌء عامٌّ الصناعيِة. ويف البَـَلِد َويـََرْوَن أيًضا أّن األمَم اليت تطَمُح إىل القّوِة يهّمها أن جتتاَز املرَحَلَة الزراعيَة إىل املرحلة 

استثماِر هذِه  مَن املوارِد الطبيعية، كاملواّد األولية، يبقى ذلك عاطًال. فيِجُب، إًذا، يف سبيل
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اِل الصناعّي  إىل جانِب القَوى وهذِه املوارِد، أي األيدي العاملِة واملواّد األوليِة، ضم ا
الزراعٍة. والبالُد اليت تـَْنُذُر نفسها للزراعِة وحدها ال متلُك اإلمكانّيات االقتصاديَة، وال تصُل 

  إىل مستوى املعيشِة اليت ميلكها البَـَلُد الزراعّي والصناعَي يف آٍن واحٍد.
على  فاالقتصاُد القومّي يفرُض ضرورَة ُوجوِد الصناعِة مَع الزراعة حىت تقَف البالدُ 

. وهو نظاٌم يعّزز احلمايَة التجاريَة للصناعِة، ويفرُض القيوَد الالزمة على  رجليها اقتصادً
خُذ حبريِة املباَدَلة للزراعِة ويرفع عنها القيوَد. وهذِه  الصادراِت والوارداِت الصناعيِة وحدها، و

اعيِة مَع اخلارِج يـَْعين عدَم ُمراقـََبِة النظريُة ال يرتضيها اإلسالُم، ألّن تْرَك احلريِة للمبادالت الزر 
الدولة لتجارِة املنتجاِت الزراعيِة. وال جيوُز ذلَك ألّن الدولَة جيُب أن تتوىل تنظيَم كّل ما خيرُج 

أو صناعًيا أو غري ذلَك. فتمنُع ُخروَج بعِض املوادِّ وتُبيُح من البالد أو يدخُل إليها زراعًيا كاَن 
  بعضها.

لدولِة الصناعّيِة ألجِل مصلحِة البالِد فهَو أْمٌر من أموِر رعايِة شؤوِن األمِة، أّما تدخُل ا
مُر بِه اإلسالُم، إال أّن ذلك ُمَقّيٌد مبصلحِة الدعوِة لتنشيِط الصناعِة.   وهو ما 

كاَن يف ُجْزء من الصناعِة يدُخُل فيما هَو ويتبُني مما ذكر أّن االقتصاَد القومّي، وإّن  
ا، لكُنه مع ذلَك ُخيالُف اإلسالَم ِلَعَدِم رَْبِطِه مبصلحِة مْن رع ايِة شؤون األّمِة اليت يقوُل 

ا للحريِة الزراعيِة املطَلقِة، وهلذا ال  الدْعوِة. والنظريّة املطلقة إمجاًال، ُختَاِلُف اإلسالَم يف دعو
ذِه النظريِة.   خُذ املسلموَن 

  :ـــــــ السياسُة االكتفائية 4
ليفِه  لسياسِة االكتفائيِة طُُموُح بـََلد مَن البالِد إىل كفايِة نفسِه بَنفِسِه، و يُقَصُد 

  َوْحَدًة اقتصاديًة ُمْغَلَقًة تستغين عما سواها، َفَال تستورُد وال ُتَصّدُر.
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ْت وهذِه السياسُة َختتِلُف عِن االقتصاد القومّي وتُغايُر نظرية حريِة املبادَلِة. وقد طُبقَ 
  بني احلربِني األخريتني وجتّلْت بشكلِني:

  أحدمها: االكتفائية االنعزالية.
  كتفائية التوسعية.والثاين: اال 

لسياسة االكتفائيِة، وكانْت ُتطَبَُّق فيها  وكانت أملانيا النازيُة منوذَج البالِد اليت أخذِت 
ا إليها سياسُتها الداخليُة واخلارجية اليت ْمل    ُعد تتالَءم مَع قواعِد املبادلِة العامليِة.ت تدابُري أجلأ

خذ شكل تدابَري، فإ هلا ا، يف حقيقتها، وهذه السياسُة، وإْن كانْت يف مظهرها 
ً للنظام، يتلّخُص يف أّن البلَد الذي ميلُك سياسيًة، وهي تشّكل  أهداف مواّد أساًسا اقتصاد

أّوليًة وكيماويًة وآالٍت ومصانع وأيدي عاملًة يستطيُع االعتماَد على كل ذلك، ويكوُن قادرًا 
ا رؤوُس املال فتأيت يف املقام الثاين. على االكتفاء الذاّيت. واملِهّم يف املوضوع هو التنظيُم. أمّ 

واحلكومة يف السياسة االكتفائّيِة، تضُع لنفسها هَدفًا سياسًيا خيضُع له التنظيُم االقتصادّي 
واملاّيل. ولكي تِصَل السياسُة االكتفائّيُة إىل َهَدِفها، وهو جعُل االقتصاِد القومي قاِدرًا على  

 من شأن تستِعّد لالستغناء عن كثٍري مَن احلاجاِت، ألنّ كفاية نفِسِه بنفِسِه، ال بّد أْن 
مجيِع احلاجات. واملهّم أن تُوفـَّر هذِه  توفريجتعُل البَلَد عاجزًا عن  أنالسياسَة االكتفائيَة 

السياسُة مَن االقتصاِد القومي، احلاجاِت األساسية للفْرِد ولألمِة وللدولِة تْوفريًا جيعلها سائرًة 
  دّي.يف طريٍق تصاع

ومن هنا يتحتُم على الدولِة اليت تسُري يف ضْوء االكتفائّية يف التجارِة اخلارجيِة أْن تْعَمَل 
  بطريقٍة ما لضم البالِد اليت حتتاُج فيها إىل املواّد األولّية.

الندماج، أو بعْقِد معاهداٍت جتاريٍة. أّما إلغاُء احلدوِد االقتصاديِّة فإنُّه  والضّم يكوُن 
ضّم البالِد، أي إلغاَء احلُدوِد السياسيِة، إذ ال ميكن إلغاُء أحدمها بدون إلغاء اآلخر. يعين 
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وإذا مل تستطع ضم األقطاِر اليت حتتاُج إىل املواِد األوليِة فيها، فيجُب أْن تصَرب على عدِم 
ا، وتسعى لعَدِم االحتياِج إىل ما ُيْشبُع احلاجاِت األساسيَة، أل ّن فقداَن إشباِع بعِض حاجا

  ما ُيشبُع هذه احلاجات األساسية ال ميكن الصُرب عليه.
هو ملخص السياسة االكتفائية االنعزالية والسياسة التوسعّية. فاالنعزالية هي اليت  هذا

والتوسعيُة هي اليت ال تتوفُر فيها مجيع احلاجات األساسية  ،تتوفر فيها احلاجات األساسية
لضم أِو املعاهداِت، سواٌء كانت حاجات أساسيًة أو كماليًة.والكمالية إّال يف مدى معّنيٍ     

والناظُر يف السياسِة االكتفائيِة ال جيدها معاجلًة جتاريًة أو اقتصاديًّة، بْل يرى فيها تدبريًا 
  وقائيا مؤقًتا ملا يعِرتُض الدولَة من حصاٍر اقتصادّي أو جتارّي.

ا تُناِقُض اإلسالَم أو وبناًء عليِه فال يُقاُل ما هو  ّ ا؟ وال يُقاُل إ احلْكُم الشرعّي يف شأ
ختالُفُه، بْل هَي ُأسلوٌب مَن األساليِب اليت تُنِشُئها الضرورُة فُتوَخُذ كُأسلوٍب إذا كانْت واقعيًة 
ِت البالِد قادرًا على إشباِع  قتصاد عمليًة، أي إذا كاَن هناَك واقٌع خاّص، وكاَن االكتفاُء 
احلاجاِت األساسيِة. وال ُتؤخُذ هِذه السياسُة إذا ْمل يكْن هلا واقٌع، إْذ ال ميِكُن االستغناُء عِن 
ِب رعايِة املصاِحل اليت يتوالها  احلاجات األساسيِة للّدولِة، أِو األّمِة أو األفراِد. وتدُخُل يف 

ا مَن األساليِب، وما يرى فيِه مصلحَة اخلليَفُة، وقْد َجَعَل الشرُّع لُه أْن يقّرَر ما يراه ُمناسبً 
  املسلمَني، أْي أّن االجتهاَد يلَعُب دورُه يف هذِه األموِر وأمثاهلا.

  األسواق اخلارجية:
ِن العامليتان قامَتا إلجياِد أسواٍق خارجيٍة للُمنتجات ومحايِة الدول املتحاربة  احلر

ا. وال شّك أّن تصريَف اإلنتاِج من أهّم ا ألموِر اليت تزيُد ثروَة البالِد. وال بّد لذلَك، لتجارا
احملّلي. وإجياُد األسواِق لتصريِف  إًذا، مَن العمِل على إجياِد أسواٍق خارجيٍة لتصريِف اإلنتاجِ 

اإلنتاِج ال يكفي، بل جيُب أن حنصَل َعلى العملِة الصعبِة الّالزمِة لنا لشراِء ما يلزُم للثورِة 
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ِت واملواّد األوليِة وغريها. وبعَد احلصوِل عليها تقوُم سياسُة إجياِد األسواِق الصناعّيِة مَن اآلال
اخلارجيِة على أساٍس جتارّي صناعَي. وهلذا ال يكوُن للميزان التجارّي، مَع أّي بلٍد، أمهيٌة  

تنا منُه، اكبريٌة مْن حيث كونُُه لصاحلنا أْم ال، أي ال يهّم أن تكوَن صادراتنا لبَـَلٍد معادلًة لوارد
بْل جيوُز أْن جنَعَل امليزاَن التجارّي مَع البَـَلِد لصاحلِنا فتكوُن صادراتنا له أكثَر من وارداتنا منه، 
وجيوُز أن تكون وارداتنا منه أكثر من صادراتنا إليه إذا كانت التجارُة اخلارجيُة معه جتارًة 

ُد مَعها االتفاقّيات التجاريَة، وأن ال تكون صناعيًة. وبناًء عليِه جيُب أن خنتاَر البلداَن اليت نعق
غايتنا الوحيدة من التجارة مع كّل بـََلٍد خارجّي إجياد أسواٍق فيه. فما هَي الفائدُة ـــــــ مثًال ـــــــ 

ِن، ، أو ما شاَكَلها مَن  يف عقِد االتفاقّياِت التجاريِة مَع أسبانيا، أو اليو أو قربَص، أو كور
ا، وإن ُوِجَد فيها تصريُف بضاعٍة، فليَس فيها ما يلزم للثورِة الصناعية، وال ما البلدان؟ إ

يلزُمَنا مَن العمَلة الصعبِة. ولكْن يـُْبحُث عن بلداٍن مثل أملانيا، روسيا، تشيكوسلوفاكيا، 
، فرنسا، إنكلرتا، وأمريكا، اليت نـَْقِدُر على تصريِف البضاعِة فيها، وأْخِذ عمالٍت صعبٍة منها

ويف الوقِت نفسِه توجد إمكانية احلصوِل على ما يلزُم لثورتِنا الصناعيِة من مصانع وخرباَء، 
وُعمال فنيَني. ملثِل هذِه البالِد ينبغي أْن تُرَسَل الوفوُد، ومعها جيب أن تـُْعَقَد االتفاقيَّات 

ألكثِر نفًعا من البلدان حىت ال  تضيع الفائدة من التجارية. وعلى هذا حيصُر االتصاُل إًذا 
دي. وبذلَك يقتصر البحث عن الوسائل الكفيلة بتحقيق الثورة  جرّاء البحث غري ا

  الصناعية يف البالد، عن طريق التجارة اخلارجية.
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  السَاَسة الصناعّة
  

وهو إجياُد صناعة  ،تقوُم السياسُة الصناعيُة على تصنيع البالد، والطريُق لذلَك واحدٌ 
قي الصناعات. وليَس هناَك طريٌق آخر جلعل البالد صناعيًة إّال اآلالت أّوًال  ، ومنها تتفرُّع 

جياد أّي مصنٍع إّال من اآلالِت املصنوعِة  لتصنيع الثقيل أوًال وقبَل كّل شيء، وعدم القيام 
ّن إجياَد صناعِة اآلالت حيتاُج إىل وْقٍت طويٍل، وال بّد قب َل ذلَك من يف البالِد. أّما القوُل 

ا تعويُق صناعِة  أن نبدأ بصناعِة احلاجاِت األساسيِة، فهو قوٌل ُهراء، أو دسيسٌة يُراُد 
اآلالِت، وَصْرُف البالِد إىل الصناعِة االستهالكية حىت تظّل سوقًا ملصانع أورو وأمريكا 

ْت مَن احلرِب وروسيا. على أّن الواقع يكّذُب هذا القول، فإن روسيا القيصريَة حَني َخَرجَ 
نَُّه  ، وْمل تنَشأ لديها صناعُة اآلالِت. وقد نُقَل عن لينني  العامليِة األوىل كانْت عاَلًة على أورو
حضاِر آالِت حراثِة (تركتورات) للسِري يف الزراعِة  قْد طُِلَب منُه حتسُني اإلنتاِج الزراعّي 

. »ورات حىت نـُْنِتجها حنُن، وحينئٍذ نستعملهالْن نستعِمَل الرتكت«آلالِت احلديثِة، فأجاَب: 
لطويَلِة ّمتْت صناعُة اآلالِت يف روسيا. والقوُل إّن صناعَة اآلالِت حتتاُج إىل  ويف مّدة لْيَسْت 
إجياد وَسٍط صناعيٍّ من مهندسَني وعّماٍل فنيَني وما شاكَل ذلَك، ال يُقَصُد بِه سوى املغالطِة 

رو الشرقّية والغربية لَدْيها فائض من املهندسَني والعمال الفنيَني، والتدليِس، فإّن دوَل أو 
وميِكُن استحضاُر املئاِت منُهْم. ويف الوقت ذاتِه ميكُن إرساُل املئاِت، بِل اآلالِف من شبابِنا 

  ميسوٌر ويف ُمتناَوِل اليِد. لِة وصناعاِت الفوالِذ، وهذا سهلٌ لتعّلِم صناعِة اهلندسِة الثقي
نواٍع مَن اخلداِع والتضليِل لصرِف الدول  وإين ألرى أّن الدوَل األجنبية تقوُم 

تكويًنا صناعًيا. وقْد صدَرْت ُكُتٌب  اإلسالميِة عن تصنيع البالِد واحليلولِة بينها وبَني تكوينها
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الناَس اّصًة يف الشرِق األوسِط حوَل التنميِة االقتصاديِة، وصيغْت صياغًة جتَعُل خبيف االقتصاِد 
  يعتقدوَن أّن عليِهْم أن يسريوا مراحَل حىت يصلوا إىل مرَحَلِة التقّدِم الصناعي.

األوىل: تـُْنِتُج املواّد اخلاَم وال  ،كما أّن األجانب قّسُموا ُدَوِل العاِمل إىل ثالِث فئاتٍ 
مَيًة. طريق التصنيِع، واع تصنعها، وقد اعتربوها دَوًال متخّلَفًة. الثانية: السائرُة يف تربوها دَوًال 

الثالثة: صانعُة املواّد اخلاِم، سواٌء كانْت مْن إنتاِجها احمللّي، أو مْن غِري إنتاِجها، وعّدوها دوًال 
ذِه املراحل الثالِث، أو بعبارة ُأخرى ال  متقدمًة. وقد أّكدوا أّن من احملّتم على الدوِل أْن متّر 

تَمُع مبرحلٍة تقل يديٍة مث ينتقُل إىل مرحلِة االنطالِق، تليها مرحلُة النضوِج، مث بّد أْن ميّر ا
مرَحَلُة االستهالِك الشعّيب العايل. وكّل مرحلٍة من هذِه املراحِل هلا شروٌط تؤّهُل هلا، وال بّد أْن 
تمعات بزمٍن يستويف هذِه املراحَل. والغرُض من كّل ذلَك صْرُف الناِس عِن  متّر الدولة أو ا

  رِة الصناعيِة.الثو 
منبع الصناعة ورأسها،  واحلقيقُة أّن الثورَة الصناعيَة هي العالُج الوحيُد للمشكلة، وهي

جيادها.  وبيدها زماُم أمورها كاّفة. وصناعُة اآلالِت يف البالِد هلا عّدُة أسباٍب تدعو للتعجيِل 
َعَطٌب بكسِر جْزٍء منها، فنضطّر السترياِدِه من إّن كثريًا مَن املصانِع عند ـــــــ مثًال ـــــــ ُيصيُبها 

اخلارِج، أو تتعّطل اآللُة كّلًيا، وهذا ُيكّلُفنا نفقاٍت طائلٍة. كما أّن شراَء املصانِع واآلالت مَن 
سعاٍر عاليٍة. فإذا أْوَجْد حنُن مصانَع اآلالِت، والنّـْفُط  ا تُباُع  اخلارِج ُيكّلُفنا مثًنا غالًيا أل

رَخص مما نشرتيها مْن أورو متوفّـ  ، فنْحُصُل كأفراٍد ودولٍة على املصانع واآلالت  ٌر يف بالد
  وروسيا.

والثورُة الصناعيُة مبفهومها احلديث هي صناعُة اآلالت بعمليٍة انقالبية يف الصناعة، 
ت. ي عمل اقتصادي آخر سوى الضرور   وعدم التلهي 

جيادها، فالشرق  إن صناعَة اآلالت يف البالِد هلا عدة أسباب تدعو للتعجيِل 
األوسط كله ال توجُد فيه مصانع لآلالت، وهو يستورُد ما حيتاُجُه من املصانِع واآلالت من 
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اخلارج، كما أنه مقبٌل على إنشاِء مصانع استهالكية كثرية ألنه سوٌق راحبة. وهلذا فمن 
جياد مصانع اآلالت أمًرا ضرورً لكسب هذه السوق الناحيِة التجاري ة يُعتُرب التعجيل 

املفتوحة اليت ال ُمزاحَم لنا فيها إذا ما ُوجدت عند صناعة اآلالت. وجيُب أن يكوَن واضًحا 
أننا ننادي بضرورة صناعة اآلالت، ال هلذه األسباب وال لغريها، وإمنا لتحقيق سياسة 

أنتج هذا رًحبا أم خسارة، وسواء  بالد بالًدا صناعية، سواءٌ  لُ عْ هي جَ  ،اقتصادية معينة
  ُوجدت هلا أسواق يف اخلارج أم مل ُتوجْد.

فالدافع إلجياد صناعة اآلالت هو حتقيُق هذه السياسة، واهلدف من حتقيق هذه 
يت بلَغ من طريقة العيش الرأمسالية ال السياسة هو ما تتجُه إليه البالُد اإلسالمية أي التخلص

التذمر منها حًدا يقرُب من االنفجار. فاملسلمون اليوم ازداد شعورهم بضرورة فصلهم عن 
االستعمار، وبضرورِة تغيري طريقة عيشهم، هلذا ال بد أن تكوَن السياسُة الصناعية مّتجهًة حنو 

لتبعية إىل أي فإن أورو جهة كانت.  ةجعل البالد بالًدا صناعية لالستغناء عن كل ما يربطنا 
يكا كانت ري مل حتصْل فيها الثورة الصناعية إال عندما وجدت فيها صناعة اآلالت، وأم

ً إال عندما حصلت فيها الثورة الصناعية، وروسيا مل  مستعمرة لعدِة دول، ومل تتقّدْم ماد
ا االشرتاكية الشيوعية إال بعد أن حصلت فيها الثورُة الصناعية.   تكمْل ثور

على جْعِل البالد صناعية لالستغناِء  تكوَن السياسُة الصناعيُة قائمةً  أنْ  لذلَك جيبُ 
جياد صناعِة اآلالت، وأْن يكوَن  عن الغرِب والشرِق مًعا. ومن أجل هذا ال بّد من البْدِء 
هذا البْدُء ثورًة صناعيًة وبشكٍل انقاليبٍّ، ال عن طريِق التدرِّج وال عن طريِق السِري يف مراحَل 

 نقطع مسافاٍت يف الصناعِة، أو حىت نْقَطَع مراحَل ومهيًة تـُْرَسُم لنا إلعاقتنا عِن السِري حىت
َننا وبَني الثورِة الصناعيِة.   وللحيلولِة بيـْ

ولكّن ذلَك ال يعين أّن ما عند من مصانِع استخراِج النفِط وتصفيتِه، واستخراِج غريِِه 
عن العمِل حىت نصنَع حنُن اآلالِت. كما أننا  توقف يمَن املعادِن وما شاَكَل ذلَك، جيُب أنْ 
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ال نستطيُع أْن نـُْنِكَر أنَّ لدينا صناعاٍت استهالكيًة كصناعِة الغزِل والنسيِج والسّكِر 
واحملفوظاِت واخلشِب وغري ذلَك، وهذِه الصناعاِت ال تزاُل يف بدايِة النشوِء. ولذلَك ال يرد 

ا ا؟ ألَّ ستظّل كما هَي، ولكن ال نسُري فيها شوطًا أكرب وال نـُْنشُئ  سؤال: ماذا نفعُل 
غريَها، بْل جيُب التوّقُف عنَد حدِّ ما هو موجوٌد منها، وتغيُري الطريِق تغيريًا فجائًيا وحصرُُه 
ب االسترياد، ألنَّ رعا الدولة هلُْم أْن  جتاِه إنشاِء صناعِة اآلالِت، وذلك ال يعين قـَْفَل 

ا يُريدوَن من داخل البالِد وخارِجها، حسَب سياسِة االقتصاِد يف اإلسالِم، بل إّن يشرتوا م
معىن تْغيري الطريِق هَو إجياُد مصانِع اآلالِت، وجْعُلها كأرقى املصانع اآللية، وحينئٍذ حيُصل 

  الشراُء منها، ويتوقف االسترياُد بشكٍل طبيعّي، مْن غِري حاجة ألن متْنـََعُه الدوَلُة.
  لثورة الصناعية:ا
  »أي تغيري أدوات اإلنتاج وعالقات اإلنتاج«

  ضرورة وجود الثورة الصناعية
عدُم وجوِد مصانِع اآلالِت َلدى األّمِة، جيعُل البالَد ُمعتمدًة يف صناعِتها ويف تسليِحها 

ا. ويف ذلَك ضرٌر كبٌري على األّمِة، والدولَ  ُة ُمْلَزمًة على الدَول األجنبيِة، وجيعُلها مربوطًة 
زالِة هذا الّضَرِر. فإجياُد مصانع اآلالت، إًذا، مفروٌض علينا. والطريقُة لتمويِل املشاريِع 
اإلنتاجيِة تتعُني يف أْن تـَْنظَُر الدولُة فيما يلَزُم لألّمِة مْن مصانِع اآلالِت، ّمث تقوُم بدراسِة هذِه 

ذِه املشاريِع، املشاريِع ملعرفِة مقداِر تكاليِفها، ّمث تفرُض  ضرائَب على األّمِة مْن أجِل القياِم 
  ها منها جربًا ومبقاديَر كافيٍة إلحداِث الثورِة الصناعيِة.عوجتمُ 

لشركاِت الكربى لْلُحُصوِل  لدوِل األجنبيِة، و التصاِل  َس أْن تقوَم الدولُة  وال 
واألدواِت واملواّد الالزمِة للمشاريِع على التسهيالِت االئتمانيِة اليت تعين استرياَد اآلالِت 

كثَر مْن اإلنتاجيِة حلٍني مؤّجٍل، على أْن يكوَن مبعاملِة  . وجيوُز بْيُع الشيِء  بـَْيٍع ال مبعاَمَلِة ر
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خِري دْفِع الثمِن. وقْد قاَل علّي سالُم ِهللا عليِه:  َمْن ساَوَم بثمنِني أحُدمها «سْعِر يومِه ألجِل 
يقوَل  كما روى مجَهَرُة الُفَقهاِء أنَُّه جيوُز أنْ . »فْلُيَسمِّ أَحَدُمها قبَل الّصْفَقةِ  ر نِظَرةٌ واآلخ عاجلٌ 

لنسيئِة  لنْقِد بكذا، و َهُب على أحدمها. ذبكذا، فيُ (البيع بثمن مؤجَّل) البائُع: أبيُعَك 
واألدواِت اإلنتاجيِة واملواّد الالزمِة وعليِه فإّن التسهيالِت االئتمانيَة اليت تْعين استرياَد اآلالِت 

ا هَو احلْكُم الشرعّي للبيع  للمشاريِع بثمٍن مؤّجٍل هَي غُري القروِض. واحلْكُم الشرعّي بشأ
  وبثَمٍن ُمؤجَّل فقط.
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  أْخطار القروض األْجنبَّة
  

وما إّن طريَق القروِض األجنبيِة، لتمويِل املشاريِع، أخطُر طريٍق تسلُكه البالُد. 
  استعَمَرْت انكلرتا مصَر إّال عْن طريِق الديوِن، وما احتّلْت فرنسا تونَس إّال عْن طريِق الديوِن.

وقْد كانت الدوُل الغربيُة، قبَل احلرِب العاملّيِة، تسلُك أُسلوَب إعطاء املاِل قْرًضا، مثّ 
  تدخُل عن طريِق الّديِن لتتغْلَغَل يف البالِد.

 1875وسنة  1864وُض اليت اقرتضتها احلكومُة بَني سنة ففي مصَر توالِت القر 
. وجاَءْت بعثُة  لَفْحِص مالّية  1875سنة  »كيف«حىت بلغْت َحنو مخسة وتسعَني مليوً

 مصر، واقرتحْت لضرورِة إصالحها إنشاَء مصلحة للرقابِة على مالّيتها، خيَضُع اخلديوّي فيها
ا، وال يعقُد قْرًضا إّال مبواف لتسّلم املبالغ  1886قتها. وأُنشَئ صندوُق الدين سنة ملشور

املخصّصة للديون مَن املصاحل احمللّية. وتوىل الرقابَة على املاليِة املصريِّة مراقبان: أحدمها 
إنكليزي ملراقبِة اإليراداِت العاّمِة للحكومِة، واآلخُر فرنسّي ملراقبِة املصروفاِت. مث تطّورِت 

ليِف وزارٍة خمتلطٍة يدخُلها وزيراِن أوروبياِن، أحُدُمها بريطاّين لوزارِة املاليِة، الرقابُة الثنائيُة  إىل 
واآلخُر فرنسّي لوزارِة األشغاِل... كل ذلك أدى إىل بسط احلماية من قبل إنكلرتا على 

  مصر.
، ويف أقلَّ من سبِع  (السلطان) ويف تونس اَجته الباي هناَك لالستدانِة من أورو

ٍت بلَغ الديُن مائًة ومخسَني مليون فرنك، فاختذت الدوُل األوروبيُة ذلك حجًة للتدّخِل، سنوا
وأقنعْت فرنسا بتشكيِل جلنٍة مالّيٍة، ووافـََقت إنكلرتا وإيطاليا على ذلك. وصَدر مرسوٌم من 

بتشكيلها من فرنسيَني وإنكليز وإيطاليني، يرأسها موّظٌف تونسي،  1870الباي سنة 
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 ُمهّمُتها توحيَد الدين، وحتديَد الفوائِد، وإدارة املرافِق اليت ُخّصَصْت هلذا الّديِن. وعن وُجعَلتْ 
  هذا الطريِق وصَل الفرنسيوَن الستعماِر تونس.

رساِل خرباَء أّما الطريقُة اليت تُعطى فيها القروُض من ِقَبِل الّدوِل الغربيِة اليوم، فت تّم 
سراِر البالِد االقتصادية، أي اإلحةملعرفة مقدرة البالِد احلالي ، ّمث حتّدُد املشاريُع اليت تنفُق اطِة 

ا تعطي الديَن وتنتظُر ارتباَك الدولِة، مث تتخُذ من ذلَك وسيلًة لوْضِع يدها  عليها القروُض. إ
ا االرتباُك والَفْقُر بعْرِض مشاريَع مع ينٍة، على البالد. بْل هي حتّدُد الطريقَة اليت حيُصُل 

ً تعُني موظفَني من بالدها يشرفوَن على  وشروٍط معينٍة، حىت تؤّدي القروُض إىل الَفْقِر. وأحيا
نفاق كما حصَل يف بعض البلداِن. وهلذا مل تُنِتِج القروُض إّال الفقَر يف البالِد اليت اإل

خذت تنفُق أُلوَف اقرتضْت، وأكُرب دليٍل على ذلَك تركيا وأندونيسيا ومصر، فإّن كال منها أ
ّخٍر ملحوٍظ من  املاليِني من الدوالراِت على املشاريع، ومَع ذلَك فإّن حالَتها االقتصاديَة يف 

  جراء الديون الضاغطة عليها.
رٌز من خالل مجيع التقاريِر الرمسيةِ  اليت نقلتها وسائل  هذا يف أندونيسيا ومصر 

يكيَة هلذين البلدين كانْت سبًبا لتأخرمها ري ألماإلعالم العاملية اليت ُتظهر أّن القروَض ا
، بدَل أْن تكوَن ُمعيَنًة هلُما. كما أّن العديَد من الرجاِل املسؤولَني من األم يكيَني ري اقتصادً

ّن قروَضُهْم سببِت الَفْقَر للبلداِن اليت اقرتضْت منها.   يصّرحوَن 
أحُد قضاِة احملكمِة العيا ألقى القاضي وليام دوغالس،  1962متوز سنة  12ففي 

ً يف اجتماٍع ماسوّين يف س ّن هناَك دوًال كثريًة ازدادْت ياألمريكيِة، خطا اتل أعلَن فيه (
حالتها سوًءا، نتيجًة لتلّقيها مساعدًة أمريكيًة). وقال: (لقْد أصبَح كباُر املسؤولَني يف تلَك 

َء نتيجًة للمساعدِة األم الوقِت ذاته أَخَذ أفراُد عاّمِة الشعِب يهلكوَن  يكيِة، ويفري الدوِل أثر
ت املتحدَة أخذت تفقُد مكانَتها يف الدوِل املتخّلفِة  جوًعا). وأضاَف يقوُل: (إنَّ الوال
لطائراِت والقنابل  اور نكافح الشيوعّيَة خارَج البالِد  ، لقد كنا يف عهِد ترومان وايز اقتصادً
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استخدمِت املساعداُت املالّيُة لرفِع مكانة األقطاعيَني وليَس لتمويِل والبنادِق والدوالرات. وقد 
أعماِل اإلصالِح. وقد صرِفت تلَك املساعداُت يف مساندِة زعماِء اإلقطاِع ال يف مساندِة 

  الشعِب على حتقيِق عدالٍة اقتصاديٍة).
كا على البالِد، وَبْسِط نفوِذها ييكيُة إًذا، هي ُأسلوٌب الستيالِء أمري ري فالقروُض األم

 واختَذْت ُأسلوَب املساعداِت غريعليها، فقد جرَّبِت املساعداِت العسكريَّة ففشَلْت، 
تظّل غَري مشروطٍة، ما فنجحت. ولقد وضَح أن هذه املساعدات غري املشروطة املشروطِة 

ريِع التنميِة يف الدوِل دامْت جزئّيًة، ولكنها ال تظّل كذلَك عندما تقوُم نسبٌة ما من مشا
ستمرار تلَك  املتخلفِة النمو، وعندما يرتبُط تنفيُذ تلَك املشاريِع احليويِة ارتباطًا َجْذرً 

يكا ِمْن فرِض نظاِمها على تلَك البالَد، وَبْسِط ري املساعداِت. بْل تـَُقيُد بشروط متّكُن أم
ا عليها.   سيطِر

القروَض ُتْصَرُف للمشاريِع اإلنتاجّيِة فإّن خطرها على ولو فرْضنا جَدًال، أّن هذه 
ٍق.   البالِد 

  والقروُض إّما أْن تكوَن قصريَة األجِل أو طويلَة األجِل.
أّما القروُض القصريُة األجِل فإّن املقصوَد منها َضْرُب عمالِت البالِد إلجياد اضطراٍب 

 سدادها بعمَلِة البالِد، بْل ال بّد أْن يكوَن فيها، وحَني ُتْسَتَحّق هذِه القروِض، ال يـُْقَبلُ 
لدوالِر أو اجلنيِه االسرتليين، وكالُمها من العمالِت الّصْعَبِة. وقد تعجُز البالُد عِن  السداُد إّما 
ٍت لصناعِتها، فتضطّر  ا يف حاجٍة لشراِء ضرور ا لديها، أو أل ذِه العمالِت لندرِ التسديِد 

لنسبِة لعْمَلِتها، وبذلَك ُتْضَرُب عمالُت البالِد إىل شراِء هذِه ا سعاٍر عاليٍة،  لعمالِت 
فتهبُط قيمتها يف السوِق، وتضطرُّ حينئٍذ ألْن تلتجئ إىل صندوِق النقِد الدوّيل، فيتحّكُم 

ا هَي اليت تسيطُر عليِه ومتلَك ري حينئٍذ يف عملتها حسب السياسِة اليت تراها أم يكا، أل
.أكثريَة  سعاٍر رخيصٍة فتخسُر اقتصادً   أسهِمِه. أو تضطّر ألْن تعِرَض ِسَلًعا يف اخلارج 
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ا ُتوَضُع آلجاٍل طويلٍة عْن قْصٍد، ويُتَساَهُل عنَد  وأّما القروُض الطويلُة األَجِل فإ
استحقاِقها، حىت ترتاكم وتصبَح مبالَغ ضخمًة، يضطرُب بسَبِبها امليزاُن احلساّيب، وتعجُز 

بالُد عن تسِديدها نـَْقًدا أْو َذَهًبا أو أمواًال منقولًة، فتضطّر لتسديِدها أمواًال غَري منقولٍة، من ال
عقاراٍت وأراٍض ومصانَع. وبذلَك متلُك الدولُة الدائَنُة أمالًكا غَري منقولٍة يف البالِد، وتصبُح 

ّيُئ للتدّخِل أو بْسِط النفوِذ. ُ   هلا مصاحلُ 
ا حراٌم: أوًال من حيُث  حىت لو ْمل تـُتّ  َخذ القروُض وسيلًة لالستعماِر واالحتالِل، فإ

نًيا للقاعدِة الشرعيِة القائلة:  ، و ا ر كّل فرٍد من أفراِد املباِح، إذا أوصَل إىل ضرٍر، «كو
  .»ُحرَم َذلَك الفرُد وبقي الشيُء مباًحا

ان أو زلزاٍل، أو أّي أمٍر ولكْن إذا وقَع على الدولة حادٌث طارئ، كمجاعٍة أو طوف
َتَظُر، وخيشى الفساُد أو اهلالُك، فتقرتُض الدولُة حينذاَك املاَل، وإْن ْمل  من األموِر اليت ال تـُنـْ

إّن خَري «ُخيَْش َمفسدٌة يؤخر االقرتاض. والرسوُل صلى هللا عليه وآله وسلم اقرتَض وقاَل: 
االقرتاُض، إّال أْن يوصَل قرٌض من هذه ، فكّل مسلٍم ُمباٌح له »الناِس أحسنُـُهْم قضاء

  القروِض إىل ضرٍر، فيمنُع ذلك القرض فقط، ويبقى حكُم االقرتاِض مباًحا.
لنسبِة للدولِة فإّن الشرَع قد عَني حقوَق بيِت املاِل، وعَني احلقوَق اليت على بيت  أّما 

ماٍل وجب صرفُُه يف مصاِحل  املال: كّل ماٍل مل يتعْني مالكُه فهَو من حقوق بيِت املال، وكل
  املسلمَني فهو حّق على بيِت املاِل.

وعلى هذا فالفرُد ُمباٌح لُه االقرتاض إّال يف وضٍع معٍني يُوِصُل إىل ضرٍر. وأّما الدولُة 
فمباٌح هلا االقرتاُض إذا مل يوجْد يف بيِت ماِل املسلمَني ماٌل، وكانِت املصلحُة تفرُض عدَم 

  التأخري.
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  هيالت االئتمانية:التس

إن التسهيالِت االئتمانية َتعين استرياَد اآلالت واألدواِت الالزمَة للمشاريع بثمن 
مؤجَّل، وال تُعترب من القروض األجنبية، بل هي من التجارة اخلارجية. فيجوز أخذ هذه 

، بل اآلالت أو األدوات بثمن مؤجَّل أكثر من مثنها احلايل على أن ال يكون مبعاملة ِر
يُن على املشرتي  مبعاملة بَيع. مبعىن أنه اليصح أن ُتشرتى اآلالت بثمنها احلايل، وُيكتب الدَّ
ُر  لثمن وبفائدته، كما هو جاٍر اآلن، وإمنا ُتشرتى بثمنها نسيئًة ـــــــ أي مؤجَّل الدفع ـــــــ ويُقدَّ

ل إذا دفع حاًال، ومثن مؤجَّل، إذا كثر من مثنها احلاّيل، أي أن جيعل للسلعة مثنان: مثن معجَّ 
ذا الثمن  لثمن املؤجَّل وُيكتب السند  . وحينئٍذ ُتشرتى السلعُة  أخذ ديًنا ألجل معنيَّ

لثمن احلايلِّ مع فائدٍة معينة ُتضاف إليه.   املؤجل ال 
هذه املعاملة من التسهيالت االئتمانية جائزٌة شرًعا. وجيوز لصاحب السلعة أن جيعل 

لتقسيط لسل   .عّدة آجالو عته مثَنني، مثًنا حالًيا ومثًنا مؤجًَّال أجًال واحًدا معيًنا، أو مثًنا 
ي الثمَنني يَقبل الشراء، وجيوز أن يساوم  ولذلك جيوز أن ُيساِوم البائُع املشرتَي 

ي الثمَنني يَقبل البيع. وهذه كلها مساومة على الثمن وليست بيًعا. ف إذا املشرتي البائَع 
لسعر  عه  لسعر احلايل فقبل املشرتي، أو  ع البائع املشرتي  اتَّفقا على سعٍر معني و
املؤجل فقبل املشرتي، فإن ذلك صحيٌح ألنه مساومة على البيع وليس بيًعا، واملساومة 

أنَّ النيبَّ صلى هللا «جائزة، ألن الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ساوم. فقد روي عن أنس: 
ع قدًحا وحِ ع ملزايدة، وبيُع املزايدِة مساومة. »بثمن يزيد 12لًساليه وآله وسلم    أي 

                                                           
  ِحْلًسا: ِكَساًء. ما يُبسط في البيت تحت ُحّر الثياب والمتاع.  12
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أَما وقد ثبت أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وآله وسلم قد ساوم، فيجوز للدولة ولألفراد يف 
موضوع التسهيالت االئتمانية أن يساوموا البائعني على مثن السلعة معجًَّال ومؤجًَّال، وأن 

لثمن املؤجَّل.   يشرتوها مؤجًَّال بثمن أكثر من املعجَّل، وجيوز أن ُيكتب السنُد 
. فلو قال وكذلك جيوز هلم أن يشرتوا السلعة بثَمنني: أحدمها نقًدا واآلخر نسيئةً 

املشرتي للبائع: اشرتيت هذه السلعة نقًدا خبمسني، ونسيئًة بستِّني. فقال البائع: بعتها نسيئًة 
  قاَل بعتها نقًدا خبمسني، صحَّ البيع. بستني، أو

دة عشرة على مثنها احلاّيل  ال له: اشرتيُت هذه السلعة نسيئةوكذلك لو ق بستني، وبز
خري دفع الثمن، فقال البائع: قَِبْلُت، صحَّ البيع أيًضا.   ألجل 

هذا القبيل،  فالتسهيالت االئتمانية جائزة إذا حصلت على هذا الوجه، وكانت من
أن ال تكون مبعاملة ربوية بل مبعاملة بيع. ألنه جيوز يف عقد البيع جعل مثَنني للسلعة  أي

ُ الواحدة: مثن حاّيل ومثن مؤجَّل، لعموم األدلة الواردة يف جواز البيع. قال تعاىل: { ّ َوَأَحلَّ ا
ٍ  ) وهذا عاّم. فما مل يَرِْد نصٌّ شرعيٌّ على275} (سورة البقرة: اآلية اْلبَـْيعَ  حترمي نوٍع معنيَّ

ُّ اْلبَـْيعَ {من البيِع فإّن البيع يكون حالًال، ألن قوله تعاىل:  } يشمل مجيع أنواع َوَأَحلَّ ا
لنص، مستثناةً البيع، وجيعلها حالًال، إال األنواع اليت ورد نص يف حترميها، ف ا تصبح حراًما   إ

  من العموم.
معجَّل ومثن مؤجَّل، فيكون ذلك حالًال،  سلعة: مثنٌ ومل يَرِْد نصٌّ بتحرمي جعِل مثَنني لل

  أخًذا بعموم اآلية.
، واملتبايعان هنا كا »إمنا البَـْيُع َعْن َتراضٍ «وأيًضا فقد قال صلى هللا عليه وآله وسلم: 

كثر من  لرتاضي. وقدنصَّ مجهرُة الفقهاء على أنه جيوز بيع الشيء  خليار ومتَّ البيع بينهما 
خري دفع الثمن.سعِر ي   ومه ألجل النساء أي ألجل 
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 »نـََهى النيبُّ صلى هللا عليه وآله وسلم صفَقتني يف صَفقة«وما رواه أمحد يف قوله: 
فاملراد منه وجود عقدين يف عقد واحد. كأن يقول البائع: بعتك داري هذه على أن أبيعك 

. ألن قوله: بعتك داري داري األخرى بكذا، أو على أن تبيعين سيارتك، فهذا ال يصحّ 
ن، وقد اجتمعا يف عقد واحد، فهذا ال جيوز.   عقد، وقوله على أن تبيعين دارك عقد 

خري الدفع، وال جعل اإلجياب على مثَنني  دة الثمن ألجل  وليس املراد النهُي عن ز
  والقبول على أحدمها معيًنا.

ع «وأما ما رواه أبو داود من أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال:  َمن 
، فإن معناه أن حيصل بيعان يف سلعة واحدة، »أو الرِّ 13بيعَتني يف بيعة واحدة فَله أَوَْكُسُهما

ن يبيع شخٌص آلخر سلعة بثمن إىل أجل، مث عند حلول األجل وعدم دفع الثمن يؤجِّل 
دة على الثمن املسمَّى سابًقا، أي أن يُعترب مثن السلعة مثًنا البائع  الثمَن إىل أجل آخر، بز

ع بيَعتني يف بيعٍة واحدة. أو أن يبيع شخٌص آلخرنٍ  لٍ أزيد ألجَ  سلعة بثمن  ، فيكون قد 
، فيقبل البا جيل دفع الثمن إىل أجل معنيَّ ئع ويبيعه معنيَّ فيشرتي هذه السلعة، مث يطلب 

نًيا ب ئ األجل. فهذا وأمثاله نسِ ن أكثر إىل أجل مسمى، أي يزيد الثمن ويُ مثالسلعة بيًعا 
وهو الثمن األول، وإالَّ فيكون قد أخذ  ،أي أنقصهما ،بيعتان يف بيعة واحدة فله أوكُسهما

.   الرِّ
وهو أن «وقد جاء يف كتاب (شرح السنن) البن رسالن يف تفسري هذا احلديث: 

حلنطة قال يعين القفيز  14نارًا يف قفيزُيسلفه دي حنطة إىل شهر، فلما حل األجل وطالبه 
الذي لك عليَّ إىل شهرين بقفيزين، فصار ذلك بيعَتني يف بيعة، ألن البيع الثاين قد دخل 

ومهما قيل يف تفسري هذا احلديث فإن منطوقه . »دُّ إىل أوكِسهما وهو األولعلى األول فـَريُ 
                                                           

  أوكُسهما: أنقُصهما.  13
  قفيز: نوع من المكاييل.  14
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حصول بيعَتني يف بيعة، أي حصول عقَدي بيٍع يف عقِد بيٍع واحد، وليس  ومفهومه يعنيان
بيًعا واحًدا بثمَنني يف عقد، وال هو عقٌد واحٌد على مثَنني. وذلك ال ينطبق على البيع 
لدَّين، أي ال ينطبق على التسهيالت االئتمانية اليت تعين شراء اآلالت واألدوات بثمن 

  من الثمن احلاّيل.مؤجَّل على أن يكون أكثر 
ا من التجارة، فهي تدخل حتت  وعلى ذلك فإن التسهيالت االئتمانية جائزة أل

ا شراء سلع بثمن مؤجل لدين ،أحكام البيع وال تدخل حتت أحكام القروض، أل  ،أي 
ا هو احلُكم الشرعيُّ للبيع بثمن مؤجَّل ا أخذُ  ،واُحلكم الشرعيُّ بشأ  خبالف القروض فإ

، سواء أُِخَذ القرُض نقًدا أجنبًيا أو حملًيا، أو ُأِخَذ ِسَلًعا بثمن، مث ُكِتَب  مالٍ  ديًنا ألجٍل معنيَّ
  هذا الثمُن على اآلِخذ ديًنا ألجل، فكلُّ ذلك قروض.

كلُّ «هذه القروض ثبت خطُرها على البالد، ولذلك كانت حراًما، عمًال بقاعدة: 
، أي َحُرمت »رر ُحرَم ذلك الفرُد وبقي الشيُء مباًحافرد من أفراد املباح إذا أوصَل إىل ض

  هذه القروض املضرَُّة فقط.
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ة العّمالّة   الحر
امها في الَعالم   وَسبب ق

  
ا ضّد النظام الدميقراطّي الرأمساّيل، لسببِني اثنِني  احلركُة العّماليُة قامْت منُذ نشأ

  مهّمِني:
إّن النظام الرأمساّيل يضمن حريِة امللكيِة، ويكفُل لصاحِب العمِل احملاَفَظَة على  أوًال:

لتصّرِف كيَف يشاُء، بدوِن أْن يِقَف يف وْجِه استغاللِه واستبدادِه  ملكيتِه، وَيْسَمُح لُه 
  واقٌف، ويده ُمطلقٌة يف كّل ما ميلُك من أمواٍل منقولٍة وغِري منقولٍة.

 اثنِني، إّما صاحب ُمْلِك وُجْهٍد وإّما صاحب ُجْهٍد فقْط، كانْت وملا كاَن الناسُ 
األنظمة الرأمساليُة الدميقراطيُة كّلها ملراعاِة صاحِب املْلِك واحملافظِة عليِه، وال تُعُري أّي اهتماٍم 

  لصاحِب اجلُْهِد ُمْطَلًقا.
عاِم واملسكن واملْلَبِس، عدُم كفالِة هذا النظام للحاجاِت األساسية للناس: كالطّ  نًيا:

يف حاِل العجِز الكلّي أو اجلزئّي، وهذا هو العامُل الكبُري. والعامُل الثاين ظهور الصناعِة يف 
مجيِع أشكاهلا. وحبكِم الواقِع بدأ الناُس يتجّمعون يف مكاٍن واحٍد من بقاٍع خمتلفٍة، ممّا أّدى 

ل   ّنقابِة.إىل ُوجوِد حركٍة عماليٍة مسَّيْت فيما بعُد 
  والواقُع يشَهُد:

ـــــــ أّن التجّمَع العمايل مل يـَُقْم بدافِع القيادِة للبالِد، بل بداِفِع احلاجِة ألْخذ احلّق من  1
.   صاحب العمل الذي حتّكم مبصري العامل اقتصادً ومعنوً
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ٍت واحتاداٍت يف البالد لتجّمِع ا 2 قامة نقا إّال بعَد  لعمالِ ـــــــ مل تسَمِح اُحلكوماُت 
الضغط الشديد مْن هؤالء العمال، وبعد جتمعهْم يف أمكنٍة عديدٍة حساسٍة، للتخريب إذا 

ت النيابية.   اقتضى األمُر أْو للتشاُور يف االنتخا
وملا كاَن الواقُع يشهُد أّن السبَب الوحيَد هو التحّكُم الرأمساّيل الفظيُع يف مصري الفئة 

، كاَن الواجُب يفرُض علينا أْن نالحَظ هذه الظاهرَة وأْن نعطي الِفَئَة العاملة اقتصادً وم املهضومَة حّقها. وإذا ّمت ذلَك ال تبقى حاجٌة هلذه التجمعات العّمالية يف مجيع األنظمة، عنوً
كان رأمساليًة كانْت أو اشرتاكيًة شيوعيًة. وإذا كانْت الِعّلُة تدوُر مَع املعلول ُوجوًدا وَعَدًما،  

لتشريع  زواُل املعلول بزواهلا، أال وهو سْلُب حّق الفئة الكادَحة القائِم على القّوة املسَنَدة 
عطاء هذه الفئة الكادَحة حّقها املعنوّي واالقتصادّي عن طريق التشريع  اجلائر، وذلَك 

  العادل.
 حتاوُل دائًما تقويَة وإذا فّكْر يف هذا الّسلِب، أو اغتصاِب احلقِّ للفَئِة الضعيفِة اليت

نفِسَها عْن طريِق التجّمِع لتناَل حّقها أْو جزًءا منُه، وجْد أّن السَبَب يعوُد إىل جشِع 
  أصحاِب رؤوِس األمواِل، فُهم الذيَن فرُضوا جبشِعِهْم ذلَك التجمَع.

  وقد انقسمِت احلركُة العّماليُة إىل قْسمِني:
تعتُرب أّن مهّمتها  نظام االشرتاكّي والشيوعّي، وهيَ ـــــــ احلركات العّمالية يف ال 1

نتهاِء النظاِم الرأمساّيل، وبقَي عليها أْن ُتساعَد الفئَة احلاكمة، وأْن  األساسيَة قد انتهْت 
تضّحي يف سبيِل بناِء البالِد وتثبيِت النظاِم احلاِكِم. وهي ختتلُف كلًيا عن زميلِتها يف ظلِّ 

وهذا التفكُري ال ينبثُق عن تفكري القاعدِة الشعبيِة العماليِة بل عن الفئِة  النظاِم الرأمساّيل.
احلاكمِة اليت توّجُه البالَد. ومعىن ذلَك أّن احلركاِت العماليَة يف البالِد االشرتاكيِة والشيوعيِة 

  منبثقٌة عِن الدولِة أكثر من انبثاِقها عن الطبقِة العاملِة.
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لسياسِة اخلارجيِة ـــــــ احلركات العمال 2 ية يف النظام الرأمساّيل الدميقراطّي، وهي تتأثّر 
ا تبقى ساكنًة،  لّرْغِم من استقالهلا فإ ا يف الداخِل دولة ضمَن دولٍة. و التأثر الكلّي، بيد أ

رّكوَن أو كثريًا ما تبقى ساِكنًة، إزاَء العدواِن الذي تقوُم بِه دولٌة مْن ُدَوهلا، إّال إذا كاَن احمل
السياسيوَن يريدوَن غري ذلك، فتِقُف عنَد حدِّ االنتقاِد فقط وال تتخطاُه إىل تدابري عملية 
ا ال تستطيُع أن  رادعة. ويف الوقت نفِسِه تعيب احلركاِت العَماليَة يف اجلناح الشيوعّي 

ّن التكتالِت العّماليةَ  ا. وهذا ما جيعُلين أُؤمن  يف اجلناحِني الغرّيب  تنتقَد واِقَع حكوماِ
ا، ولكنها خمتلفٌة يف السياسِة الداخليِة،  ة يف السياسِة اخلارجيِة. مَن حكوما والشرقّي مسريَّ
فاحلركاُت الغربيُة هي غُري احلركات الشيوعية. ويعوُد ذلَك ألساِس املبدأ، فاملبدُأ الرأمساّيل 

ذا االضطهاِد، وعندئٍذ ينتهي األمُر إىل يضطهُد العامل، وهذا حياوُل بدورِه أن يتخّلَص مْن ه
  إرادتِني متناقضتِني يتبلَوُر يف الصراِع الداخلّي.

ولكّن املبدأ االشرتاكّي الشيوعّي ُيصفي أصحاَب رؤوس األمواِل عندما يطبُق 
ٍت وال  االشرتاكيُة، فال يبقى سوى العمال. وإذا كاَن األمُر كذلَك فال تبقى حاجٌة إىل إضرا

هجسرت «وال حتكيٍم. وإليكم هذا املثال: لقد اجتمعُت يف الدامنارك مبكاٍن يُدعى  وساطةٍ 
مساعد  »هربرت بتلتاز«يف مدينِة (أيلزانور) مَع سيٍد مسؤوٍل من أملانيا يُدعى  »بكاد

السكرتِري العام يف االحتاد املهين التحالفي العماّيل احلّر. سألُتُه سؤاًال أماَم ممثلني عن آسيا ما 
ا  هَو موقُف االحتاد احلر جتاَه الالجئَني العرِب الفلسطينيني، وما هي اخلطواُت اليت ختطو

م إىل بالدهم؟ فاندهش أّوًال لسؤايل واْستَـْفَهَم: أَو ليَس الذي يْسألُه مندوً عِن احتاٍد  إلعاد
؟ فقلُت لُه: أ مندوٌب عْن أكِرب احتاٍد يف ل بناَن، وهو عضٌو يف مشرتٍك مَع االحتاِد احلرِّ

ــــــ يف االحتاِد املذكوِر، وإسرائيُل عضٌو فيِه،  االحتاد احلّر. فضحَك وأجاَب: أنتم ـــــــ كما تعلُم ـ
ولذلَك ال نْقِدُر أْن نتحيَز ألحِد الطرفِني! فلما الحَظ، يف وجوِه املندوبَني اآلسيويَني، أّن 
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قاَل: إننا كاحتاٍد ال نقوى على حلِّ املشاكِل جوابَُه غُري ُمْقِنٍع ضحَك ضحكًة عاليًة و 
  ).7/11/1966السياسيِة (

حلقِّ  ولكّن بْعَض القادِة النقابيَني يزعُم أّن احلركَة النقابيَة ْمل تُعْد مقتصرًة على املطالبِة 
عادِة اعتبار فرٍد ما، أو احملافظِة على كرامِة مجاعٍة ما، بِل احلركُة  العماليُة ُتْسِهُم املسلوب، أو 

كَرب ِقْسٍط يف تقّدِم احلياِة البشريِة وازدهارِها يف الّداخِل واخلارِج. وهذا الّزْعُم غُري  اليْوَم 
  صحيٍح ألموٍر ثالثٍة:

ـــــــ ازدهاُر البلِد وتقّدُمُه ال يـَُعّد من خصائِص فَئٍة شعبيٍة، بْل هو مْن خصائِص الفَئِة  1
تسّلَمِت احلْكَم على أساس تقّدم البلد وازدهاره يف الداخل وحتسني عالقاته يف احلاكمة اليت 

  اخلارج. وذلك ال ُحيسُب مْن خصائص الفَئة العماليِة.
ـــــــ إّن األمواَل اليت ُجتمُع مَن االشرتاكات والتربَعات وما شابَه ذلَك هَي وْقٌف للفئة  2

ا يف أشياَء ُأخرى.العامَلة اليت مجَعْت منها، وال جيوُز ا   لتصّرُف 
نيٌة تُعارُض احلكَم وتنتِقُدُه وتسعى  3 ـــــــ أ ال أنكُر على األّمة أْن يكوَن فيها فئٌة 

للوصول إليه يف سبيل فرِض األْحسَن، ولكين أُعارض وجوَد كتلٍة طبقيٍة يف احلْكم، ألن 
الكتلَة اليت تضّم مجيَع أفراد الشعب وحتمُل الصراَع احملّرَم يف األّمة هو الصراع الطبقّي، ولكّن 

ِحَيٍة ُأخرى فعالَقُة العامل  أفكارًا  للبناء حية ومن  ضرورٌة ال ُيستغىن عنها. هذا من 
لعامل ليَسْت قائمًة َعَلى أساٍس فكريٍّ، بل على أساٍس مصلحّي. والعامُل الذي نراُه اليوَم 

ُع عنُهم بَوْحٍي فكريٍّ، بل ألّن واقَعُه حيتُم عليه هذا، فإذا يُداِفُع عن قضا العّمال ال يُدافِ 
ألمس  أصبَح غًدا من أصحاب املصاحل فإنه سوف يقُف جبانِب الفئة اليت كان يُقاوُمها 

  حلماية مصاحله.
ٍر يْسعى دائًما حلماية مصاحله. صْ والنتيجة إًذا هَي: اإلنساُن إنساٌن يف كّل عصٍر ومِ 

صلحية دائمٌة ما داَمت املصلحة، ويف حال انتهاء املصلحة تنتهي العالَقُة. والَعالَقُة امل
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واإلضراُب هَو الوسيلُة الوحيدُة حلماية مصاحل العّمال، وقد مسَُِح به يف النظام الدميقراطّي، 
  وهذا السماُح فـََتَح يف النظام ثغرتني.

ت البالد. 1 ُت بدأْت تؤثـُّر على اقتصاد   ـــــــ اإلضرا
ُت حتّولت إىل مصلَحة النظام االشرتاكّي الشيوعّي، ال إىل مصلحة  2 ـــــــ اإلضرا

  النظام الرأمسايل لثالثة أسباب:
ا ملصلحتهم السياسية. ت، وكثريًا ما حيّولو   (أ) احلزبيوَن يندّسوَن يف اإلضرا
ة خطوٍة لنز (ب) يعتربوَن كّل اصطداٍم بَني الفئة العاملة وأصحاب رؤوس األموال مب

  تقدميٍة حنو االشرتاكية.
ت. وهذا ما الحَظهُ  ت النقا  (ج) ينربوَن لنشر أفكارِهْم، وللمزايدات أثناَء أضرا

ِت املتفاقمة من املوّجهوَن يف النظام الدميقراطّي وختّوفوا منُه، فحاولوا أْن حيّدوا  موجَة اإلضرا
ت: الوس اطة، وهي هيئٌة تعينها الدولُة لتقريب يف البالد، فقالوا جيب أن يسبَق اإلضرا

بَني وجهات النظر بني العّمال وأصحاب العمل. وبعَد الوساطة ُخيَيّـُر العماُل، إذا مل يوافقوا، 
لتحكيم فقراُر هيئة التحكيم ُمْلزٌم للطّرفني. وهيئُة التحكيم  اإلضراب والتحكيم، فإن قبلوا 

أصحاب الَعَمِل والّدولة. ويُلزُم القانوُن يف بعض البْلدان هذه مؤلَّفٌة ِمْن مندوبني عن العّمال و 
لُقّوة. وقد َبدأ تْطِبيُق هذه املراِحل يف مجيع البالد التابِعة للنفوذ  لتحكيم، ومينُع اإلضراَب 
الغرّيب. ونشأْت عندهم مشكلٌة من الوساطة تتلَخُص يف أن الفئة الكاِدحة ال متلُك الثّقاَفَة 

ا صاحُب الَعَمل، فأنشئت املعاِهُد العّماليُة والّدوراُت الثّقافيُة ِلَرْفع املستوى الثّقايفِّ اليت ميلُكه
عند الِفئة العاِملة. ويْعَتربُوَن ذلَك تركيزًا للنظام الدميقراطّي يف البالد. لكّن الذين حيملوَن 

ُمسّكًنا مؤقًتا وحواجز أماَم األفكاَر االشرتاكيَة الشيوعية يعتربون كّل هذه اإلجراءات ْختديرًا و 
  عجلِة االشرتاكية.
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وأّما ما ُيسّمى مبشاكل العّمال فال ُوجوَد له يف اإلسالم، ألّن املشاكَل هذه َنَشأْت 
َعْن َجْعل ُمستوى املعيشة يف أدىن حّدها األساسّي لتَـْقدير ُأْجَرة األجري. فما كاَن الُعّماُل 

ُخُذون ألجراء حىت القى هؤالء األجراُء الَعَنتَ تـُْبِقيهْم أْحياَء ليَـْعَملوا. وقد قاَم ذلك على اْسِتْبداِد  15بـُْلَغةً  ُخُذوَن ُأْجَرًة وإمنا  واإلرهاَق والظّْلم واْسِتغالَل  16أصحاِب األعمال 
د َعَرِقهم وُجْهدهم، فَنشأ التذّمُر الّشديُد وظهَرْت فْكَرُة االشرتاكية كي تـُْنصَف العامَل يف حتدي

وْقت الَعَمل وأُْجرته وحّق الّتداوي والُفْرصة السنوية إخل... واْضطُّر الرأمساليوَن إىل إْدخال 
التْعديالت على ُحرّيّة املِلكية والَعَمل. ومل يبَق عندئٍذ ُمستوى املِعيشة عنَد أْدىن َحّده 

ْدُف إىل الّرّد األساسّي يف تـَْقدير أْجر األجري. وأُْدِخَلْت على ُعقود الَعَمل َقواعدُ   وأْحكاٌم 
على االشرتاكية ومواجهتها يف ِمحاية العمال وإْعطائهم ِمَن احلُقوق ما مل يُكْن هلم ِمْن قـَْبُل،  
ت واإلضراب. وأُْعطَي العّماُل فوَق ذلك تقاُعًدا وإكرامياٍت  كُحرية االْجتماع وتكوين الّنقا

اية اخلْدم ة. ومعىن ذلَك أّن مشاِكَل الُعّمال تـََوّلدت عن وتْعويضاٍت عائِليًة وتْعويضات 
توى مساّيل القائُم على حرية امللكيِة والَعَمِل، وَجْعِل ُمسْ أاألساس الذي يُقوُم عليه النظاُم الر 

املِعيشِة عند أدىن حّدِه، وهو األساُس الذي يـُبـَْىن عليه تـَْقديُر أْجِر األجِري. وستظّل هذه 
ائمًة ما َداَمت الَعالَقُة بني األجِري وصاحب العمل َمْبِنيًة على أساِس املشكالُت العّماليُة ق

هذا النظاِم. وما هذه املَسّكناُت سوى ترقيعاٍت إلْسكاِت الُعّماِل، والُوُقوِف يف َوْجِه املبادئ 
ِه. االشرتاكية. وهذا الرتِْقيُع طبيعّي إذ هو حماولٌة من النظام الرأمساّيل للُمحاَفظِة على بقائِ 

طٌل، وما هي يف  ّن تلَك التنظيمات واإلجراءات عالٌج ملشكالت الُعّمال َزْعٌم  والّزْعُم 
  احلقيقة سوى ختديٍر لتْهدئَة العّمال.

                                                           
  بُلغة: ما يكفي من العيش وال يَْفُضل.  15
  العَنَت: الوقوع في أمٍر شاّق.  16
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لكّن ذلَك كّلُه مل يكْن يف اإلسالم ألنه ليس فيه حريُة ملكيٍة وحريُة َعَمٍل، بل فيه 
َحُة ِمْلكيٍة وَعَمٍل. وهناَك فْرٌق شاسعٌ  َحٌة ألصَي سبٍب كان. وأّما ميلَك  بـَْينهما ألّن حريَة امللكية إْطالُق يد اإلنسان يف أْن إ َحُة امللكية فهَي إ ل الّتمّلك، فاملِلكيُة ِفْعٌل ِمَن أْفعال إ

حُة، فلكّل ُمسلم أْن ميلَك، لكّن كْيِفيَة التمّلك ُمَقيَدٌة مبا نّص الشرُْع  اإلنسان، وُحْكمها اإل
حُة املِلكية ليست إطالَق يد اإلنسان يف أْن ميِلَك ما يشاُء، وأْن يُنّمي امللَك كما  عليه. فإ
يشاُء، وأْن ميِلَك أّي عٍني ُمعيَنٍة مبا يشاُء، َبْل هَي حمصورٌة يف حّق اإلنسان ألْن ميِلَك، أي يف 

ف حريِة امللك القائمة على أْصل التمّلك ال غري، وأّما يف غري ذلَك فهَي ُمَقيَدٌة. وهذا خبال
يِّ سبٍب كاَن.   تْرك الشخص حرا يف أْن ميتّلَك ما يشاُء، و

َحُة فلكل ُمسلٍم أْن يـَْعَمَل،  أّما الَعَمُل فإنُّه فعٌل ِمْن أْفعال اإلنسان، وُحْكُمُه اإل
ْحكاٍم ُمَعيَنٍة. لَعَمل للُحُصول على املال ُمقيدٌة  جرًا أو  ولكّن كْيِفيَة قياِمه  فلُه أْن يـَْعَمَل 

حكام الّشرْع: فال يصّح أْن  لَعَمل جيُب أن يكوَن ُمقيًدا  زارًعا أو أجريًا، إّال أنه يف قيامه 
، أو الِقمار، أْو أّي َعَمٍل َحرََّمُه  يعَمَل بصناعة اخلمْر، أْو بزراعة احلشيش، أو أن يتعاطى الّر

َحُة ألصل الّشرُْع، حىت لو عِمَل يف املباح ْحكاِمها. بناًء على ذلك فاإل ات فإنُه ُمقيٌد 
ْحكاٍم ُمعيَنٍة، وممنوٌع عليه أْن يْعَمَل بغِري هذه  الَعَمل فقط، وأّما كْيِفيُة الِقيام به فُمقيدٌة 

  األحكاِم.
حة العمل عن حرية العمل اليت ترتُُك الشْخَص غري مقّيد يف أْن  ذا املعىن ْختَتِلُف إ

َحة ي ْعَمَل أّي َعَمٍل كاَن، وعلى أيّة كْيِفّيٍة يراها. ومن ذلَك كّله يتبُني الَفْرُق الواسُع بَني إ
َحة الَعَمل وحريِة الَعَمل.   امللك وحرّيِة امللِك، وبَني إ

وال تـَْنشأ يف اإلسالِم مثُل هذه املشاكِل اليت حيِمُلها النظاُم الرأمساّيل، ألّن املِلِكيَة 
والعمَل يف اإلسالِم مقيداِن مبعامالٍت تـَْرَفُع املنازعاِت من األساِس، فال تـََقُع هذه املشكالِت. 

األجِري وصاحب العمل، إىل  وِمْن بني هذه املعامالت أْحكاُم اإلجارَِة اليت تُنّظُم العالَقَة بنيَ 
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جانِب األحكاِم األخرى لألعماِل، كأْحكاِم التجارِة والزراعِة والصّناعِة، واألْحكام األخرى 
ن، فال حيتاُج األمُر إىل قيوٍد تـَُقيُد صاحب العمل أْو ش، كأحكام النّـَفَقة ورعاية الشؤو للَعيْ 

ْقديُر األْجرة لألجري ُهو اجلْهُد الذي يـَْبذلُُه تُقيُد األجَري. كما أّن األساَس الذي جيري عليه تَـ 
، وهلذا ال أثَر الْسِتْعباِد أصحاب  األجُري يف الّسوق العاّم، ال مستوى املعيشة عند أدىن حدٍّ

َعَرقهم وُجْهدهم، فاألجُري وُموّظُف احلكومة سواٌء بسواء.  العمل لألجراء وال اْسِتغالل
ْخُذ أْجره كما هو مُ  تمع لدى الناس، فإن اختلَف األجُري وصاحب واألجُري  قّرٌر ملثله يف ا

يت َدْوُر اخلرباء لِتْقدير أْجِر املْثِل. وهؤالء اخلرباء ْخيتاُرهم الّطرفاِن، فإْن مل يتِفقا ْختتارهم  العمل 
  الّدْولُة ويـُْلَزُم الّطَرفان مبا يقولُُه اخلُرباُء.

وُز قياًسا على عدم جواز التْسعري للسلع، ألنَّ وأّما حتديد األجرة من احلاكم فال جي
اجلهود كالسلع تعرض يف سوق العمل، وحتدد األجور كما حتدد األسعار وفًقا لقانون العرض 
َفَعة، كما هو الّثَمن ُمقابل السلعة. وكما أّن  عتبار أن األْجرَة تكون ُمقابَل املنـْ والطلب، 

  ا طَبيعًيا، فكذلك ُسوُق املناِفع لألجراء تـَُقّرُر األْجرة.سوَق السلعة تُقّرُر ِسْعرها تْقديرً 
َح  لنسبة حلرية االجتماع، فقد أ أّما احلقوُق اليت أْعطَْتها الرتِقيعاُت الرأمساليُة للعمال 

  الّشرُْع لكل الّرعية أْن ْجيتِمعوا، أَُجرَاَء كانوا أم َغَري أُجراَء.
ُت الحاجَة هلا يف اإلسالم ما داَم الظّلُم غَري َمْوجوٍد وذلك برعاية الّدْولة  والّنقا

م.   لشؤون الناس مهما كانت طبقا
وال حاَجَة حلّق اإلضراب أيًضا، ألّن اإلجاَرَة من الُعُقود الالزَمة ال اجلائِزَِة، فال جيوُز 

، فإْن مل يـَُقْم به لصاحب العمِل أو لألجِري َفْسُخ الَعْقِد، وعلى األجِري القياُم مبا اْسْتؤِجَر عليه
  فال يستِحّق األْجَرة، وهلذا ال حاجَة لإلضراب.

وما التقاعُد واإلكرامياُت والتْعويضاُت إّال ِمْن تـَْرِقيعاِت الرأمسالية لتْخفيف ظُْلم النظاِم 
وال تبقى الرأمساّيل، ألّن َمْن يـَْعَجز َعن الَعَمل، يف اإلسالم، يْستِحّق أّخَذ ِكفايَِتِه ِمَن الّدْولة، 
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هناَك حاجٌة لتقاُعٍد وإكرامياٍت وتْعويضاٍت. والقياُم مبا يلزُم إلْشباع احلاجات األساسية َحّق 
ا ِمْن رعاية الشؤون ولْيَست  على الّدْولة لكّل َمْن يـَْعَجُز عنها ال على صاِحب الَعَمل، أل

ت، فكّلُه على الّدْولة على صاحب الَعَمل. وأّما ما حيتاُج إليه الُعّماُل من ضماٍن من ال ضما
م يف حال ُخُروجهم ِمَن الَعَمل فإنّه على الدولَة،  ال على صاحب الَعَمل. وأّما ضماُن نـََفقا

 عليها أْن تُوِجَد هلم أعماًال، فإْن مل تُوجْد هلم ما حيتاُجوَن إليه من عمٍل كانوا إذ املْفُروضُ 
  كاُم النّـَفَقة.عاجزيَن ُحْكًما، وحينئٍذ ُتطبُق عليهم أحْ 

داُت السّنويُة املْوجوَدُة يف نظام احلكومات فجزٌء من النظام الرّأمساّيل، وهي  وأّما الّز
 ، ا َسَنوً قصًة، مث يَزيُدو ها  م يُقّدرُوَن درجَة املوّظف ِمبقدار أُْجرته فيـُْعطونَُه إ خداٌع. أل

اية هذه الَدَرَجةعّدة وبْعَد سنواٍت  ُخُذ ُأْجَرَتُه املقّدرََة له حَني بدأ الَعَمَل، يصُل إىل  ، أي 
َدًة َسَنويًة. أّما اإلسالُم فإنُه يـُْعطيه ُأْجَرتُه اليت يستحقها كّلها حسب الّسوق  ويْعَتربوَن ذلَك ز

  من أّول يـَْوم يبدأُ فيه الَعَمَل.
ـــــــ وهي املشاِكُل اجلاريَُة اآلَن إّن مجيَع ما يـُْبَحُث ِمْن شُؤون الُعّمال يف النظام الرأمساّيل 

 وجوَدُه ال يتأثـُّر، وذلَك يف املصاِنِع واملعاِمل ـــــــ غُري وارٍد يف ْحبث األجراء يف اإلسالم، ألنّ 
ِبكفاَلة  تالف األساس الذي يقوُم عليه تـَْقديُر أجْر األجري، والْختالِف اجلهة اليت تـُْلزمُ الخ

ِتالف مفهوم الّدْوَلة يف اإلسالم خاد األْعمال ملْن ال َعَمَل هلم، والالُفقراء والعاجزيَن، وإلجي
عنها يف الدميقراطية، إذ هي يف اإلسالم ُمؤّسسٌة واِحَدٌة تُباشُر بنَـْفسها كّل ما يتعّلُق برعاية 

  الشؤون. ويف الدميراطية هي مؤّسساٌت ُمتعّددٌة ُتشرُف عليها ُمؤّسسٌة واِحَدٌة هَي احلكومُة.
َح للُمتعاِقَدْيِن فيها أْن م َح اإلجارََة، وأ ن هذه اخلطوط العريضة يتبُني أّن الشرَع أ

. »املسلموَن ِعْنَد ُشُروطهم«َيْشرتطا ما يشاءان. وقد قال الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم: 
َفَعة اجلُْهد، وَجَعَل الّسوَق  العاّم ملناِفع اجلهود وقد َجَعَل اإلسالُم تقديَر األجرَة على أساس َمنـْ

ذا  اَحلَكَم إذا اختَلَف املتعاِقداِن، وألَزَمهما مبا تفرضُه هذه السوق حسب تقديِر اخلرباء. و
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َح لصاحب العمل واألجري أْن يْبُذال  األسلوب َقَطَع املنازعات يف معامالِت األجارة كّلها، وأ
  نشاطًا غَري حمدوٍد يف اإلنتاج.
َىن عليه تقديُر األجرة لألجري:األَساُس الذي يُـ    بـْ

أمثان السلع ال جيوز أن تكون هي األساس لتقدير أجرة األجري، وإالَّ وجب أن تكون  
كفايته على صاحِب العمل الذي عليه أن يضمنها له. كما ال جيوز أن ترتبط كفاية األجري 

تج ما يكفيه. ومبا أن  نتاجه مطلًقا إْذ قد يكون ضعيف البنية أو اإلدراك فال يقدر أْن ين
كفاية كل إنسان هي جزء من رعاية شؤونه فتكون كفايته على الدولة ال على صاحِب 

  العمل وال على أساس اجلهد الذي يبذله.
وال يقال: إّن هبوَط أْسعار الّسلع اليت يـُْنِتجها األجُري تؤّدي إىل خساَرة صاحب 

تنزُل  لك يف املدى القصري ظاِهُر احلكم، فرمباالعمل، وهذه تؤّدي إىل إْخرَاج العاِمل، ألّن ذ
ر املْقِبل لِقّلتِه، فإذا َرَفَع صاحب ْرض، ورمبا تـَْرتَِفُع يف الّشهر لكثرة العَ السلُع يف هذا الّشه

تِفاع األسعار األْجَرَة اليت يريُدها حبّجة ار العمل ُأْجَرَة األجري أْو أْنزهلا، يكوُن َقْد وَضَع 
  ك يكوُن األجُري موضوًعا ْحتَت رْمحة صاحب العمل، وهذا هو التحّكم.، وبذلواخنفاضها

على أّن اْرتِفاَع األسعار واِخنفاضها ال يُؤثـُّر على صاِحب املْزَرَعة، أو املْصنع يف املدى 
ما فال يرُد موضوُع اخلسارة مطلًقا، وإمنا ينشأ التأثُري إذا حصَل  القصري، وال يؤّدي إىل خسار

اِر السلعة يف السوق كّلها، أْو حَصَل هبوٌط يف السوق احمللّية، وكالمها ال يُؤثـُّر إال هبوُط أسع
يف املدى الطويل، ويف هذا املدى حتُصُل اخلساَرُة وُيصبُح َخَطُر إخراج العامل من املصنع 

َبَطِت قائًما. أما يف املدى القصري فال حتُصُل خسارٌة ُمْطلًقا، وال حتُصُل خسارٌة أيًضا إذا هَ 
السلعُة يف بلد دوَن بلد، أو بعض السلع دوَن البعض اآلخر يف السوق احمللية، وإذا حصَلْت 
ثٌري على األْجرَة من  خسارٌة للسلعِة يف السوق كّلها، ولو يف املدى الطويل، فال حيُصُل 

ثٌري على ُأْجَرة إنتاج تلَك السلعة فقط، فينتهي األْمرُ   إىل إبعاد حيُث هي، وإمنا حيُصُل 
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العامل. وإذا َهَبَطْت مجيُع السلع يف السوق احملّلية كافًّة، أْو فيها ويف غريها، فَسيَـْتبُع ذلك 
ـــــ   بُط األجرُة عندئٍذ ُهُبوطًا طبيعًيا. وهذا اهلبوُط يـََقُع لألجري ــ هبوٌط يف سوِق الثمِن كّلها، و

لعاّمُة للسلعة واملنفعة هي اليت تـَُقّدر الثمن كجنس ـــــــ ال ألجٍري ُمَعّني. وتكون السوُق ا
  واألْجرَة.

ويتّم تباُدُل التأثِري بَني الّسوِق العاّمِة للسلعِة وللمنفعة ِمْن َجّراء وْحَدة املِْقياس بينهما،  
كما يتّم هذا التأثُري بَني السوق العاّمِة للسلعة والسوق نفسها ملنفعة األجري إذا هبطت قيمُة 

  تَخذ مقياًسا هلما أو اْرتـََفَعْت.النْقد امل
ثـَّرْت  لثَّمِن، وإمنا يعين أّن الّسوَق العاّمَة ملنفعة األجري  وهذا ال يعين اْرتِباُط األْجرَة 
هلبوِط، بعدما حصَل للسلعة يف السوق العاّمِة هبوٌط على املدى الّطويل. وال يـَُعّد ذلك 

ُر أحدمها على تْقدير اآلخر يف السلَعة الواحدة، بل وال يف اْرتِباطًا بينهما، حبيُث يتوّقُف تقدي
  السلع كّلها.

يف األَساِس الذي بـََنوا عليه تقِدير  خطأ الرأمسالّيَني واالشِرتاكّيني
  األجرة

الرأمسالّيوَن يدفعوَن للعامِل األْجَر الطبيعّي، واألجُر الطبيعّي عندهْم ما حيتاُج إليه 
أدىن حدودها، أْو يزيُدوَن هذا األجر إذا زادْت تكاليُف املعيشِة يف العامُل من املعيشِة يف 

إذا نـََقصْت. فأْجُر العامِل عندُهْم يُقّدُر حبسِب تكاليِف  أدىن حدوِدها أيًضا، ويُنقصونه
املعيشِة، وذلك بغضِّ النظِر عِن املنفعِة اليت أّداها ُجهُدُه. وقد فـََعلوا ذلك ألنـُّهْم بـََنوا األجَر 

جرِة األجري،ع وهلذا فإّن األجراء حبسب  لى البيِع، فأّدى هذا إىل حتّكِم أمثاِن احلاجياِت 
هذا النظاِم، أي جْعل مستوى املعيشِة أساًسا لتقديِر أجِر األجِري، سيظّلون حمُدودي امللكيِة، 

لنسبِة للجماعِة اليت يعيشون بينها، سو  م يف أدىن حّدها  اٌء كانِت واقفني ِعند سّد حاجا
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م األساسية فقْط، كما هي حاُل األجراِء يف البلداِن املتأّخرِة ماد   األجرُة يف حدوِد حاجا
م األساسيِة والكماليِة كما هي حاُل العّمال  كمعظم البالِد اإلسالميِة، أو يف حدوِد حاجا

  اسُب مع واقِع األجِري.يكا، وهذا ظُْلٌم ال يتنري يف البلداِن املتقّدمِة ماد كأورو وأم
ْم يف دفِع األجرِة  من كلٍّ حسب قّوتِه، أْي ُقْدرتِِه، ولكلٍّ «أّما االشرتاكيوَن فقاعد

وقْد فـََعُلوا ذلك ألنـُّهْم بـََنوا اإلجاَرَة على بيع اإلنتاج، . »بنسبِة عمِلِه، أي مبقداِر ما يُنتجُ 
أيِّ حاٍل، ألّن إنتاَجُه إْن كاَن قليًال، الخنفاِض  فأعطوا العامَل مبقدار ما يُنتُج، وهو ظُْلٌم على

خذه إىل حد كفايته  أسعار السوق للسلعِة اليت ينتجها فقد ظلم األجري، وقد ال يصل ما 
فيضطّرر إىل ترِك العمِل. وإْن كاَن إنتاُجُه كثريًا الرتفاع أسعار السوق يف السلعة اليت ينتجها 

َحُه ذهبت إىل األجري، بدون أْن يكوَن له فيها حّق. وهلذا  فقد ظلم صاحب العمل، ألّن أر
ألجِر الذي يُباُع بهِ  نتاِج العامِل، أي  ما ينتجُه يف السوِق، ظُلًما، فوَق   كاَن تقديُر األجرِة 

لرجوِع إىل واقعه جنُد أنُّه إمنا يبذُل ُجْهًدا  كونِه خطأ، وذلَك ملخالفتِه واقَع األجِري. و
هو األساَس، ولكّن   الذي يبُذلُهى سلعة، أو على ُجْهد آخر، فيكوُن جهدهُ للحصوِل عل

هذا اجلُْهَد ال يـُْبذُل ألنُه ُجْهٌد، بل ملا فيِه مْن منفعة، فتكوُن منفعُة اجلُْهِد هَي األساَس 
ا حمّل التداُول، واجلُْهُد إمنا يـُْبَذُل مْن أجِلها، وعليِه  تكوُن منَفَعُة أصالًة، ال اجلْهُد نفسُه، أل

األجِري هَي األساَس الذي يُبىن عليِه تقدير األْجِر، وهذِه املنفعُة للجهِد، كالسلعِة، هلا سوٌق 
سعاِر تلَك السوِق.   عاّمٌة تْطَلب فيها، وجيري التبادل داخَلها، وتُقّدُر أسعارها 

عليِه مْن وجوِد ما وهلذا نرى أنُّه كما ال يصّح وضُع تسعري جربّي للسلعِة، ملا يرتّتُب 
لسوِق السوداِء، ومْن ضرر على اإلنتاِج كذلَك ال يصّح أْن تُقّدَر أسعاٌر جربيٌة ملنافِع  يسّمى 

  اجلهوِد، ملا يرتتُب على ذلَك من ضرٍر للثروِة يف حتديِد اإلنتاِج والوقوِف يف وْجِه النشاِط.
َرَك تقديُر مثِن منَفَعِة اجلُ  ْهِد، أي ُأجرََة األجِري، ملا تفرضُه السوُق ولذلَك ال بّد أْن يـُتـْ

العاّمُة ملنافِع األجراِء. وكما جيري الَبيُع والشراُء برتاضي املتبايعني، كذلَك ينبغي أْن جيري 
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استئجاُر منافع اجلهود برتاضي األجِري وصاحب العمل، واتفاِقهما على األجر، وهو األْجُر 
ن ُمْلَزَمِني بِه.  لسوِق العاّمِة املسّمى، ويكو وإذا مل يتفقا على األْجِر أُلزِما مبا يقوُلُه اخلرباُء 

ملّدِة اليت يتفقان  ، بل مربوطًا  ملنفعِة اجلهوِد. إّال أّن هذا األْجَر ال ينبغي أْن يكوَن أبدً
لَعَمل الذي اتفقا على القياِم بِه. فإذا انتهِت املّدُة، أو أُجنَز العمُل،  يبدُأ تقديٌر عليها، أْو 

جديٌد لألجرِة حسَب السوِق العاّمِة ملنافِع اجلهوِد عنَد التقدير. هذا هو واقُع األجِري، وهذا 
  هو األساس الذي جيري عليِه تقديُر أُجرتِِه.

  التأمينات االجتماعية يف الرأمسالية:
لدى املبادئ الفرُق هائٌل بَني ضمانِة اإلسالِم للحاجاِت األساسيِة، وحماولِة الضمانِة 

لضماِن االجتماعّي والعدالِة االجتماعيِة،  األخرى. فالرأمساليُة حاولْت إجياَد ما يسّمى 
  وأوجدِت التأميناِت االجتماعيَة.

  واهتماُم الدولِة ينصبُّ على صنفِني من الرعيِة اليت حتكمها ومها:
عّماُل الدائموَن يف ـــــــ ُمستخدمو احلكومِة، ومستخدمو املؤّسسات العاّمِة، وال 1

آلالِت الزراعيِة من عّماِل املزارِع. وبعضهم يُْدِخُل  املصانِع واملعامِل، والعّماُل الذيَن يشتغلوَن 
الكثَري مْن عّمال املزارِع، وال يُدِخُل يف ذلَك عّماَل املقاوالت والشحن والتفريِغ، والعماَل 

آلالِت. والعماُل الذيَن املؤقتَني، وبعضهْم ال يُْدِخُل من عماِل امل زارِع إال الذيَن يشتغلوَن 
ْجر.   يدخلوَن يف التأميناِت االجتماعيِة من هؤالِء هُم الذيَن يشتغلوَن عنَد غريِهْم 

ـــــــ الفقراُء واحملروموَن: هذان الصنفان فقْط مها اللذان يدخالن يف التأمينات  2
م ملساعد تّم الدولة  . أّما كيفيُة اهتماِم ، وما عداهْم ال يستحّق االهتمامماالجتماعيِة، و

لعّماِل فال يتعّدى إعطاَء العامِل تعويًضا، مع معاٍش شيخوختِه، فإذا ُأصيَب بضرٍر  الدولِة 
ً حىت يشفى، ويـُْعَطى لهُ  لعمِل ُعوِلَج ّجما تعويٌض عن إصابته. وإذا َمَنعُه  مينُعُه مَن القياِم 
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ًعا كّلًيا تـُْعَطى لُه َمعونٌة ال تصُل إىل حدِّ أجرِِه اليومّي، وقد تِصُل إىل عجزُُه عن العم  80ِل َمنـْ
ملائِة من  70أْو  60ملائة من أجرِه اليومّي حىت يشفى. وإذا كاَن عجزُُه دائمًيا يُعطى 

ُخُذ هذا التعويَض إىل أن يبُلَغ سّن ال تقاعِد، وهو أجرِه الشهرّي الذي كاَن يتقاضاُه. ويظّل 
سّن الستني أو اخلامسة والستني حسَب نصوِص القوانني. وإذا توَيف العامُل أثناء العمل 
  املؤّسسِة أو املصنع.يـُْعطى لُه تعويٌض ُمَعّنيٌ ُيسّلُم ألهِله، ويكوٌن بنسبة السنوات اليت خدَمَها يف املصلَحِة أو 

 التقاُعد وهو يباشُر عَمَلُه. والبلوُغ َمْن بـََلَغ سنّ  أّما معاش الشيخوخِة فيستحّقُه كلّ 
يتَبُع نصوَص القوانني اليت تـَْعَتِربُ الستَني أو اخلامسَة واخلمسَني. فكّل َمْن َعِمَل وبلغ سّن 
َلٌغ معٌني يتناسُب مَع سّن اخلدمة، أو معاٌش  التقاُعد يف أثناِء العمِل يـُْعَطى إكراميًة، وهَي َمبـْ

 الذي كاَن يتقاضاُه، أو أقّل أو أكثر مَن النصف بقليٍل، ويظّل شهرّي يُقّدُر بنصف معاشهِ 
خذُه إىل أْن ميوَت. وإذا ُأخرَج قبَل التقاُعد يُعطى أكرامية بنسبة سينِّ خدمِته، ويقال هلذه 

  اإلكرامية تعويض صرف من اخلدمة.
مصانِع وللدولِة،  ويف بعِض البلداِن اليت ُيسّبُب فيها تعطيُل العماِل عِن العمِل أزمًة لل

ِت املتحدِة األم يكيِة، يـُْعَطى العاطلوَن عِن العمِل مَن العّمال الذيَن ُأخرجوا مْن ري كالوال
أعماهلْم، معونًة حمدودًة ال تصُل إىل حدِّ أْجرهم اليومّي. ويُعطى العامُل كذلَك يوم راحٍة يف 

  تدفع له أجرُة كلِّ ذلك.األسبوِع، ومأذونيًة سنويًّة، وعطلًة مبناسبة األعياد، و 
هذا ُجمَْمُل التأميناِت االجتماعيِة اليت تُعطى للموظفَني العّماِل. أّما الذي يدفُع مجيَع 
هذِه التأميناِت االجتماعيِة فهَو املْسَتْخِدُم، سواٌء كاَن مؤّسسة أو مصنًعا أو مصلحة خاّصًة، 

لتأميناِت لغِري أو الدولة.  واهتماُم الدولِة ينحصر ِبَسنِّ القواننيَ   فقْط، وهي ال تلتزم 
  موظّفيها وعّماهلا الذيَن تستخدمُهْم.
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إن مصدَر املال الذي تدفُع منه الدولُة التأمينات االجتماعية لعّماهلا يعوُد، يف جزٍء 
% من هذا األجر، 10% و5منه، إىل ما تقتطُعه من أجر العامل، ويرتاوح ذلك بني 

. وتضيف الدولُة إىل هذا  لر اجلزء املقتطع مبلًغا مياثله من خزينتها. مث تستثمر كل ذلك 
  ومن هذا املبلغ املتجمع تدفع لعماهلا أجورهم والتقدميات املستحقة هلم.

  أما املوظفون فتدفُع الدولة هلم من خزينتها تقاعدهم.
ا تقتطع من أجر العاملني  لديها جزًءا واملؤسسات اخلاصة تفعل الشيء ذاته تقريًبا. إ

. وقد يضاف 5% أو 3يعادل  لر % تقريًبا، وتضيف إليه ما يقابله، مث تستثمر هذا املال 
ت وتربعات للعمال، وما تساهم به الدولُة على سبيل  إىل ذلك ما يقدمه األهايل من إعا

  املساعدة هلم. ومن هذا املال املتجمع تدفع التأمينات االجتماعية للعمال.
حُظ أن حّصَة صاحب العمل يف املسامهة بدفع هذه التأمينات مساويٌة الوهكذا يُ 

  حلصة العامل.
لنسبة للعمال واملوظفني.   هذا 

م  ً بتوفري املال الالزم لسّد حاجا أما الفقراء احملرومون فإنَّ النظام الرأمساّيل ال يهتّم بتا
عند القيِّمني عليه. إمنا يقتصر األمُر الضرورية كاملسكن واملأكل وامللبس، وذلك غري وارٍد أبًدا 

على توفري بعض اخلدمات الصحية هلؤالء الفقراء، والتعليم، والعناية ببعض العجزة واأليتام. 
مني املال الالزم للقيام بذلك يتّم عن طريق التربعات والصدقات.   و

ال خيتِلُف األمُر  هذِه هَي خالصٌة عن ضماِن احلاجاِت األساسيِة يف النظاِم الرأمساّيل، و 
َغّطى بلفِظ االشرتاكيِة. كثريًا عن ذلك يف نظام االشرتاكيِة الدوليِة، ألنه نظام رأمساّيل مُ 

ذِه التأمينات نفِسها اليت تعطى يف النظام الرأمساّيل، وتزيُد عليها والدول ة االشرتاكية تقوُم 
ا تضُع حدا أدىن ألجوِر العّمال، وحدا أقصى  مبنِح العّمال نصيًبا يف رأس املاِل، كما أ
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للمنحِة واإلجازَِة، وتقيُد امللكيَة يف كثري مَن املواطن، وتؤّمُم بعَض املصاِحل العاّمِة. فطريقتها يف 
دِة بْعِض التدابري االقتصادية.   ضماِن احلاجات األساسيِة طريقٌة رأمساليٌة مَع تغطيِتها بز
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  البوْرَصة
  تعريف البورصة:

رصة هي: مكان للتبادل، أو سوق يلتقي فيه املتعاملون الذين يبيعون ويشرتون البو «
لكيل أو الوزن أو  األوراق املالية (أسهم وسندات)، أو السلع والبضائع املثيلة اليت تعني 

خاص  وتنعقد البورصة يف مكان. »العد، بسعر معني يسمى سعر التداول أو سعر البورصة
أو املقصورة، وذلك ما بني الساعة احلادية عشرة والثالثة عشرة من يسمى املقصف أو الردهة 

م العطل الرمسية. م األسبوع، ما عدا أ   أ
ويعلن عن افتتاح سوق البورصة بدقِّ جرٍس دقًة واحدًة، وعن إقفاهلا بدقتني اثنتني 

نوع  تفصل بينهما مخس دقائق. وعند الدقة األخرية يتوقف أي تعامل أو مفاوضة مهما كان
  العملية.

 تطور البورصة:
يدعى  »بروج«مشتقة من اسم عائلة بلجيكي من مدينة  »بورصة«يقال إن كلمة 

وكان شعار تلك العائلة الذي يوضع على أسلحتها  (Van De Buerse) »فان دي بورسيه«
ا عبارة عن ثالث ُصرَّات من الذهب.   وممتلكا
إلمتام عمليات بيع وشراء الذهب  »بورسيه«وكان جتاُر املدينِة جيتمعون يف قصر 

ألموال املنقولة وغري املنقولة. مما  والفضة والبضائع والسلع على اختالفها، وكل ما يتعلق 
يعين أنَّ املقصوَد كان إجراء عملياٍت بني أطراٍف عديدٍة من البائعني واملشرتين، وليس 

ئٍع واحدٍ االقتصار على عملية واحدة،  ومشٍرت واحد. وهذا التبادل اجلماعي  وعلى مستوى 
ريخ البشرية الطويل، إذ كان الناُس ـــــــ وما يزالون يف أطراٍف كثريٍة من العامل  ُعرف على مدى 
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ـــــــ جيتمعون يف أسواٍق عامٍة، ويقيمون املبادالت فيما بينهم عن طريق املقايضة، ومن مث عن 
سم طريق النقود، إىل أْن جرى تنظيم تلك ا ا أسواٌق ماليٌة تـُْعَرُف  ألسواق على أساس أ

  البورصات.
، وأول سوق مبعىن السوق املايل الفعلي أقيم يف  وقد ظهرت أقدم البورصات يف أورو

سم  م. مث أنشئت 1304وذلك يف عام  »جسر الصداقة«فرنسا على اجلسر املعروف 
مسرتدام، ومل تنشأ بورصة أينة وأخرى يف مد Anversرس ڤم يف مدينة أن1460بورصة عام 

  م.1773لندن إال يف عام 
وقد كان للتطور االقتصادي أمهية كربى يف تنظيم األسواق املالية، ذلك أنَّ قيام 
املؤسساِت والشركاِت االقتصادية الكربى، مثل الشركات املسامهة، وإنشاء املشاريع الضخمة 

ة إلصدار األوراق املالية املعروفة  ملحّ  يف بلدان أورو الصناعية، كل ذلك أظهر حاجة
كالشيكات واألسهم والسندات، اليت استتبعت بدورها تنظيم أسواق مالية هلا، حيث يلتقي 
املنتجون واملمولون، فزادت أمهية البورصات وانتشر إنشاؤها يف شىت البلدان املتقدمة، أو 

هذه الدول ختلو من جهاز بورصة،  البلدان ذات املركز التجاري العام، حىت ال تكاد دولة من
ا الداخلية حبسب التشريع الداخلي لكل بلد يوجد فيه مثل هذا  مع التفاوت يف تنظيما

  السوق املايل.
لذكر أنَّ البورصَة مرتبطٌة بتطوِر الرأمسالية ارتباطًا وثيًقا، فهي ال توجد إالَّ يف  واجلدير 

حلر، أو نظام السوق احلُّر، وهي الدول الرأمسالية، الدول اليت يطبق فيها النظام االقتصادي ا
ه يف حني أنه ال وجوَد أبًدا لبورصات األوراق املالية يف الدول ذات النظام االقتصادي املوجّ 

  أي يف النظام االشرتاكي الشيوعي.
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  األنظمة الداخلية للبورصات:

التشريع األنظمة  تنشأ البورصة مبوجب تشريع تصدره الدولة، وتوضع على أساس هذا
الداخلية اليت تتعلق بسري العمليات وعقد الصفقات وإمتام املبادالت يف داخل البورصة، 

  وختتلف هذه األنظمة واألجهزة اليت تدير البورصة أو تشرف عليها بني بلد وآخر:
فبورصة لندن، مثًال، هي عبارة عن شركة مسامهة ميلكها األعضاء، ويديرها جملس 

ال يقبل حاسم وشطب أحدهم بقرار  ،أمهها تعيني األعضاء ،يات واسعة جًدايتمتع بصالح
  املراجعة.ويُقسَّم هؤالء األعضاء إىل ثالثة أنواع:

ــــــ السماسرة الذين يعملون حلساب الغري.   ـ
  ـــــــ الوسطاء الذين ال يتعاملون إالَّ مع األعضاء.

م اخلاص فقط.ـــــــ األعضاء املختصون وهم الذين يعملون    حلسا
ا دون وصاية من احلكومة، اليت يقتصر دورها فقط على تتبع  َ وحتكم بورصة لندن ذا

  ومراقبة سري السوق املالية.
عضو يؤلفون فيما  1300أما بورصة نيويورك فهي عبارة عن احتاد جيمع أكثر من 

ا جملس حكام يُعنيِّ   له رئيًسا ومديرًا بينهم مجعيات أو مؤسسات جتارية، ويشرف على إدار
ما عدد كبري من املوظفني يتوزعون على خمتلف املصاحل اليت  جر، وحتت إمر عاًما يعمالن 

  تتوىل تنظيم العمل يف البورصة.
كية برقابة شديدة على عمليات البورصات لديها، وذلك يوتقوم احلكومة األمري 

م اجلمهور عن مجيع األوراق املالية ، تتوىل إعال»جلنة األمن واملبادلة«بواسطة هيئة تدعى 
ت اليت تؤدي إىل رفع أو تنزيل األسعار بشكل صُ  لتسعرية، ومتنع املضار   ري.وَ املقبولة 
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وهي  »جلنة بورصات األوراق املالية«وأما يف فرنسا فتوجد جلنة إدارية عليا تسمى 
  تتألف من:

ريس حاكم مصرف فرنسا رئيًسا، سنديك نقابة مساسرة األوراق  املالية يف بورصة 
ئًبا للرئيس، ممثل عن حاملي األوراق املالية الفرنسيني يعينه وزير املالية عضًوا، ومدير  عضًوا و

  اخلزينة مندوً عن احلكومة.
من: اجلمعية العامة،  »بورصة العقود«و »مينا البصل«تتألف أجهزة بورصة يف مصر و 

هاز جيري حتديده ومسؤولياته يف هاتني البورصتني وفًقا جلنة البورصة، واللجان الفرعية. وكل ج
لبورصة وأنظمتها الداخلية.   ألحكام التشريعات اخلاصة 

  أنواع البورصات:
هناك ثالثة أنواع من البورصات: بورصات البضائع، بورصات القطع واملعادن الثمينة، 

  بورصات األوراق املالية. وهذا إملاٌم خاطف بتعريف كل نوع:و 
ــ بورصات البضائع: 1   ـــــ
بورصات البضائع هي أسواق منظمة تتمركز فيها املبادالت التجارية للمنتوجات «

وهي أقدم عهًدا من بورصات األوراق املالية، وتعرف . »الطبيعية ذات االستهالك الكبري
لبورصات التجارية.   أيًضا 

ت امل تحدة األمريكية وإنكلرتا وأهم بورصات البضائع يف الوقت احلاضر بورصات الوال
وفنلندا وبومباي وبلجيكا وفرنسا. وجيري فيها التعامل على بذور العلف، واخلضراوات 
ففة، واألرز، والصوف، والقطن، والسكر، والنب، والكاكاو، والقمح، والذرة والزيوت  ا

مة الصنع، إخل... أي مجيع البضائع املثلية اليت تشتمل على املواد األولية، أو املنتوج ات غري 
  أو املنتوجات القابلة لالستهالك الكبري.
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ويف هذه البورصات ال تكون البضائع عينية، وإمنا ميكن أْن حتلَّ أية كمية من نوع 
معني حمل كمية أخرى من ذات النوع. والنوع املتعارف عليه ميثل يف الغالب نوًعا وسطًيا... 

قيام بورصات البضائع، وال ميكن إجراؤه إال وهذا النوع الوسطي هو الشرط األساسي ل
  لنسبة لعدد حمدد من السلع.

  ويف بورصات البضائع سوقان: سوق عاجلة وسوق آجلة.
ـــــــ يف السوق العاجلة تكون البضائع جاهزة فعلًيا يف املخازن أو يف املستودعات أو يف 

ا تكون رهن التحميل، وحاضرة  للتسليم الفوري، كأن تشرتي مائة املرافئ التجارية، أي أ
ن تشرتي يف السوق املالية ماركات أطن من السكر فتدفع مثنها فورًا وتستلمها كاملًة؛ أو ك

  م املاركات.سلّ تأملانية مبائة ألف دوالر أمريكي، فتدفع الدوالرات وت
لوكالة عن األفراد لقاء عمولة  ذه األعمال شركات  وغالًبا ما حيصل أن تقوم 

تقاضاها... والثمن إما أن يدفع بكامله أو جبزء منه، فتقوم الشركات يف احلالة الثانية، ت
  قراض املشرتين اجلزء الباقي لقاء فائدة معينة.

ويف حال شراء العمالت أو املعادن ميكن لتلك الشركات أن تبقي لديها كمية من 
  ه.املشرتى حىت يتم دفع كامل الثمن مع الفوائد املرتتبة علي

ـــــــ أما يف السوق اآلجلة فال تكون البضائع موجودة فعلًيا، بل توجد بضائع منوذجية 
من حيث النوع واجلودة واملواصفات، وجتري االلتزامات عليها مبوجب عقود ثنائية. وتتناول 
هذه العقود كمية معينة من البضاعة جيب أالَّ تقلَّ عن احلدِّ األدىن املقرر التعامل به يف 
البورصة. واملثال على ذلك أن يتم شراء عشرة آالف طن من سكر... حمدد النوع واإلنتاج 
واملواصفات، بثمن إمجايل قدره كذا... فيدفع املشرتي جزًءا من هذا الثمن كتأمني على أن 

  يدفع الباقي عند التسليم. وقد يباع هذا السكر إىل الغري قبل حصول موعِد التسليم.
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جل، هو األكثر شيوًعا وتعامًال يف البورصات، وهذا النوع من ا لبيع والشراء، أي 
أن يدفع الباقي عند التسليم.  ألن الثمن ال يدفع بكامله، بل يُدفع جزٌء منه كتأمني، على

ع ما اشرتاه إىل غريه قبل حلول  وغالًبا ال حيصل التسليم النهائي للمشرتي ألنه يكون قد 
  ًقا رًحبا، أو واقًعا خبسارة حسب سعر السوق.األجل احملدد للتسليم، حمقِّ 

  ـــــــ بورصات املعادن الثمينة: 2
حلكومات جتارة املعادن الثمينة كالذهب  على أثر احلرب العاملية األوىل احنصرت 
والفضة واألملاس. وأصبحت املصارف املركزية يف معظم الدول هي اليت حتتكر جتارة تلك 

  املعادن.
لسعر يف البورصة للذهب أو الفضة أو أي معدن آخر عن طريق نشرة وجيري حتديد ا

ملعادن الثمينة ضمن  رمسية يصدرها املصرف املركزي. وقد أطلقت بعض الدول حرية التبادل 
نية، استرياد وتصدير هذه املعادن بقواعد  حية  ا قيدت، من  حدود البلد نفسه، إالَّ أ

  منها. قانونّية معينة ال جيوز اإلفالت
بتة عادة يف األسواق الكبرية كسوق نيويورك  وتكون أسعار املعادن الثمينة متقاربة و
ريس وزوريخ. وهكذا ميكن القول إن جتارة الذهب والفضة وغريمها من املعادن  ولندن و

ستثناء معدن البالتني الذي  الثمينة ختضع ملراقبة احلكومات عن طريق املؤسسات احلكومية، 
  يف بورصة نيويورك حبرية التبادل. يتمتع

ــ بورصة األوراق املالية: 3   ـــــ
إنَّ بورصة األوراق املالية هي سوٌق أو مكاٌن لتبادل احلقوق (األسهم والسندات) 
ألوراق املالية يف البورصة جيري، أكثر ما جيري، من قبل الشركات  مقابل النقود. والتعامل 
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األفراد فال يزال  واملالية، كاملصارف ووكاالت الصريفة. أماالكربى واملؤسسات االقتصادية 
  حيجم الكثري منهم عن التعامل يف البورصة ألسباٍب عديدة أبرزها:

ساليب التعامل نظرًا لتعقيد إجراءات  ـــــــ عدم الثقة من قبل الفرد وعدم معرفته اجليدة 
  عمليات البورصة.

جارب املريرة اليت تسببت خبسائر فادحة لكثريين من ـــــــ عدم االطمئنان الناجم عن الت
  األفراد.

ـــــــ رغبة األفراد يف امتالك العقارات أو املعادن الثمينة كالذهب واحللي واألملاس. وقد 
دلت اإلحصاءات يف بعض الدول على أنه من كل عدٍد من األفراد هنالك فرد واحد يتعامل 

  ية:يف البورصة وذلك وفًقا للنسب التال
  يف فرنسا. 1/23
ت املتحدة األمريكية. 1/7   يف الوال
ن. 1/12   يف اليا
  يف أملانيا االحتادية. 1/14

وتقوم أعمال البورصة على تداول األوراق املالية بواسطة السماسرة والوسطاء. ويكون 
ا أثر هام على احلياة االقتصادية مجيعها. واملتعاملون يف البور  صة ال للعمليات اليت جيرو

، بل يكفي أن يعطي العميل أمره إىل السمسار حىت يقوم هذا اآلخر يعرفون بعضهم البعض
األخري بتنفيذ إجراء العملية حسب األصول احملددة يف نظام البورصة. وميارس السماسرة نوًعا 
من الوظيفة الرمسية، ويتعرضون للجزاءات املنصوص عليها يف القانون، يف حال إساءة واجب 

نفسهم مبراقبة العمليات وظي فتهم. والسبب يف ذلك أن البائعني واملشرتين ال يقومون 
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اجلارية، ولذلك كان من الضروري محاية مصاحلهم، ووضع القواعد الالزمة ملهنة السماسرة 
  وهذا ما حتدده قوانني كل دولة وأنظمتها. ،والوسطاء

د إص دار األوراق املالية وتنوعها، وقد ظهرت أمهية البورصات املالية على أثر ازد
بكل معىن الكلمة، ولذلك  »سوق«وإقبال اجلمهور على تداوهلا. وبورصة األوراق املالية هي 

  فإن قانون العرض والطلب يلعب يف هذه السوق دورًا رئيسًيا يف تكوين وحدة السعر.
زداد فإذا زاد العرض وقلَّ الطلب اخنفض السعر، وعلى العكس إذا قلَّ العرض وا

ونورد مثاًال على ذلك ارتفاع  سعر الذهب أو اخنفاضه. فاالحتاد الطلب ارتفع السعر. 
السوفيايت وجنويب أفريقيا مها أكرب دولتني منتجتني للذهب، وعندما حتتاج أحدامها للدوالرات 

  األمريكية يزداد عرضها للذهب يف األسواق العاملية، وهذا يؤدي إىل تدهور سعر الذهب.
ك عوامل كثرية تؤثر على العرض والطلب، وأمهها، يف عصر احلاضر، الفوائد وهنال

على الدوالر. فإذا كانت الفوائد على الدوالر مرتفعة، فإن املتعاملني يف البورصة يفضلون 
توظيف رؤوس أمواهلم يف البنوك ليحصلوا على فوائد مرتفعة، وبذلك يقل الطلب على أعمال 

ات املعقودة يف البورصات، بعكس ما إذا كانت الفوائد على الدوالر البورصة، أو تقل الصفق
  منخفضة، فإن الطلب على أعمال البورصة يزداد.

ويف حالة ارتفاع الفوائد غالًبا ما حتصل عمليات بيوع كثرية، ولكن هذه العمليات 
، أي أنه يتم بيع أشياء أو أموال ال ميلكها البائع، »بيع ما ليس عندك«تتناول ما يسمى 

ا ليوظفها يف البنوك بفوائد مرتفعة على أمل  أن يعود ويشرتيها يف موعد التسليم ويتسلم أمثا
ًحا من فرق األسعار، ومن الفوائد اليت يتقاضاها على  مثان أقل. وبذلك حيقق البائع أر

هي أصًال أمثان ألموال ليست ملًكا له، ولكنه عقد األموال اليت أودعها البنوك، واليت 
مثان أقل يف املواعيد احملددة للتسليم، وهذا ما  صفقات عليها مؤجلة التسليم، مؤمًال شراَءها 
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العيب البورصة، ًحا طائلة للمتحذلقني والعارفني  وبكيفية االستفادة من احلصول  حيقق أر
  على فوائد مرتفعة من البنوك.

حالة اخنفاض الفوائد على الدوالر فغالًبا ما حيصل يف البورصة عمليات شراء،  أما يف
دة الطلب، مما يؤدي إىل ارتفاع أسعار األموال املعروضة يف البورصة.   أي ز

وكما أن قانون العرض والطلب يلعب دوره ويؤثر على األسعار، فإن لألحداث 
ثريها على األسعار، وال سيما أسعار املعادن والعمالت. فعندما يظهر  السياسية أيًضا 

للمتعاملني يف البورصة أن هنالك توترًا يف العالقات الدولية، أواختالفًا يف وجهات النظر بني 
لنسبة ألحداث أفغانستان  أمريكا وروسيا حول قضا أو أحداث معينة، كما حصل 

ط يف أسعار بقية العمالت. ولعل بولونيا، فإنه حيصل ارتفاع يف أسعار املعادن والدوالر وهبو و 
ا كانت بعيدة العلّ  ة يف ذلك هي أن أمريكا تعترب الدولة الوحيدة ذات االكتفاء الذايت، كما أ

نسبيا عن الضرر املميت يف احلروب، يف حني أنه يف احلروب العاملية تكون الدول األكثر 
  تضررًا هي الدول األوروبية.

  لى أسعار البورصات.هذه أهم العوامل اليت تؤثر ع
ا العمليات اليت جتري يف البورصة فيمكن تلخيصها مبا يلي:   أما امليزات اليت تتمتع 

د ـــــــ جتري عمليات البورصة يف جلسة واحدة، وهذا ما يؤدي إىل تكوين سعر موحّ 
  يكون مقياًسا لألسعار داخل البورصة وخارجها، خالل فرتة زمنية حمددة.

مليات يف البورصة بصورة علنّية عن طريق املناداة، والقيد بصورة واضحة على ـــــــ تتم الع
  ألواٍح معروضة للجميع.

ألسعار.ـــــــ يؤمّ    ن سوق البورصة املنافسة واملساواة، وعدم التحكم 
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ـــــــ تتعادل األسعار تقريًبا وتتوحد التسعرية يف خمتلف البورصات العاملية، نظرًا للصالت 
  القائمة بني البورصات، سواء يف داخل البلد الواحد أو يف خمتلف البلدان. السريعة

ـــــــ ال يعرف املتعاملون يف البورصة بعضهم بعًضا، بل جتري الصفقات بواسطة 
  السماسرة والوسطاء.

دون إحضار السندات أو األسهم اليت تعقد عليها من ـــــــ جتري العمليات يف البورصة 
ما حيصل هو أن تعقد الصفقة بيًعا أو شراء بتحديد الكمية واملواصفات  الصفقات. ولكن

ا، مث يتوىل بعدها السمسار أو الوسيط إمتام  بكل دقة ووضوح لنوع الورقة املالية املتعامل 
  اإلجراءات املفروضة حلني التسوية أو التصفية.

ئعني أ و مشرتين حقيقيني، بل هم من ـــــــ إن املتعاملني يف البورصة ليسوا، يف الغالب، 
عه  املضاربني على ارتفاع األسعار. فاملشرتي ال يتسلم ما اشرتاه فعلًيا، والبائع ال يسّلم ما 
فعلًيا، بل إن كًال منهما يضارب على األسعار، فريبح أو خيسر من فرق السعر يف املوعد 

  احملدد لنفاذ العملية.
  امل بنوعني من العمليات:ويف بورصة األوراق املالية جيري التع

وتسمى أيًضا العمليات النقدية. وهذه تتم فوًرا بدفع الثمن  ـــــــ العمليات العاجلة: 1
أسهم، سندات...) املباعة، أو بعد مدة زمنية قصرية جًدا. ويتضمن األوراق املالية (م لّ سوت

جيب على البائعني يف البورصة عناصر تلك األوراق املالية املباعة بكل دقة ووضوح. و  أمرَ 
م لكي يسلموها إىل السماسرة  السوق العاجلة أن تكون األوراق املالية موجودة حبوز

 24املكلفني بتنفيذ أوامر البورصة. وجيري إعالم العميل الذي عقدت الصفقة حلسابه خالل 
ساعة من إغالق البورصة، فإن مل يعرتض بعد إشعاره بعقد الصفقة حلسابه، قبل جلسة 

  البورصة التالية، اْعُتِربَ األمر ُمْربًما وترتَّب عليه تنفيذ الصفقة.
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نَّ دفَع الثمِن وت ـــــــ العمليات اآلجلة: 2 م األوراق املالية لّ سوتتميز هذه العمليات 
ُ مسبًقا وتدعى موعد التصفية.وتتم  ال يتمان لدى عقد الصفقة، بل بعد مدة من الزمن تعنيَّ

مرًة كل شهر، وحتديًدا يف اجللسة السابعة للبورصة قبل انتهاء الشهر، حيث ادًة عالتصفيات 
حيصل تسليم وتسوية األسهم والسندات املباعة واملشرتاة. فاملشرتي، يف التصفية، يتسلم وثيقة 
عها مقابل  حترير األسهم أو السندات، ويؤدي الثمن، والبائع يقدم األسهم والسندات اليت 

  قبض الثمن.
ائًيا، ويشرت  ميًنا مالًيا حىت إبرام الصفقة  ط يف العمليات اآلجلة أن يقدم املتعامل 

لتغطية.وختتلف نسبة التغطية حبسب نوع العمليات املعقودة، وهي  ويسمى هذا التأمني 
ه حسب بورصة 85% و20ترتاوح عادًة بني  %. وقد قدرت هذه النسبة املذكورة أد

  مبا يلي: 1983ريس لعام 
% إذا  40% إذا كانت الصفقة تعود للسندات أو الذهب، 25% للنقود، 20

كانت تعود لألسهم. مبعىن أن التغطية ميكن أن تكون نقوًدا، أو أوراقًا مالية، أو سندات 
  حكومية.

للمضاربة على ارتفاع األسعار أو اخنفاضها،  احليّ  وتعترب العمليات اآلجلة املثالَ 
، وإمنا لالستفادة من فرق األسعار راهنةٍ  ال حلاجةٍ  أو شراءٌ  عتبار أن املضاربة هنا هي بيعٌ 

الناتج عن تنبؤ بتغيري قيمة األوراق املالية. ذلك أنَّ األوراق املالية ميكن احلصول دائًما على 
ا يف البورصة. كما أنه ميك ن لكل طرف يف الصفقة أن يتحلل من التزاماته يف الدفع مثيال

(املشرتي) أو التسليم (البائع) عن طريق دفع الفرق بني السعر املتفق عليه والسعر حني 
  حلول األجل.
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ويف السوق اآلجلة جند أنَّ املشرتي يضارُب على ارتفاع األسعار لكي يكسَب الفرق،  
للسهم الواحد، حىت يبيعه بسعر أعلى. مثال  كأن يشرتي عدًدا من األسهم بقيمة كذا

  ذلك:
شباط بـــــــ  20ل.ل. على أن يبيعه بـــــــ  250شباط اشرتى السهم بـــــــ  5بتاريخ 

 50=  250 -  300شباط رًحبا قدره:  24ل.ل، فيحقق عند إجراء التصفية يف  300
مل به هو ل.ل. يف السهم الواحد. فإن عقد العملية على ألف سهم فإن رحب ه الذي 

  ل.ل. 50000
هذا يف حني أن البائع يف السوق اآلجلة يضارب على هبوط األسعار من أجل أن 
ع، ويربح من جراء ذلك فرق السعر. كأن يبيع كمية  سعاٍر أقل مما  يشرتي أوراقًا بديلًة 

سعار  د الواحد، وينظرنمن السندات بسعر كذا للس أقل. مثال حىت يهبط السعر فيشرتيها 
  ذلك:

لف لرية السند، ويشرتي نقًدا يف  2أن يبيع مؤجًال يف  ار بـــــــ ذآ 15آذار سندات 
 150=  850 -  1000آذار حيقق رًحبا:  22صفية يف تلرية السند. عند إجراء ال 850

  لرية يف السند الواحد.
 150000=  150×  1000فإذا عقد عمليته على ألف سند فإن رحبه يكون: 

  رية.ل
ختصار، ميكن  وهنالك شروط وإجراءات متعددة إلمتام العمليات اآلجلة. إمنا، و
القول إنَّ هنالك نوعني من العمليات اآلجلة: العمليات الباتَّة أو القطعية، والعمليات املؤجلة 

دة، أو بشرط االنتقاء.   واليت تكون إما بشرط التعويض، أو بشرط الز
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البورصة، وأنواع البورصات يف العامل بشكل عام،  عن ماهيةهذه حملة وجيزة وخمتصرة 
ذات االستهالك  17والعمليات اليت جتري يف البورصة، وهي تتناول خمتلف املواد والسلع املثلية

  املعادن الثمينة، واألوراق املالية كاألسهم وسندات القروض. الكبري، كما تتناول
لة وأخرى آجلة، وغالًبا ما يكون موضوع ومبا أن عمليات البورصة تتناول بيوًعا عاج

ا  تلك البيوع أمواًال ال ميلكها من يعملون يف البورصة، حبيث تندرج تلك البيوع اليت يقومون 
التعامل  ، ومبا أن األوراق املالية اليت جيري»بيع ما ليس عندك«حتت نوع البيع املعروف بِـــــــ 

يف الغالب لشركات مسامهة، ومبا أن الذين ا يف البورصة (من أسهم وسندات) تكون 
يعملون يف البورصة هم من السماسرة والوسطاء، لذلك كله يقتضي بيان ماهية الشركة 
املسامهة، وعملية انعقاد البيع على وجه صحيح، وأعمال السمسرة، وعقود التأمني، حىت 

ينٍة من أمرهم مبا ميكن بيان احلكم الشرعي يف هذه األمور، وحىت يكون املسلمون على ب
م.   يتعاطونه يف حيا

  بطالن الشركة املسامهة يف املفهوم اإلسالمي:
تمع، يستغّلون أموال غريهم  تنشأ الشركة املسامهة يف احلقيقة خلدمة أفراد معينني يف ا

  وجهودهم للسيطرة على املشاريع االقتصادية الكبرية.
والشركة املسامهة هي شركة مالية ال أثر فيها للعنصر الشخصي، أي ال وجود فيها 
ا  ا تقوم على جتميع أموال املسامهني وإدارة هذه األموال بطريقة تؤمن ألصحا للبدن، أل
م ال خيسرون إال من  ح أو خسارة ما ميلكون. وإذا حصلت خسارة فإ قدرًا كبريًا من األر

ي إًذا، أي الشركة املسامهة، عبارة عن رأس مال جرى مجعه، من عدد من قيمة أسهمهم. فه
                                                           

األشياء المثلية هي التي يوجد منها وحدات متشابهة نوًعا وخصائص، ويجري التعامل بها على أساس العد   17
أو القياس أو الوزن أوالكيل، كالمعلبات والقطن والحليب والسكر... وتقابلها األشياء القيمية وهي التي ال يوجد شبيه أو 

ه متميزة عن جميع األشياء األخرى، مثل شراء قمح مثيل لها بحيث يكون للشيء خصائص أو عالمات متصلة ب
  أوسترالي أو ليرات ذهب إنكليزية إلخ...
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املواطنني دون أن يشاركوا يف بذل جهودهم لتنمية املال الذي دفعوه، وهذا ما خيالف الشرع 
ألن البدن أو اجلهد الشخصي هو األساس لتنمية امللك واحلصول على املال. فإذا ما 

طلة شرًعا، ألنه جيوز أن يشرتك بدن  انعقدت شركة دون بذٍل للجهد تكون هذه الشركة 
ملال وينّميه، أما  مع بدن إلنتاج املال، كما جيوز أن يشرتك مال وبدن ألن البدن يتصرف 
أن يشرتك مال ومال دون وجود بدن يكون شريًكا مع املال يتواله، فال يسمى ذلك شركة، 

  وال تنعقد بذلك الشركة مطلًقا.
سامهة هي عبارة عن أوراق مالية قابلة للتداول يف البورصة وغريها. وأسهم الشركة امل

وهذه األسهم، مثل ورقة النقد، يهبط سعرها أو يرتفع حبسب نشاط الشركة. وميكن للشركة 
املسامهة أن تصدر سندات تسمى سندات القرض، وهي صكوك قابلة للتداول وغري قابلة 

ا يف  من مثَّ كة، وتشكل للتجزئة، متثل ديًنا للمقرضني على الشر  أوراقًا مالية جيري التعامل 
  البورصة، مثل األسهم.

طلة، يؤدي حكًما إىل اعتبار أوراقها  فاحلكم الشرعي إًذا يف كون الشركة املسامهة 
املالية من أسهم وسندات غري قابلة للتداول من قبل املسلمني، وبيعها وشراؤها حرام وال جيوز 

ا على    اإلطالق.التعامل 
واملسلمون الذين جيهلون احلكم الشرعي يف الشركة املسامهة وأوراقها املالية، يعذرون يف 
اشرتاكهم مبثل هذه الشركة أو بتملكهم أوراقها املالية، ولكن مىت عرفوا احلكم الشرعي فإن 

ا حيصل يف أمواهلم الناجتة عن الشركة تعترب ماًال حراًما، وال يصح هلم بيعها على يد الغري كم
البورصة على يد السماسرة والوسطاء، ولكن ميكنهم التخلص من هذا الوضع عن طريق حل 
الشركة، أو حتويلها إىل شركة يقرها اإلسالم، أو العمل على أن يستحل غريهم األسهم اليت 

  ميلكون، فيفوضونه ببيعها واستيفاء مثنها.
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  حكم البيع يف اإلسالم:

، كما يطلق الشراء على البيع، ولكن القرينة هي اليت تعني يطلق البيع على الشراء
إلجياب والقبول.  املراد. والبيع شرًعا هو مبادلة ماٍل مبال على سبيل التملك والتمليك 

لكتاب والسنة. قال تعاىل:  ُّ اْلبَـْيعَ {والبيع جائز  ). 275} (سورة البقرة: اآلية َوَأَحلَّ ا
خليار ما مل يفرتقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك «يه وآله وسلم: وقال الرسول صلى هللا عل البيعان 

  .»قت بركة بيعهماهلما يف بيعهما، وإن كذ وكتما حمُِ 
فالقاعدة يف اإلسالم أن البيع والشراء حالل، وهو يتناول األموال املنقولة وغري 

واملسروقات وما إىل ذلك مما املنقولة، ما مل تدخل حتت احملرَّمات، مثل اخلمرة وحلم اخلنزير 
 حرِّم على املسلم امتالكه أو التعامل به.

والبيع شرًعا جيب أن يتم يف جملس واحد، وينعقد على اإلجياب والقبول: فيؤدي 
  الشاري الثمن كله أو جزًءا منه، ويسلم البائع املبيع إما فورًا أو يف موعد معني.

منا، أن الناس قد اعتادوا على بيع ما ميلكون، أو على بيع أمواٍل ال  واحلاصل، يف أ
ح، كما هي احلالة عندما يبيع التجار  ا أصًال، وإمنا يهدفون من بيعها إىل جين األر ميلكو
بضائع ليست موجودة عندهم، فيمهلون الشاري حىت يبتاعوها من الغري عن طريق صفقات 

ح معينة على كل ص ا، بعد حتقيق أر ا، مث يسلمو فقة. وهذه الطريقة يف البيع هي، جيرو
ا يف البورصة على خمتلف البضائع والسلع واملعادن واألوراق  لذات، اليت جيري التعامل 

  املالية، حبيث جند نوعني من البيع:
  ـــــــ البيع حاضرًا، وجيري مبوجبه التسليم الفوري بعد دفع الثمن.
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ستالم املبيع م ستقبًال بعد دفع جزء من الثمن كتأمني ودفع ـــــــ البيع آجًال، وذلك 
 الباقي عند التسليم.

بيع ما «أو ما يعرف يف اإلسالم  Shortويف هذين النوعني حتصل عملية بيع تسمة 
ربعني ألف دوالر أمريكي وتستلم . »ليس عندك مثال ذلك أن تبيع مائة أونصة من الذهب 

لث، لتعود فتسلمها للشخص الذي  مثنها من املشرتي على أمل أن تشرتيها من شخص
بعتها منه بعد زمن معني، وذلك يف املوعد املتفق عليه. وقد تشرتيها خبمسة وثالثني ألف 
دوالر إذا اخنفض سعر الذهب يف السوق، قبل حلول املوعد، أو قد تشرتيها خبمسة وأربعني 

ول إن املتعاملني يف ألف دوالر إذا ارتفع سعر الذهب يف السوق. وبعبارة أخرى ميكن الق
م يعمدون إىل عقد  البورصة عندما يتوقعون هبوط سعر مادة، أو سلعة، أو أسهم معينة، فإ

ن يتمكنوا من شرائها وتسليمها يف املواعيد لّ سصفقات بيع عليها ويت ا، أمًال  مون أمثا
ًحا معينة.   احملددة، بعد أن تكون أسعارها قد هبطت، حمققني بذلك أر

ا تنعقد على أموال ال ميلكها البائع. وقد فهذه  األنواع من البيوع هي بيوع حمرمة أل
قلت «ى عنها رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم على ما روي عن حكيم بن حزام، قال: 

تيين الرجل فيسألين عن البيع وليس عندي ما أبيعه منه، مث أبتاعه من   رسول هللا، 
وهكذا فإن بيع التاجر . » عليه وآله وسلم: ال تبع ما ليس عندكالسوق، فقال صلى هللا

للسلعة قبل أن يشرتيها وميلكها، وبيع املستورد بضاعة قبل أن يعقد صفقتها، ال جيوز مطلًقا، 
ع ما ليس عنده أو ما ليس ميلك.   ألنه يكون قد 

يع سلًفا. وعلة أو الب عني هو بيع السََّلمنوع م »بيع ما ليس عندك«وقد استثين من 
االستثناء هو حاجة الناس إىل مثل هذا البيع، وال سيما حاجة الفالحني وأصحاب الزروع 

 نفاق على أنفسهم، فيعمدون إىل بيع حماصيلهم قبلإىل املال ملتابعة احملصول وإجنازه، واإل
خروجها أو نضوجها بثمن معجل يقبضونه يف جملس العقد على أن يسلموا احملصول يف 
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جل املضروب، وقد يكون السعر عند عقد البيع أقل منه عند طلوع احملصول، إالَّ أنه األ
جائز. وكذلك التجار فقد حيتاجون إىل املال لعقد صفقات معينة، فيجوز هلم بيع البضاعة 

  وقبض مثنها كامًال، على أن يؤمنوا تسليمها يف املوعد احملدد للتسليم.
بت يف السُ  قدم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم «ابن عباس قال:  ة. عننّ وبيع السلم 

املدينة وهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتني، فقال صلى هللا عليه وآله وسلم: من أسلف 
أي أنه صلى هللا عليه وآله وسلم وضع . »فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم

عقد بيوع بصورة مطلقة، كما جيري التعامل به شروط السَّلم وحددها، فال جيوز جتاوزها أو 
اصة يف البورصة حيث جتري الصفقات ال من أجل التملك أو التمليك بل من خباآلن، و 

ت اليت  ازفة وعدم الوعي التام حملاذير املضار ح بطرق فيها كثري من ا أجل جين األر
  حتصل.

جيل  والشرط يف السَّلم هو العوض اآلخر إىل أجل معلوم. تعجيل أحد العوضني، و
أما الثمن فيجب أن يقبض بكامله يف جملس العقد، فإذا عقدالسلم ودفع جزء من الثمن 

البيع فيما قبض مثنه وبطل فيما مل يقبض. ووجود السلعة املباعة حني العقد ليس بشرط  صحّ 
م كانوا يسلفون م، ألنه جائز فيما يوجد، وفيما ال يوجد من األشياء، بدليل ألَ لصحة السَّ 

يف الثمار السنة والسنتني عند قدوم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم املدينة، وقد أقرهم على 
  ذلك.

م شرًعا بيع استثنائي من أحكام البيوع، أي هو ختصيص لعموم أحكام البيع. لَ فالسَّ 
ى األشياء ويكون جائزًا يف كيٍل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم. وميكن أن ينعقد عل

املوجودة وغري املوجودة، خبالف عقد البيع العادي الذي ال ينعقد إال على الشيء املوجود 
  اململوك.

  ويف تطبيق احلكم الشرعي على عمليات البورصة خنلص إىل اآليت:
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لسلع والبضائع: إن بيعها  م السلع لّ ست، أي بدفع الثمن و »حاضرًا«ـــــــ فيما يتعلق 
متام العقد، هو بيع جائز شرًعا على معظم املواد، ما مل تدخل املادة يف األشياء والبضائع فور إ

.   احملرمة، وما مل يدخل البيع أعمال الر
لذهب والفضة إن حكمها هو  لنسبة لبيع الذهب والفضة والعمالت املرتبطة  ـــــــ 

لذه لذهب، وال جيوز بيع الذهب  لفضة أو بيع الفضة  لفضة بيع الذهب  ب أو الفضة 
دة ألن الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم يقول:  . »من زاد أو ازداد فقد أرىب«مع نية الز

كما بّيناه  »حاضرًا«وعلى كل حال فإن البيع اجلائز للذهب أو للفضة جيب أن يكون بيًعا 
عامل اليوم ن بيع املعادن الثمينة حمصور يف معظم بلدان الأ كمايف بيع السلع والبضائع.  

حلكومات، وتشرف عليه املصارف املركزية أو مصارف اإلصدار يف ظل رقابة مشددة من 
  قبل احلكومات.

فهو حرام  »ببيع ما ليس عندك«ـــــــ أما بيع ما ال ميلك البائع أو ما يعرف يف اإلسالم 
ستثناء بيع السَّ  م الذي هو بيع آجل لَ وغري جائز النتفاء ملكية الشيء املباع وقت العقد، 

كيل معلوم ووزن «أو مستقبلي فقد أقرَّه رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وحدده يف 
  .»معلوم إىل أجل معلوم

  أحكام عقود التأمني:
جيري التعامل يف بعض البورصات العاملية على عقود التأمني. وهذه العقود ختلو خلًوا 

نعقاد الضمان وصحته. مطلًقا من شروط الضمان اليت نص عليها  الشرع، أي اليت تتعلق 
وعدم توفر هذه الشروط يف سند التعهد الذي أعطته شركة التأمني، وضمنت مبوجبه 
طًال من أساسه. فيكون التأمني، كما هو  التعويض والثمن مًعا، أو ضمنت املال، جيعله 

طًال شرًعا، وهو حرام. ووجه ا لتحرمي هوبطالن عقده متعارف عليه ومعمول به اليوم، 
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 لُ وبطالن تعهده شرًعا. ويكون أخذ املال، حبسب هذا العقد وهذا التعهد، حراًما، ألنه أكْ 
  لباطل. مالٍ 

  أحكام السمسرة:
ألمر واحلافظ له. مث استعمل يف الشخص الذي يتوىل  السمسار لفٌظ يعين القيِّم 

نه اسم البيع والشراء.  جر بيًعا وشراء. وهو وقد عرف الفقهاء السمسار  ملن يعمل للغري 
جرًا، وأعماله من األعمال التجارية. ل أيًضا. ويعترب السمسار    يصدق على الدالَّ

يف املدينة ونسّمي  18كنا نبتاع األوساق«وقد روى قيس بن غرزة الكناين، قال: 
سم هوأحسن من أنفسنا مساسرة، فخرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم فسّما 

امسنا، قال صلى هللا عليه وآله وسلم:  معشر التجار، إن البيع حيضره اللغو واحلَِلُف 
اهم عن »لصدقة 19بوهفشوِّ  ، أي أن الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم مسَّاهم: جتارًا، وقد 

دة عما جيباملبالغة يف وصف السلعة إىل احلّد  م إىل اللغو (أي ز يف القول).  الذي يصل 
وقد حيلف التاجر لرتويج السلعة، فنهى الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم أيًضا عن هذا 
احللف، مث شرط أن يندب من يفعل ذلك إىل الصدقة حىت ميحو ما قام به من لغٍو أو 

  حلف.
وهذا دليل على أن السمسرة حالل شرًعا. إال أنه ال بد أن يكون العمل الذي يقوم 

ر معروفًا، وأن يكون رحبه أو عمولته أو أجرته معلومة، فيكون الكسب من به السمسا
  السمسرة كسًبا حالًال.

                                                           
  األوساق: مفردها َوْسق: حْمُل البعير أو ما يعادل ستين صاًعا. 18
  فَُشوبُوهُ: الشَّْوُب: الَخْلُط. أي اخلُُطوه.  19
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وبناء على ما تقدم نرى أن مجيع معامالت البورصة اليت فيها العمليات اآلجلة هي 
ا ال تنطبق على األحكام الشرعية. والذين حيتجون ببيع السَّ  م فإن هذا البيع ال لَ حرام أل

على أعمال البورصة ما دام حمدًدا بشروط ال ميكن جتاوزها. أما العمليات العاجلة ينطبق 
 زِ فهي حالل يف البضائع والسلع اململوكة اليت أجاز الشرع ملكيتها، وهي حرام إذا مل جيُِ 

  الشرع ملكيتها.
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  الّتَضُخم الَماليْ 
  

د  َحجِمه، فيقال: َضُخم التضخم من حيث املعىن اللغوي، هو ِعَظُم الشيء وازد
ضخامًة وَضخًما أي َعظَُم ُجْرُمُه. وضخَّم وضخََّمه أي جعله ضْخًما... والضّخام: العظيم 

  من كل شيء.
يف  االرتفاُع املتوايل«والتضخم املايل الذي نقصده، هو من حيث املعىن االصطالحي: 

دة يف  دتني: ز دة يف األسعار الذي يعود إىل االختالل احلاصل بني ز الطلب النقدي، وز
لبنية الداخلية لإلنتاج والتوزيع،  العرض احلقيقي للسلع واخلدمات، نتيجًة للطبيعة اخلاصة 

رتفاع أسعار الواردات   .»ودرجة االحتكار والتمركز، ومدى التبعية للخارج، والتأثر 
األخري  وما يقتضي توضيحه هو التفريق بني التضخم املايل والتضخم النقدي. فهذا

يظهر بضخ كميات زائدة من النقود الورقية،  وإنزاهلا إىل السوق، فتؤّدي يف تداوهلا إىل تدين 
دة  القوة الشرائية للوحدة النقدية املعتمدة يف بلٍد من البلدان، بينما التضخم املايل هو الز

و البضائع، أو احلاصلة يف األموال االقتصادية املختلفة، وال سيما تلك اليت تشكل السلع أ
ؤلفني اليت تتألف منها األموال املعنوية أو غري املادية كحقوق االستثمار، وحقوق امل

هذا فضًال عن التضخم يف األيدي  ُم مبال مهما كانت هويته.وَّ قواملخرتعني، وخالفها، ممَّا ي
  العاملة أو يف شىت أدوات اإلنتاج...

ا عناصر املبادالت املختلفة، وَّ قة اليت تُ ومبقتضى هذا التفريق تكون النقود هي األدا م 
حبيث يعكس النقد يف قيمته القيَم احلقيقية للمنتجات املتبادلة اليت تعكس يف النهاية اجلهد 

ليً  ذا  االذي صرفه العمل اإلنساين عليها، وبذلك يرتبط مفهوم النقد مبفهوم السلعة ويصبح 
  طابع سلعي.
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ت عد مسية اإل«قيمة ذاتية كالنظرية  ديدة تعطي للنقوإذا كانت قد ظهرت نظر
اليت ال ترى يف النقد سلعة بل  »النقد ـــــــ الدولة«أو نظرية  »الكمية النقدية«، ونظرية »للنقد

تعتربه وحدة حسابية أومفهوًما قانونًيا تشرِّعه السلطة العامة حبيث يكون معياًرا لألسعار فقط 
ت قد أخذت كل واحدة منها  وليس معادًال عاما للقيمة... إذا كانت مثل تلك النظر

ألنظمة النقدية، إلبعاد النقد عن  طابعه السلعي، فإن النقود تظل يف رأينا ذات مفهوم سلعي، أو هلا طابع البضاعة الذي يزيد حيِّزها يف نطاق علم االقتصاد، وال سيما ما يتعلق منه 
لقدر الذي تزيد فيه تلك النقود، حبيث ال يكون  من حجم البضائع والسلع يف السوق 

هناك أي انفصال بني النقد والبضاعة. وهذا ال يعين أن األسعار لن ترتفع أو تنخفض بل 
يعين أن االرتفاع أو االخنفاض الذي حيصل يف األسعار ال يعود لعوامل تضخمية أو 

  انكماشية بل لعاملني أساسيني مها:
  فاعها.ـــــــ اخنفاض الكلفة أو ارت

ات العرض والطلب.   ـــــــ تغريُّ
عتماد نظام نقديٍّ معدين يكون أساسه الذهب أو  ومثل هذا األمر ال حيصل إال 
الفضة، كما سنرى. يف حني أن مجيع األنظمة النقدية األخرى تبقى مولِّدة للتضخم، وتؤدي 

مكان السلطات العامة يف الدول أن تلجأ  دة إىل استفحاله، طاملا أن  يف كل وقت إىل ز
ا، مما  حجم إصدار األوراق النقدية، ووْضِعها يف التداول دون أن يكون هلا قوٌة إبرائية بذا
جيعل كلَّ عملية إصدار من هذا النوع مصدرًا جديًدا للتضخم، وهذا يؤدي بدوره إىل فقدان 

ا الشرائية بصورة تدرّ    لورقية التضخمية.جية تبًعا لكميات النقود االعملة الوطنية قو
مكانه  وما دامت األموال هي مجيع العناصر اليت تؤلف ثروة اإلنسان، أي تلك اليت 

كل ما يتَموَّل به «متلُّكها واالستفادة منها عند احلاجة، أو مبعىن آخر هي (األموال) 
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، ِمْن هذه النظرة نرى أن ظاهرة التضخم احلالية اليت تسود العامل هي ظاهرة »اإلنسان
  التضخم املايل وليس فقط ظاهرة التضخم النقدي...

وليست هذه الظاهرة جديدة يف النظام الرأمسايل، بل لقد عرفها العامل الغريب، الذي 
يسوده النظام الرأمسايل منذ منتصف القرن العشرين، وأدرك أنه يدخل عصر التضخم الذي 

 املاضي غالًبا ما كانت يشكل أشدَّ األخطار على النشاطات االقتصادية كافة، إذ يف
دة اإلنتاج أو البطالة أو االنكماش، وهي الظواهر اليت   األزمات االقتصادية تنحصر يف ز

م عن الدورات كان يدرسها االقتصاديون يف االقتصادية، اليت كانوا يوردون فيها أو  نظر
حلياة االقتصادية... وهكذا وخب الف ما كان عليه يذكرون التضخم كظاهرة عابرة ال تتصل 

ت التضخم اليوم يشكل ظاهرة معّقدة وغري حمددة متاًما، رغم كل  احلال يف املاضي، 
ا االقتصاديون ملعرفة أسبابه والبحث عن حلول له.   الدراسات العديدة اليت قام 

وعلى ذلك فإن دراستنا هذه ستكون حماولة لكشف أسباب التضخم، والوقوف على 
لبيان احللول اليت نراها مالئمة لتفادي هذه الظاهرة  من مثَّ عنه، و  األخطار اليت تنجم

  اخلطرية...
ــ أسباب التضخم:   أوًال ـــــ

يف الواقع للتضخم أسباب عديدة ومتنوعة، منها ما يرجع بطبيعته إىل الوضع 
لعامل االقتصادي الداخلي لبلد من البلدان، ومنها ما يعود إىل األوضاع االقتصادية العامة يف ا

سره، فتلتقي العوامل الداخلية مع العوامل اخلارجية، لُتظهر التضخم واقًعا قائًما وكأنه شرٌّ ال 
ت من املؤكد أن شرٌّ ال ميكن تفاديه. ولكن ما جيب الرتكيز عليه هو أن هذا التضخم ـــــــ كظاهرة ـــــــ  بدَّ منه، أو هذا النظام هو الذي يولِّد ال تعرفه إال دول النظام الرأمسايل، ألنه 

التضخم، أو بتعبري آخر، إن التضخم هو من إفرازات النظام الرأمسايل ـــــــ كنظام اقتصادي ـــــــ 
نه  وهو، يف الوقت ذاته، أحُد أهمِّ عوامل ضعف هذا النظام ووهنه، حىت ليمكن تشبيهه 



244 
 

ا، وال يستبعد أن يصل اليوم الذي سرطان النظام الرأمسايل الذي يتآكله من داخله شيًئا فشيئً 
يقضي فيه على النظام بسبب ما حيمل يف طياته من شرور هي يف الواقع آفة احلياة 

  االقتصادية للدولة الرأمسالية...
وميكن استنتاج األسباب اليت تؤدي للتضخم من خالل املظاهر اليت يبدو فيها، 

  وأبرزها:
  ـــــــ إلغاء نظام قاعدة الذهب: 1

لذهب كقاعدة نقدية أو كبديل للنقدأو ف الورقي. فقد عرف العامل  ك ارتباط النقد 
، وكان أبرزها وأفضلها يف املبادالت الداخلية واخلارجية النظام املعدين، عّدة أنظمة نقدية

وبصورة خاصة النظام القائم على قاعدة الذهب الذي ظل سائًدا حىت عشية احلرب العاملية 
مي البضائع واخلدمات يف مجيع احلقوق و كان يعترب الذهب مقياًسا مشرتًكا لتقاألوىل. ومبوجبه  

، بدأ االعتماد على أشكال جديدة خصوًصا نظام 1918املتبادلة. لكن، اعتبارًا من عام 
ـــــ   األوراق املصرفية القابلة للتحويل إىل ذهب، ورويًدا رويًدا بدأ التخلي عن نظام الذهب ــ

عندما بدأت معظم دول العامل خترج عن نظام قاعدة  1931ــ حىت كان عام كنظام نقدي ـــــ
ا، تركِّز يف معظمها حول استعمال النقود الور  ية غري قالذهب وتشكل أنظمة نقدية خاصة 

القابلة للتحويل إىل ذهب. ومن أهم األخطار اليت محلها النظام النقدي الورقي أنه يفسح يف 
ال أمام السلطات الن قدية يف الدولة إلصدار كميات من النقود الورقية أكثر من الالزم... ا

ومثل هذا اإلصدار يؤِدي حتًما إىل تضخم نقديٍّ وارتفاع يف األسعار ويف تكاليف املعيشة 
جيرُّ إىل اخنفاض يف مستوى املعيشة بسبب اخنفاض القوة الشرائية للنقود  حكًماالعامة، و    الورقية.

لذهب أو الفضة أو عدم  ر ود الو واخنفاض قيمة النق قية سببه عدم تغطية هذه النقود 
كفاية هذه التغطية... وهكذا فإن اعتماد النقد الورقي كمقياس مشرتك للقيم، واإلفراط يف 
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الء يف غأصدار هذه النقود، من أهم العوامل اليت تؤدِّي إىل التضخم وما يصاحبه من 
  املعيشة بسبب ارتفاع مجيع األسعار.

دة الطلب على مجيع السلع واخلدمات: 2 ــ ز   ـــــ
دة الطلب على السلع واخلدمات يؤدِّي إىل ارتفاع أسعارها إذا مل يقابله عرض  إن ز
ُمواز، طبًقا لقانون العرض والطلب. وهنا يربز اإلفراط يف إصدار النقود الورقية كعامل رئيسي 

دة تداولة، والتوسع يف عمليات التسليف كمية النقود امل  من عوامل التضخم. ذلك أن ز
دة يف  ن إىل ارتفاع األسعار إذا مل تقابلها ز واالئتمان اليت جتريها املصارف التجارية، يؤد
اإلنتاج جتعل العرض مبوازاة الطلب... فعندما يتضخم الطلب يؤدي ذلك إىل االختالل فيما 

ة دورها، أي أن يُقبل املنتجون على بينه وبني العرض، فيصري من املفروض أن تلعب املنافس
دة إنتاجهم مبا ُيشبع احلاجات املطلوبة. ويف هذه احلالة يفرتُض غالًبا أن يعود التوازن فيما  ز

ولكن ما حيصل يف حالة التضخم أن املنافسة اجلديدة اليت تربز بني  .بني العرض والطلب
دة العرض تؤدي إىل فرض أسعار جديدة تكو  ن أكثر ارتفاًعا عن السابق، فتبقى املنتجني بز

د الضخ النقدي التضخمي.   املشكلة قائمة وتستمر بسبب ازد
دة يف اإل نفاق العام سبًبا للتضخم أيًضا، وذلك ومثل التضخم يف الطلب تكون الز

ا مصدًرا مهًما الرتفاع معدالت األجور  من خالل امليزانيات الضخمة اليت تعترب حبد ذا
سعار على الصعيد الوطين والعاملي على حد سواء. ذلك أنه يف فرتات احلرب، ومعدالت األ

دة اإلنفاق العام ما يؤدي إىل إجياد مداخيل  ،أو يف األزمات االقتصادية، تعمد الدولة إىل ز
جديدة، وإىل طلبات جديدة ولكن ال تقابلها عروض موازية فرتتفع األسعار. ويف هذا يقول 

ت النقدية ما معناه: يف مثل هذه الظروف إنَّ كميات النقود الكبرية اليت  أحد علماء النظر
تضخُّها الدولة تفوق بكثري كميات السلع واخلدمات املعروضة، وال يوجد سوى عالج واحد 

  للتضخم هو إبطاء النمو النقدي، أي إبطاء ضخ النقود الورقية...
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عترب أهم العوامل لتدمري اإلنتاج ولعلَّ أبرز مثال على ذلك النفقات العسكرية اليت ت
حرب فيتنام وحدها   أنّ  احلقيقي، وأهم مصدر للتضخم العاملي. فقد دلت الدراسات على

م 1970كانت أحد األسباب الرئيسية هلذا التضخم إذ جتاوزت كلفتها املباشرة حىت عام 
دون أي ) مليارات دوالر، وقد كان معظمها من الدوالرات الورقية ب110مائة وعشرة (

غطاء أو مقابل. فإذا اعترب أن الدوالر األمريكي هو أقوى عملة للتعامل الدويل، وأكثرها 
انتشارًا، أدركنا كيف أن إصدار النقود الورقية بدون أي غطاء من الذهب ـــــــ كما يف مثال 

ا العسكرية ـــــــ كان أ ت املتحدة األمريكية نفقا حد العوامل حرب فيتنام لكي تغطي الوال
  اهلامة للتضخم املايل العاملي.

وال تزال، سببت  1975ومثال آخر عن لبنان، فإن األزمة اليت بدأت فيه منذ عام 
للرية  هذا التضخم حبيث رأينا ميزانية الدولة السنوية ترتفع من بضعة مئات من املاليني 

  اللبنانية إىل عدة مليارات لرية لبنانية.
دة كل 3 ــ ز   فة اإلنتاج وارتفاع املداخيل:ـــــ

ترتفع  1949يالحظ بعض علماء االقتصاد أن األسعار بدأت اعتبارًا من سنة 
ا اقتصاد الدول الغربية،  بصورة بطيئة، ولكنها كانت مستمرة حىت يف فرتات التباطؤ اليت مر 

دة كلفة عناصر اإلنتاج  ومطالبة خمتلف ولقد تبني أن ارتفاع األسعار هذا كان يرجع إىل ز
تمع (ُأَجراء، ُوسطاء، ُمزارع ب و فئات ا ن...) بتحسني مداخيلهم. وحتت الضغوط كان أر

  العمل يضطرُّون لتلبية تلك املطالب، أي يزيدون األجور. ولكن ماذا كان حيصل؟
لع دة اليت دفعوها يف األجور، على أسعار السِّ ب العمل ُيضيفون الز ما  ،كان أر

 ارتفاع أسعارها، وهذا االرتفاع يفرض يف الواقع أن ختسر األجور أو املداخيل جزءًا يؤدِّي إىل
ا الشرائية،  إىل التضخم تلقائًيا ما جيعل االرتفاع االمسي يف املداخيل يؤدِّي وهذا من قو
  الناجم عن الطلب.
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األولية) رتفاع ُكلفة اإلنتاج (ارتفاع األجور وأسعار املواد  وهكذا فإن ربط التضخم
ينجُم عنه أنه كلما ارتفعت املداخيل كلما أدَّى ذلك إىل ارتفاع أسعار السلع واخلدمات. 
ت  وارتفاع األسعار يؤدِّي إىل تدين القوة الشرائية، ما يدفع إىل مطالبات جديدة من النقا

أيسَرها هَل الطرق و أس ومجيع الكوادر العمالّية بتحسني األوضاع املعيشية. وجتد السلطات أن
دات د التضخم واستفحاله... إذ تُزاد  هي أقرار ز األجور، وتكون النتيجة دائًما ازد

  األجور، وَتزداد األسعار من جديد.
لبنية اإلنتاجية. ففي البىن  وميكن أن يرتبط التضخم الناتج عن ُكلفة اإلنتاج 

هو عليه احلال يف البىن الدميوغرافية الفتية جند تضخًما يف األيدي العاملة، خبالف ما 
الدميوغرافية اهلرمة حيث تقلُّ األيدي العاملة. ويف هذه احلالة تكون األجور أو املداخيل 

دة يف الطلب ينجم عنه تضخم إن مل يُقابِْلُه عرٌض يف  مرتفعة جًدا، وارتفاعها يؤدِّي إىل ز
ياكل اإلنتاج من حيث  أن تضخم البنية يتأثر عادة فضًال عن إنتاج السلع واخلدمات... 

ا هياكل قدمية أو حديثة وخمتلفة عن هياكل اإلنتاج يف بنيات أخرى.   كو
  ـــــــ ومن أسباب التضخم أيًضا االسترياد: 4

دول العامل الثالث تستورُد البضائع من أكثر دول العامل تعّرًضا للتضخم، أي دول إن 
آلالت ووسائل النقل واملنتجات الغذائية الغرب الرأمسالية... وغالًبا ما تتمثل االستريا دات 

وهذه السلع أكالفها مرتفعة جًدا. يضاف إليها قيمة اخلدمات  ،واملواد الكيمائية وغريها
املرتبطة بعمليات االسترياد، كالتأمني والشحن مثًال، اليت تكون أيًضا مرتفعة. يضاف إىل 

سعارره الدول الغربيذلك عنصر التكنولوجيا الذي ُتصدّ  مرتفعة  ة املتقدمة إىل الدول النامية 
إىل ارتفاع األسعار يف البلدان املستورَِدة، ويصاحب هذا االرتفاَع  جدا... فهذا كله يؤدِّي

التضخُم مؤكًَّدا... وهكذا يظهر أن هيكل األسعار يف الدول املستوردة من الدول الرأمسالية 
يكل أسعار يف لبضائع اهذه الدول... مبعىن أن ارتفاع أسعار  الغربية، يرتبط إىل حد بعيد 



248 
 

البالد املنتجة يؤدي إىل فرض هذه األسعار يف أسواق البلدان املستورَِدة لتلك البضائع، 
ة امضاًفا إليها قيمة اخلدمات، ومثل هذا االرتفاع جير حتًما إىل ارتفاع أسعار السلع املش

عتبار أن امل املنتجة م للحصول نتجني احملحمّلًيا،  م بسبب ارتفاع أسعار البضائع لِّيني سوف يعمدون إىل رفع أسعار ُمنتجا ح أعلى، بعد أن يتحوََّل جزٌء من الطلب إىل منتجا على أر
األجنبية املستوَرَدة. وتكون النتيجة ـــــــ دائًما ـــــــ أن املواد اآلتية من اخلارج قد استوردت معها 

، ما جيعل معدالت التضخم يف البلدان املستورَِدة أعلى، التضخَم وأضافت إلي ه التضخَم احملليَّ
  يف كثري من األحيان، من معدالته يف البلدان املصدِّرة.

  وما قيل عن البضائع أو املواد، يقال عن اخلدمات والتكنولوجيا...
 إىل الدول 1968الدراسات إىل أن الدول النامية قد دفعت سنة  وقد أشار بعضُ 

الرأمسالية الغربية ما مقداره مليار ونصف املليار من الدوالرات األمريكية مثًنا للتكنولوجيا 
... ومما ال شك 20مبعدل  دواخلدمات وبراءات االخرتاع... وأن هذه الُكلفة تزدا % سنوً

دة التضخم...   فيه أن ذلك ينعكس يف النهاية على أسعار السلع واخلدمات ويؤدِّي إىل ز
ــ االحتكارات الرأمسالية:ـ 5   ــــ

ا يف إجياد التضخم. ذلك أن ام هوهذه االحتكارات تلعب هي األخرى دورًا 
و أاالحتكار الرأمسايل الذي هو يف الواقع سيطرة رأس املال الصناعي واملصريف على االقتصاد، 

ـــــــ يستطيع أن يتالعب  ألسعار مبا يؤمن مصاحله، على قطاعاته الرئيسية ـــــــ على األقل 
ويكون ذلك مثًال عن طريق رفع أسعار البضائع املنتجة أو عن طريق ختفيض قيمة النقود 

لضخِّ التضخُّمي...   امسًيا و
سعارها   تت تسيطر على األسواق العاملية، وهي تتحكم  فاالحتكارات الرأمسالية 

ا أصبحت قادرة على تكوين الطلب الذي يناسب أسعارها. وهي تتحكم  إىل درجة أ
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سواق التصريف، وهي توّجه السياسات االقتصادية، وغايتها  سواق اإلنتاج كما تتحكم 
  إما اكتساب مواقع جديدة هلا يف العامل، أو احلفاظ على مواقعها القدمية...

وإن الغاية النهائية اليت تسعى إليها تلك االحتكارات، من وراء ذلك كله، هي حتقيق 
حها  أ ح، وكلما زادت أر غراضها اليت تتمحور حول نقطة رئيسية وهي َجْينُ أقصى األر

ا. حىت أّن أصحاب تلك االحتكارات أصبحوا هم سادة النظام  كلما استفحلت سيطر
  الرأمسايل.

تلك هي أهم املظاهر اليت تربز كأسباب تؤدي للتضخم... ولكن يبقى لنا أن نقول: 
ره، تبقى جزئية وظرفية وغري  إن كل الدراسات واأل حباث اليت تناولت التضخم وفسرت آ

القتصاد الرأمسايل ال املي الذي عكافية لتوضيح أسباب هذا التضخم كظاهرة عاملية ترتبط 
يسيطر على أسواق املواد األولية وأسعار السلع املصنعة اليت ينتجها، والذي يسعى 

توظيفها يف أسواقه، فيفقر الدول النامية وحيرمها من الستقطاب املزيد من األموال والثروات ل
ا املتاحة، وتل فإن اهلوَّة تزداد اتساًعا بني الدول املتقدمة والدول املتخلِّفة، وهذا  ايً قائإمكا

االتساع يشكل أهم مصادر األخطار اليت قد تواجه البشرية... وذلك جيعل الرأمسالية 
لدرجة األوىل ت االحتكارية مسؤولة  لعامل ب أشبه عن التضخم العاملي الذي  طوفاٍن حييط 

  من مجيع جوانبه.
  نًيا ـــــــ أنواع التضخم:

  إن املظاهر العديدة للتضخم جتعله على أنواع متعددة أبرزها:
ــ التضخم الزاحف: 1 ــ   ـــ
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لنموِّ االقتصادي، ويعترب شرا ال بد منه. ويكون التض خم وهو الذي يرتبط عادة 
دة  زاحًفا عندما يبقى ضمن معدالت ُمنخِفضة حبيث ال تتجاوز املستوى الوسطي يف ز

.3األسعار أي بنسبة    % سنوً
ــ التضخم املكبوت أو املقيَّد: 2 ــ   ـــ

وهو يكون عندما تعمد السلطات إىل كبح مجاح األسعار وإيقاف ارتفاعها عن طريق 
ء التشريعي الذي حيدد األسعار وحيول بصورة مؤقتة تدابري وإجراءات تتخذها، أبرزها األجرا

دون استفحال التضخم، ولكنه يؤدي يف الواقع إىل وجود سعرين أحدمها السعر الرمسي 
  واآلخر سعر السوق السوداء.

ــ التضخم الطليق أو املفتوح: 3 ــ   ـــ
صل وهو الذي ترتفع فيه األسعار بصورة مستمرَّة دون وجود عوائق تعرتضه. وقد حي

بتة ختتلف  ً أي خالل فرتات زمنية معينة، أو مبعدالت غري  بتة أحيا االرتفاع مبعدالت 
د مطَّرد. فاملهم يف هذا النوع من  زد من فرتة إىل فرتة، ولكنها ال ترتاجع إىل الوراء بل تبقى 

  التضخم هو ارتفاع األسعار بصورة دائمة دون أن تتخذ تدابري إليقافه.
ــ  4   التضخم اجلامح أو املتواثب:ـــــ

وهو الذي ترتفع فيه األسعار بصورة غري اعتيادية، أو بشكل غري طبيعي، إىل الدرجة 
اليت ال تعود معها النقود الورقية املتداولة قادرة على مواجهة هذا االرتفاع، مما يؤدي إىل 
فُقدان قيمتها تقريًبا، ومما جيعل الناس يفقدون الثقة بنقودهم، كما حصل يف أملانيا يف بداية 

م إىل أن يوازي كلُّ دوالر 1923شرينات، إذ راح املارك يتدهور حىت وصل يف شهر متوز الع
اية صيف سنة  مل يعد للنقود األملانية أية قيمة  1923واحد مقدار مليون مارك. ويف 

على لسان املواطنني  »االقتصاد«يف كتابه  »ساملسون«تذكر. وهذا ما يصّوره املؤلف 
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كنا ندخل املخازن والنقود يف جيوبنا فنخرج والغذاء «: هم لبعضٍ بعضُ األملان، وهم يقولون 
  .»يف ساللنا. واآلن ندخل املخازن والنقود يف ساللنا وخنرج والغذاء يف جيوبنا

مساء متنوعة. وما هي يف  نواع خمتلفة، أو  تلك هي املظاهر اليت يربز فيها التضخم 
عن التضخم، وعمَّا خيلِّفه من تدمري للحياة  الواقع إال تعبٌري عن األخطار اليت تنتج

  االقتصادية. فما هي هذه األخطار؟
  لثًا ـــــــ أخطار التضخم:

: 1935سنة  »مالحظات للحرب القادمة«يقول الكاتب أرنست مهنغواي يف كتابه 
نًيا. فكالمها حي لد الذي يسوء حكُمه هو التضخم أوالً إن الدواء الفعَّال للب« مل واحلرب 

  .»الدمار، وكالمها يؤمن امللجأ األكيد لالنتهازية السياسة واالقتصادية
ونتذكر بديهًيا ما جترُّه احلرُب من ويالٍت ومآٍس ومظاِمل على العباد، ونقارن بني هذه 
لنتائج اليت خيلِّفها التضخم فنجد أن شروره ال تقلُّ فتًكا وال تدمريًا  ا  الشرور الوبيلة مث نقر

على  على خمتلف األصعدة وشىت امليادين، فنقول: ويٌل لبلٍد حلَّ فيه التضخم فرتبّع للحياة
ر سيئة على مداخيله، وعلى مبادالته مع  قدراته، وويل لشعب ذلك البلد وما سيالقيه من آ

ر؟   اخلارج، ومنوِّه االقتصادي. فكيف ميكن تصور تلك اآل
  ـــــــ أثر التضخم على املداخيل: 1

م أثٌر كبٌري على املداخيل ألنه يؤدِّي إىل تعديل يف مداخيل خمتلف الفئات للتضخ
دة ارتفاع األجور الناجتة عن  تمع. ذلك ألن املداخيل ترتفع امسيا بسبب ز العاملة يف ا

حىت جتعل دخوهلا موازية  ، وخمتلف الكوادر االجتماعية عامةً مطالبات اهليئات النقابية خاصةً 
دة يف األجور ال تلحق مبعدالت أو مبؤشر غالء أسعار لألسعار الر  ائجة. ولكنَّ هذه الز

دة يف األجور. وقد تكون يف   السلع واخلدمات، اليت ترتفع أيًضا إىل درجة تلتهم معها أية ز
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دة على األجور، األمر الذي يؤدي إىل خسارة  كثري من األحيان مبعدل أعلى، من أي ز
رها بصورة سلبية على ذوي الدخول املداخيل ألجزاء هامة  ا الشرائية، فتنعكس آ من قوَّ

% (ثالثة 3احملدودة من الطبقات الفقرية واملتوسطة. وإذا زاد املعدُل السنويُّ للتضخم عن 
تمع (عدة ملائة) ـــــــ وهو املعدل العادي املقبول نسبًيا ـــــــ فإن وجود طبقات  فقرية يف ا

.. مثًال) يتأثر إىل احلد الذي ختتفي معه الطبقة املتوسطة وتدخل يف عداد ومتوسطة وغنية.
 الطبقات الفقرية، بينما ـــــــ على العكس من ذلك ـــــــ يزداد ذوو اليسر ُيسرًا، وذوو الغىن غًىن 

د رؤوس أمواهلم لعلة أساسية وهي سيطرة أصحاب هذه الطبقة على خمتلف القطاعات  زد
ح  االقتصادية، أو على القطاعات الرئيسة اهلامة يف اقتصاد البالد، وذلك ملا جتنيه من أر

طائلة، سواء من غالء أسعار املنتوجات املعروضة اليت تصبح أعلى من أسعار األكالف، أو 
ت واملساعدات اليت حتصل عليها من الدولة حبجة احملافظة على اإلنتاج الوطين  من املعو

  .وتدعيم أسس االقتصاد
جر األجري (واألجري هنا مبعناه الشامل الذي حيتوي غالبية الفئات العاملة وأمَّا السبب يف اخلسارة اليت تلحق بذوي الدخل احملدود فإنه يكمن بصورة أساسية يف  ربط مثن السلعة 
من أجراء ومستخدمني وعمال وموظفني وزرّاع وِحَرفيِّني...). مبعىن أن صاحب العمل حينما 

مستوى األجر، فإمنا حيدده بناء على حاجة األجري للمال ـــــــ أو كمية النقود ـــــــ الذي حيدد 
ميّكنه من احلصول على احلد األدىن مما حيتاجه من سلع وخدمات... أي أن حتديد األجور 

عيشة يف النظام الرأمسايل يتمُّ بناء على متطلَّبات احلياة الضرورية لتأمني احلد األدىن ملستوى م
على ما  على ما ينتجه األجراء من خدمات أو سلع استهالكية، وال بناءً  األجري، ال بناءً 

تمع من إنتاجية األجري، أ كان الشكل الذي تتَّخذه هذه اإلنتاجية... فنجد إًذا  حيتاجه ا
ت أو بِ أن األجري، وقد رُ  مثان املواد والسلع واخلدمات، يلجأ إىل النقا االحتادات ط أجرُه 

النقابية مطالًبا برفع مستوى معيشته وذلك عن طريق رفع األجر الذي يتقاضاه، فتقوم 
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جراء الدراسات اليت تبنيِّ املؤشر العام لألسعار، وملستوى  ت واالحتادات النقابية  النقا
لنيابة عن األجراء بدفع أجور توازي أو تقارب احلد األدىن ملستوى ملعيشة. ا املعيشة، مطالبة 

دة األجور وتفوِّض الدولُة إىل اخلرباء الرأمساليني تعيَني معدل احلد األدىن ملستوى املعيشة، مث تصدر  ذا األمر. ويلتزم أصحاب العمل، متجاوبني أو ُمكَرهني، بز القوانني أو األنظمة 
م سوف ال خيسرون شيًئا طاملا أن  دة األجور إىل احلد األدىن، وهم يضعون يف احلسبان أ ز

ا على أسعار املنتجات، فتقع  ا سوف يضيفو على عاتق املستهلكني،  تلقائًيااليت يدفعو
الذين يكوِّنون يف الغالب الطبقات الواسعة من الشعب، أي األجراء وأمثاهلم... ومبعىن آخر 
د عادة مببلغ معنيَّ من النقود، يضيفها أصحاب العمل على ُكلفة  دة يف األجور حتدَّ إن الز

د هذه الُكلفة، وتكو  زد دة اليت اإلنتاج، للسلع واخلدمات، مِربّرين ذلك  ن النتيجة أن الز
يف األسعار، أي ارتفاًعا يف أمثان  حصل عليها األجراء يف مداخيلهم قد دفعوها غالءً 

دة اليت طرأت على املداخيل أو األجور، فيكون  يت هذه أعلى من الز احلاجيات. وقد 
دة اليت حصلوا عليها وحسب ا من بل وجزءً  ،األجراء قد خسروا من جراء ذلك ليس الز

دة اليت طرأت عليه، مما جيعل ارتفاع األجور على هذا النحو ضدَّ  األجر السابق قبل الز
  ور مبثل هذه الطريقة العشوائية، والذي يطال عادةً جمصلحتهم... وهكذا فإن ارتفاع األ

مبا فيها القطاع املصريف، دون النظر إىل حتديد نوعية وكمية كافَّة القطاعات االقتصادية  
تمع يف الداخل، أو ما يتطلبه السوق اخلارجي من اإلنتاج الوطين... اإل نتاج، وإىل حاجِة ا

دة كميات النقود املتداولة، وهو جيرُّ بدوره إىل التضخم النقدي  إن هذا كله يؤدي إىل ز
الذي نشهده ارتفاًعا يف األسعار... أما النتيجة النهائية لذلك كله فهي األضرار اليت تلحق 

، وهذا ما يزيد املشكلة تعقيًدا... وإنَّ يف مظاهر الدخل وي الدخول احملدودة أو املنخفضةبذ
، ما يُربز تلك املشكلة املعقَّدة بشكل واضح،  عيش الدول الفقرية والدول املتخلفة اقتصادً

تمع برمَّته. دد كيان ا   ويبنيِّ ما جترُّه أضرارها على الطبقات الشعبية من أخطار قد 
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ــ أثر التضخم على املبادالت مع اخلارج: 2   ـــــ
وتظهر نتائج التضخُّم أيًضا بصورة جلية على ميزان املبادالت مع اخلارج حبيث جيعل 

  رصيد البلد الرازح حتت عبء التضخم منخفًضا، أو يؤدي إىل وقوعه يف العجز.
حية االسترياد، نرى أن التضخُّم يف الداخل هو الذي يؤدي إ ىل تدِينّ القوة فمن 

الشرائية للعملة الوطنية. وهو الذي يدفع املستوردين إىل مبادلة كميات أكثر من النقود 
الوطنية بعمالت الدول األجنبية اليت يستوردون منها، واليت يكون سعر صرفها قد ارتفع 

املدى  لنسبة للعملة الوطنية، وهذا ما يشكِّل مظهرًا من مظاهر عجز امليزان التجاري على
  البعيد...

دة أسعار السلع املنتجة حمّلًيا،  حية التصدير، فإن التضخُّم يؤدي إىل ز أما من 
املنافسة على الصعيد الدويل مع املنتجات املثيلة أو  ُقدرةَ وبذلك تفقد هذه املنتجات الوطنية 
ة هلا، مما جيعل التصدير أقلَّ،     ي...يظهر العجز يف امليزان التجار و  كمااملشا

ويعترب التضخم يف العالقات التجارية اخلارجية سبًبا لعدم االستقرار. ذلك أنه يف 
احلالة اليت يفرتض أن تكون املبادالت بني الوحدات النقدية للبلدان املتبادلة مستقرة خالل 
يت التضخُّم ليقضي على هذا االستقرار ضد مصلحة امليزان التجاري  فرتة معينة من الزمن، 

د الذي يكون فيه تضخم. ويف احلالة اليت يوجد فيها تضخُّم بني البلدان املتبادلة يصبح للبل
بتة حتكم املبادالت بني  الوضع أسوأ، ألن االستقرار ينعدم إطالقًا، وال يبقى وجوٌد لقواعد 
الوحدات النقدية، طاملا أن هذه الوحدات تكون خاضعة للتقلُّبات املستجدة، وهذا ما يؤدي 

  الفوضى االقتصادية يف املبادالت عامة... إىل
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  ـــــــ أثر التضخم على النمو االقتصادي: 3

ً على النمو االقتصادي عندما تستعمل الكميات الزائدة من  قد يساعد التضخم أحيا
النقود يف تنفيذ مشاريع إنتاجية، سواء على مستوى القطاع العام كشّق الطرقات أو بناء 

دارس وما إىل ذلك من مشاريع عمرانية تستهلك أكرب كمية ممكنة من النقود املستشفيات وامل
دة االستثمارات اليت تؤدي إىل رفع  الزائدة، أو على مستوى القطاع اخلاص عن طريق ز

  مستوى اإلنتاج.
ولكّن ما يالحظ أن التضخم يؤدِّي يف أغلب األحيان إىل القضاء على االدِّخار 

تثمارات عندما ُتستعمل وسائل الوضع الزائدة لغري املشاريع اإلنتاجية، بل املوجَّه لتمويل االس
دة الطلب على  لألهداف االستهالكية، كاإلقبال على االكتناز يف عمليات عقارية، أو ز
السلع االستهالكية، وما إىل ذلك من عمليات يكون طابعها العام استهالكًيا ال 

... ومثل هذا الوضع يؤثِّ  ر على معدالت النموِّ االقتصادي وجيعلها متيل إىل استثمارً
عندما يكون هنالك تضخُّم يف البنية االخنفاض، وقد يؤدي أيًضا إىل انتشار البطالة 

اإلنتاجية، كما لو كانت البنية الدميوغرافية فتية، وتوفِّر مزيًدا من األيدي العاملة اليت تشكل 
يف اإلنتاج، أو يف سوق العمل،  ابلها عرٌض موازٍ الطلب على اإلنتاج أو العمل، دون أن يق

  بسبب امليل إىل االكتناز واالستهالك، بدًال من االستثمار واإلنتاج...
  رابًعا: احللول املقرتحة ملعاجلة التضخُّم:

ت جلًيا أن التضخم هو من إفرازات النظام الرأمسايل، وأن هذه الظاهرة العاملية  لقد 
ائًيا، أو على األقل حًال مقبوًال ميكِّن من تاليف خماطرها، بدليل ما  مل جتد هلا إىل اآلن حًال 
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رها السيئة، ويستفحل  َتشهُده اقتصادات الدول الرأمسالية من مظاهر تضخُّمية، تزداد آ
  أمرها، يوًما بعد يوم.

والت حثيثًة وإذا كانت مجيع الطرق اليت اعتمدت أو اإلجراءات اليت اختذت، حما
ا الدول الرأمسالية املتقدمة، أو الدول النامية اليت ترتبط اقتصادً بتلك الدول  قامت 
الرأمسالية، مل تنجح حىت اآلن يف القضاء على التضخُّم، أو على األقل مل تضع له حلوًال حتدُّ 

ره، فإننا سنلقي نظرة سريعة على تلك العالجات حىت ننتهي إىل  من انتشاره واستفحال آ
  احللِّ الذي نراه جديرًا بتخليص العامل من آفة التضخُّم األشد خطرًا واألسوأ عاقبة.

  أما التدابري اليت درجت الدول الرأمسالية على اعتمادها فنجد أبرزها:
  ــــ رفع قيمة النقود: 1

لنسبة للذهب سواءٌ  من  قد أدى هذا اإلجراء يف كثريف ،لنسبة للقوة الشرائية أو 
اًها  البلدان مثل أملانيا وسويسرا وإنكلرتا إىل نتائج إجيابية، إال أنه يف احلقيقة ال يشكِّل اجتِّ

  لدولة.لتنافسية القدرة العاما لدى مجيع الدول نظرًا ملا يؤدِّي إليه رفع قيمة النقود من ضعف 
ـــ خفض قيمة النقود: 2   ـ

عتماد احلكومة أو تكريس االخنفاض احلاصل بفعل التضخُّم، و  ـــــــ بصورة رمسية ذلك 
ـــــــ القيمة اليت وصلت إليها النقود بعد اخنفاضها، ومثل هذا االجتاه أكثر شيوًعا، وتلجأ إليه 

ا. دة صادرا   الدول عادة لز
  ــــ إلغاء النقود التضخمية واستبداهلا بنقود جديدة: 3

صدار وحدات نقدية ذات قيمة مرتفعة، ك ما فعلت بعض الدول األوروبية وذلك 
ك اجلديد نمثل بولونيا والنمسا وفرنسا. وقد استبدلت هذه األخرية بصورة تدرجية الفر 

  لفرنك القدمي.
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ـــ 4   خفض النفقات العامة: ـ
ا اإلدارية  ختفيضمثل توقف السلطات العامة عن تنفيذ املشاريع اإلنشائية، و  نفقا

ومثل هذا اإلجراء، الذي يصيب قطاعات النفع العام، وما سوى ذلك من نفقات عامة... 
ستثناء الطبقة الغنية اليت تتحكَّم عادة خمتلف يؤثر على مصاحل الشعب، يف  طبقاته، 

ا على قطاعاته الرئيسية.   القتصاد الوطين نظرًا لسيطر
ت ورفع أسعار الفائدة: 5   ــــ وضع القيود على االئتما

ل مبدئًيا ِصغار املنتجني، أو ذوي رؤوس األموال احملدودة. أما ومثل هذه التدابري تطا
ا، ألن املصارف يف الواقع ال جترؤ على حتديد طلبات  املشاريع االقتصادية الكبرية فال تتأثر 
ا. هذا فضًال عن أنه يكون، يف إغلب األحيان، ألصحاب تلك املشاريع الكبرية  ائتما

م للتأ مني، ما جيعل صعًبا فرض تلك القيود على نشاطات مصارفهم اخلاصة، وشركا
  مشاريعهم، أو إخضاعها فعلًيا ألي إشراف قانوين أو رقابة تؤدي إىل تنفيذ تلك التدابري.

  ــــ رفع الضرائب املباشرة وغري املباشرة: 6
ومثل هذا اإلجراء ميكن أن يوقف التضخم يف حدود معينة فيما لو طُبِّق على مجيع 

اريع االقتصادية. ولكن الواقع يبني أن املشاريع اليت تتهرب من دفع الضرائب أصحاب املش
املباشرة كثرية، واألساليب واحليل اليت تستخدمها لذلك أكثر من أن حتصى، ما يؤدي إىل 

  حمدودية فائدة هذا اإلْجراء.
لنسبة للضرائب غري املباشرة. فهذه تصيب مجيع القطاعات،  ويكون األمر كذلك 

رفعها يؤدي لإلضرار جبمهور املستهلكني والقطاعات االقتصادية الصغرية، يف حني أن  نولك
دة يف الضرائب غري املباشرة على أسعار السلع  القطاعات ذات الرأمسال املرتفع، تضيف الز

. هذا فضًال عن املساعدات اليت املنتجة أو املستوردة، ما جيعل ارتفاع األسعار لصاحلها
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سم محاية اإلنتاج الوطين ومنافسة السلع األجنبية، حتصل عليها   األمر الذيمن الدولة 
  جيعل إجراء رفع الضرائب غري املباشرة غري ذي فعالية هامَّة.

دة العرض: 7 ــ ز   ـــ
دة اإلنتاج الذي يؤدي  ومثل هذا اإلجراء لو جنح يف الداخل إىل حّد ما، عن طريق ز

فإنه ال يعكس حقيقة املشكلة القائمة على النطاق العاملي، ألن إىل خفض األسعار نسبيا، 
أزمة الرأمسالية هي أزمة فائض إنتاج، وليست أزمة فائض طلب. وهذا ما يَربز بشكل واضح 
يف قطاع صناعات السيارات والطائرات والسفن والنسيج، والصلب، واملواد الغذائية على 

  اختالفها... إخل.
ـــ سياسة حتديد ا 8   ألسعار:ـ

ا أثبتت فشلها  وقد جرت مثل هذه التجربة يف معظم الدول املتقدمة والنامية، إالَّ أ
بوجه عام، ليس فقط إزاء مواجهة التضخم احلايل، بل يف مواجهة مجيع االجتاهات 

  التضخمية اليت حصلت يف املاضي أيًضا.
ا الدول الرأمسالي ة حملاربة التضخم، هذه هي أهم العالجات اإلجرائية اليت قامت 

لرغم من مجيع  وهي، على ما يبدو، قد فشلت مجيعها، وبقي التضخم سيد النظام الرأمسايل 
  التدابري.

، إن اإلسالم هو املبدأ الوحيد الذي يوفِّر احللَّ لظاهرة التضخُّم فيما لو  ويف نظر
  اعتمدت األسس التالية:

والفضة)، أو اعتماد الذهب والفضة أساًسا ـــــــ العودة إىل نظام املعدن (الذهب  1
  للنقود املتداولة بني الناس.
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ـــــــ فصل أجرة األجري عن مثن السلعة منًعا الرتفاع األسعار، وإيصال األجري إىل  2
مًة غري منقوصة.   حقوقه 

عتماد نظام الزكاة. 3 تمع    ــــــ إجياد التوازن بني أفراد ا
  على النحو التايل:وميكن توضيح هذه األسس 

  أوًال: اعتماد الذهب أساًسا للنقود الورقية املتداولة.
النظام الرأمسايل حياول إجياد حّل لظاهرة التضخُّم من خالل نظرته إىل واقع  إذا كان

األمور، فإن هذه النظرة لن تساعده على الوصول إىل ما يريد، طاملا أن الفكر الدميوقراطي يف 
عتباره الواقَع مصدًرا للتفكري، يف حني أن اإلسالم، عندما وضع ت األصل يعاجل املشكال

بًتا وصاحلًا  مجيع األزمنة، ألن اإلسالم يعترب الواقع  يواكبنظاًما ملشكلة معينة، قد جعله 
موضًعا للتفكري، والعالج هلذا الواقع يستقيه من الكتاب (القرآن الكرمي) والسنَّة النبوية 

  الشريفة.
اعتمد العامل يف املاضي نظاًما نقدً سليًما، عندما جعل الذهب قاعدة  ففي حني

اعتباطًا عن هذا النظام دومنا شعور  للتعامل واملبادلة، وجنَح يف تاليف األزمات، جنده قد ختلَّى
من ويالت على البشرية. أمَّا اإلسالم فقد اعتمد املعدن  مبسؤولية ما سيؤدي إليه هذا التخلي

ده، أي منذ ما ينوف عن ألف وأربعمائة عام، واختذ نظاًما نقدً ال يزال يعتربه من أول عه
هو النظام األمثل الذي ال ميكن أن حيمل يف طياته جذور وهن أو ضعف. فقد رأى اإلسالم 

ا، كما أن للجهد وللعمل الفردي واالجتماعي قيمًة أيًضا.   أن لألشياء ولألموال قيمة بذا
ا ِقَيُم األموال واجلهود ومن هنا تُعترب ا ا األداة اليت تقاس  لنقود، يف نظر اإلسالم أ

  .على اختالفهايف إطار عمليات التبادل 
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وإذا كان من الثابت يف العالقات االقتصادية أن املبادالت الداخلية أو العاملية جتري 
ة أو املقياس يلل الوسة األداة اليت متثيمبوجب القوانني اليت حتكم تلك املبادالت، ومنها فرض

فيما بينها، فإن اإلسالم مل يعني ملبادلة السلع أو اجلهود أو املنافع شيًئا معيًنا جتري على 
أساسه فـَْرًضا، وإمنا أطلق لإلنسان القدرة يف أن جيري املبادلة مبا يشاء ما دام الرتاضي موجوًدا 

داة النقدية للمبادالت، فإنه عنيَّ ولكنه عندما أراد حتديد األ  بني الفرقاء املتبادلني...
للمسلمني النقد يف جنسه، وجعله: الذهب والفضة. وميكن استنتاج أحكام هذا التعيني من 

  األدلة التالية:
َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوَال يُنِفُقونـََها ِيف ـــــــ قال هللا تعاىل يف قرآنه الكرمي: { 1
 ِّ ْرُهم بَِعَذاٍب أَلِيمٍ َسِبيِل ا   ).34} (سورة التوبة: اآلية  فـََبشِّ

وحمور اآلية القرآنية الكرمية هو النهُي عن كنز املال. ولكنَّ هذا النهَي حيمل يف طياته 
لذهب والفضة أو ما   حتديد النقد الذي حيرم على اإلنسان كنزُه أو اكتنازه، فجعل حمصورًا 

  كان على أساسهما.
ل به، بل يكون وَّ مبفهومه العام، أي كل ما يـَُتم عرفنا أن الكنز ال يكون للمالفإذا ما 

حنسارها  للنقد، فإن الغاية من النهي تكون حترَمي كنز النقد ألنه ميثِّل األداة العامة للتبادل، و
ملتعايشني فيه... وهكذا فإ تمع و ن أو تقليصها يفقد التبادل توازنه، األمر الذي يضرُّ 

  نظرًا لفائدته العامة. حتديًدا، حترمي االكتناز جاء على النقد
ومبا أن تعيني النقد جاء خصيًصا للذهب والفضة، فإن كنزه يكون حمرًَّما يف مجيع 
حاالته، سواء جرى كنز الذهب والفضة عيًنا، أو كنزًا للنقود النائبة اليت متثل يف الواقع كمية 

ا بناء على طلب صاحبها، عندما يكون النظام من الذهب أو الفضة ميكن مبادل تها 
  النقدي القائم يقبل بتحويل النقود الورقية إىل ذهب أو فضة.
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أما كنز النقود الورقية اإللزامية أي النقود الوثيقة أو البنكنوت، فلم يتناوهلا التحرمي، 
مبا متنحه هلا سلطات  ألن مثل هذه النقود ال أساس هلا يف الواقع، وال قيمة فعلية هلا إالَّ 

ا التعامل بني الناس. ولقد أثبتت التجارب يف املعامالت  اإلصدار من قوة تفرض 
االقتصادية أن النقود الورقية عندما كانت تصدرها السلطات املعنية أمنا كانت ُتصدرها بناء 

بداهلا مببلغ معني من النقود املعدنية (الذهب والفضة) عند ال طلب. وجاء على وعٍد منها 
لوعد،  الوقت الذي يثبت أن تلك السطات مل تكن عندها النية أو القدرة على الوفاء 
فكانت تصدر القرارات أو القوانني اليت متنع عملية حتويل النقود الورقية إىل نقود معدنية 

لنا، يؤدي إىل فقدان النقود الورقية كل قيمة هلا. وهذا ما جيعل النقود الورقية، كما ق والذي
بال أساس تعتمد عليه إالَّ مبا تفرضه السلطات املختصة من أحكام جتعل من تلك النقود 

  واسطة للتبادل.
نف األساليب املل فحسب، بل يرفضها من األساس. ولذلك عندما  ويةتواإلسالم ال 

 عنيَّ النقد، فإنه عينه جبنسه، وجعله من الذهب والفضة، وحرَّم اكتنازه وتكديسه، وأمرَ 
أو على أساس الذهب  »الذهب والفضة«بتداوله وتشغيله... فيكون النقد يف اإلسالم 

  والفضة دائًما.
ية مقدارًا  2 لذهب والفضة، فجعل للدِّ ـــــــ لقد ربط اإلسالم بعض األحكام الشرعية 

حمدًدا من الذهب، كما يستدل من قول الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم يف كتابه إىل أهل 
  .»َع إال يف ربع دينار فصاعًداال قطْ «ليمن: ا

  فالدينار كان يعرف بوزن معني من الذهب، وكان يُعترب وحدًة للتبادل.
لذهب والفضة ـــــــ إذا اسُتعمال  وهكذا فإن َرْبط اإلسالم بعَض األحكام الشرعية 

الفضة، وال نقد نقوًدا ـــــــ يدل على أن اإلسالم قد جعل النقد يقوم على أساس الذهب و 
  غريمها.
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م النيب صلى  3 ـــــــ لقد كانت املقاييس النقدية السائدة يف املدينة هي اليت اشتهرت أ
هللا عليه وآله وسلم، وجرى التبادل على أساسها. وكانت تلك املقاييس عبارة عن األوقية 

أو الفضة. وقد جعلت والدرهم والدانق والقرياط واملثقال والدينار، وكانت مجيعها من الذهب 
نقًدا جلميع البيوع بل وجلميع املعامالت النقدية، فكرسها الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم  

يدل على ذلك أن هذه األوزان واملقادير ال ... »امليزان ميزان أهل املدينة«كما يؤكد قوله: 
منا هذه يف ا يف الذهب والفضة حىت أ وزا مسائها و خمتلف البالد  تزال ُتستعمل 

  اإلسالمية.
  ولقد حددت قيم تلك املقاييس النقدية على النحو التايل:

  ـــــــ األوقية أربعون درمهًا.
ــــــ الدرهم ستة دوانق.   ـ

  ـــــــ كل عشرة دراهم توازي سبعة مثاقيل.
  ـــــــ الدينار أربعة وعشرون قرياطًا.

وسلم قد أقرَّ تلك املقاييس من الذهب وهكذا فإن رسول هللا صلى هللا عليه وآله 
  والفضة نقًدا للتعامل بني الناس، وأوجب أن يكون الذهب والفضة وحدمها النقد...

ً منهما، مث  4 لذهب والفضة، وعنيَّ هلا نصا ـــــــ لقد فرض هللا تعاىل زكاة النقد 
سواء، حىت أنه مل يقل: أوجب الزكاَة على الفرد املسلم كما أوجب فرض الصالة عليه، سواء ب

ت من القرآن الكرمي.   وأقيموا الصالة، إال قال: وآتوا الزكاة، كما نرى يف عشرات اآل
حدمها، يفرض اعتبارمها  وهكذا فإن النصَّ على جعل زكاة النقد بَذيِْنك املعدنني أو 

حملهما أو  وحَدمها األداَة النقدية للتعامل، وال ميكن ألية واسطة أخرى للتبادل أن حتل
  طالق اصطالح النقد عليها.



263 
 

لذهب والفضة  5 حسب  حصرًاـــــــ لقد جاءت أحكام الصرف يف معامالت النقد 
املفهوم اإلسالمي. ومبا أن الصرف مبفهومه العادي املبسَّط هو مبادلة نقد بنقد، أي أنه 
معاملة نقدية حبتة، فإن األحكام الشرعية اليت تفرض أن جيري الصرف على أساس الذهب 
لذهب والفضة، بدليل  يت دليًال آخر على أن النقد يف اإلسالم جيب أن يكون  والفضة، 

لفضة كيف شئتم يًدا بيد«هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: قول رسول    .»بيعوا الذهب 
وخنلص من هذه األدلة إىل نتيجة حامسة وهي أن اإلسالم قد حدَّد النقد الذي جيري 
التبادل على أساسه، أو الذي تفرضه متطلبات احلياة االقتصادية أو احلياة املالية، وجعله من 

بتة ـــــــ  الذهب والفضة. ولقد جاء  حكام شرعية  ً ذلك التحديد  وسنًَّة ـــــــ وال جمال ألن  كتا
ت وأفكار  يطرأ عليها أي تغيري أو تبديل، بل ال جمال فيها لرأي أو مشورة، وال البتكار نظر

  ال تنطلق منها أو ترتّكز عليها.
مها، بل جيب أن ولكن اختاذ الذهب والفضة نقًدا، ال يعين أنه ال جيوز التبادل بغري 

يفهم أن على املسلمني أالَّ يتخذوا هلم نقًدا سوى الذهب والفضة. ولقد أقام الرسول صلى 
هللا عليه وآله وسلم النظام النقدي اإلسالمي على أساس هَذين املعدَنني وطبقه يف مجيع 

ية ومثن البيع ـــــــ املعامالت بني الناس. وكانت حقوق هللا ـــــــ كالزكاة ـــــــ وحقوق العباد ــ ـــــ كالدِّ
لوزن. لذهب والفضة املقدَّرة  لدراهم، أي    تتعلق كلها 

م  ولقد ظلَّ هذا النظام قائًما طوال عهد النيبِّ صلى هللا عليه وآله وسلم وطوال أ
ري النقد وزً واحًدا، ال خيتلف عن اخللفاء الراشدين، إىل أن جاء عبد امللك بن مروان فصّ 

  وزن املدينة. وقد حصل ذلك يف سنة مخس وسبعني هجرية.
  أما الفوائد اليت ميكن أن يوفِّرها نظام الذهب أو الفضة فأمهها ما يلي:

ذا  1 ـــــــ إن اعتماد نظام نقدي أساسه الذهب أو الفضة يفرتض حرية التداول 
قدي واملايل واالقتصادي. ومن املعدن أو ذاك، واسترياده وتصديره، وهو ما يوفِّر االستقراَر الن
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شئة من مدفوعات خارجية  خالل هذا االستقرار ال تعدو عمليات الصرف أن تكون 
د أمثان البضائع وأجور املستخدمني.   تسدِّ

ـــــــ إن اعتماد نظام نقدي يقوم على الذهب والفضة يؤدِّي إىل ثبات سعر الصرف  2
ع يف جمال التجارة الدولية، وتقدٍُّم يف معامالت بني الدول، وهذا ما يؤدي بدوره إىل توسُّ 

التبادل التجاري. وذلك ألن التجار ال خيشون التوسُّع يف التجارة اخلارجية ما دام الصرف 
  بًتا ال يهددهم أو ال يلوِّح هلم خبسارة مرتقَبة.

ركزية وبني ـــــــ إن النظام الذهيب حيول بني السلطات النقدية املتمثلة يف املصارف امل 3
املبالغة يف إصدار ورق النقد، ألنه مبوجب النظام تكون أوراق النقد قابلة للتحويل إىل ذهب 
. وهذا ما جيعل تلك السلطات متتنع عن التوسع يف اإلصدار خشية أن يؤدي  بسعر معنيَّ
د الطلب على الذهب فتعجز عن مواجهته. ولذلك فإن السلطات النقدية  ذلك إىل ازد

  بنسبة معقولة بني ما تصدره من ورق النقد وبني احتياطيِّها من الذهب.حتتفظ 
ـــــــ يف النظام النقدي القائم على الذهب، وحتوُّل العامل إليه، جيري حتديد كل ُعملة  4

من العمالت احمللية، أو املستعملة يف العامل، مبقدار معنيَّ من الذهب. وهذا ما يسهل انتقال 
ت القطع النادر أو الُعملة زول واألشخاص بني بلد وآخر، وت البضائع واألموال صعو

  الصعبة.
ريب  5 ا الذهبية، فال جيري  ـــــــ يتيح نظام الذهب لكل دولة أن حتافظ على ثرو

ذهبها إىل اخلارج. وال ميكن أن ينتقل منها إّال لسبٍب مشروع، كدفع أمثان السلع أو أجور 
حىت ال تكون لدى الدولة حاجة إلجراء الرقابة حفاظًا على  املستخدمني، وخالفه، وذلك

ا الذهبية.   ثرو
هذه هي بعض فوائد نظام الذهب، وكلها حتتم أن يسري العامل وفْـَقه، ليتخلَّص من 

  ِعَلِلِه اليت يعانيها ومشاكله اليت يتخبط فيها.
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ليتخلَّص من هذه هي بعض فوائد نظام الذهب، وكلها حتتم أن يسري العامل وفْـَقه، 
  ِعَلِلِه اليت يعانيها ومشاكله اليت يتخبط فيها.

 الذي نستقيه من روح اإلسالم، والذي ُوجد منذ ُوجد اإلسالم  أوإذا كان هذا مبد
 كنظاٍم يقّوم عالقات البشر، فإن عمالقة من رجال القرن العشرين أيًضا قد اعتمدوا املوقف

دى كثريًا، وعمل طويًال،  ،ديغولشارل رال ، كرئيس مجهورية فرنسا الراحل اجلننفسه الذي 
من أجل ضرورة العودة إىل النظام املستند إىل الذهب. ولكنَّ رأمسالية الدوالر املتحكِّمة يف 
ت  ، قد أسقطت جهوده مبا وجهت إليه من ضر اقتصادات العامل، ومنها اقتصادات أورو

  االقتصاد الفرنسي... طالت
ام الذهب يزيل خمتلف املفاهيم القائمة على النقد النادر أو يضاف إىل ذلك أن نظ

توجد يف  ع النادر أو العملة الصعبة، وما إليها من اصطالحات، ألن تلك املفاهيم ملطْ القَ 
ات الدول، وال سيما النامية ااألساس إالَّ خدمًة ألهداف استعمارية غايتها ربط اقتصاد

، ويف طليعته االقتصاد األمريكي، الذي مهُّه األول واألخري واملختلفة، بعجلة االقتصاد الرأمسايل
ح للقائمني عليه    دون النظر إىل الوسيلة املتَّبعة من أجل ذلك.من حتقيق أقصى األر

نًيا: فصل أجرة األجري عن مثن السلعة منًعا الرتفاع األسعار، 
  وإعطاء األجري حقوقه كاملة.

  ره اإلسالم لتاليف التضخُّم والتخلص منه.وهذا هو األساس الثاين الذي يوفِّ 
لشكل الذي  فقد رأينا أن التضخم النقدي يظهر يف غالء أسعار السلع واخلدمات 
يعجز معه الفقري ومتوسط الدخل عن احلصول على تلك السلع أو االستفادة من تلك 

جر األجري يف النظام الرأمس اخلدمات. والسبب يف ذلك هو ربط ايل، خبالف ما مثن السلعة 
يراه اإلسالم حينما يعاجل مشكلة العامل أو األجري، إذ يبتعد فيها عن مثل تلك املعاجلة يف 
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ظًرا إليها كمشكلة إنسانية واقتصادية، كما يتبني الن ظام الرأمسايل أو يف أي نظام آخر غريه، 
  من خالل القواعد التالية:

  ).6} (سورة الطالق: اآلية أَْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ فَِإْن ـــــــ يقول هللا تعاىل: {
  .»أعطوا األجري أجره قبل أن جيفَّ َعَرقُه«ـــــــ والرسول صلى هللا عليه وآله وسلم يقول: 

ملِ  رك رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم براحَيت (كفَّي) رجل يعمل  حاة سْ ـــــــ ولقد 
  .»َيدان حيبهما هللا ورسوله«يقول: واملعول وهو 

الكرمية، واألحاديث النبوية الشريفة، تبني لنا  تفهذه القواعد اليت تدلُّ عليها اآل
  مقدار أمهية األجري أو العامل، وما له من حّق يف تقاضي أجره عما يقوم به من عمل...

ره بعد أن يؤدي وُيستدل من ذلك أيًضا على أن العامل أو األجري إمنا يستحقُّ أج
  عمًال معيـًَّنا، أي عندما يقوم خبدمة حمددة، أو يُنتج سلعة معيَّنة.

ففي هذا اإلطار ال جيري حتديد أجره على ما يقوم به أو ما ينتجه من قبل الدولة، 
تمع، وعلى  تمع، وبناء على حاجات ا ت، وإمنا من قبل أهل اخلربة يف ا وال من قبل النقا

تمع. فالسلعة اليت ينتجها عامل يف مصنع للسيارات أو ما يف عمله م ن منافع تعود على ا
للطائرات، مثًال، يكون أجره عليها أعلى من أجر عامل آخر يعمل يف صناعة أقلَّ فائدة 
للمجتمع، كصناعة الزجاج، أو صناعة تُنتج مواد ال تكون ذات نفع كبري للمجتمع... 

ل نسبة إىل خدمة يقدمها عامل يف التنظيفات أو يف زراعة وكذلك األمر، يف مثال آخر، 
األرض، واليت تكون قيمتها من حيث العمل االجتماعي أكرب أو أهم بكثري من اخلدمة اليت 
ا عامل يف مقهى أو خادم يف مكتب. ولذا فإن أجر العامل أو األجري إمنا يتحدد بناء  يقوم 

تمع، ات من إنتاج للسلع أو اخلدمات... فُيدفع وما تفرتضه هذه احلاج على حاجات ا
للعامل ما يستحقه من أجر حىت حيصل على حاجاته من السلع. كما يُدفع له ما يستحقه 
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من أجر حىت يستفيد من خدماته وفًقا إلقباله على االستفادة من تلك اخلدمات اليت ميكن 
لطبابة أو اهلندسة أو احملاماة أو النقل وما إليها من خدمات حيوية وضروية لبناء  أن تتمثل 

تمع. ومن هنا تتفاوت أجور العاملني، فمنهم من حيصل على أجر قد يفوق حاجاته  ا
الشخصية، ومنهم من ال يتوفر له األجر الكايف لسد تلك احلاجات. وبذلك ينقسم العاملون 

ا الضرورية، وأخرى تكون مداخيعدة إىل فئات لها كافية ، فئات تزيد مداخيلها عن حاجا
ا الضرورية. وهذه  لسد احلاجات الضرورية، وفئات أخرى تكون مداخيلها أقلَّ من حاجا
الفئات األخرية ـــــــ وغالبية األجراء الذين ينتمون إليها يكونون من الذين يعملون يف إنتاج 

ب أعماهلم على رفع أجورهم، فإن  لذا سلع أو خدمات غري ضرورية للمجتمع ـــــــ ال جيرب أر
  أولئك األجراء يكونون خمريين بني أمرين:

لتحوُّل من العمل الذي يقومون به إىل عمل أكثر نفًعا للمجتمع ـــــــ عن طريَق  ـــــــ إما 
دة اإلنتاج الضروري والنافع مهختصُّصهم وتثقيفهم ـــــــ ومبثل هذا االنتقال يسا ون يف ز

  للمجتمع.
لبقاء يف ــــــ وإما  م الذهنية أو اجلسدية للتحوُّل،  ـ أعماهلم عند عدم كفاية إمكانيا

ليً  ا، واليت ال تكون يف الواقع موازية أو مقاربة للحد األدىن  اوقبوهلم  ألجور اليت يستحقو
مينها أجرًا أعلى  م الضرورية اليت يتطلب  ملستوى املعيشة، أي عدم كفايتها ملواجهة حاجا

  .أو دخًال أكثر..
وهنا، يف هذه احلالة الثانية، تربز املشلكة اليت مل يعاجلها أي نظام عرفته البشرية من 

  قبل بطريقة عادلة وفعَّالة مثلما فعل اإلسالم...
تمع الذي  مني حياة هذه الفئة من األجراء هو ا ففي احلقيقة إن املسؤول عن 

تمع هي بطبيعة احلا لذات الدولة اليت تطبق ينتمون إليه، والسلطة يف هذا ا ل الدولة، و
  نظام اإلسالم كامًال...
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إنَّ أ من األنظمة يف العامل القدمي أو احلديث، مل يعاجل تلك املشلكة  ،ومبعىن آخر
اإلنسانية ـــــــ االقتصادية النامجة عن عدم كفاية املداخيل لقطاعات واسعة من الشعب، إالَّ 

وذلك بتخصيصه هلذه الفئات من الشعب، يف نظامه اإلسالم ونظامه يف احلياة، 
االقتصادي، أو يف موازنته العامة السنوية، جزًءا من األحوال العامة الناجتة عن الزكاة اليت 

  تصبُّ يف بيت املال، أي يف خزينة الدولة...
  فكيف يكون ذلك؟

  هذا ما يقود إىل حبث األساس الثالث للمعاجلة، فيما يلي...
  مظهٍر للتكافل االجتماعي: لزكاة أعظمُ لثًا: ا

إن الزكاة مبفهومها املبسَّط، هي األموال اليت جتىب من األغنياء، بنسٍب حمددة يف 
الشرع اإلسالمي احلنيف ـــــــ نظام احلياة الكامل ـــــــ عندما تفيض تلك األموال عن حاجات 

م السنوية. فكل مسلم تزيد أمواله  ا واستهالكا عن كفاية حاجاته وإشباعها إشباًعا  أصحا
كامًال، يفرتض فيه أن يدفع الزكاة عن طيب خاطر، وكأمر واجب مفروٍض كفرض الصالة 
وبال فرق، إذ عليه أن يسعى إىل بيت املال لدفعها متاًما كما يذهب إىل املسجد ليؤّدي 

ن املال هو  سبح سالمه، يعرف  انه، وأن العباد صالته اليومية. ألنه، وهو املؤمن 
أي يف سبيل نفعهم ونفع غريهم  ،ولذا كان عليهم أن ينفقوه يف سبيل هللا ،فون فيهلَ خْ مستَ 

من بين اإلنسان يف احلقيقة والواقع. فإن الفقري أو املسكني، أو كل حمتاج، أو صاحب دخل 
خذ من مال الزكاة فرًضا من الدولة، وعن  حمدود، ال ينهض عمُله وإنتاُجه مبتطلبات حياته، 

خذ من مال هللا بال ِمنٍَّة وال صدقٍة وال إحساٍن من الناس. وهكذا  طيب خاطر أيًضا، ألنه 
بل جتعلهم يعيشون بكرامة. املداخيل اليت ال تبعد عنهم غائلة اجلوع والفقر واملرض فحسب، توفِّر أمواُل الزكاة ـــــــ بوصفها مال هللا ـــــــ ملثل هذه الفئات من املواطنني مصادر العيش أو 
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ا عادًة أو تقل عن  ا ـــــــ واليت يستحقو وبذلك يتوفر هلم الفرق بني األجور اليت يتقاضو
  حقهم ـــــــ وبني أمثان احلاجات اليت تؤمن هلم العيش الكرمي...

خذ  ب عريض، ودخله كبري جًدا، ألنه  ب الزكاة يف اإلسالم  ومن هنا نرى أن 
مال فاض عن حاجة صاحبه... وقد حدد الشرع اإلسالمي نسب الزكاة يف األموال  من كلّ 

  أي ملن يستحقها. ،الفائضة، وحدد أبواب مصارفها ووجوه مصاديقها
ت اليت تدل على وجوب الزكاة مثًال: { } (سورة َوأَِقيُموْا الصََّالَة َوآتُوْا الزََّكاةَ فمن اآل

َاُخْذ ِمْن )، و{43البقرة: اآلية  ُرُهْم َوتـُزَكِّيِهم ِ } (سورة التوبة: اآلية أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
ُكمْ {)... 103 َ َِّ الَِّذي آ َوأَنِفُقوا ِممَّا )... {33} (سورة النور: اآلية َوآتُوُهم مِّن مَّاِل ا

  ).7} (سورة احلديد: اآلية َجَعَلُكم مُّْسَتْخَلِفَني ِفيهِ 
َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاء ف الزكاة فقد نزلت اآلية الكرمية: {وأما يف وجوه مصرِ  ِإمنَّ

 ِّ َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َوِيف الرِّقَاِب َواْلَغارِِمَني َوِيف َسِبيِل ا َواْبِن السَِّبيِل َواْلَمَساِكِني َواْلَعاِمِلَني َعَليـْ
ُّ َعِليٌم َحكِ  ِّ َوا َن ا ومل  ،إًذا فالزكاة فريضة حتمية ).60} (سورة التوبة: اآلية يمٌ َفرِيَضًة مِّ

جيعلها هللا تعاىل كذلك إّال ألن هلا وظيفة اجتماعية توجب على الدولة اإلسالمية َمجَْعها وفق 
تمع.   نظام معنيَّ ألداء تلك الوظيفة يف سبيل الفرد ويف سبيل ا

 أن األصل يف النظام اإلسالمي الشامل على أن اإلسالم، وإن اعتمد الزكاة نظاًما، إّال 
إلعداد  هو العمل. وعلى دولة اإلسالم أن توفر العمل لكل من يقدر عليه، وأن متكنه منه 
له وبتوفري وسائله، وأن َحتُضَّ عليه بتوفري اجلزاء األوىف. وليس معىن تقرير دفع الزكاة للعاطلني 

دولة اإلسالمية على من شاء من املتكاسلني. عن العمل وغري املتمكِّنني منه، أن تصرف ال
ولذلك ال يكون للقادرين على العمل حق يف الزكاة... وبذلك تصبح الزكاة نظام تكافٍل بني 
القادرين والعاجزين، تنِظُّمها الدولة وتتوالها، إن يف اجلمع أو يف التوزيع، ولكنَّ ذلك ال 

صول تمع على اإلسالم  ه الصحيحة، اليت تقوم بدورها على شريعة يكون إالَّ مىت قام ا
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هللا... وإنَّ شريعًة يسنها هللا سبحانه لعباده بسائر نُظمها القومية، ال ميكن لُنظُم األرض، 
  مهما مست، أن تدانَيها، أو أن تكون أكثر موافقة لإلنسان منها...

أن يؤدي أحُد ومما يقوم عليه نظام الزكاة أيًضا، أنه قد حيصل يف كثري من األحيان 
الناس الزكاة يف عام، مث يكون مستحًقا هلا يف العام التايل... فاحلياة ُعسر وُيسر... وقد ال 
يؤدي البعض شيًئا من حصيلة الزكاة ولكنه يكون مستحًقا هلا، كما يف حالة العاجز واحملتاج، 

  .ومن هنا، ويف مثل هذه احلاالت، تربز الزكاة مبفهومها التكافلي الصحيح..
م، أي لبعض  وهذه الزكاة كما تكون للمعوز والعاجز، تكون أيًضا للمؤلَّفة قلوُ
الشخصيات غري املسلمة اليت يُرجى أن تنفع اإلسالم بعمٍل ما، وبنفعها لإلسالم فهي تنفع 

ِت إالَّ خلري اإلنسان...   بين اإلنسان، ألن اإلسالم مل 
بعظمة اإلسالم ـــــــ وهم املدينون يف غري معصية،  وأما الغارمون ـــــــ وهنا جيدر التبصُّرُ 

م أمام  م، بدًال من إعالن إفالسهم، أو مداعا م يُعطون من مال الزكاة لوفاء ديو فإ
ملدينني من التجار  م أمام الرأي العام. فهل تصنع احلضارة املادية  القضاء، أو التشهري 

ملعسرين من أصحاب الديون، م هما تكن األسباب، مثَل هذا الصُّنع الكرمي الذي مثًال، أو 
  تتجلَّى فيه نظرة اإلسالم املشرِّفة لبين اإلنسان؟

م اإلسالُم أروَع نظاٍم تكافليٍّ للمجتمع، ال يسقط فيه الشريف، وال يضيع  وهكذا يقدِّ
ك ل الناس فيه األمني، وال يشقى احملتاج، وال ييأس العاجز، وال ميوت املريض من قلَّة، وال 

بعضهم بعًضا يف صورة قوانني نظامية، كما يقع يف شرائع األرض أو يف شرائع الغاب على 
  .األصحّ 

تمع تنعدم أيًضا املشاكل املعروفة  ومبقتضى هذا النظام القائم على التكافل يف ا
مبشاكل العمَّال، ألنَّ على الدولة أن ترفع ظلم أصحاب األعمال عن العمال، وإالَّ فإن عدم 
ا أن تعزل َمن  قيامها بذلك جيعل أصحاب السلطة فيها مأثومني... بل إن الدولة يفرتض 
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لم من منصبه، وتنصُِّب مكانه من حيفظ احلقوق لذويها، ألّن السكوت على ال يرفع الظ
الظلم، مع القدرة على إزالته، حرام وفيه أمث كبري يعاَقب املرُء عليه... وإذا قصَّرت الدولة يف 
رفع الظلم، أو ظلمت هي األجراء، كان على األمة كلها أن حتاسبها وأن تسعى إلزالة 

على األجراء الذين ظلموا وحدهم، كما هي احلال اليوم يف معاجلة الظلم، فال يكون ذلك 
ت والتظاهرات. ألن ظلم أي فرد من الرعية، وتقصري الدولة يف  إلضرا مشاكل العمال 
رعاية شؤونه، أمٌر يتعلق برعاية شؤون األمة كلها، ألنه تنفيذ حكٍم شرعي، وإن كان واقًعا 

  على مجاعة معينة.
م بعد انتهاء  أمَّا ما حيتاجه العمال من ضماٍن صحي هلم وألسرهم، ومن ضماٍن لنفقا

م، ومن ضماٍن لشيخوختهم، وضمان لتعليم أبنائهم، وما شاكل ذلك من  خدما
ا ال يُبحث ت، فإ فيها يف اإلسالم عند حبث األجري واألجراء، ألن هذه ليست  الضما

للعمال فقط، وإمنا هي لكل عاجز  على صاحب العمل، وإمنا هي على الدولة، وليست هي
من الرَّعية. فالدولة تضمن جمانية التطبيب والتعليم للجميع، وتضمن لعاجز اإلنفاق عليه 

  سواء أكان عامًال أم غري عامل، وكلُّ فرٌض مفروٌض على بيت مال املسلمني.
وإًذا ففي اإلسالم ال توجد مشكلة عمال، وال توجد مشكلة خاصة تتعلق جبماعة 

عينة أو فئة من األمة. وكل مشكلة تتعلق برعاية شؤون الرعية، تكون الدولة مسؤولة عن م
ت، ألن الظلم يرتفع عن الرعية، ما دامت الدولة تقوم حلِّها، واألمة كلها حتاسب الدولة. وليس املسؤول صاحب املشكلة وال رئيسه وال صاحب  عمِله. وبذلك تنعدم احلاجة للنقا

  مهما كانت...كافًة برعاية الشؤون  
وأن الزكاة  اصةٍ خبوإن يف إقامة هذا النظام العادل ما ينفي أي سبب لنشوء التضخُّم، 

 مجيعتنظِّم األوضاع كافة بني القادرين والعاجزين، وجتعل توزيع الثروة توزيًعا عادًال بني 
ه أسباب الطبقات وبني خمتلف الفئات من الناس... وهذا النظام نظاٌم ال تنعدم بوجود
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تمعات البشرية املشكالت االقتصادية كما أنه جينبها  التضخُّم وحسب، بل إنه يرفع عن ا
  األزمات االقتصادية برمَّتها...

م احللَّ السليم الذي  وهكذا يتبني لنا، من جممل ما تقدم، أن اإلسالم كنظام حياة يقدِّ
من الناحية االقتصادية وحسب، خيتلف عن سائر احللول اليت تقدمها األنظمة األخرى، ال 

لنظام الرأمسايل  بل من مجيع نواحي احلياة. والسبب يف ذلك هو أن الدارسني املتأثرين 
الدميقراطي يعتمدون الواقع مصدرًا للتفكري، وما دام هذا الواقع يتخبط يف املشاكل فإن 

ا نفسها  غارقة يف تكون احللول اليت تعطى هلذه املشاكل سوف تنطلق من الواقع أي أ
املشاكل، يف حني أن اإلسالم جيعل من الواقع موضًعا للتفكري ال مصدرًا له، بل هو يرقب 
الواقع بكل ما فيه من مشكالت وغري مشكالت، مث حيّلُل هذا الواقع بكل ما فيه، مث يعود 

السليم  إىل الشرع الستقاء العالج منه، مث يضع له األسس اليت تغريه إن كان سيًئا، أو يثبت
منها أن ُوجد، ويزيده سالمة... وعلى ما يبدو ليس يف واقع احلياة كما نشهدها اليوم ما 
َيُه سليًما، ألن ال شيَء فيه يرتاءى يف مصلحة اإلنسان على وجه العموم، بل  يصحُّ أْن نسمِّ

ظرًا ملا إن احلضارة اليت نعيش مظاهرها اليوم قد تعترب أسوأ احلاالت اليت يواجهها اإلنسان ن
تفرضه عليه من مشاغل ومتاعب، وملا تُغرِقه فيه من مشاكل وأزمات، وهي ـــــــ قبل كل شيء 

  ـــــــ تدفعه إىل البعد عن اإلميان السليم، ونورانية اهلداية واحلق...
احللول اليت يوفرها األسالُم ملشكلة التضخُّم كفيلٌة  وانطالقًا من هذه املعطيات نرى أن

تمعات احلاضرة اليت تتخبط يف بؤرته الوخيمة، و  زالته من ا ن كان يُعتُرب اليوَم إوحَدها 
ظاهرًة ـــــــ كما يقول عنه االقتصاديون ـــــــ وغًدا كارثة، كما نتصوره حنن منذ اآلن، ورمبا كان  

ا كوارُث ا ا املدمِّرة...كارثة دو   حلروب وويالُ
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  إخَفاق القَيادتني الفكريتني
  يف َحّل َمشاكل الَعامل

  لرْغم ممّا يبدو من مظاهر تقدم القيادتني الفكريتني
  الرأْمسَالية والشيوعية

لرغم ممّا لدْيهَما من القوى املاديَّة املَسخرة هلما   و
  ْيف الرب والبْحر َواجلَو

 ُ   ما خمفقتان يف حل مشاكلميكننا أن جنزم 
  العامل وحتقيق الطمأنينة للنَّاس،

  واإلنسان واحلَياة لك بسبب نظرة كل منهما إىل الكونوذ
  اليت مل تقم على الَعقل، َواليت تلك النظرة املاديّة

  ختَالف فطرة اإلنسان
  ادة الفكرية اإلسَالميَّةبعكس القي

ا إىل الكون واإلنسان واحليَ    اةاليت كانت نظر
  قائمة على العقل، ومتفقه مع فطرة اإلنسان،

  وكانت بذلك املبدأ الوحيد
  ، فكرة كلية صحيَحة عن»مبادئ«ى سمّ الذي ميلك، بني مجيع َما يُ 

  الوُجود كله
  إنّه املَْبدأ اإلْسالمي
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  د انبثقت عْن العقْيدة اإلسالميَّةوق
  أنظمة لن يْنهض الَعامل اإلسالمي إّال على أَساسَها

َاَومل    حيَصل اْستقرار يف الَعامل إال 
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  الحاكمْ 
  

، معرفُة َمِن الذي يرجُع له  ً حلكِم، وأوالها وألزِمها بيا من أهّم األحباِث املتعّلقِة 
إصداُر احلكِم، أي َمْن هو احلاكُم، ألّن على معرفِتِه تتوقُف معرفُة احلكِم ونوِعِه. وليس املراُد 

حلاكِم َمْن ميلُك إصداَر احلكِم على األفعاِل حلاكِم هنا صاحَب الّسلطا ِن، بل املراُد 
  واألشياِء.

من املعلوم أّن ما يف الوجوِد ِمن احملسوسات ال خيرُج عن كونِِه أفعاًال لإلنساِن، أو 
ا ولكنها ليست من ُصنِع اإلنساِن. وملا كاَن اإلنساُن، بوصِفِه حييا يف هذا  أشياَء متعلقًة 

البحث، وكان إصداُر احلكِم متعلًقا به ومن أجله، فإنه ال بدَّ من احلكِم  موضع الكوِن، هو
ا. فمن هو الذي له وحَدُه أْن ُيصدَر احلكَم  على أفعاِل اإلنساِن وعلى األشياِء املتعّلقِة 

ُّ أِم اإلنساُن نفُسُه؟ وبعباَرٍة أخرى هل هو الّشرُع أم العقُل؟ ألّن  الذي على ذلك؟ هْل هَو ا
يعّرفنا أّن هذا هَو حكُم هللا هو الّشرُع، والذي جيعُل اإلنساَن حيكُم هو العقُل، فمن الذي 

  حيكُم إًذا؟
وموضوُع إصداِر احلكِم على األفعاِل واألشياِء هو احلسُن والقبُح وألّن املقصوَد من 

ُكُه أم ُخييّـُر بَني ترِكِه إصداِر احلكِم هو تعيُني موقِف اإلنساِن جتاه الفعِل، هْل يفعُلُه أم يرت 
خُذها أم يرتُكها أم ُخييّـُر بَني  ا أفعاُلُه هل  وفعِلِه؟ وكذلك تعيُني موقِفِه جتاَه األشياِء املتعلقِة 
حلسِن  األخِذ والرتِك؟ وكلُّ هذا متوقف على نظرتِه للشيِء هل هو حسٌن أم قبيٌح أم ليس 

لقبيِح؟ وهلذا كان موضوُع احلكمِ  حلسِن سْ  املطلوِب هو احلُ وال  ُن والقبُح، فهل احلكُم 
لَث هلما يف إصداِر هذا احلكِم.   والقبِح هو للعقِل ام للشرع؟ إْذ ال 

  واجلواُب على ذلك هو أنَّ حكم اإلنسان على األفعال واألشياِء يتناول أمورًا ثالثة:
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  ـــــــ ِمْن حيُث واقُعها ما هو؟ 1
ا له.ـــــــ ِمْن حيُث  2   مالءمتها لطبِع اإلنساِن أو منافر
  ـــــــ ِمْن حيُث الّثواُب والعقاُب أو املدُح والذمُّ. 3

ا له، فال شكَّ  فأّما احلكُم على األشياِء من حيث واقُعها، ومالءمُتها للطّبِع أو منافرُ
هو الذي حيكُم على أنَّ ذلَك كّلُه إمنا هو لإلنسان نفِسِه أْي هو للعقِل ال للشرِع، فالعقُل 

للشرع فيهما. وذلَك مثل: العلُم حسٌن واجلهُل قبيٌح، فإّن  األفعاِل واألشياِء، وال دخلَ 
واقعهما ظاهٌر منه الكمال والنقُص. ومثل: إنقاُذ الغريِق حسٌن وترُكُه يهلُك قبيٌح، فإن الطّبَع 

 طبع اإلنساِن وفطرتِِه وهو مييُل إلسعاِف املشرِف على اهلالِك. فهذا وما شاكَلُه يعوُد إىل
يشعُر به ويدرُكُه، ولذلَك كان إصداُر احلكِم على األفعاِل واألشياء، من هاتِني اجلهتِني، هو 

  لإلنساِن، واحلاكُم فيهما هو اإلنساُن.
حيِة املدح أو الذمِّ يف الدنيا، والثواِب والعقاِب  أما احلكُم على األفعاِل واألشياِء من 

خرة، فال شكَّ أنَُّه للّشرِع وليس للعقِل. وذلك كُحْسِن اإلمياِن وقبِح الكفِر، عليها يف اآل
  وحسِن الطّاعِة وقبِح املعصيِة، وهكذا.

إن العقَل هو إحساٌس وواقٌع ومعلوماٌت سابقٌة ودماٌغ. واإلحساُس جزٌء جوهريٌّ من 
لشيِء ال ميكنمقّوماِت العقِل، فإذا مل أن ُيصدَر حكًما عليِه ألّن  لعقلهِ   حيّس اإلنساٌن 

ا حمسوسًة، ويستحيُل عليه إصداُر حكٍم على غِري  حكَم العقل على األشياِء مقّيٌد بكوِ
احملسوسات. ولنأخذ ِمثاًال على ذلك الظّلَم، فهو ليس مما حيسُُّه اإلنساُن ألنه ليس شيًئا 

، وهو كذلك ال ميكُن أن يُعقَل، أي ال ميكَن للعقِل إ صداُر حكم عليه من حيُث ُحيَسُّ
لنفرِة منه، أو امليِل له. ولكّن الشعوَر وحده  مدحه أو ذّمُه، برغم أّن اإلنساَن يشعر بفطرتِه 
. ولذلك ال ميكُن للعقِل أن  ال ينفُع يف إصداِر العقِل حكَمُه على الشيء بل ال بدَّ من اِحلسِّ

حلسْ  و القبِح، ومن هنا ال جيوُز للعقِل أن ِن أُيصدَر حكَمُه على الفعِل أو على الّشيء 
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ملدِح أو الذمِّ ألنُّه ال يتأّتى له إصداُر هذا احلكم،  ُيصدر حكَمُه على األفعاِل أو األشياِء 
ملدِح والذمِّ مرتوًكا مليوِل  بل يستحيُل عليه ذلك. وال جيوُز كذلك أن يكون إصداُر احلكِم 

لذم على ما تُ  نساِن الفطريِة، ألن هذه امليولاإل ملدِح على ما يوافقها و صدُر احلكَم 
خيالُفها. وقد يكوُن ما يوافُقها مما يُذم، كالز واللواِط واالسرتقاق، وقد يكوُن ما خيالُفها مما 

  عداِء والصِرب على املكارِه وقوِل احلقِّ يف حاالِت حتّقِق األذى البليِغ.ُميَدُح، كقتاِل األ
يت عندئٍذ خاطًئا ولذلك كان جعُل احلكمِ   للميوِل واألهواِء خطًأ حمًضا، ألّن احلكَم 

ملدِح والذمِّ يكون حسَب اهلوى والشهوات. وهلذا ال  خماِلًفا للواقِع، عالوًة على أّن احلكمَ 
هواء نفسه.  ملدِح والذمِّ، ألّن حكمه يتأثر دائًما  جيوُز أن ُجيعَل لإلنساِن إصداُر احلكِم 

ملدِح والذمِّ هو هللا سبحانَُه وتعاىل وحده وليس اإلنساَن، وعليه فيكو  ن الذي ُيصدُر حكَمُه 
أي هو الّشرُع وليس العقل. وأيًضا فإنه لو تُرَِك لإلنساِن أن حيكَم على األفعاِل واألشياِء 
ختالِف األشخاِص واألزماِن، وليس يف مقدوِر اإلنساِن أن  ملدِح والذمِّ الختلف احلكُم 
ا حسنٌة اليوَم ّمث  بتا. واملشاَهُد احملسوُس أنَّ اإلنساَن حيكُم على أشياَء أ حيكَم عليها حكًما 
ا قبيحٌة مثَّ يعوُد فيحكٌم عليها  حيكُم العكس عليها غًدا. ويكوُن قد حكَم على أشياَء أ

ا حسنٌة، وبذلك بًتا،  خيتلُف احلكُم على الشيِء الواحِد وال يكون حكًما نفِسها أ
ملدِح والذمِّ.  فيحصُل اخلطأ يف احلكِم، ولذلك ال جيوُز أن ُجيعَل للعقِل وال لإلنساِن احلكُم 
ا من حيُث املدُح  وعليه فال بدَّ أن يكوَن احلاكُم على أفعاِل العباِد وعلى األشياِء املتعّلقِة 

  ُع وليس العقُل.والذمُّ هو هللاَ سبحانُه وتعاىل وليس اإلنسان، أي يكوُن الشر 
هذا من حيُث الّدليُل العقلّي على احلسِن والقبِح. أما من حيُث الّدليُل الّشرعي فإّن 

تباِع الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم وذمِّ اهلوى، ولذلك   الّشرَع التزَم التحسَني والتقبيحَ 
قبحُه الشرُع من حيُث كان من املقطوِع به شرًعا أن احلسَن ما حّسنه الّشرُع، والقبيَح ما 

ملدِح والذمِّ هو لتعيِني موِقِف اإلنساِن منها.  الذمُّ واملدُح. واحلكُم على األفعاِل واألشياِء 
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له أخُذها أو حيرُم عليِه؟ وال يتصّوُر غري ذلك من حيُث  لنسبِة لألشياِء يبُني هل جيوزُ فهو 
لنسبِة ألفعاِل اإلنساِن هل يُطلُب من ا، أو يطلُب منه أن يرتَكَها، أو الواقُع. و ه أن يقوَم 

خيُري بَني الفعِل والرتِك؟ وملا كان هذا احلكُم من هذه اجلهِة ال يكوُن إال للشرِع، لذلك جيُب 
ا، راجعًة للشرع ال للعقِل.   أن تكوَن أحكاُم أفعاِل اإلنساِن، وأحكاُم األشياِء املتعلقِة 

  الشريعُة اإلسالميُة:
اقعٌة وال تطرأُ مشكلٌة وال حتدُث حادثٌة إّال وهلا حكٌم. فقد أحاطت الّشريعُة ال تقُع و 

ّمًة شاملًة، فلم يقْع شيٌء يف املاضي، وال يعرتُض  اإلسالميُة جبميِع أفعال اإلنساِن إحاطًة 
ُ شيٌء يف احلاضِر، وال حيدُث شيٌء يف املستقبل، إّال وله حكٌم يف الشريعِة اإلسالميِة. قاَل ا ّ ً لُِّكلِّ َشْيءٍ تعاىل: { َيا ) وقال تعاىل: 89} (سورة النحل: اآلية َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

مْل شيًئا من3} (سورة املائدة: اآلية اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ { أفعال  ). فالشريعُة مل 
له بنصٍّ من القرآن واحلديث، وإّما أن تضع العباِد مهما كان، فهي إّما أن تـَُنصَِّب دليًال 

أمارًة يف القرآن واحلديث تنبه املكّلَف على مقصِدها فيه، وعلى الباعث على تشريعه، ألجل 
  أن ينطبَق على كلِّ ما فيه تلك األمارُة أو هذا الباعث.

لعموِم ال ميكُن شرًعا أن يوجَد فعٌل للعبِد ليس له دليٌل أو أمارٌة تدّل على حكِمِه 
ً لُِّكلِّ َشْيءٍ قول هللا تعاىل: { َيا ّن َهللا تعاىل قد أكمَل هذا الّديَن. تِبـْ }، وللنصِّ الّصريِح 

أّن بعَض الوقائِع خاليٌة من احلكِم الّشرعّي فإنه يعين أن هناك شيًئا مل يبينُه فإذا زعَم أحٌد 
 وجوِد فعٍل مل يذكْر حكمُه، فهي الكتاُب، وأنَّ هذه الشريعة مل يكملها هللا تعاىل، بدليلِ 

طًال حىت لو ُوجدْت  قصٌة. هذا الزعُم معارٌض لنصِّ القرآِن، ولذلك يكوُن زعًما  شريعٌة 
أحاديُث عن الّرسوِل صلى هللا عليه وآله وسلم تتضّمُن هذا املعىن، أي وجوَد بعِض أفعاِل 

ِت الّشريعُة حبكٍم له، كما يرتاءى للبع العبادِ  ض أن جيّدف بذلك. ومثُل هذه األحاديِث مل 
وال أساس هلا يف السنة النبوية الشريفة، وهي ُتردُّ درايًة ملعارضِتها لنصِّ القرآِن  قةً تلَ تكون خمُ 
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ً لُِّكلِّ َشْيءٍ القطعيِّ الثبوِت والداللِة ألّن آيَة { َيا  تا} قطعيّ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ } وآيَة {تِبـْ
  الداللِة، فأّي خرب آحاٍد يعارُضها يُردُّ درايًة. تايّ الثبوِت، قطع

وهلذا ال حيقُّ ملسلٍم بعد التفّقِه يف هاتِني اآليتِني القطعيتِني أن يقوَل بوجوِد واقعٍة 
  واحدة من أفعاِل اإلنساِن مل يبني الّشرُع حملَّ حكٍم هلا وال بوجٍه من الوجوه.

  اَخلالفُة:
سٌة عاّمٌة  للمسلمَني مجيًعا يف الدنيا إلقامِة أحكاِم الشريعِة اإلسالميِة، اخلالفُة هي ر

ها اإلمامُة إذ مها مبعًىن واحد. وإقامُة خليفة فرٌض نُ يْـ ومحِل الّدعوِة اإلسالميِة إىل العاِمل. وهي عَ 
يِّ فرٍض من الفروِض اليت  على املسلمَني كاّفًة يف مجيِع أقطاِر العاِمل. والقياُم به كالقياِم 

فرضها َهللا على املسلمَني، والتقصُري يف القياِم به معصيٌة من أكِرب املعاصي يعّذُب هللا عليها 
  أشدَّ العذاب.

والّدليُل على وجوِب إقامِة اخلليفِة على املسلمَني كافة، الّسنُة واإلمجاُع. أما السنُة فقد 
ماَت وليس يف عنقِه بيعٌة ماَت  من«ُروَي عن رسوِل ِهللا صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قاَل: 

من َكرَه من «وعن ابن عباس عن رسوِل ِهللا صلى هللا عليه وآله وسلم قاَل: . »ميتًة جاهليةً 
أمري شيًئا فليصرب عليه فإنّه ليس أحٌد من الناِس خرَج من السلطاِن شربًا فماَت عليِه إال ماَت 

م أمج. »ميتًة جاهليةً  عوا على لزوم إقامِة خليفٍة لرسول هللا صلى هللا وأّما إمجاُع الصحابِة فإ
عليه وآله وسلم بعد موتِه. وأمجعوا على إقامِة خليفٍة أليب بكٍر مث لعمَر مث لعثماَن مث لعلّي 
ِِم على وجوِب نصب اخلليفِة، ومع  بعد وفاِة كلٍّ منهم. فالّصحابُة كلُّهم أمجعوا طواَل حيا

م مل خيتلفوا مطلًقا على إقامِة خليفٍة. على اختالفهم على الّشخِص الذي يُ  ّ نتَخُب خليفًة فإ
أّن إقامَة وتنفيَذ أحكاِم الشريعِة اإلسالميِة يف مجيِع شؤوِن احلياِة الدنيا واألخرى فرٌض على 
لّدليِل القطعّي الثبوِت، القطعّي الداللِة، وال ميكُن أن يتمَّ ذلك إال حباكٍم ذي  املسلمَني 

  خبليفٍة للمسلمني. سلطاٍن أي
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  اخلليفة الزماينّ:
ينوُب عِن األّمِة يف الّسلطاِن، ويف تنفيِذ الشرِْع. والطريقُة اليت  اخلليفُة هو الذي

  يـَُنّصُب فيها اخلليفُة جيُب أن متّر يف ثالث مراحَل:
تـُْعَلُن ـــــــ حيصُر األعضاُء املسلموَن يف جملِس الشورى املرشحَني هلذا املنصِب، ّمث  1   أمساؤهْم، ويُْطَلب مِن األّمِة انتخاُب واحٍد منُهْم.
َل أكثَر األصواِت. 2   ـــــــ تـُْعَلُن نتيجُة االنتخاِب ملْن 
َل أكثريَّة األصواِت، وُيصبُح خليفًة، ويـُْقِسُم  3 ــــــ يبادُر املسلموَن مجيًعا ملبايـََعِة َمْن  ـ

ٍم بدوِن انتخاِب على العمِل بكتاِب ِهللا وسنِة رس ّ ولِِه، وال جيوُز أْن تبقى األّمُة ثالثَة أ
  خليفٍة.
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م في اإلس   المنظام الح
  

  يقوُم نظاُم احلكِم يف اإلسالِم على أربِع قواعَد هي:
  ـــــــ السيادُة للشرِْع. 1
  ـــــــ السلطاُن لألّمِة. 2
  .»على املسلمني فرضٌ «ـــــــ نْصُب خليفٍة واحٍد  3
  ــــــ للخليفِة وحَدُه حّق تبين األحكاِم الشرعيِة.ـ 4

  ويكوُن احلكُم مركزً واإلدارة ال مركزيًة.
َعِة أركاٍن هي:   كما أّن جهاَز الّدولِة يقوُم على َسبـْ

  ـــــــ اخلليفُة. 1
  ـــــــ املعاونوَن. 2
  ـــــــ الُوالُة. 3
  ـــــــ القضاة. 4
  ـــــــ اجليُش. 5
  اجلهاُز اإلدارّي.ـــــــ  6
  ـــــــ جملُس الشورى. 7
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  جمِلُس الشوَرى:

يتكّوُن ّممْن ميثـُّلوَن الناَس يف الرّأي، ليكونوا مستشاري اخلليفِة.  جملس الشورى:
، وال جيوُز أْن يعّنيَ تعييًنا. ً َتَخُب انتخا   والعضو يف جملِس الشورى يـُنـْ

لًغا عاقًال، أن يكوَن عضًوا يف جملِس الشورى، وحيّق لكلِّ من حيمُل التابعيَة، إذا كان 
  وأن يشارَك يف انتخاِب أعضائِه، سواٌء كان مسلًما أو غري مسلٍم، رجًال أو امرأة.

ربعِة أموٍر:   صالحياُت جملس الّشورى تتلّخُص 
 أن يكوَن رأيُه ملزًما يف السياسة الداخلية كالتعليِم والصّحِة واالقتصاِد واحلكمِ  أوًال:

وحنوها، وال يكون رأيُه ملزًما يف السياسِة اخلارجيِة واملاليِة واجليش. كما حيقُّ له مناقشُة 
  األعمال اليت حتصُل يف الّدولِة واحملاسبُة عليها مجيعها، ورأيُه ُملزٌم إن مل خيالِف الشرَع.

رأيُه ملزًما،  لس الشورى حقُّ إظهار عدِم الرضا من الوالِة أو املعاونَني ويكون نًيا:
  وعلى اخلليفة عزهلُم يف احلال.

لِس الّشورى احلقُّ يف مناقشِة األحكام املستجّدِة اليت يريُد اخلليفُة أن يتبناها،  لثًا:
  ولكنَّ رأيَُه يف هذه احلالِة غُري ملزٍم.

  لزٌِم.لِس الّشورى حقُّ حصِر املرشحَني للخالفِة، ورأيُُه يف ذلك مُ  رابًعا:
  الحياُت اخلليفة:صَ 

فذًة بعَد تـََبنِّيها، وهو املسؤوُل عن سياسِة الدولِة،  هو الذي جيعُل األحكاَم الشرعّيَة 
وعزَهلُْم، وهْم مجيًعا  ويتوىل قياَدة اجليِش، وَعْقَد املعاهداِت، وتعيَني الّسفراِء واملعاونَني والوالة

ْم مسؤولوَن أماَم جمل   ِس الشورى.مسؤولوَن أماَمُه، كما أ
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وهو الذي يُعُني ويعزُل قاضي القضاِة، ومديري الدوائِر، وقّواَد اجليِش وأُمراَء ألويتِه، 
  وهْم مجيًعا مسؤولوَن أَماَمُه، وليسوا مسؤولَني أماَم جملِس الشورى.

فذًة، دوَن رجوٍع إىل جملِس »وترتيبها«وهو الذي يتوىل وْضَع ميزانيِة الدولِة  ، وجْعلها 
  رى.الشو 

وليَس للخالفِة ُمّدٌة حمدودٌة، فما داَم اخلليفُة حمافظًا على الشرِْع، ُمنّفًذا ألحكاِمِه، 
يبقى. وإْن خالَف الّشرَْع أو عجَز عن القياِم بشؤوِن الدولِة، وجَب عزلُُه حاًال، وُيصبُح 

َعِتِه. وحمكمُة املظامل هَي اليت تقّرُر ذلَك.   املسلموَن يف حّل مْن بـَيـْ
  هاز اإلداِريّ اجلِ 

  اإلدارة تكون ال مركزية
ا، ويكوُن مسؤوًال عنها  ُ لكّل مصلحة من مصاحل الدولِة مديٌر يتوىل إدارَ ويُعنيَّ

ديبهم وعزِهلم، ضمن  مباشرًة. وهلؤالِء املدارِء صالحيُة تعيني موظفي دوائرهمْ  ونَقِلهم و
  األنظمِة اإلداريِة. وهؤالِء املوظفوَن مسؤولون أماَم مديِر دائرِِْم.

ولكلِّ َمْن حيِمُل التابعيَة وتتوفـُّر فيِه الكفايُة، رجًال كاَن أو امرأٌة، مسلًما أو غَري 
َ بوظيفِة مديٍر لإلدارَِة يف اجلهاِز    اإلدارّي، وأْن يكوَن موظًفا فيِه.مسلٍم، أْن يـُّعنيَّ

كما أّن سياسَة اجلهاز اإلدارّي جيُب أْن تقوَم على البساطِة يف النظام، واإلسراِع يف 
  إجناِز األعمال، والكفايِة فيمْن يتوّلوَن اإلدارَة.

  :»اهليئة التنفيذية«املُعاونوَن 
ُ اخلليفُة معاونَني لُه ليَـَتَحّمُلوا مسؤوليَة احل ْكِم، وهم اْهليَئُة التنفيذيُة. وُيشتَـَرُط فيهْم يُعنيِّ

لغَني عاقلَني عُ  دوًال. وال ُخيّصُص كّل معاوٍن بدائرٍة مَن الدوائِر، أو أْن يكونوا رجاًال مسلمني 
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بقسم خاص من األعماِل، وال يُباشروَن األموَر اإلداريَة، بل تشرف اهليئة التنفيذية مبجموعها 
  .على اجلهاِز اإلداريّ 

  الُوالة:
، والواليُة  تسّمى كّل َوْحَدٍة منها واليةً تـَُقّسُم البالُد اليت حتكُمها الدولُة إىل وحداتٍ 

  يتوىل العماَلَة عاِمًال.تـَُقّسُم إىل وحداٍت ُتسّمى كّل وحدٍة منها عمالة، ويسّمى كّل َمْن يتوىل الواليَة والًيا، وَمْن 
  صالحية الوايل:

 واإلشراِف على أعماِل الدوائِر يف واليتِه نيابًة عِن اخلليفِة، ما للوايل صالحية احلكمِ 
عدا املالّيَة والقضاَء واجليَش، ولُه حّق إصداِر األوامر للشرطِة لتنفيذها. ويكوُن يف كلِّ واليٍة 

لِس صالحيُة املشاركِة يف الرّأي و  َتَخٌب مْن أهِلها يرأُسُه الوايل. وتكوُن هلذا ا يف جملٌس ُمنـْ
  الشؤوِن اإلداريِة ال يف شؤون احلْكِم.

لًغا عاِقًال َعْدًال. كما أنُّه ُيْشَرتُط يف ُ والًيا أْن يكوَن رجًال ُمسِلًما    مْن يُعنيَّ
  الُقَضاة:

ُ اخلليفُة قاضًيا للقضاِة مَن الرجاِل املسلمَني العدوِل مْن أْهِل الِفْقِه. ولقاضي  يُعنيِّ
قي موظّفي احملاكِم فمْرتبطوَن مبديِر القضاِة صالحيُة تعيني ا ديبِهْم وعْزِهلْم. أّما  لُقضاِة و

  الدائرَِة اليت تتوىل إدارَة شؤوِن احملاكم.
  والُقضاُة ثالثُة أقساِم:

ت. ويكون قضاة هذا  قسٌم للفصِل يف اُخلصوماِت بَني الناِس يف املعامالِت والعقو
  .القسم مَن املسلمَني العدوِل الفقهاءِ 
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وقسٌم للفْصِل يف خمالفاِت األموِر اليت تضّر حّق اجلماعِة وحتتاُج إىل سرعِة الَفْصِل 
والتنفيِذ العاجِل، بشْرِط أْن يكون القاضي من أصحاب هذا القسم َعْدًال مْن أْهل الِفْقِه، 

  .»احملتسب«يسّمى 
يف   موظفيها، وللفصلوالقسم الثالث ِلَرْفع النزاِع الواقِع بَني الناِس والدولِة أو أحدِ 

نني وشرعيِتها. ا موادِّ الدستوِر، ويف دستوريِة القو معىن نص مْن نصوِص التشريِع، ويف شرعيةِ 
وُيْشتَـَرُط أْن يكون قضاة هذا القسم مَن الرجال املسلمَني العدوِل، ومَن أهِل الِفْقِه 

  واالجتهاِد، وُيسّموَن قضاَة املظامل.
اضي الُقضاِة، َعْزُل أّي قاٍض مْن ُقضاِة حمكمِة املظاِمل، ألن وال حيّق للخليفة، وال لق

.   عزَلُه مْن صالحيِة حمكمِة املظامل نـَْفِسها، تقررُه حسَب الشرِع حبكٍم شرعيٍّ
  اجليش:

  اجلهاُد فْرٌض على املسلمَني، والتجنيُد، للتدريِب عليِه، إْجبارّي.
  اجليش قسمان:

  قادريَن على محل السالح.قسٌم احتياطّي: وميثلُه مجيُع ال
وقسٌم دائٌم يف اجلندية، ُختّصُص هلُْم رواتُب، كاملوظفَني، من ميزانيِة الدولِة. والقّوُة 

  ، هي الشرطَُة.»خاّصة«املسّلحُة قّوٌة واحدٌة هَي اجليُش، منه جيري اختيار فرق 
  صالحية الشرطة:

الداخلّي، والقياُم جبميع النواحي يـُْعَهُد للشرَطِة حفُظ النظاِم، واإلشراُف على األمن 
  التنفيذيِة.
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كان الرسوُل صلى هللا عليه وآله وسلم يـُْرِسُل الوالَة من أمثل من دخلوا يف اإلسالِم، 
خِذ الصدقاِت منهم، مث يسند إىل الوايل يف كثٍري  مرهم بتلقِني الدين للذين أسلموا، و وكان 

مره أن  خلري، ويعّلَمُهُم القرآَن، ويـَُفقَِّهُهْم يف من األحيان جبايَة األمواِل، و يبشَر الناس 
خذ مخس األمواِل وما   الدين، ويوصيه أن يلني للناس يف احلّق ويشتّد عليهم يف الظلم، وأن 
كتب على املسلمني يف الصََّدقَاِت. وأن من أسلم إسالًما خالًصا من نفسه ودان بدين 

ما هلم وعليه مثل ما عليهم، ومن كان على نصرانيته أو  اإلسالم فإنه من املؤمنني، له مثل
إنك تقدم على قوم أهل  «يهوديته فإنه ال يفنت عنها. ومما قاله ملعاذ حني بعثه إىل اليمن: 

كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة هللا تعاىل، فإذا َعَرُفوا َهللا تعاىل فأخربهم أن هللا 
ن أغنيائهم، وترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك فخذ تعاىل فرض عليهم زكاًة تؤخذ م

ِّ حجاب   .»منهم، وَتوقَّ كرائَم أمواِهلم، واّتِق دعوَة املظلوم فإنه ليس بيَنها وبَني ا
وكان صلى هللا عليه وآله وسلم يكشُف عن حاِل الوالِة والعمال، ويسمع ما ينقل إليه 
من أخبارهم، وقد عزل العالء بن احلضرمي عامله على البحرين ألن وفد عبد قيس شكاه. 
وكان صلى هللا عليه وآله وسلم يستويف احلساب من العمال، وحياسبُهْم على املستخرِج 

رجًال على الزكاِة فلما رجَع حاسبه، فقال: هذا لكم، وهذا أُْهِدَي  واملصروف. وقد استعمل
ُل الرجل نستعمُلُه على العمل مبا وال هللا «يل، فقال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:  ما 

. »فيقول: هذا لكم وهذا أُهِدَي إيل، أفال قعد يف بيت أبيِه وأُّمِه، فننظر أيهدى إليه أم ال!
من استعملنا على عمل ورزقناه رزقًا فما أخذ بعَد ذلك « عليه وآله وسلم: وقال صلى هللا

. وشكا أهل اليمن من تطويل معاذ يف الصالِة فبنيَّ له الرسوُل صلى هللا عليه 20»فهو غلول
وكان صلى هللا عليه وآله وسلم يويل قضاًة . »من أمَّ يف الناِس فليخفف«وآله وسلم وقال: 

                                                           
  ُغلُول: خيانة. َغّل يغُلُّ بالضّم: خان.  20
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ملظامل فقد َوّجَه راشَد بن عبد هللا أمريًا على القضاء   يقضون بني الناِس. كما أنَُّه كان يعىن 
  واملظامل، وجعل له صالحيَة النظر يف قضا املظامل.

ً إلدارِة هذه املصاِحل، يدير وكان صلى هللا عليه وآله وسلم  مصاَحل الناس ويعنيِّ كتَّا
 طالب عليه السالم كاتب العهود إذا عاهد، وكانوا مبقاِم مديري الدوائر. فكان علي بن أيب

والصلح إذا صاحل، وكان احلارث بن عوف املري على خامته، وكان معيقب بن أيب فاطمة  
مثار احلجاز، وكان الزبري بن  21كاتًبا على الغنائم، وكان حذيفة بن اليمان يكتب خْرص

ملد ايناِت واملعامالِت، وكان العوام يكتب أموال الصدقات، وكان املغرية بن شعبة يكتب 
  شرحبيل بن حسنة يكتب التوقيعات إىل امللوك.

وكان صلى هللا عليه وآله وسلم يعُني لكلِّ مصلحٍة من املصاِحل كاتًبا، أي مديرًا، مهما 
  تعددت هذه املصاحل.

عن استشارة أهِل  وكان صلى هللا عليه وآله وسلم كثري املشاورة ألصحابه. وما انفكّ 
نوا عن قوِة إمياٍن، وتفاٍن يف بثِّ دعوِة الرأي وا لعقِل والفضِل، وأ لبصريِة، ومن ُشِهَد هلم 

اإلسالم، وكانوا سبعًة عن األنصار، وسبعًة عن املهاجرين، منهم محزة وعلّي وجعفر وأبو بكر 
 ة جملسنزلوعمر وابن مسعود وسلمان وعمار وحذيفة وأبو ذر واملقداد وبالل. وهؤالء كانوا مب

عماِل رئيِس الدولِة منذ  الشورى. مث كان له معاونون، وكان صلى هللا عليه وآله وسلم يقوم 
أْن وصل إىل املدينة حىت وفاته. وقد أمجع الصحابة، من بعده، على إقامة رئيس للدولة، 
يكون خليفة للرسول. وهكذا أقام الرسول جهاز الدولة كامًال يف حياتِِه، وتبعه اخللفاُء 

  شدون على السََّنِن ذاته...الرا
   

                                                           
  ا على الشجرة من الثمر.َخْرص: تقديُر م  21
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ع الَمواطنين َساو بين َجم   اإلْسالُم 
  

يرى اإلسالُم أن الذين حيكُمهم هم َوْحَدٌة إنسانيٌة بغضِّ النظر عن الطائفِة واجلنِس، 
عتباٍر  فال يشرتط فيهم إال التابعيَة، ألنه ال توجد يف اإلسالِم أقلياٌت، بل مجيُع الناِس، 

حلقوِق اليت إنساٍينّ، هم ر  عا الدولة اإلسالمية ما داموا حيملون جنسيتها، وكلٌّ منهم يتمتُع 
قررها الشرع، سواء أكان الفرد مسلًما أو غري مسلم، وكل من ال حيمل التابعية حيرم من هذه 

  احلقوِق ولو كان مسلًما.
 إلسالمِ هذا من حيُث احلكُم ورعايُة الشؤون. أما من حيث تطبيُق األحكاِم فإّن ا

لناحيِة التشريعيِة القانونيِة ال الناحية الروحية، ذلك أنه ينظُر للنظام املطبِق على الناس  خذ 
عتباٍر ديينٍّ روحي.   عتبار تشريعيٍّ قانوٍينّ، ال 

فالذين يعتنقون اإلسالم يكون اعتقاُدُهْم بِه هو الذي يُلزُمُهْم جبميِع أحكاِمِه، ألنَّ 
لعقيدِة تسليٌم جبميِع األحكاِم املنبثقِة عنها، وإلزاٌم للنفس جبميِع ما أتت به هذه التسليَم 

  العقيدُة إلزاًما حتمًيا.
مث إن اإلسالَم جعَل املسلمني جيتهدون يف استنباِط األحكاِم، وبطبيعِة تفاوِت األفهاِم 

لعقائِد، ويف كيفيِة اني ح الستنباِط، ويف األحكاِم واآلراء االختالف يف فهِم األفكاِر املتعلقِة 
املستنبطة، فأدى ذلك إىل وجوِد الفرِق واملذاهب. وقد حث الرسول صلى هللا عليه وآله 
وسلم على االجتهاد، وبني أن احلاكم إذا اجتهد وأخطأ فله أجٌر واحٌد، وإذا اجتهد وأصاب 

  فله أجراِن اثنان.
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ب االجتهاد، لذلك مل يكن  غريًبا أن يكون هنالك اجلعفرية فتح اإلسالم إًذا 
والشافعية والزيديُة واحلنفية واملالكية واحلنابلة وغريُهم من املذاهب اإلسالمية. ومجيع هذه 
تباع  املذاهب اإلسالمية تعتنق عقيدة واحدة هي العقيدة اإلسالمية، ومجيع هؤالِء خماطبون 

تباِع احلكِم    الشرعّي ال اتباع مذهب معني.أوامر هللا واجتناب نواهيه، ومأمورون 
تهد حني ال يستطيع  أما املذهُب فهو فهٌم معٌني للحكم الشرعي، يقلده غري ا
التباع أو التقليد إن كان  الجتهاد إن كان قادرًا عليه، و خذ هذا احلكم  االجتهاد. وهو 

ُد العقيدَة اإلسالمية غري قادر على االجتهاد. وعلى ذلك فإن مجيَع الفرِق واملذاهِب اليت تعتق
  ُتطَّبُق على أتباِعها أحكام اإلسالم.

وعلى الدولِة أّال تتعرض هلذه الفرق اإلسالمية، وال ألتباع املذاهب الفقهية، ما دامت 
  ال خترج عن عقيدِة اإلسالم. واملسلمون مطالبون جبميِع أحكاِم اإلسالم.

يس فيها إال رأي واحد: كتحرمي هناك أحكاٌم قطعّيٌة اتفق املسلمون يف فهمها إذ ل
، ووجوب الزكاة، وكون الصلوات املفروضة مخًسا، وما شاكل.   الر

وهناك أحكاٌم وأفكاٌر وآراء اختلف املسلمون يف فهمها، إْذ قد فهمها كلُّ جمتهٍد 
خالَف فهم اآلخر، مثل صفاِت اخلليفِة، وإجارة األرض، وتوزيع اإلرث، وغري ذلك. فهذه 

ً منها فتصبح طاعته و األحكاُم ا لرأي، يتبىن اخلليفة رأ   على اجلميع. جبةً املختلُف فيها 
ُل املسلمني مشّقًة يف  وعلى اخلليفة أن ال يتبىن من العبادات شيًئا ألن تبنيه هذا ُحيَمِّ
ا  مر برأي معّني يف العقائد مطلًقا، ما دامت العقيدة اليت يعتقدو م، وليس له أن  عبادا

مر حبكمٍ إسالمي  معني يف العبادات، ما عدا الزكاة، ما دامت هذه العبادات ة، وال أن 
 أحكاًما يف مجيع املعامالت، كاإلجارة بّىن تشرعية. وفيما عدا ذلك للخليفة أن ي اأحكامً 

ت مجيعها من حدود وتعزي   إخل... روالبيع والنفقة والشركة، ويف العقو
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ركَ نعم، إن اخلليفَة ينفذ أحكاَم الع الصالة واملفطَر يف رمضاَن، كما  باداِت فيعاقُب 
ينفذ سائَر األحكاِم سواٌء بسواء. وهذا التنفيذ هو واجُب الدولة، ألن وجوَب الصالِة ليس 
جماَل اجتهاٍد، وال يعترب تبنًيا، وإمنا هو تنفيذ حلكم شرعي مقطوع به عند اجلميع. وللخليفة 

ت على  لعمِل به.أن يتبىن لتنفيذ العقو ً شرعًيا يلزم الناَس    رك العبادات رأ
لنسبة للمسلمني. وأما غري املسلمني، فيرتكون وما يعتقدون وما يعبدون،  هذا 
م، وتعني الدولة هلم قاضًيا منهم، ينظر يف  فيسريون يف أمور الزواج والطالق حسب أد

م يف حماكم الدولة. أما املطعومات وامللبوسات ف ا حسَب أحكام خصوما م يعاملون بشأِ إ
ُت فتنفُذ على املسلمني وغري املسلمني  دينهم ضمن النظَاِم العام. وأما املعامالُت والعقو
م وأجناسهم ومذاهبهم، فهم مجيًعا  سواء بسواء، من غري متييز أو تفريق على اختالف أد

ا. غري أنَّ تكليَفُهمْ  تباع األحكام والعمِل  حية تشريعية  مكلفون  بذلك إمنا هو من 
م ال جيربون على  ا، أل حية دينية روحية، لذلك ال جيربون على االعتقاد  قانونية، ال من 

ى الرسول 256} (سورة البقرة: اآلية َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّينِ اإلسالم، قال تعاىل: { ). كذلك 
   دينهم.صلى هللا عليه وآله وسلم عن أن يفنت أهل الكتاب يف

  طبيعُة النظاِم اإلْسالميّ 
  واستمرار طبيعُة بقاءٍ 

ت. واالنقالُب يف نظِر اإلسالم هو االنقالُب على  وهو يضمن عدم وقوع االنقال
النظاِم وعلى الدولِة اليت تنفذ ذلك النظام. أما استبداُل رجال احلكم برجال حكم آخرين فال 

لشرع ومل حيققوا أيسمى انقالً مطلًقا. وكذلك ثورة األمة على رجال احلكم إذا  خّلوا 
، بل هي حركة حتريرية لتصحيح األوضاع.سيادته ال    ُتَسّمى انقالً
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فاالنقالُب هو استبداُل النظام الذي ُحتكُم به األمة بنظاٍم آخر. وهذا هو املهمُّ يف 
ت. وذلك أن طبيعَة النظاِم  االنقالب. وقد ضمن اإلسالم يف نظامه عدم حدوِث االنقال

ت الكافية لصيانتها من ، وحتمل يف واستمرارٍ  اإلسالمي طبيعة بقاءٍ  صلبها الضما
ت.   االنقال

وهي ليست يف حاجة إىل القوة لضمان عدم وقوع االنقالب، وإمنا القوُة أداة تنفيذية 
ملادة، كما تقتضيه طبيعة الكون واحلياة واإلنسان.   ملقابلة املادة 

ت احلقيقية من اال وُمرّكزٌة يف  يف أُُسِس النظام ويف صلبِه، نقالب موجودةٌ والضما
  طاقِته وتشريعه. وهي ظاهرة ظهور الشمس من املسائل اآلتية:

ـــــــ إن املبدأ اإلسالمي يعمُل من داخِل النفِس وخارجها يف الفرِد، واجلماعِة،  1
حلرص على سيادة الشرِع ووجود تقوى هللا تعاىل مًعا يف وقت  لتشريِع والتوجيِه، و والدولِة، 

شرع هذه تشمُل الفرَد والدولَة، واألمَة، وهذا وحده كاٍف لصيانة النظام واحد. وسيادة ال
من أجلها،  اإلسالميِّ من االنقالب صيانًة أبدية، ألنَّ من يتخذ مبدأه رسالته، فيحيا

النقالِب على هذه الرسالِة. ومن كان  ثَُه نـَْفُسُه  ويستعد للموِت يف سبيلها، ال ميكن أن ُحتَدِّ
ا، ال ميكن أيًضا أن ينقلَب عليها ما دامت قد  منافًقا هلذه الرسالة يف الدولة، أو كافرًا 

ضمنت فيها سيادة الشرع، ليعيش يف ظله آمًنا مطمئًنا، ألّن سيادَة القانون وحدها، مىت 
ا إذا  ضمنت يف أمة، كانت خري ضمانة من االنقالب إذا كان القانوُن عادًال، فكيف 

  ؟َضّمْت إليها تقوى هللا
ا خادمة لألمة، وليست سيدة  2 ـــــــ جيعل هذا املبدْأ طبيعَة عمل الدولة اليت تـَُنفذُه، أ

عليها، ويتحتُم عليها القيام مبا يتطلبه الفرُد من مجيع األشياء املعاشية، والعلمية، والصحية، 
مني ما يهيّ  اعة، ونفاذ له إشباع نواحيه العاطفية أو الغريزية، يف حدود مصلحة اجلم ئو

هلا من كل شيء. وهل من  أحكام الشرع، مما جيعل األمة تشعر أن بقاَء هذا احلكم ألزمُ 
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املمكن أن حياوَل فرد، أو مجاعة، الثورة ضد مبدأ يقوُل فيه رئيُس الدولة هلم ما يقوله عمر بن 
ا: «اخلطاب رضي هللا عنه:  لكم علّي ولكم علّي أيها الناس ِخَصاٌل أذكرها لكم، فخذوين 

شيًئا من خراجكم وال ما أفاء هللا عليكم إال من وجهه، ولكم علّي إذا وقع يف  22أّال أجتيب
، 24يف ثغوركم 23يدي أّال خيرَج منه إّال يف حقه، ولكم علّي أّال أْلقيكم يف املهالك وال أمجركم

  .»وإذا غبتم يف البعوث فأ أبو العيال
ا غاب أبوهم عنهم! ومثل هذه الدولة اليت يضمن نعم أمري املؤمنني هو أبو العيال إذ

ذه الضمانة، ال ميكُن أن جتري حماولة انقالبية  نظامها حياَة أفراِدها، ويوجُب عليها القيام 
  فيها، ألنَّ طبيعَة عملها، أي وظيفتها، جتعل هذه احملاولة يف حكم املستحيل.

يت تنيُب رئيس الدولة عنها، وهي اليت ـــــــ إن السلطاَن يف هذا املبدأ لألمة، وهي ال 3
ا.   ُتساعد الدولَة على القياِم بواجباِ

وبذلك كان هذا النوع من احلكم ضمانة طبيعية من االنقالب. فكل َمْن ُحتّدثُه نَفُسُه 
سرها يف  حداِث انقالب يف الدولة ال يقف يف وجهه رجاُل احلكِم فقط، بل تكوُن األمُة 

  فقد أقدَم على االنتحاِر. وجهه، وإْن أقدمَ 
ـــــــ إن نظرَة هذا املبدأ نظرة مجاعية يف عقيدتِه وعباداتِه وتشريعاته وأوامره، ألنه جيعُل  4

ً وإسالًما. قال عليه  مرها فليس منها إميا َو اإلميان، فمن مل يهتم  جلماعة ِصنـْ االهتماَم 
مر املس«وعلى آله الصالة والسالم:    .»لمني فليس منهممن مل يهتم 

ولذلك يَعتُرب ُكلُّ مسلٍم نفسه مسؤوًال عن اجلماعة وليس مسؤوًال عن نفسه فقط، 
كل «والسالم:  ةوواجبه الدفاع عنها، ولو مل يدافع عنها سواه. قال عليه وعلى آله الصال

                                                           
  أْجتبي: جبى الخراج: جمعه.  22
ركم: أحبسكم في أرض العدّو وال أدعكم ترجعون إلى بالدكم.  23   أَُجِمّ
  ثغوركم: الثغر: الموضع الذي يُخاُف عليه من العدّو أو يُخشى أن يقتحَم العدوُّ البالَد من خالله.  24
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مِة رقيبًا ولذلك يصبُح كل فرٍد يف األ. »مسلٍم على ثغرٍة من ثـَُغِر اإلسالِم فال يؤتّني من قبله
لرقابة واحلراسة أن ينقلب ضدَّ مسؤوليته. ويف  وحارًسا، وال ميكُن ملن حيمل هذه املسؤولية 

  هذا أيًضا ضمانة من االنقالب.
ـــــــ إن األمة مأمورة بطاعِة الدولة أمرًا إهلًيا له أثره يف نفسها خوفًا من عقاب هللا،  5

ت وأمرًا تشريعًيا له نتائجه من العقاب ا لصارم يف الدنيا. أما األمر اإلهلي فظاهر يف اآل
الكثرية واألحاديِث اجلمة اليت َنّصْت على وجوِب طاعة وّيل األمر، واليت جعلت جهنَم جزاًء 

  ِوفاقًا ملن خيرج على السلطاِن العادل.
ُل وأما التشريع فإن يف هذا النظام زجرًا شديًدا ملن حياول اخلروج على الدولِة، أو حياو 

غاة. وحكمهم أن على الدولِة أن االنقالب عليها. وقد ُمسَي اخلارجون على الدولِة البُ 
ديبٍ  ، قتاَل    ال قتاَل حرب. تراسلهم، فإن مل يرجعوا قاتلتهم، وجوً

الذي  ـــــــ إن نظاَم احلكم يف اإلسالم هو نظام مركزي، ونظام وحدة. فاملركز هو 6
أجزاء الدولة. ولذلك تكوُن األقاليم كلها حتت سلطانِه، فال يسيطُر على احلكِم يف مجيع 

تتمكُن من اخلروج عن هذا السلطان، وال تتاُح أليِّ إقليٍم فُرصته لالستقالل لتطبيق نظام 
آخر فيه، وانفصاله عن الدولة. عالوًة على أن كل إقليم يعتُرب نفسه مسؤوًال عن الدولة كأنه 

من جسم الدولة، ويـَْعَتُرب أنَّ االعتداَء على الدولِة اعتداء عليه، واالعتداء  عةٌ ضْ املركز، ألنه بِ 
على املبدأ يف أي جزء من أجزاِء الدولة اعتداء على نظامه هو. وهذا االعتبار نفسه حيبط 

  ُكلَّ حماولة لالنقالب يف َمْهِدها.
سوى حماولة واحدة أو  ـــــــ مل يذكر لنا الواقع التارخيّي حماولة لالنقالب الكلي، 7

حاول العرُب إثر وفاِة الرسول عليه وعلى  حماولتني، ومل تنجح أّي واحدة منهما. األوىل عندما
لغاء نظام الزكاة، واالنفص حلكم  الآله الصالة والسالم أن ُحيِْدثوا انقالً  عن الدولِة ال 

لدين، وارتدوا عن اإلسالم، ورجعوا إىل دينهم الق دمي. ولكنَّ اإلسالَم كان قوً فقط بل 
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ا وصغر الرقعة اليت تسيطُر عليها الدولُة اليت تَقوُم على تنفيذه مع  واستطاعت حداثة نشأ
لنسبِة جلزيرة العرب، استطاعت أن َتقضَي على هذه احملاولة يف احلروب املعروفة  ّمًة  سيطرًة 

ا، والنظام إىل حياته األوىل،  حبروب الرِّدة، وأعادت األمَر إىل نصابِه، والدولة إىل وحدِ
ًما. مع أنه مل يكْن قد مضى على هذا النظام املدة الكافية اليت جتعُل له  بتطبيقه تطبيًقا 

  العراقة التامة، والرتكز الكامل، اللَذْيِن حيتاجان إىل وقٍت طويٍل يف أي نظام.
بَ  ِدَث انقالً يف بعِض أجزاء الدولة أن حيُ  25ميرّ ــك اخلُ واحملاولة الثانية عندما حاول 

لفشل وقضت الدولة عليه وعلى أتباعه. ءت    اإلسالمية يف إيران، ولكن حماولته 
، وإمنا  أما غزو التتار، واحلروب الصليبية، واحلروب االستعمارية، فهي ليست انقالً

فة إىل ُملك، وإحداِث مسلح لإلسالم واملسلمني. وأّما ما فعله معاويُة من نقل اخلال هي غزو
حلكم عن الطريقة املثلى  والية العهد، فال يسمى انقالً وإمنا هي إساءة للتطبيق، واحنراف 
اليت كانت مطبقة يف عهد اخللفاء الراشدين. وقد تَوّسَل معاوية هلذا بدعوى االجتهاد مبا 

ظهاره ـــــــ خداًعا ـــ ــــ احلرص التام على كياِن األمة يوافُق املصلحة (أي مصلحته اخلاصة)، و
  اإلسالمية.

ا ملٌك وليست خالفة. انتبه إىل  سة الدولة أ ومعاويُة بُن أيب سفيان كان يفهُم ر
على   أهَل الكوفِة أتراين قاتلتكم«قوله حني خطَب يف أهِل الكوفة بعد الصلِح، قال: 
ّمَر نوحتجو  ونَ الصالة والزكاِة واحلج وقد علمُت أنكم ُتصّلوَن وتُزك ؟ ولكنين قاتلتكم أل

                                                           
  .»مؤسس بدعة الخرمية«بابك الُخّرمي   25

  ُخّرم: فرح، ألن أصحابه يحللون ما فيه لذة من المحرمات فيسمون دينهم دين الفرح. معنى
هـ. وهو صاحب بدعة ورئيس طائفة تعرف بالجاوبذانية 201نشر دعوته على أيام المأمون في أذربيجان سنة 

العبث والفساد أصحاب جاويذان بن سهل صاحب إقليم الند في إيران. ادعى أن روح جاوبذان دخلت فيه وأخذ في 
وأحل الخمر وجميع الموبقات، ولم يبق على شيء من تعاليم اإلسالم في البالد التي كانت تحت سيطرته.ونسبت إليه 

  هذه الطائفة فيما بعد فقيل لهم البابكية. وقد هاجمته جيوش المأمون ثالث مرات ولكنها لم توفق.
ه المعتصم القائد أفشين فأمسك به وقتله مصلوبًا في وبعد مضي عشرين عاًما على خروج بابك ببدعته وجه إلي

  سامراء في العراق، وقضى على جميع أتباعه.
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ين هللا ذلك وأنتم كارهون. أال إنَّ ُكلَّ ماٍل ودٍم ُأصيَب يف هذه  عليكم وعلى رقابكم. وقد آ
استمع إليه وهو يقول ذلك  ،نعم .». وكل شرٍط شرطته فتحَت قدمّي هاتني26الفتنة فمطلول

مر عليهم وعلى أيعلُن أنه قاتَل الناَس ليت جتَِْدُه يُعلُن عن نفسه، أنه خيالُف اإلسالَم، حني
م، وحني يتجاوُز ذلك إىل ما هو أشد وأنكر، إذ يقول للناس: كل شرط شرطته فتحَت  رقا

  قدمّي، فهو يقول صراحة إنه ال حيرتم العهَد وهو غري مستعد أن يفي به إذا خالف هواه.
على أساس املنفعة. ومل يتأثر إن طريقة اجتهاد معاوية يف األمور السياسية كانت تقوم 

م عند  لنظام الذي كان سائًدا يف تلك األ وامر هللا ونواهيه، بل كان متأثرًا  إلسالم، أي 
الدولتني: البيزنطية والساسانية، اللتني كان احلكُم فيهما وراثًيا، فجعل ولده يزيد ويل عهده، 

خِذ البيعة له يف حياته.   واحَتاَل 
  لة اإلسالمية:استمرار الدو 

سة الدولة. وظل  تويف الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم فبايع الصحابُة خليفًة له يف ر
م، وكانوا يسمونه خليفًة، أو 1924هـــــــ 1342املسلمون يُقيمون رئيًسا للدولة حىت سنة 

لبيعة. لقد سارت الدولُة اإلسالم ية طواَل أمريًا للمؤمنني. وال يصبح أي شخص خليفة إال 
اية الدولة اإلسالمية يف هذا السبيل، حبيث ال يكون  مها حىت آخِر خليفة، أي حىت  أ

لبيعة.   الشخُص خليفًة إال 
وقد تنوَّع تطبيُق البيعة: فبويع اخلليفُة مباشرة، وَعِهَد هو إىل غريه من غري أقاربه، 

ن املوجودين من أهله. ولكن هذا وَعِهَد إىل ابنه أو أحد أقاربه، وعهد إىل أكثر من واحد م
العهد من خليفٍة آلخر مل يكن وحده هو الذي جيعله خليفة، بل كان ال بدَّ له من أخذ 

سَة الدولة    دون بيعة.من البيعة حني يتوىل اخلالفة. وال يوجد خليفة واحٌد توىلَّ ر
                                                           

  فمطلول: مهدور.  26
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الناس، وأخذت  نعم قد تنوّع أخُذ البيعة، فُأخذت من أهل اَحللِّ والَعقد، وُأخذت من
، ولكنها كانت بيعة على كل حاٍل، وعلى وجٍه  ً من شيخ اإلسالم. وكان ُيساء أخُذها أحيا

ا صاحُبها اخلالفة.   من تلك الوجوه، ومل تكن واليَة عهد ُيستحق 
كان كلُّ خليفة يعنيِّ معه معاونني أُطلق عليهم يف بعض العصور: اسم وزراء، أي 

يعني الوالَة، وقاضَي القضاة، وقواَد اجليش، ومن يتولَّون دوائَر الدولة.  معاونني. وكان اخلليفةُ 
لنسبة لوضعه أيُّ شيء  وعلى هذا األساس استمرَّ شكُل احلكم يف مجيع العصور، ومل يتغري 
منه. وبذلك تكون الدولة اإلسالمية قد استمرَّ قياُمها حىت َهَدَمها العدوُّ املستعمُر حني 

  العثمانية وقسَّم الَعاَملَ اإلسالميَّ إىل دويالت. ولةقضى على الدَّ 
لقد حصلت يف الدولة اإلسالمية عدة حوادث داخلية يف خمتلف العصور، ولكن 
مجًا عن دوافع غري إسالمية، وإمنا كان عن فهم إسالمي خاصٍّ للوضع  حصوهلا مل يكن 

ع القائم يعملون حسب فهمهم الذي كان قائًما حني حدوثها. لذا قام هؤالء الفامهون للوض
الدولة،  لتصحيحه تصحيًحا يتفق مع ما يفهمون. وكان كل واحد من هؤالء املعرتضني سبيلَ 

يعترب نفسه جمتهًدا يفهم معاجلة الوضع بطريقة غري الطريقة القائمة. وكال الوضعني (القائم 
اخلالف كان يدور  بتىن على فهٍم إسالمي ورأٍي إسالمي. وهلذا جند أنواملعرتض) كان يُ 

حول شخص اخلليفة، ال على مركز اخلالفة، وعلى من يكون يف احلكم، ال على شكل 
احلكم. فاخلالف ـــــــ إًذا ــــــ كان حمصورًا يف الفروع والتفاصيل ال يف األصول وال يف اخلطوط 

  العريضة.
هما. ومل خيتلفوا ومل خيتلف أحد من املسلمني يف الكتاب والسنة، وإمنا اختلفوا يف فهم

م مل خيتلفوا يف وجوب  على جمرد تنصيب خليفة، وإمنا اختلفوا فيمن يكون اخلليفة. كما أ
تطبيق اإلسالم كله ومحله إىل العامل، بل ساروا كلُّهم على هذا األساس ينفِّذون أحكاَم هللا، 

  ويدعون الناَس إىل دين هللا.
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كام اإلسالم عن سوء فهم، وبعضهم أساَء نعم إن بعَض اخللفاء أساَء تطبيَق بعض أح
عن قصٍد أو غري قصد، ولكنهم مجيًعا كانوا يطبقون اإلسالَم ليس غري. وكانوا مجيًعا يقيمون 
م مع غريهم من الدول والشعوب واألمم على أساس اإلسالم ومحل الدعوة اإلسالمية  عالقا

امتداِد الفتوحات ومل تقْف دون نشر إىل العامل. ولذلك مل َحتُِل اخلالفاُت الداخليُة دون 
مها وحىت القرن  اإلسالم، بل ظلت الدولة اإلسالمية تفتح البلدان لنشر اإلسالم طوال أ
احلادي عشر اهلجري املوافق للقرن السابع عشر امليالدي، حني فُتحت فارُس واهلنُد، 

 ما وراء حبر قزوين والَقفقاس، ووصلت حدوُد الدولِة اإلسالمية إىل الصني وروسيا، وإىل
، كما فتحت  شرقًا، بعد أن كانت قد فُتحت الشام مشاًال، ومصُر ومشايل أفريقيا وأسبانيا غرً
ضول والبلقان وجنوب أورو وشرقيُّها حىت مشال البحر األسود مبا يف ذلك القرم وجنوب  األ

ا. ومل تقعد الدولُة أوكرانيا، وتقدمت جيوش الدولة حىت وصلت إىل أسوار فيينا يف النمس
اإلسالميُة عن الفتوحات وعن محل الدَّعوة إال حني بدأ يدب الوهن إليها، وظهر عليها سوء 
فهم اإلسالم، وحني وصل ضعُفها يف فهمه حدا كبريًا أدَّى إىل اضطراب تطبيِقها لإلسالم، 

لك ال خيالف وإىل استعانتها يف استعارة القوانني من األنظمة األخرى على أساس أّن ذ
  اإلسالم، فُقضي عليها وبدأت أول خطوة يف طريق الزوال.

ا الفكرية، وتوفُِّر قوِة اإلبداع واالجتهاد فيها.  ولقد كان سُري الدولة متمشًيا مع قوَّ
ا، وتوسع االجتهاد فيها، وواجهت مشاكَل كثريًة يف البالد  ففي القرن األول امتدت فتوحا

حلوًال، وأدَّى تطبيق األحكام الشرعية على املسائل اجلديدة اليت املفتوحة استنبطت هلا 
حدثت يف فارس والعراق والشام ومصر وأسبانيا واهلند والقفقاس وغريها إىل أن يدخل أهل 
هذه البالد بكاملهم يف حظرية اإلسالم. وهذا يدل على صدق االستنباط وقوة اإلبداع 

وفهُمه فهًما صحيًحا هو الذي يؤدِّي إىل رؤية واالجتهاد، إذ اإلسالم مقطوٌع بصحته، 
  شرقًا عادًال يف تطبيقه، َحِر بتعلُّم أحكامه.الناس له مُ 
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وقد استمر هذا اإلبداع واالجتهاد واالستنباط حىت القرن اخلامس اهلجري (احلادي 
. مث  خذ اإلبداع يضعف واالجتهاد يقّل، وأدَّى لك إىل ضعف كيان الدولةأعشر امليالدي) ف

نتصار املسلمني. ا إىل أن انتهت    كانت احلروب الصليبية فُشغل املسلمون 
ألفكار، فزاد الضعُف  مث جاء املماليك فحكموا وهم ال يقدِّرون االجتهاد وال يـُْعَنون 
الفكريُّ واستتبعه الضعُف السياسي. وزاد الطَني بلًة غزُو التتار، وطرُحهم كتب اإلسالم يف 

ؤهم على ثروة فكرية هائلة، فنجم عن ذلك الضعُف الفكريُّ الذي أوقف دجلة، وقضا
ويل النصوص، فهبط  االجتهاد، واقتصَر حبُث املسائل املستجدة على إصدار الفتاوى، و

  املستوى الفكريُّ يف الدولة، وأوَصل املسلمني إىل هبوط املستوى السياسي.
لقوة العسكرية مث جاء العثمانيون وتسلموا احلكم يف الدولة ا إلسالمية، وانشغلوا 

لفتوحات، ففتحوا استانبول والبلقان، واندفعوا يف أورو اندفاًعا قو جعلهم الدولة األوىل  و
يف العامل. ولكن املستوى الفكري مل يرتفع، فلم تزد هذه القوة العسكرية عن أن تكون وثبًة 

ُقواها عن البلدان اإلسالمية ـــــــ القدمية ليس هلا سنٌد فكري، ولذا ما لبثت أن احنسرْت 
ــ شيًئا فشيًئا... إىل أن انتهت.   واجلديدة ـــــ

ولكنها كانت ـــــــ على أي حال ـــــــ حتمل الدعوة اإلسالمية، وتنُشر اإلسالم، إذ دخل 
ني حىت من أهل البلدان املفتوحة املاليني من الناس يف اإلسالم، ومل يزل الكثريون منهم مسلم

اليوم. نعم لقد تنوَّع فهُم القائمني على األمر لإلسالم. ونشأ من جرّائه عدُم تبين اخلليفة 
أحكاًما معينًة يف نظام احلكم مع أنه تبىن يف االقتصاد وغريه أحكاًما معينة، ما جعل لذلك 

تؤثِّر على  ديةً استبدا أثرًا يف متكني بعض احلكَّام من اخللفاء والوالة، من تسيري احلكم وجهةً 
ا. ولكن ذلك مل يؤثِّر على وجودها، فقد كانت الوالية العامة للوالة  وحدة الدولة وعلى قوَّ

نية، سبًبا يف حترُّك  من جهة، وإعطاؤهم صالحيات واسعًة نيابًة عن اخلليفة من جهةٍ 
ليفة، والدعاِء له أحاسيس السيادة فيهم، فصاروا شبه مستقلِّني يف الوالية، واكتفوا بَبيعة اخل
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ِمسه، وما شا ذلك من األمور الشكلية اليت أفقدت اخلليفة كل  بهعلى املنابر، وَضْرب النقد 
ت شبَه دوٍل مستقلَّة كمثل دولة  معًىن فعَّال. وبقي أمُر احلكم يف أيديهم مما جعَل هذه الوال

  احلمدانيني، ودولة السلجوقيني وغريهم وغريهم.
عتبارها واليًة عامًة على أّي منطقٍة من والواليُة الع امة مل تؤثِّر على وحدة الدولة 

مناطق الدولة اإلسالمية املرتامية األطراف. إذ مل ينفرد أيُّ واٍل عن اخلليفة بشيء يف سالف 
عهد اخلالفة، بل كان الوايل حماَسًبا ومطالًبا دائًما، وظلت وحدة الدولة حمفوظة لقوة اخللفاء. 

ا ضعف اخللفاء، وقبلوا من الوالة بعض الشذوذ يف الوضع املكرَّس سابًقا، بدأ يربز ولكن مل
ا والية  ت، وكان أشبه مبظهر الدولة يف الوالية مع كو هذا املظهر من االستقاللية يف الوال

  بعة وجزًءا من كيان الدولة...
هو الذي يعنيِّ الوايل  مث وعلى الرغم من كل ذلك، ظلَّ للدولة وحدٌة واحدة، فاخلليفة

خلليفة حىت يف حال  ويعزله. ومهما بلغت قوة الوايل ما كان ليجرؤ على عدم االعرتاف 
ت،  م احتاد وال مسريته حنو االستقاللية الذاتية. ومل تكن الدولة اإلسالمية يف يوم من األ

احد، هو وحده حىت يف أشد عهود استقالل الوالة، وإمنا كانت دولة واحدة هلا خليفة و 
ت، واملدن، والقرى  حية من نواحي الدولة، يف املركز، والوال صاحب الصالحية يف كل 

  والدساكر، على السواء.
أما ما حصل يف عهٍد من العهود، من وجود خالفة يف األندلس، ونشوء خالفٍة 

ىل عليها للفاطميني يف مصر، فإن أمره خيتلف عن موضوع الوالة. ذلك أن األندلس قد استو 
خلليفة على أهل  ا، ومل يبايع الوايل خليفًة للمسلمني وإمنا مسَِّي فيما بعد  الوالة واستقلُّوا 
تلك الوالية ال على املسلمني عامة. وظل خليفُة املسلمني واحًدا، وظلَّ احلكم له، وبقيت 

م والية األندلس يـُْنَظُر إليها كوالية غِري داخلٍة يف حكم اخلليفة، كما   كانت احلال يف إيران أ
ٍن، وإمنا كانت واليًة غَري داخلٍة يف   حكم اخلليفة. الدولة العثمانية، فلم يكن فيها خليفٌة 
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نيًة يف الدولة اإلسالمية أيًضا،  وأما نشوء خالفة الفاطميني يف مصر فلم تكن خالفًة 
 عليه وآله وسلم. وهذا يشبه وإمنا كانت حماولة لنقل اخلالفة إىل آل بيت رسول هللا صلى هللا

إىل حدٍّ كبٍري ما فعَله العباسيون حني أخذوا احلكم من األمويني، فقد قاموا على قواعِد فهٍم 
م، مث قضوا على خالفة  يعوا اخلليفة القائم بتنفيذ فكر سياسيٍّ يف بالد فارس والعراق، و

م  يعوا خليفًة عليهم ليتمُّوا توحيَد األمويني. وكذلك احلال اليت حصلت مع الفاطميني فإ
الدولة بنقل اخلالفة إليهم، وجعلها فيهم فقط، إىل أن انتهت خالفتهم وبقيت خالفُة 

  العباسيني.
، وإمنا هو تغيري يف  وهلذا ال نسمِّي تغيَري احلكم من األمويني إىل العباسيني انقالً

ر مع وجود خالفة عباسية يف بغداد احلكام، وكذلك ال نسمِّي قياَم خالفٍة فاطميٍة يف مص
تعدًدا يف اخلالفة، ألنه كان حماولة لنقل اخلالفة من فئة إىل فئة. وعليه فإن الدولَة اإلسالميَة 
استمرَّت يف احلكم دولًة واحدة ووحدة مل تتجزأ، ومل تكن دوًال، وإمنا كانت هناك حماوالت 

يف شؤون احلكم. مث انتهى دور اخلالفة،  مللوصول إىل احلكم رغبة يف تنفيذ فهٍم معني لإلسال
وتقلَّص ظلُّ الدولة وظلَّت اخلالفُة واحدًة، وظلت الدولُة اإلسالمية واحدة. مما يدل كذلك 

ِد أوضاع احلكم.   على وحدة الدولة اإلسالمية رغم تعدُّ
ا، يف بقاع يسود  وقد ظلَّ املسلُم ينتقل من بلد إىل بلد بني مشارق األرض ومغار

لتجوُّل، ألن بالد اإلسالم  فيها اإلسالم، ومل يكن ُيسأل عن بلده وال عن السماح له 
حيث  واحدة وهي مجيعها وطنه، وكل بلد من بالد اإلسالم بلده. وليس كما نشاهده اليوم،

املسلم من أهل مكة يُعترب أجنبيا يف مصر اليت فيها األزهر الشريف الذي يدرِّس اإلسالم، 
سلم املصري يعترب أجنبًيا يف مكة املكرمة اليت هي قبلة املسلمني يف مشارق األرض وكذلك امل

ا. وقس على هذين كلَّ مسلم خيرج من وراء حدود وطنه اليت رمستها القوى األجنبية  ومغار
  املستعمرة لسكان البالد اإلسالمية يف كل مكان.
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دولًة إسالمية  كاملة، وظلَّتمية جتمع املسلمني يف وحدة  وهكذا ظلَّت الدولة اإلسال
قويًة ُمْنَدِفَعًة يف خمتلف العصور، إىل أن قضى عليها العدو املستعمر بوصفها دولة إسالميًة، 

ميالدية حني أزال  1924جبشعه وجوعه إىل امتصاص دماء الشعوب. وكان ذلك يف سنة 
تورك، وهو من ورائه يس انده ويشد عضده، اخلالفة اإلسالمية من الوجود على يد كمال أ

  مكشِّرًا عن أنياب احلقد، على اإلسالم قبل املسلمني...
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  الدْستور َوالَقانون 
  

ين. واألصل:   »كانون«كلمة القانون اصطالح أجنيب، وهو مأخوذ من الفقه اليو
نه عبارة عن:  ومعناه األمر الذي يصدره احلاكم ليسري مبوجبه الناس. ويعرف القانون 

وكلمة الدستور هي اصطالح أجنيب مأخوذ عن الفقه الفارسي. ويعرَّف . »امةاألحكام الع«
نه:  القانون األساسي الذي ُحيّدُد شكَل الدولِة ونظاَم احلكم فيها، ويبُني حدوَد «الدستور 

ألفراِد، «، أو هو »اختصاِص كلِّ سلطةٍ  القانون الذي ينظُم السلطَة العامَة وحيدد عالقتها 
مويبني حقوقه ا، وحقوقهم وواجبا   .»ا وواجبا

  َمَصاِدُر الّدستور والقانون:
  مصادر الدستور قسمان:

هو املنبُع الذي تفرَّع منُه الدستوُر والقانوُن مباشرًة كالعاداِت والدين وآراِء  األول:
 املصدرِ «الفقهاِء وأحكاِم احملاكِم وقواعِد العدِل واإلنصاِف، ويسمى هذا املصدُر بـــــــ 

  كا وبريطانيا.ي، مثل دساتِري بعِض الدوِل الغربيِة كأمري »التشريعيّ 
هو املشتّق منُه أو الذي نُِقَل عنُه الدستوُر أو القانوُن، مثل دستور فرنسا  الثاين:

ملصدر  ودساتري بعض الدول القائمِة يف العاِمل اإلسالمّي كمصر وتركّيا والعراق، ويسّمى هذا 
  التارخيّي.

  الّدستور والقانون:منشأ 
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سيسيٌة تضُع الدستوَر، وجمالُس منتخبٌة مَن الشعِب تسّن القوانَني  منشؤمها مجعيٌة 
  ألّن الشعَب عندهْم مصدُر السلطات، والسيادُة هي للشعب.

تهديَن.  وأما الدستوُر والقوانُني اإلسالمّيُة فإن مصدرمها الكتاُب والسّنُة واجتهاُد ا
ستنباُط األحكاِم الشرعيِة، وهو حّق جلميع املسلمني القادرين على االجتهاد، واالجتهاُد هو ا

وفرُض كفايِة عليهم. وللخليفِة وحده حُق تبين األحكاِم الشرعيِة. والسيادُة يف اإلسالِم للشرِع 
  وحدُه.
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ة وَمتى يجوز   العَمل برأ األكثر
  

ً أو خطأً هل جيُب األخُذ برأي األكثريِة بقطِع النظِر عن كون ؟ أْم جيُب األخُذ ِه صوا
  لرأي الصواِب بقطِع النظِر عن كونِه رأَي األكثريِة أو األقلّيِة أو الشخص الواحد.

وملعرفِة اجلواِب على ذلَك يتحتُم فـَْهُم واِقِع الرأي، وفـَْهُم األدّلِة الشرعيِة التفصيليِة 
  ع الرأي تطبيًقا تشريعًيا.الواردِة يف أخِذ الرأي، وتطبيُق األِدلِة على واقِ 

واقُع اآلراء يف العاِمل، ال خيرُج عن أربعٍة ال خامَس هلا. وكّل رأي يف الدنيا يكوُن إّما 
واحًدا من هذه األراِء، أو متفّرًعا عن أحدها، أْو مندرًجا حتَت واحٍد منها. وهذه اآلراءُ 

  األربعُة هي:
ً تشريعًيا.ــــــ أن يكوَن الرأُي حكًما شرعيا، أ 1   ي رأ
ـــــــ أن يكوَن تعريًفا ألمٍر مَن األموِر، إما تعريًفا شرعيا كتعريِف احلكِم الشرعّي ما  2

تمِع، أو ما شاكَل ذلك.   هَو، أوتعريًفا لواقٍع كتعريِف العقِل، وتعريِف ا
ً يدّل على فكٍر يف موضوٍع، أو على فكٍر يف أمرٍ  3 فين، يدرُكُه ذوو  ـــــــ أْن يكوَن رأ

  االختصاِص.
ً يُرِشُد إىل عمٍل من األعماِل للقياِم بِه. 4   ـــــــ أْن يكوَن رأ

  هذِه هي األراُء يف الّدنيا، وهذا هو واقعها.
والسؤاُل الذي يطرُح نفسُه: هل يـَُرّجُح رأُي األكثريِة دوَن النظِر إىل الّصواِب واخلطأ، 

لّصواِب وإن خال َف رأَي األكثرية؟ حىت نِصَل إىل اجلواِب ال بّد أْن نستعرَض أم يؤخُذ 
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األدلّة اليت وردت يف القرآن الكرِمي واحلديِث الشريِف أّوًال، مث نطّبُق هذه األدّلَة على هذِه 
  اآلراِء.

إّن الرسوَل صلى هللا عليه وآله وسلم قد مجَع يوَم معركِة ُأُحٍد أْهَل الرأِي مَن املسلمَني، 
ملدينِة، وأن يرتكوا قريًشا خارَجها، وكاَن ذلَك رأي كباِر  ورأى بْعَد املشورَِة أن يـََتَحّصُنوا 

  الصحابِة، بينما كاَن رأُي الفتياِن ذوي احلميِة مهامجة العدّو ومالقاته قبَل وصولِِه إىل املدينِة.
أَي األكثريِة، وعمَل بِه، وكانِت الكثرُة جبانِب الفتياِن، فنزَل الرسوُل عنَد رأيهْم، واتبَع ر 

م أقلّية.   وترَك رأيه ورأَي كباِر الّصحابِة ألّ
خص الواِحد، واكتفى بِه حَني وجَد الصواَب جبانبِه. شإال أننا نراُه نزَل عنَد رأِي ال

، فلم يرَض احلباُب بُن املنذر رٍ دْ وكاَن ذلَك حَني نزَل، ونزَل املسلموَن معه، عند أدىن ماِء بَ 
  ملنزِل، وقال للرسول:ذا ا

 رسوَل ِهللا، أرأيَت هذا املنزَل، أمنزًال أنـْزََلُكُم هللاُ، فليَس لنا أن نتقدّمُه وال نتأّخَر «
  ؟»عنُه، أْم هو الرّأُي واحلرُب واملكيدةُ 

  قاَل الرسوُل:
أشاَر إىل بل هَو احلْرُب والرأُي واملكيدُة. فقاَل:  رسوَل ِهللا، إن هذا ليَس مبنزٍل، ّمث 

  مكاٍن. وما لبَث الرسوُل أْن قاَم وَمْن معُه واتـََّبَع رأَي احلباب.
خْذ برأي أيب بكٍر وعمر،  ونرى الرسوَل يف غزوِة احلُّديِْبَيِة متّسَك برأيِه وحدُه، ومل 

  .»إّين عْبُد ِهللا ورسوله، َوَلْن ُأخالَفُه، وَلْن ُيَضيّـَعين«وقال هلما: 
سوَل متسَك برأيِِه مرًّة، وختلى عنُه مرًّة، ونزَل عنَد رأي األكثريِة مّرًة من ذلك نرى أن الر 

  أُخرى.
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وإذا طّبقنا األحكاَم الثالثَة اليت استنبطت من فعِل الرسوِل وقولِه على واِقِع اآلراِء يف 
  العاِمل اليوَم، جنُد ما يلي:

ألّن الرسوَل صلى هللا عليه وآله وسلم ـــــــ احلُْكُم الشرعّي ترجُح فيِه قّوُة الدليِل فقط،  1
إين عبُد ِهللا ورسوله، ولْن «رّجَح ما نزَل من الوحي، ورفَض غريَُه رفًضا قاطًعا، ولذلَك قاَل: 

  .»أُخاِلَف أمرهُ 
ـــــــ إّن التعريَف إذا كاَن جامًعا مانًعا، أي حميطًا بكلِّ شيء حبيُث ال يستطيع أحٌد  2

 يزيد عليِه شيًئا، فهذا الذي جيُب أن يؤخذ من أي جهٍة كانت ألنُه أن ينقص منُه شيًئا وال
  وصٌف للواقع.

ـــــــ الرأي الذي يدّل على فكٍر يف موضوٍع يـَُرّجُح فيِه جانُب الصّواِب، َوذلَك   3
لرقّي الفكرّي أو االقتصادّي؟ وهل الوضُع الداخلّي واملوقُف  كمسألِة النهضِة مثًال، أتكون 

عماٍل عسكريٍة مَع األعماِل السياسيِة، أم ال؟ إّن  الدويلّ  عماٍل سياسيٍة أو  مؤاتيان للقياِم 
بْل هو «يُرَجع فيِه إىل الّصواِب إذ إنه، مهما كاَن نوعُه، يدخُل حتَت قوِل الرسوِل:  هذا كّلُه 

  .»الرأُي واحلرُب واملكيدةُ 
 رأي احلباب بن املنذر كاَن احلباُب ومثُلُه الرأُي الفّين، ألّن الرسوَل حَني رجَع إىل

لرأي الفّين إىل الّصواِب وإىل أصحاب  عليًما بذلَك املكاِن، فرجَع إليِه خلربتِه. ولذلَك يـُْرَجُع 
  االختصاص.

ـــــــ إّن الرأّي الذي يُرِشُد إىل القياِم بعمٍل مَن األعماِل، يُرّجُح فيِه رأُي األكثريِّة، ألن 4
 عليه وآله وسلم نزَل هو وكباُر الصحابِة عنَد رأي األكثريِّة، مع أنّه كاَن يرى الرسوَل صلى هللا
  خطأ ذلَك الرأي.
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كّل رأي يُرشُد إىل القياِم بعمٍل مَن األعماِل يـَُرّجُح فيِه جانُب األكثريِّة، كانتخاِب 
رأُي األكثريِّة رئيٍس أو عزِل واٍل أو إقراِر مشروٍع أو ما شاكَل ذلك، ففي مثِل ذلَك يكوُن 

ً أْم ال.   ُملزًِما بغضِّ النظِر عن كونِه صوا
وعلى ذلَك يكوُن الرأُي الذي يـَُرّجُح فيِه جانُب األكثريِّة حمصورًا يف نوٍع واحٍد من 

  أنواع األعماِل املوجودِة يف العاِمل، وهو الرأُي الذي يبحُث يف العمِل من أجِل القياِم بِه.
َك فـَْرقًا بَني الرأي الذي يؤّدي إىل فكٍر والرأي الذي يؤّدي إىل وهكذا يتبني أّن هنال   عمٍل.

ذا هو حكُم الشرِع يف األكثريِة. وهذا احلكُم خيالُف األحكاَم القائمَة كّل املخالفِة. ه       
طٌل ال جيوُز األخُذ بِه. وخالصة  وُحكُم ِهللا هذا، يف أخِذ الرأي، وحده هو احلّق، وما عداُه 

مر أن الدين اإلسالمّي بنصوصِه ووقائعِه ال يُوجُب احرتام رأي األكثريِة إذا مل يكْن متفًقا األ
رة ُه من نزوِل النيب على رأي األكثريّة  ورأي الواحد ُأخرى، دليٌل على  مع الشرع. وما ذكر

 كان. ولكن صّحِة ما نقولُه. ومهمة الشرِع أوًال وأخريًا اتباُع احلقِّ واحرتامه يف أي جانبٍ 
تمُع مَن  الشائع اليوَم أن رأي األكثريِّة حمرتم سواٌء وافَق الشرع أم خالفُه. وما يتقبلُه ا

ا األكثرية دليٌل على ذلك.   األوضاِع الفاسدِة اليت أقّر
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  الماإلقتَصاد في اإلس
  

العامل اليوم هذه حملة موجزة عن االقتصاد يف اإلسالم، منبثقة عن عقيدته، مع العلم أن 
  يعاين من صراع اقتصادي طبقي، أدى ويؤدي إىل منازعات ال تعد وال حتصى.

حبيُث  »تدبري أُموِر البيتِ «إن كلمة االقتصاِد ُمشتّقٌة مْن لفٍظ أغريقيٍّ قدٍمي، معناُه 
خلدماِت، ويشرتُك مجيُع أفرادِه يف  التمتِع يشِرتُك أفراُده القادروَن يف إنتاِج الطيباِت، والقياِم 

ا. ّمث توّسَع الناُس يف مدلوِل البيِت، حىت أُْطِلَق على اجلماعِة اليت حتكُمها دولٌة واحدٌة. 
املعىن اللغوّي، وهو التوفُري، وال معىن املال، وإمنا  »اقتصاد«وعليِه فلْم يـَُعِد املقصوُد مْن كلمِة 

، وهو تدبُري  مِني إجياِدِه، املقصوُد املعىن االصطالحّي ملسّمى معّنيٍ شؤوِن املاِل، إّما بتكثريِِه و
  ويبحُث فيِه عْلُم االقتصاِد، وإّما بكيفيِة جبايته وتوزيعِه، ويبَحُث فيِه النظاُم االقتصادّي.

ما شيئاِن  وإذا كاَن عْلُم االقتصاِد، والنظاُم االقتصادّي يبحثاِن يف االقتصاِد فإ
  خيتِلُف عْن مفهوِم اآلخر. خمتلفاِن متغايراِن، ومفهوُم أحدمها

ا ُمطَلًقا.   فالنظاُم االقتصادّي ال يتأثـُّر بكثرِة الثروِة وال بقّلِتها، بْل ال يتأثـُّر 
وكثرُة الثروِة وقّلتها ال يؤثُِّر فيها شْكُل النظاِم االقتصادّي بوْجه مَن الوجوِه. وعليِه كاَن 

عتبارِه شيًئا واحًدا. ألّن تدبري أمور مَن اخلطأ الفادِح َجْعُل االقصاِد موضوًعا واح ًدا يُبحُث 
املاِل  اجلماعِة مْن حيُث توفُري املاِل، أي إجياُدُه، شيٌء، وتدبري أموِر اجلماعِة ِمْن حيُث توزيعُ 

املدبِر شيٌء آخُر. ولذلَك جيُب أْن يـُْفصَل حبُث تدبِري املاِل عْن حبِث تدبِري توزيعِه، إذ األّوُل 
لفكِر. وإذا ْمل يتّم هذا الفصُل فإن ذلك يؤّدي إّما إىل اخلطأ يتعّلق  لوسائِل، والثاين يـَتَـَعّلُق 
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يف إدراِك املشاكِل االقتصاديِة اليت تُراد ُمعاجلُتها، وإّما إىل سوِء َفهِم العوامِل اليت توفـُّر الثروَة 
  أي تُوِجُدها يف البالِد.

عتبارِِه فكرًا يؤثـُّر يف ُوْجَهِة النظِر يف احلياِة ويتأثـُّر وهلذا جيُب حبُث النظاِم االقتصادّي 
  ا.

عتبارِِه ِعلًما، ال عالَقَة لُه ِبُوْجَهِة النََّظِر يف احلياِة، فيكون البحث  إّن علَم االقتصاِد، 
األَهّم هو النظام االقتصادي ألّن املشكلَة االقتصاديَة تدوُر حوَل حاجاِت اإلنساِن، ووسائل 

ِذه الوسائِل. ومبا أّن الوسائَل موجودٌة يف الَكْون فإّن إنتاَجَها ال يسبب إ شباعها واالنتفاِع 
ذه احلاجات يدَفُع اإلنسان إلنتاِج هذه مشكلًة أساسيًة يف إشباع احلاجاِت، بْل إّن إشباَع ه

شئٌة ع ْن متكِني الناِس مَن الوسائِل، أو إجياِدها. وإمنا املشكلُة املوجودُة يف عالقاِت الناِس 
ذِه الوسائِل، أو عدِم متِكينِهْم. أي عن موضوِع حيازِة الناس هلذه الوسائل. ذلك  االنتفاِع 
هو أساُس املشكلة االقتصاديِة وهو الذي حيتاُج إىل عالٍج. وبناًء عليِه، فاملشكلة االقتصاديُة 

َفَعِة ال مْن إنتاِج الو    سائِل اليت تعطي هذِه املنَفَعَة.آتيٌة مْن موضوِع حيازَِة املنـْ
  أساُس النظام االقتصادي:

  املنفعُة صالحيُة الشيِء إلشباِع حاجِة اإلنساِن. وتتكوُن مْن أمرين:
ــ أحدمها: 1 َلُغ ما يشعُر بِه اإلنساُن مَن الّرغبِة يف احلصول على شيِء معٍني. ـــــ   َمبـْ
، وصالحيتها إلشباِع حاجِة اإلنساِن، ال نَفِسه ـــــــ الثاين: املزا الكامنُة يف الشيءِ  2

جتًة عْن ُجْهِد اإلنساِن، أو عِن املاِل، أو  حاجِة فـَْرٍد معّني. وهذه املنَفَعُة ميكُن أْن تكوَن 
عنُهما مًعا. ومبا أّن املاَل هو الذي ُيْشبُع حاجات اإلنسان، وأّن اجلْهَد اإلنساينَّ وسيلٌة 

ًنا ومنَفَعًة، لذلَك كاَن املاُل أساَس املنَفَعِة، وكان ُجْهُد اإلنسان وسيلًة للحصول على املاِل َعي
  مَن الوسائِل اليت متّكُن مَن احلصوِل عليِه.
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ومْن هنا كاَن اإلنساُن، بفطرتِِه، يسعى للحصوِل على املاِل ليحوزُه، وعليِه فُجْهُد 
  ان إلشباع حاجاِت اإلنساِن.اإلنساِن واملاُل مها الوسيلتاِن الّلتاِن ُتْسَتْخَدمَ 

وحياَزُة األفراِد للثروِة تتأتى إّما مْن أفراٍد آخريَن، وإّما مْن غِري األفراِد. وتكوُن إّما 
اْسِتهالًكا وانِتفاًعا، وإّما حياَزًة ملنفعِة العِني، وإّما حيازًة للمنَفَعِة الناجتِة عن ُجْهِد  حياَزًة للعنيِ 

جبميِع ما تصُدُق عليِه إّما أْن تكوَن بعوٍض كالبيِع وإجاَرِة املاِل وإجاَرِة  اإلنساِن. وهذه احليازةُ 
  األجِري، وإّما بغِري عَوٍض كاهلَِبِة واإلرِث والعاريِة.

جياِد  وعلى ذلَك فاملشكلُة االقتصاديُة القائمة يف العامل اليوم متعلقة حبيازَة الثرَوة ال 
أي امللكّيِة، ومْن سوِء التصّرِف يف هذِه امللكيِة، أي  ياَزةالنظَرِة إىل احلالثرَوِة. وهَي متأتِّيٌة مَن 

يت من غِري ذلَك مطلًقا، وهلذا كانت معاجلُة هذِه  مْن سوِء توزيِع الثروِة بني الناِس، وال 
  الناحيِة أساَس النظاِم االقتصادّي.

  مبّين على ثالِث قواعَد هَي:وعلى ذلَك فاألساُس الذي يقوُم عليِه النظاُم االقتصادّي 
  ـــــــ امللكَية. 1
  ـــــــ التصّرُف يف امللكيِة. 2
  ـــــــ توزيُع الثروِة بَني الناِس. 3

  نظرة اإلْسالم إىل منفعة املال وحيازته:
ا، وعنَدُه أّن الوسائَل  ختتلُف نظرُة اإلسالِم إىل ماّدِة الثروِة عْن نظرتِه إىل االنتفاِع 

تُعطي املنَفَعَة شيٌء، وأّن حياَزَة املنَفَعَة شيٌء آخُر. فاملاُل وُجْهُد اإلنساِن مها ماّدُة الثروِة، اليت 
ومها الوسيلتاِن اللتاِن حتققان املنَفَعَة. ووضُعُهما يف َنَظِر اإلسالِم مْن حيُث وجوُدمها يف احلياِة 

ما، وعن كيفية حيازَِة هذه املنَفَعَة.  الدنيا، ومن حيُث إنتاُجُهما خيتلُف عن وضِع االنتفاعِ 
َتِة، كما حرََّم   ]املتأتية من احملرمات[ فاإلسالُم حّرَم االنتفاَع ببعِض األموالِ  كاخلمِر وامليـْ
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االنتفاَع ببعِض جهوِد اإلنساِن كالرقِص والبغاِء. وحّرَم بَيَع ما ُحّرَم أْكُلُه مَن األمواِل، وحّرَم 
  لقياُم بِه مَن األعماِل.إجارََة ما ُحّرَم ا

ا،   وأّما من حيُث كيفيُة حيازِة الثروِة، فقْد شرَّع اإلسالُم أحكاًما متعّدَدًة حلياز
كأحكاِم الّصْيِد، وإحياء األرض املوات، وأحكام اإلجاَرِة واإلْرِث واهلَبِة والوصية. هذا 

لنسبِة  ا، أّما  لثروِة وكيفيِة حياز ملاَدِة الثروِة مْن حيُث وجوُدها، ومن لنسبِة لالنتفاِع 
حيُث إنتاُجها، فإّن اإلسالَم ْمل يتدخَّْل فيها ُمطَلًقا، فاملاُل موجوٌد يف احلياِة الدنيا ُوجوًدا 

ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا ِيف طبيعًيا، وَخَلَقُه هللا سبحانُه وتعاىل ُمسّخرًا لإلنساِن. قال تعاىل: {
يع ٌَْس َشِديٌد َوَمَناِفُع ) وقاَل: {29} (سورة البقرة: اآلية اً اَألْرِض مجَِ َوأَنزَْلَنا اْحلَِديَد ِفيِه 

ِت وأشباِهها أنُّه َخَلَق املاَل وَخَلَق 25} (سورة احلديد: اآلية لِلنَّاسِ  ). فبَني يف هذه اآل
ما، ممّا يدّل  على أنُّه ْمل يتدّخْل يف ماّدِة املاِل ُجْهَد اإلنسان، وْمل يـَتَـَعّرْض لشيٍء آخَر يتعلَُّق 

ما الناُس.   وجهِد اإلنساِن، ولكنُه بـَّنيَ أنُّه َخَلَقَهما لينتفع 
وكذلَك ْمل يتدّخْل يف إنتاِج الثروِة. وال يوَجُد نّص شرعّي يدلُّ على أّن اإلسالَم تدّخَل 

َة تدّل على أّن الشرَْع ترَك يف إنتاِج الثروِة، بْل على العكِس من ذلَك فإّن النصوَص الشرعي
األْمَر للناِس يف استخراِج املاِل، ويف حتسِني ُجْهِد اإلنساِن. فقد ُروَي أّن الرسوَل صلى هللا 

بريِ  ُموِر ُدنياكم«النْخِل:  27عليه وآله وسلم قاَل يف موضوِع  وُروي أنُّه أرَسَل . »أنتم أدرى 
 صناعَة األسلَحِة، وهذا يدّل على أّن الشرَْع ترَك أْمَر اثنني مَن املسلمَني إىل اليمن يتعّلمانِ 

ْم ومعرفتهم.   إنتاِج املاِل إىل الناِس يُنتجونُه حبَسِب خرب
وعلى هذا فالذي يتبُني من ذلك أّن اإلسالَم ينظُر يف النظاِم االقتصادّي ال يف عْلِم 

لثروِة قائًما. وقد حبث يف ك يفّيِة حيازِة هذه املنَفَعِة، ومل يتعّرْض االقتصاِد، وجيعُل االنتفاَع 
  إلنتاج الثروة، وال إىل وسائل املنفعِة ُمطلًقا.

                                                           
  تأبير: تلقيح.  27
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  :النظام االقتصادي يف اإلسالم
  األموِر التالية: يقوُم نظاُم االقتصاِد يف اإلسالِم على

ْم م 1 وال ستْخلفون فيها عن هللا، ـــــــ ملكّيُة األشياِء للناِس، وهذا هَو األصُل، أل
ْذِن الّشارع. تكون   لألفراِد إّال 

ِت  2 ـــــــ تتحّقُق امللكيُة العاّمُة يف كّل ما كاَن مْن مرافِق اجلماعِة، أْو مَن الضرور
  للحياِة العاّمِة.

َفَعِة، متُ  3 لعِني أو املنـْ ن من ميلكها االنتفاع كِّ ـــــــ امللكيُة الفرديُة حكٌم شرعّي ُمَقّدٌر 
  ا.

َذَن لألفراِد مبلكيِة ما يدخُل يف امللكيِة العاّمِة كاملناجِم ــ 4 ـــــ ال جيوُز للدْولِة أْن 
اِر وما شابَه ذلَك.ضومنابِع البرتوِل واملراعي وساحاِت البلدة وشواطِئ البحاِر وم   ائِق األ

ُز املاِل ولو أُْخرَِجت زكاتُه. والدولُة جيُب أْن تعــــــ ميُْ  5 مَل على تداُوِلِه بَني الناِس، َنُع َكنـْ
  وحتوَل دوَن تداُوِلِه بَني يدي فَئة خاّصة.

ألسباِب الشرعيِة اخلمسة  وامللكيُة الفرديُة يف األمواِل املنقولِة وغِري املنقولِة ُمَقّيَدٌة 
  وهي:

  (أ) الَعَمُل.
  (ب) حاجة اإلنسان للحياة كالطعام والشراب والكساء.

مللكيِة.(ج) إعطاُء الدولِة م   ن أمواهلا لألفراد لسدِّ احلاجِة، أو االنتفاع 
  (د) اإلرث.

.   (هــــ) صَلُة األفراِد بعضهم ببعض كاهلبات واهلدا



313 
 

ذِه امللكيِة الفرديِة ُمقيد حبدود الشرْع، فُيْمَنُع السرُف  6 ـــــــ حّق التصّرِف اإلنفاقّي 
  والتقتُري.

حلدوِد الشرعيِة، فُيْمَنُع االحتكاُر والغُنب والِغشُّ والّر وتنميُة الثروِة ُمقيدٌة أيًضا 
  والقماُر وغريُُه مما حرَّمُه الشرع.

ـــــــ ميَنُع فـَْتُح املصارف ما عدا مصِرَف الدولِة الذي تُفتُح له فروٌع يف مجيع أحناء  7
قراِض األمواِل بد ون فائدة وحسَب احلاجِة،  البالد. ويكوُن دائرًة من دوائِر بيِت املاِل يقوُم 

  كما أنه ملزم بتسهيِل مجيع املعامالِت املالّية.
  خرتاعاُت إذا كانت من مرافِق اجلماعِة تصبُح ُملًكا عاما.ـــــــ االكتشافاُت واال 8
ـــــــ تضَمُن الدولُة إجياَد األعماِل لكلِّ َمْن حيمُل التابعيَة. ومجيُع املوظفَني سواٌء كانوا  9

ْجٍر عندَ   األفراِد أو الشرَكاِت أو الدولِة، هلْم مجيُع احلقوِق والواجباِت، وكّل َمْن يعمُل 
  الدولُة األجرَة للجميِع. موّظٌف مهما اختَلَف نوُع َعَمِلِه. وحتّددُ 

عليه  ـــــــ َتضَمُن الدولة نـََفَقَة َمْن ال َماَل َلُه وال َعَمَل، إذا ْمل يكْن وراَءُه َمْن جتَِبُ  10
ً للفقِري والغّين على نـََفَقُتُه. وتَتوىل أيواَء الَعَجَزِة وذوي العاهاِت. وتـَُوفُِّر  لكلِّ فْرٍد احلاجاِت الضروريَة للعيِش من  مأكٍل وَمْلَبٍس ومسكٍن. وعليها أْن تَوفـَّر مجيَع اخلدماِت الصحيِة جما

  السواء.
تمِع على الوْجِه اآليت:ـــــــ تعاجلُ الدولُة رْفَع مستوى العيشِ  11   ، وبقاَء التواُزِن يف ا

  َري منقوٍل ممّا متلكه.غ(أ) تعطي املاَل منقوًال و 
(ب) إْن ْمل َيِف ما متلكه الدولة ملَكْت ما فاض عن احلاجات األساسية والكمالية 

  من أمواِل الناِس.
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مثنها لصاِحبها، وإن ملَكْت (جــــ) إذا َمَلَكْت مْن أمواِل الناِس أرًضا عشريًة تدَفع 
  أْرًضا خراجيًة ال تدَفُع مثَنها، وإمنا تدَفُع مثَن ما أُْنشَئ عليها.

  خوفًا من االستغالل والتحكم والسيطرة. نيبٍّ جـــــــ ٌميَْنُع منُح االمتيازاِت ألّي أ 12
  ِسَياسة االقِتَصاد:

  تدبَري شؤوِن اإلنسان. سياسُة االقتصاِد هدٌف ترمي إليِه األحكاُم اليت تعاجلُ 
يِة هوسياسة االقتصاد يف اإلسالِم مبنّيٌة على أساِس حتقيِق أكِرب عدٍد ممكٍن من الرفا

عتبارهِ  ، و ً عتبارِِه إنسا عتبارهلإلنساِن  فرًدا يعيُش ُمنعزًال، أو فـَْرًدا   يعيُش يف جمتمٍع، ال 
يِّة عالق   ٍة.يعيش يف جمتمٍع ال يـَْرتَبُط أفراُدُه 

فالنظرُة االقتصاديُة يف اإلسالِم تتلّخُص يف أّن االقتصاَد لإلنساِن ال للفرِد، وأنُّه 
  للمجتمِع ال للجماعِة املكّونِة من أفراد دوَن مالحظِة العالقاِت.

ولذلَك جنُد أّن نظرَة اإلسالِم هذه حّتَمْت حترَمي إنتاِج اخلمِر واستهالكِه، وال تعتربُُه 
لنسبِة جلميِع َمن حيملوَن لنسبِة للمسل ، وال تعتربُه،  ِم ماّدًة اقتصاديًة. كما حتَمْت حترَمي الّر

  بعيَة الدولِة، ماّدًة اقتصاديًة، سواٌء كانوا مسلمَني او غري مسلمَني.
تمُع عن حتقيِق الرفاهيِة لإلنساِن،  إلسالُم ال يفصُل اعتباَر ما جيبُ فا أن يكوَن عليه ا
هما أمريِن متالزمِني. ألنُه يهِدُف إىل إجياِد الطمأنينِة عنَد اإلنساِن ال إىل جمّرِد إشباِع َبْل جيعلُ 

االقتصاد. قاَل   لتحقيقِه منحاَجِتِه، وجيعُل نـَْيَل السعادِة املثَل األعلى الذي يسعى املسلمُ 
اَر اْآلِخَرَة َوَال تَنسَ تعاىل: { َُّ الدَّ َك ا َ نـَْيا َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن  َوابـَْتِغ ِفيَما آ َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

ََّ َال حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ  َُّ إِلَْيَك َوَال تـَْبِغ اْلَفَساَد ِيف اْألَْرِض ِإنَّ ا } (سورة القصص: اآلية ا
وامر هللا ونواهيِه بناًء على إدر 77 ِ، الصَلةِ  اك). ولذلك َجَعَل فَلَسَفَة االقتصاد مربوطًة   

حلياة، وذلك جبعل األعمال  أي رْبط الَفكرة تمع  اليت يـُْبىن عليها تدبُري أمور املسلم وا
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عتبارِها ِديًنا، ورْبِط تدبِري أموِر الرعيِة مبْن حيملوَن  االقتصادية موافقًة لألحكاِم الشرعيِة 
ع ألحكاِم الشرعيِة  َحُه التابعيَة، وتقييد أعماِهلم االقتصادية  َح َهلُْم ما أ تبارِها تشريًعا، فأ

ُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه اإلسالُم، وقيَدُهْم مبا قّيَدُهْم بِه. قاَل تعاىل: { َ َوَما آ
َنٌة فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَـ ). وقاَل: {7} (سورة احلشر: اآلية فَانتَـُهوا ُهْم ِفتـْ   ).63} (سورة النور: اآلية أَْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

لتوجيِه الذي جيَعُل املسلَم يُنّفُذ هذه  ذه األحكاِم  وقْد قـَّيَد الذيَن حيمُلون التابعيَة 
ِذيَن آَمُنواْ اتـَُّقواْ َ أَيـَُّها الَّ السياسَة بدافع تقوى هللا، والتشريِع الذي تُنّفُذُه الدولُة. قاَل تعاىل: {

َ َوَذُرواْ َما بَِقَي ِمَن الرَِّ ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ  ّ   ) .278} (سورة البقرة: اآلية ا
َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َتَدايَنُتم ِبَدْيٍن ِإَىل َأَجٍل مَُّسمى فَاْكتـُُبوُه َوْلَيْكُتب {وقال تعاىل:  َنُكْم َكاتِ  ُّ فـَْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه بـَّيـْ ََْب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه ا ْلَعْدِل َوَال  ِ ٌب 

َّ رَبَُّه َوَال يـَْبَخْس ِمْنُه َشْيئاً  قُّ َوْليَـتَِّق ا َوَال َتْسَأُمْوْا أَن ). وقاَل: {282} (سورة البقرة: احلَْ
بُوْا ِإالَّ أَن َتْكتـُبـُْوُه َصِغريًا  ِّ َوأَْقوُم لِلشََّهاَدِة َوأَْدَىن َأالَّ تـَْرَ َأو َكِبريًا ِإَىل َأَجِلِه َذِلُكْم أَْقَسُط ِعنَد ا

َنُكْم فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكتُـُبوَها } (سورة البقرة: اآلية َتُكوَن ِجتَارًَة َحاِضرًَة ُتِديُرونـََها بـَيـْ
ا.). ويف 282 ا هذِه األحكاُم، وما يضَمُن تقيدهْم    ذلك بياُن الكيفيِة اليت تُنّفُذ 

موِع. فحّرَم االعتداَء على  لفرِد وا وقد مشلْت هذِه الضمانَُة األحكاَم اليت تتعّلُق 
ّق امللكيِة العاّمِة كما حّرَم االعتداء على امللكيِة الفرديِة، وَجَعَل تنفيَذ حقِّ هللا كتنفيِذ ح

  اإلنساِن، وَجَعَل تنفيَذ الزكاِة كتنفيِذ النَـَفَقِة.
وحَني شرَّع األحكاَم راعى اإلسالُم مصَلَحَة الفْرِد واجلماَعِة. فحني شرَّع للجماعِة ما 

عالقاٍت راعى  لفرِد ما بيَنُه وبَني غريِِه منبيَنها من عالقاٍت راعى مصلحَة الفرِد، وحَني شرَّع ل
. ولذلَك جندُه حَني َجَعَل للدولِة حّق أْخِذ املاِل مَن املسلمَني، إلدارِة شؤوِن مصَلَحَة اجلماَعةِ 

ِِْم الضروريِة، وهَي  خَذ إّال فضوَل األغنياِء، أي ما يزيُد عْن حاجا ْن ال  الرعيِة، قَيد الدولَة 
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 اجلماعَة، ُروِعَيْت املأكُل وامللبُس واملسكُن والزواُج،  ووسيلة النقل. فهذا التشريع الذي حيفظُ 
حيةُأخرى  فيِه مصَلَحةُ  ، ومن  ً ُد الّشرَْع أيًضا يتيُح للفرِد أن يبَين بيًتا أو يزرَع بستا الفرِد. وجنَِ

َح للفردِ فـََرض عليِه حقَّ الطريِق ومنعُه من البناِء أِو الزرِع على أيِّ وجه يعتدي به على حق الطريق أو   بَيَع ما ميلُك ـــــــ عن طريق التجارة ـــــــ خارَج الدولِة على ملكّية عاّمة. وحَني أ
اإلسالميِة َمنـََعُه من بَيِع الّسالِح وكّل ما يتقّوى بِه العدّو على الدولِة. فهذا التشريُع للفرِد 

  ُروِعَيْت فيِه مصلحُة اجلماَعِة.
مِع، يـَْنظُُر إىل ما جيُب أْن وهكذا جنُد اإلسالَم، مَع كونِِه ُيشرُّع لإلنساِن ويشرُّع للمجت

تمٍع معّني لُه صفٌة معينٌة. تمُع. إنُه يشرُّع يف االقتصاِد    يكوَن عليِه ا
وال يكتفي اإلسالُم بذلك، بل هو حيّث على الكسِب وطَلِب الرزق والّسعي لتحقيِق 

  أكِرب درجٍة ممكنٍة من الرفاهيِة للفرِد وللمجموِع.
فَاْمُشوا ِيف سِب الّرزق َفرًضا على كّل رجٍل. قاَل تعاىل: {ولذلَك كاَن السْعُي بك

). وقاَل الرسول عليه وعلى آلِه الصالُة 15} (سورة امللك: اآلية َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن ّرِْزِقهِ 
. »طََلُب احلالِل كُمَقاَرَعِة األبطاِل، ومْن ماَت يف طََلِب احلالِل ماَت َمغفورًا لهُ «والسالُم: 

كُل مْن َكْسِب يِدهِ «َل: وقا . »إّن أْطَيَب ما أَكْلُتْم مْن َكْسِب أيديكْم، وإّن أخي داوَد كاَن 
قيَل: فما ُيكّفُرها  رسوَل هللا؟ . »إنَّ مَن الذنوب ذنوً ال ُيَكّفُرها الّصوُم وال الّصالةُ «وقاَل: 
َعْبدي «ربِّه عّز وجّل قاَل تعاىل: ويف حديٍث ُقْدسيٍّ عْن . »اهلُموُم يف طََلِب املعيشة«قال: 

  .»حّرْك يََدَك أُْنزِْل َعليَك الرِّْزقَ 
ُت واألحاديُث حتّث على الّسعي لطلب الّرزق، وعلى العمِل لكسِب املاِل، كما  فاآل

ذا املاِل وأكل الطّيبات.   حتّث على التمتِع 
ِّ الَِّيتَ أَ قاَل تعاىل: { } (سورة ْخرََج لِِعَباِدِه َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الّرِْزقِ ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة ا

} (سورة البقرة: اآلية ُكُلوْا ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكمْ ). وقاَل تعاىل: {32األعراف: اآلية 
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ُّ َحَالًال طَيِّباً ). وقاَل تعاىل: {57 وقاَل ). 88} (سورة املائدة: اآلية وَُكُلوْا ِممَّا َرَزَقُكُم ا
ُّ َلُكمْ تعاىل: { ). 87} (سورة املائدة: اآلية َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال ُحتَّرُِموْا طَيَِّباِت َما َأَحلَّ ا

القتصاِد  ها تدّل داللًة واضحًة على أّن األحكاَم الشرعيَة املتعّلَقَة  ُت وما شا فهذه اآل
لطيباِت. وقْد راعى اإلسالُم يف احلصوِل على املاِل ِدُف إىل رفع ُمستوى املعيشِة والتمت ِع 

ا، فجعَلها بسيطًة كّل البساطِة، إذ حّدَد أسباَب  َعَدَم تعقيد الكيفيِة اليت حيوزُُه اإلنساُن 
ا تباُدُل امللِكيِة.   التمّلِك، وحّدَد العقوَد اليت جيري 

 الوْضِع االقتصادّي، بْل ُمَساَعَدَة ألسباِب التمّلِك وللعقوِد جتميدَ  وال يعين حتديُدهُ 
وقوِع اهلزّاِت االقتصاديِة العاّمِة، ألّن  الناِس على الرّبِح والتقّدِم االقتصادّي للحيلولِة دونَ 

اإلسالَم َجَعَل األسباَب والعقوَد خطوطًا عريضًة تدخُل حتتها جزئياٌت متعّددٌة، كأنواِع العمِل 
ا ا عليها كقياِس العطيِة على اهلبكلّياٌت متعّددٌة يف قياسهوأنواع الَبيِع، وتدخُل فيها   ِة يف أ

  تكوُن سبًبا للُمْلِك، وكقياس الوكالِة على اإلجاَرِة يف استحقاق ُأجَرِة الوكيِل.
ا الشرُْع، بْل جيُب أْن  وال جيوُز أْن خيرُج املرُء عْن هذه اخلطوِط العريضة اليت جاء 

م  ا تقيًدا  ا. وهكذا جنُد أسباب التمّلِك والعقوِد قْد بيّـَنها الشارُع وحّدَدها يف معان يتقّيد 
  عاّمة، وهذا ما جيَعُلها شامَلًة لكلِّ ما يتجّدُد مَن احلوادِث.

ذا تكوُن سياسُة االقتصاِد يف اإلسالِم غَري مقتصرة على الرفاهيِة وحدها، بْل  و
ا يعيُش فيِه اإلنساُن عليها هذه الرفاهيُة، لتحّقَق جمتمعً تشمُل الرفاهيَة والوضعيَة اليت تكوُن 

لسعادِة وراحِة الفكِر.   مطمئًنا هادَئ البال، ويعيُش فيِه املسلُم متمتًعا 
ربعة أمور:   وتتلخص سَياسة االقتصاِد 

إشباُع مجيِع احلاجاِت األساسيِة لكّل فرٍد إشباًعا كلًيا ومتكيُنُه من إشباِع  أوًال:
  اِت الكمالية بقدِر ما يستطيُع، ألنُه يعيُش يف جمتمٍع ُمعّنيٍ لُه ِطراٌز خاّص يف العيِش.احلاج
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  الّنَظُر إىل كّل فـَْرٍد بعيِنِه ال إىل جمموع األفراِد الذين يعيشون يف البالِد. نًيا:
ً قـَْبَل أّي اعتباٍر آخَر، وال بُّد  لثًا: عتبارِِه إنسا ِمْن إْشباِع حاجاتِِه النظُر إىل الَفْرِد 

، بعد ذلك، شخًصا ُمعيّـًنا بذاتِِه، وال بّد من ْمتِكيِنِه من واعتبارهاألساسيِة كّلها إشباًعا كلًيا، 
  إشباِع حاجاتِه الكمالّيِة بقدِر ما يستطيُع.

عتبارِِه ُمْرتِبطًا بغريِِه ارتباطًا ُمعيًنا، وتسي رابًعا: ريُه تسيريًا النظُر إليه يف الوقت نـَْفِسِه، 
يت معيًنا َوْفَق طراٍز خاّص،  وبناء على ذلَك يكوُن األساُس توزيع الثروِة ال تنميَـَتها. على أن 

ً طبيعًيا من كيفية احليازة، وذلك ألن الكيفية اليت جتري فيها حيازُة األرِض  تنميُة الثروة إتيا
ا ام   تالُك املصنِع تؤّدي طبيعًيا إىل استغاللِِه.تؤّدي طبيعًيا إىل استغالهلا، والكيفية اليت جيري 

كتساب املعلومات االقتصادية، ال بنقل  خامًسا: دة الدخل، وذلك  حتسني ز
األحكام االقتصادية عن أنظمة أخرى. وتؤخذ املعلومات االقتصادية من أية جهة كانت، 

سواء كانت من ما تؤخذ من خارج البالد كدون قيد، فتؤخذ من معلومات أهل البالد،  
ا معلومات اقتصادية عاملية ال تتعلق بوجهة نظٍر يف  الشيوعيني أو الرأمساليني أو غريهم، أل

احلياة إذ هي علم يف حتسني اإلنتاج، وال تدخل يف النظام االقتصادي أو يف جباية األموال 
ا وتوزيعها. وما دامت ختتص بعلم االقتصاد فهي املعلومات  كا، أو ي أمري يف روسيا أو يفذا

خذها، من أي مكان  عند املسلمني. ويباح للدولة اإلسالمية كما يباح للفرد املسلم أن 
حية أحكام دينه، وحبيث تكون ممارسته  يشاء، إذا مل يكن يف ذلك حرج على دينه، أومن 
هلا كممارسته ألي أمر آخر، ويسّريها حبسب أحكام الشرع، دون أن يتعدى حدود ما أنزلُه 

  منلة.هللا تعاىل من أحكاٍم قيَد أُ 
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  السياسة االقتصادية اليت جيب تطبيقها:

دة الدخل األهلي، وجعلها أساًسا للنظام  قد تبنيَّ ممَّا مرَّ معنا كلِّه أن أفكار ز
االقتصادي، خطأ واضح متعمَّد، وأن أفكار اشرتاكية الدولة وأفكار االشرتاكية احلقيقية خطأ 

للواقع الفطريِّ بنظر العقل السليم... أما أفكار العدالة االجتماعية املزعومة أكرب، وخمالفة 
ا ختطيٌط مقصوٌد من الدول  فظلٌم وإطالٌة لعمر النظام الرأمسايل. وهي دعوٌة فاسدٌة وَخِطَرٌة أل
 الغربية الكربى لتثبيت أقدام االستعمار، ولرتسيخ النظاِم الرأمسايل، وللتحكُّم برقاب الشعوب

  املستضعفة.
والسؤال الذي يَرُِد اآلن هو: ما هي السياسة االقتصادية اليت جيب تطبيقها؟ وجوابه 
أن السياسة االقتصادية اليت جيب تطبيقها هي اليت تنبثق عن الفكرة الكلية عن الكون 

حلياة واإلنسان واحلياة، حني يكون البلد معتنًقا هلذه الفكرة الكلية ومباشرًا لشؤونه يف معرتك ا
يكا مثًال. أما إذا كان هذا البلد يعتنق فكرة كلية عن الكون ري على أساسها، كروسيا وأم

واإلنسان واحلياة، ولكنه ال يباشر شؤونه يف معرتك احلياة على أساسها ـــــــ مثل تركيا ـــــــ، أو  
ــــــ، ن  فإن كًال من هذين  كان ال يعتنق فكرة كلية عن الكون واإلنسان واحلياة ــــــ كاليا

بتة، وإمنا عليه أن يرسم سياسته  البلدين وأمثاهلما ال توجد لديه سياسة اقتصادية أصيلة 
االقتصادية حسب ما يرى من واقع، مث يغري هذه السياسة بتغري الواقع، وكلما دعت حاجُة 

  جمتمعه إىل ذلك.
رمسها لبلدهم، أن  وهلذا فإن على الذين يتحدثون عن السياسة االقتصادية الواجب

  يدركوا واقع ذلك البلد، وما جيب أن يكون عليه من طمأنينة دائمة وعيش كرمي.
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فإذا كان بواقعه ال يعتنق فكرة كلية، فإن القائمني على أمره يكونون مضطرين لرسم 
خذون منها السياسة  م ال ميلكون الفكرة الكلية اليت  بتة، أل سياسة اقتصادية غري 

  ية األصيلة الثابتة.االقتصاد
أما حني يكون سكاُن بلدهم مقتنعني بواقعهم، وعندهم فكرة كلية معينة، ولكنهم ال 

م يف احلياة على أساسها، فإنه ال جيوز هلذا البلد أن يرسم سياسة اقتصادية  يباشرون شؤو
ا ال جتدي، وال تعاجل املشاكَل القائمة. كما أنه ال يتأتى له أن بتة، أل يرسم سياسة  غري 

ا تكون  اقتصادية منبثقًة عن فكرٍة كليٍة غِري الفكرة الكلية اليت يعتنقها أهل هذا البلد، أل
ت احلارة  حلديد والنار، بشكل دائم، وإالَّ فإنه تكثُر فيه االنقال متعذرة التطبيق، إالَّ 

  سط ويف الشرق األقصى.والباردة اليت تستهدف نظامه دائًما وأبًدا، كما رأينا يف شرقنا األو 
وهلذا كان ال مناص للبلد الذي يعتنق أهُله فكرًة كليًة، من رسم السياسة االقتصادية 

ا.   املنبثقة عن الفكرة الكلية اليت يعتنقو
وبالُد اإلسالمية تعتنق فكرة كلية معينة عن الكون واإلنسان واحلياة، وهي العقيدة  

ا. ولذلك ال  اإلسالمية. ولكنها لألسف ال تباشر ا يف معرتك احلياة على أساس عقيد شؤو
جيديها رسم السياسة االقتصادية املستوردة أو املفروضة غري الثابتة، وال يتأتَّى هلا رسُم سياسة 
اقتصادية رأمسالية، وال سياسة اقتصادية اشرتاكية، ألن كال منهما منبثقٌة عن فكرة كلية غري 

ا الفكرة الكلية اليت تعتنق ها، فيتحتم عليها أن ترسم لنفسها سياسة اقتصادية منبثقة عن فكر
اليت تعتنقها وهي العقيدة اإلسالمية اليت ال بديل عنها مهما حاول أعداُء اإلسالم منعها عن 
ذلك. أي ال بد أن تكون السياسة االقتصادية للبالد اإلسالمية قائمًة على أحكاٍم شرعية 

  ة، أو مما أرشد إليه الكتاب والسنة من أدلة.مستنبطة من الكتاب والسن
تمعنا، وال  وما عدا ذلك من السياسات االقتصادية فهي سياسات غري صاحلة 
يؤدي رمسها وحماولة تطبيقها يف عالقاتنا إال إىل تزايد املشكالت االقتصادية، مث إىل إفقار 
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القتصاد، للبالد الناس، وإدامة التخبط واإلضطراب. لذلك جيب أن تكون سياسة ا
  اإلسالمية، سياسًة اقتصاديًة إسالميًة.

وإذا كانت سياسة االقتصاد تتوخى اهلدف الذي ترمي إليه األحكام اليت تعاجل تدبري 
أمور اإلنسان، فهي يف اإلسالم، وال شك، تضمن توفَري مجيِع احلاجات األساسية لكل فرد 

ُنُه من امتالك احلاجا عتبار أنه يعيش يف توفريًا كلًيا، وُمتَكِّ ت الكمالية بقدر ما يستطيع، 
  جمتمع له طراز خاصٌّ من العيش.

واإلسالُم ينظر إىل كل فرد بعينه، ال إىل جمموع األفراد الذين يعيشون يف البالد، مث هو 
ً حمرتًما، عتباره إنسا   وجيب أن يوفر له أمرين أساسيني. ينظر إىل هذا الفرد 

عتباره شخًصا ال بّد من سدِّ  أوًال: شباعها إشباًعا كلًيا   مجيع حاجاته األساسية 
  معيًنا بذاته.
  ال بّد من متكينه من احلصول على حاجاته الكمالية أسوة بسواه من املتمكنني. نًيا:

عتباره مرتبطًا مع غريه بعالقات تسري نفسه، يف الوقت  ،واإلسالُم ينظر إىل الفرد
  خاص... سريًا معيًنا حسب طراز

وعلى كل حال فإّن األساس يف سياسة االقتصاد يف اإلسالم يقوم على النظرات 
  التالية:

  النظرة إىل كل فرد بعينه. أوًال:
النظرة إىل تغطية احلاجات األساسية للفرد تغطيًة كليًة، فهو إنسان بنظر  نًيا:

ً كان دينه أو لونه أو عرقه أو جنسه.   اإلسالم، من حيث ضمان احملافظة على حياته أ
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حة لكل فرد دون استثناء،  لثًا: حة السعي للرزق، واملساواة يف هذه اإل النظرة إىل إ
م الكل، ليأخذوا من الثروة بتعبهم ما يشاؤون. فاإلسالم آخذ من أجل إفساح الطريق أما

تمع.   أليدي دائًما حنو الرفاهية الفردية اليت عنها تصدر رفاهية ا
النظرة إىل سيادة القيم واملثل الرفيعة اليت تقوِّي العالقات القائمة بني أفراد  رابًعا:

تمع اإلسالمي، مسلمني وغري مسلمني.   ا
فإن سياسة االقتصاد يف اإلسالم ال حتمل شعار رفِع مستوى املعيشة يف وعلى هذا 

دة الدخل القومي أساًسا هلا. وال هي توفري ملا حيقق الرفاهية للناس  البالد، وال جتعل ز
لعدالة  وتركهم أحرارًا يف األخذ منها بقدر ما يتمكَّنون، وال هي السعي إلجياد ما يسمُّونه 

  مسية، وال هي االشرتاكية احلقيقية.ي اشرتاكية الدولة اإلاالجتماعية، وال ه
ً لتوزيع ثروة البالد الداخلية  إّن سياسة االقتصاد يف اإلسالم جيب أن تكون ضما

لكّل واخلارجية على مجيع أفراد األمة فرًدا فرًدا، حبيث يتّم توفُري مجيع احلاجات األساسية 
 فرد منهم احلصول على حاجاته الكمالية على أكرب قدر أفراد الرعية فرًدا فرًدا، ويتمُّ لكلِّ 

مستطاع. أي أن األساس الذي توضع األحكام والقواعد االقتصادية لتحقيقه ليس تنمية 
الشرع اإلسالميُّ الذي قضى  الثروة وتكثريها، وإمنا هو توزيع الثروة توزيًعا عادًال كما وزَّعها

حكاًما قاسيًة متنع كنزه وتكديسه وادخاره دون أخٍذ بتحرُّك املال دائًما وأبًدا، ووضع أ
  وعطاء.

على ما تقدم فإن معاجلة موضوع االقتصاد يف البالد اإلسالمية تقوم على أمرين  وبناءً 
آلخر.   منفصلني عن بعضهما متام االنفصال، وال عالقة ألحدمها 

  السياسة االقتصادية. أحدمها:
دة الثروة أي ما يسمى  نيهما:   لتنمية االقتصادية.ز
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مرين:   ـــــــ أما السياسة االقتصادية يف البالد اإلسالمية فإن معاجلتها تكون 
  أحدمها: اخلطوط العريضة ملصادر االقتصاد.

  نيهما: اخلطوط العريضة لضمان احلاجات األساسية.
ا موضوع آخر، وهي توضع لتكثري الثر  دة الثروة فإ وة وليست ملعاجلة ـــــــ وأما معاجلة ز

دة الثروة ختتلف  استطراًدا ،حاجات اإلنسان، وهي تدخل يف علم االقتصاد. ومعاجلة ز
ختالف أوضاع البلدان، فهي يف مصر غريها يف تركيا وغريها يف إيران وغريها يف اليمن أو 
السعودية، ولذلك توضع هذه املعاجلة حسب ما تتطلب األوضاع يف كل بلد من هذه 

دان. وسوف يقتصر حبثنا على القسم األول الذي يتعلق مبصادر االقتصاد، وبضمان البل
  احلاجات األساسية، والذي هو نظام االقتصاد.

  معاجلة مصادر االقتصاد األربعة:
  األرض، الصناعة، التجارة، جهد اإلنسان

َدَة الثروِة أساَس النظاِم، وترتُك لألفراِد حريّة ا   مللكية والعمِل.الرأمسالّيُة جتعُل ز
لغاِء امللكيِة الفردية إلغاًء كلًيا أو جزئًيا وجتعُل  واالشرتاكيُة، وبعدها الشيوعيُة، تقوُل 

كل«العمَل هو األساَس، وشعارها:    .»َمْن ال يعمل ال 
حِة امللكيِة والعمِل. قاَل تعاىل: { فَاْمُشوا ِيف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن واإلسالُم يقوُل 

َِّ ). وقال تعاىل: {15} (سورة امللك: اآلية ّرِْزِقهِ  } فَانَتِشُروا ِيف اْألَْرِض َوابـْتَـُغوا ِمن َفْضِل ا
حِة. ورسوُل ِهللا صلى هللا عليه وآله وسلم يقول: 10(سورة اجلمعة: اآلية  )، واألْمُر هنا لإل

ُكَل مِ « ملدِح، يْـ وهو خَ  »ْن َعَمِل يَِدهِ وَما أَكَل ابُن آَدَم طعاًما َقّط خريًا ِمْن أْن  ٌر مقروٌن 
َحُة.   لكنُه مَن األوامِر غِري الصرحيِة، واملراُد بِِه اإل
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واإلسالُم َجَعَل امللكيَة والعمَل يف هذِه املصادِر ُمَباَحْنيِ للناِس. وينبغي أْن يُالَحَظ أّن 
َحُة ملكيٍة وعمٍل وليسْت حريَة ملكية وعمٍل، َحَة إ حَة تقييٌد حلكٍم شرعي هَو  اإل ألّن اإل

لتخيِري بَني األْخِذ وعدِمِه، خبالِف احلريِة فهَي عدُم التقيِد بشيٍء.   أْمُر هللا ــــــ سبحانه ـــــــ 
  املصدر األول ــــ األرض:

يعُني األرُض أساُس الزراعِة، ال ُجْهُد اإلنساِن وال اخلربُة الفنّيُة حىت وال اآللُة. فالذي 
ا. ولذا ينبغي أْن يكوَن البحُث يف  وجه اإلنتاِج هو كيفيُة احلياَزِة لألرِض وكيفّيُة العمِل 
 الزراعِة ُمْنصًبا على األرض، ألّن اجلهَد مصدٌر منفصٌل عن الزراعِة، واآللُة كذلَك مصدرٌ 

نتاِج، ال عالقَة ألّي منفصٌل عِن الزراعِة، وهلما أحكاٌم خاّصٌة. واخلربُة الفنيُة وعالقاُت اإل
حكاِم األرض  لزراعة أيًضا، وهو أمٌر ظاهٌر. ولذلَك سنحصُر البحَث يف الزراعِة  منهما 

  فقط.
وموضوع ملكيِة األرِض خيتلُف عن ملكيِة بقية األشياء من عقاٍر وسلٍع ونـَْقٍد ومواٍش 

ال يتجزُّأ مْن ملكيتها.  وغري ذلك، واإلنتاُج فيها جزٌء ال يتجزأ من وجوِدها، كما أنه جزءٌ 
واألرُض ختتلُف عِن املصنِع يف اإلنتاِج بْل هي ختتلُف عْن كلِّ سلعٍة يف الدنيا، إذ ال تنتُج 

ن هنا جيُب مسلعٌة يف الدنيا من نفسها، دوَن أن يباشَر اإلنتاج فيها أحٌد، سوى األرِض. و 
قي األمواِل، أحكامٌ  لذاِت، من دوِن  خاّصٌة من حيُث ملكيتها ومن  أْن تكوَن لألرِض 

  حيُث العمُل فيها.
إلقطاِع والتحجِري واإلحياِء، كما تتحّقُق ملكيُة األرِض:  تتحّقُق ملكيُة األرِض 

هلَبة. يقوُل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم:  إلرِث و َتًة «لشراِء و َمْن أْحيا أْرًضا َميـْ
أحد، فلم يظهر فيها  كُ لْ ألرض اليت مل يظهر أنه جرى عليها مُ واألرُض امليتة هي ا. »َفِهَي َلهُ 

ا.  أو عمارةٍ  أو زرعٍ  ثري شيء من إحاطةٍ  أو حنو ذلك، وال يوجد أحد ميلكها أو ينتفع 
ا. قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم:  من «وإحياؤها هو جعلها صاحلة لالنتفاع 
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ا أميا قوم أحيوا شيًئا من األرض أو عمروه «وقال:  .»عمر أرًضا ليست ألحد فهو أحق 
  .»فهم أحق به

َمْن أَحاَط َحائطًا على أْرٍض َفهَي «وعن التحجري قاَل صلى هللا عليه وآله وسلم: 
والتحجُري هو أْن جيعَل على حدود األرِض ما يدل على ختصيٍص لُه، كأن يضع حوهلا . »لهُ 

كَل ذلك، والتحجُري كاإلحياِء لقولِه صلى هللا عليه وآله حجارًة أو سياًجا أو جدارًا أو ما شا 
  .»أميا قوم أحيوا شيًئا مَن األرض أو عمروه فهم أحق به«وسلم: 

ً أي دوَن مقابٍل. وكون هذه  وأّما اإلقطاُع فهو إعطاء األراضي من الدولة لألفراِد ّجما
إلحياء أو األراضي ال مالَك هلا فتكوُن الدولُة هَي املالكة. إال  أن متلكيها لألفراد ال جيري 

ألصل بل كانت حيًة ولكْن ال مالَك هلا، فال جيري متليكها إالَّ  ا ليسْت ميتًة  التحجِري، أل
  من قبل الدولِة. وقد أقطَع رسوُل هللا لبعض أصحابه أرًضا.

   الرسوِل بِه.قطاُع. وهو جائٌز بدليِل فعلِ فإعطاُء الدولة ألحِد الرعيِة أْرًضا، هو اإل
وإذا ُمِلَكِت األرُض بسبٍب مَن األسباِب املذكورِة ُأجِربَ مالُك األرِض على استغالهلا 
وال ُيْسَمُح لُه بتعطيِلها. فإذا أْمهََل ذلَك وعّطَل األرض ثالَث سنَني نُزَِعْت منُه جربًا وأُعطيْت 

ِ َوِلَرُسولِِه ّمث َلُكْم ِمْن  28عاديُّ «لغريِِه. قاَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم:  األرِض 
  .»بـَْعُد َفَمْن أْحَيا أْرًضا ميَتًة فهَي لُه، ولَْيَس ِلُمْحَتِجٍر َحّق بـَْعَد َثالِث ِسننيَ 

  السياسة الزراعية:
دة اإلنتاِج الزراعي، وتسلُك عادًة طريقني:   تقوُم السياسُة الزراعيُة يف األصِل على ز

ن جتريطريُق ا أحدمها: دِة إنتاج األرض. لتعميِق،    احملاوالت لز
                                                           

: قديم، نسبةً إلى قبيلة عاد البائدة.  28   عاديُّ
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ن تزداد املساحات اليت تزرع. نيهما:   طريُق التوسيِع 
ستعماِل املواِد الكيماوية وانتشار األساليب احلديثة بني  أما التعميق فيحصُل 

جزين هبًة وليس املزارعني، والعنايِة بتوفري البذار وحتسينه. وتعطي الدولُة املاَل الالزَم للعا
دِة اإلنتاج، وتشجع  قروًضا من أجل شراء ما يلزُمهم من اآلالت، والبذار واملوادِّ الكيماوية لز

  القادريَن على شراِء ذلك تشجيًعا مؤثرًا.
قطاع الدولة أراضَي  وأما التوسيُع فيحصُل بتشجيع إحياء األرض املوات وحتجريها، و

مساحات قليلة، وذلك ممّا حتت يدها  ميلكونَ  لكون أرًضا أوعة ممن ال مياللقادرين على الزر 
خِذ األرض جربًا وعلى الفوِر من كل من يهمُل أرَضه ثالَث سنوات  من األراضي، و

  .اتمتتالي
دة اإلنتاج الزراعّي، ويتحّقُق األصُل يف   ذين األمرين: التعميق والتوسيع، حتصُل ز و

دة اإلنتاج، أال السياسِة الزراعية. غري أن هناك  يت بعد ز أمورًا فرعية يف السياسة الزراعية 
وهي نوعية اإلنتاج، ونوعية اإلنتاج هذه ال تدخل يف موضوع حبثنا إذ إّن تركيز هو على 

دة اإلنتاج، ولذلك جيب أن تكون السياسُة الزراعية مستهدفةً  دة اإلنتاج يف ثالثة أمور  ز ز
  هي:

دُة اإلنتا  أوًال:   ج يف املواد الغذائية:ز
اعة عن  وذلك أن املواَد الغذائية ضرورية إلطعام املزيد من السكان، وإلبعاد خطر ا

و إذا ما تعرضت البالد حلصار اقتصادي من أ، أو احنباس مطرٍ  البالِد يف حالة وقوع قحطٍ 
إغاثتها جراء الكفاح واجلهاد، أو يف حالة حدوث جماعات يف بالد إسالمية حيتم الواجب 

ملواد الغذائية.   فورًا 
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دِة اإلنتاج يف حقل املواد الغذائية، سواء يف الثروِة  ومن هنا جيُب أن يُبذَل اجلهُد لز
احليوانية، أو يف الثروة الزراعية، فإّن نقصاَن املواد الغذائية يُلزمنا شراءها من اخلارج، وهذا ال 

ة، فإن العملَة الصعبَة جيُب يباشَر القيام بثورة صناعيتأتى إال بعملة صعبة. ومبا أننا ال بد أن ن
  أن نوفـَّرها لشراء ما يلزُم للثورِة الصناعية، وليس للزراعة، وال للمواد الغذائية.

دُة اإلنتاج يف املواِد الالزمة للكساِء كالقطِن والصوف والقِ  نًيا:   ب واحلرير.نّ ز
هذا ضروري جًدا، ألنه من احلاجات األساسية اليت ال ميكُن االستغناء عنها،  فإنّ 

واليت ال بُدَّ من توفريها يف البالد، حىت ال نستوردها من اخلارج فنضطر لدفَع مثنها من العملة 
الصعبِة، وحىت نـُْبِعَد عن الناِس خطر الُعْري واحلاجِة إىل اللباِس فيما لو تعرضت البالد 

  اقتصادي من ِقَبِل الدوِل املستعمرة أو من قبل عمالئها يف البالد. حلصارٍ 
دُة اإلنتاج الزراعي يف املواِد اليت هلا أسواق خارج البالد. لثًا:   ز

ْر إنتاًجا زراعًيا فال يوجد لدينا ثروة للتصدير، ومن هنا كان ال بّد من  فإذا مل ُنَصدِّ
األسواق العاملية للحصول على العملة الصعبة، ألننا اإلنتاج الزراعي فيما هو مطلوب يف 

ُر بضاعًة للدول األخرى ال نستطيُع أن حنصَل على عملِة تلك الدول، فنضطر  حَني الُنَصدِّ
سعاٍر خب   يف األسواق العاملية للحصول على املوادِّ الالزمة للثورة الصناعية. ةٍ سلبيِع عملتنا 
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  الصناعة
  

مْن أُُسِس احلياِة االقتصاديِة أليِّة أُّمٍة أْو أيِّ شْعٍب يف أيِّ جمتمٍع. الصناعُة أساٌس هاّم 
ا ملكيٌة فرديٌة،فلكلِّ فرٍد من أفراِد الرعيِة  ّن األصَل فيها أ َ اإلسالُم أحكاَم املصانِع  وَقْد بـَنيَّ

س بداخٍل يف امللكيِة أْن ميلَك املصانَع، ألن املصنَع يف اإلسالم داخٌل يف امللكّيِة الفرديِة، ولي
  العاّمِة وال يف ملكيِة الدولِة.

 م استصنَع منربًا عنَد َمْن ميلكوالدليُل على ذلك أّن الرسوَل صلى هللا عليه وآله وسل
  املصنَع ملكّيًة فرديًة.

خُذ حْكَم ما جيري صنُعُه، والقاعدُة الشرعيُة تقوُل:  الصناعُة «غَري أّن الصناعَة 
مثًال: صناعة العصر مباحة، سواء كانت عصر عنب أو تفاح أو . »تـُْنِتُجهُ خُذ حكَم ما 

غري ذلك، ألن الصناعة، من حيث هي صناعٌة مباحة، ومنها صناعة العصر، فتدخل يف 
حة الصناعات. وملا جاء الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم حرم صناعة عصر اخلمر.  عموم إ

ا وساقيها لعن رسول هللا صلى هللا«عن أنس قال:   عليه وآله وسلم يف اخلمر ستة: شار
ئعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها كما أن الّشرَْع رأى يف بعض احلاالت أّن املصانَع ال . »و

جيوُز أْن متَلَك ملكيًة فرديًة. وملا كانت املصانُع قائمًة على املوادِّ األولية واألشياء اليت تتعّلُق 
حة اجلماعة واملرافق العاّمة، فالبحُث إًذا جيُب أْن يدوَر حوَل هذِه بطبيعِة تكوينها مبصل

  احلاالِت الثالث.
ـــــــ احلالُة األوىل: املعادُن الصلبُة كالفّضة، واحلديد، والنحاس، والرصاص وغريها...  1

ء مثال هذه األشياأأو السائلة كالنفِط والزئبِق وما شاكلهما... فإن األرض اليت يوجد فيها 
املذكورة، ال جيوز أن تـُْقَطَع أو أن تعطى من قبل الدولة لألفراد، وإن أعطيت خطأ استعيدت 
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من قبل اخلليفة. والدليُل إرجاُع رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ما أْقطََعُه من أرٍض إىل 
  ُعَمَر بن قيٍس املأرّيب وغريِِه.

ا، كملكيِة  ُع طبيعُة تكوينها اختصاصَ ـــــــ احلالة الثانية: األشياُء اليت متنَ  2 الفْرِد حبياَزِ
الطريِق العاّمِة والبحاِر واخللجاِن واملضايِق واملساجِد واملتنزهاِت وما شاكلها، لقوِل رسوِل هللا 

  .»قْ بَ سَ  نْ مَ  ناخُ مَ  29َىن مِ «صلى هللا عليه وآله وسلم: 
اجلماعِة حبيُث لو ْمل يتوّفر هلا بوصفها مجاعة  مرافقِ  نْ ـــــــ احلالة الثالثة: ما هو مِ  3

املسلموَن «تفّرَقت يف طلبِه، كاملاِء والكِأل والنار، لقول رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: 
  .»والّنار 30شركاء يف ثالث: املاِء والكأل

ِت والنسيج والسكر والزجاج، وحماجل القطن، عو  لى هذا األساس فإن مصانع احللو
ها تكون ملكيتُّها ملكّيًة فردية ألن ما تصنعه ليس من وا ملطاحن، ومعامل السماد، وما شا

  مرافق اجلماعة.
ولن جيوز للدولة أن تشرتي هذه امللكية الفردية أو أن تنشئها. فمثًال ميكن للدولة أن 

ها ا، أو أن تنشئ هذه املصانع وما شا . إذ تشرتي مصانَع السيارات والربادات من أصحا
إّن كّل ما هو داخٌل يف امللكيِة الفردية جيوز للدولة أن متلَك مثلُه، ال سيما وأن الدولة قد 
تدخلت يف العصر احلديث يف كثري من املشاريع االقتصادية اليت كانت مرتوكة للنشاطات 
الفردية. كما أن الصناعات الضخمة مثل صناعة القطارات أو الطائرات أو السيارات 

ا إىل أمواٍل ضخمة، والدولة هي األقدر على القيام مبثل هذِه  وحنوها، إمنا حيتاُج القياُم 
ت لذلك، وألن إنشاَء مثلَ  ا هي اليت متلك اإلمكا هذه الصناعات حيتاُج  الصناعاِت أل

إىل رأمساٍل كبري ال يقوى عليه األفراد أو املشاريع اخلاصة يف أغلب األحيان. ولذلك درج 
                                                           

  ِمنى: موضٌع بمكة، من مشاعر الحج.  29
  الَكألْ: العُشب رطًبا كان أو يابًسا.  30
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تستطيع  طائلةى إنشاِء شركات املسامهِة اليت يتيح هلا نظاُم تكوينها أن جتمَع أمواًال الغرُب عل
  ا أن تؤسس وأن متتلَك امتالًكا فردً مثل هذه الصناعاِت.

اإلسالم حيرم شركات املسامهِة، وحيرم اجتماَع عّدِة شركاٍت مسامهٍة يف شركٍة واحدة 
ب العقودمثل الرتوستات والكارتل، ألن الشركة  كالبيع واإلجارة،   يف اإلسالم هي من 

وليست كالوقف والوصية من قبل اإلرادة املنفردة. وهلذا ال تكوُن الشركُة إال من شركاء 
مواهلم مع شريك يتصّرف هو مباشَرًة بنفسِه.  نفسهم التصّرف يف الشركة، أو  يباشرون 

إنه ليس من السهل، حسب أحكاِم وهذه من طبيعتها ال حيصل فيها جتمُع مال. وهلذا ف
الشركِة يف اإلسالم، أْن تنشأ شركٌة متلك أمواًال ضخمًة تقدر على إنشاء مصانَع كربى. فال 
يبقى قادرًا على ذلك إال الدولة، وتصبح هذه املصانُع، وإن كانت يف األصل ملكية فردية، 

ا، اليت ال ينهض    لدولة.اا إال داخلًة يف نطاق الدولة، نظرًا لضخامة نفقا
وهلذا ال توجد احتكارات للمصانع أو للصناعات الكربى كما هي احلاُل يف النظاِم 
الرأمسايل. بل إن طبيعة تطبيق أحكام الشرِع جتعُل مثَل هذه األشياء ملًكا للدولِة ولو كانت 

امة، وهلا  من امللكية الفردية. وهكذا تكون الدولة هي املتصرفة مبا هو داخٌل يف امللكية الع
كذلك أن متلك كل ما هو داخٌل يف امللكية الفردية، ولكن برضى صاحبها. وال حيل للدولة 
أن تستويل عنوًة على املصنع الداخل يف حكم امللكية الفردية لقول رسول هللا صلى هللا عليه 

فإذا ملكت الدولة املصانع اليت . »ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفسه«وآله وسلم: 
َحها تكون للدولِة، وتوضع يف بيِت  تدخل يف امللكية الفردية كمصانع اآلالت الثقيلة فإن أر

ج والضرائب وحنوها، وتصرف برأي اخلليفة واجتهاده كسائر أموال الدولة. وله ا املاِل مع اخلر 
ِة احلق أن يبيَع هذِه املصانع أو أن يعطي امتياَزها لألفراد، خبالف ما هو داخل يف امللكي

بها أو  ا ملك لعامِة املواطنني وال حيّل للدولة أن تبيعها أو  العامِة من املصانع وغريها، فإ
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ا ليست لبيت املاِل وإمنا بيت املال حِ  حها ليس غري،  زٌ رْ تعطي امتيازها ألحد، أل ألر
ح على مجيع املواطنني بدومن   .ا متييٍز وال تفريقويكون توزيُع هذه األر

حُ   الناجتُة عما هو داخٌل يف امللكيِة العامِة تـَُوزَُّع على الرعيِة. فقد ُتوزع عيًنا وقد واألر
توزع مثًنا، وذلك راجع لرأي اإلمام واجتهاده. فللدولة أن تعطَي الرعية ما هو داخٌل يف 

ُه بسعِر الس ّ ان قدر حاجتهم، وهلا أن تبيعها إ ِء  وق،  امللكيِة العامة كاملاِء والكهر
كالنفِط واحلديد، أو توزع عليهم مثنه من غري متييز وال استثناء، وفًقا للطريقة اليت ترى فيها 

العامة ال يصح أن يصرف يف شؤوِن الدولة، فهو  هو داخٌل يف امللكية امصلحة للناس.ألن م
امللكية  من حقِّ الّناس، وليس لإلمام أن يتصرف بشيٍء منه مطلًقا، إّال أّن كيفية رعاية شؤون

  العامة فقط موكول أمرُها للخليفة حسب نص الشرع.
حيِة  حية املصنع فقط، وليس من  هذه هي أحكاُم الصناعة وكيفيِة معاجلتها من 
العمال أو تصريِف اإلنتاِج، ألن املصنَع هو وحدُه األصل يف الصناعِة، وبياُن أحكاِمِه بياٌن 

ا سوى أحكام املصانع.ألحكاِمَها. وليس يف الصناعِة أحكاٌم ش   رعيٌة خاّصٌة 
أما موضوع العمال فهو مصدر اقتصادّي آخُر يتعلق جبهد اإلنسان، وكذلك تصريف 

لتجارة.   اإلنتاج فهو أيًضا مصدٌر اقتصادّي آخُر يتعلق 
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  التجارة
  

داخليًة، وهي جتارًة  التجارُة عملّياٌت للبيِع والشراِء. وهَي مبادلُة ماٍل مباٍل، سواٌء كانتْ 
املبادالُت اليت جتري يف البالِد وختضُع لقوانني الدولِة، أم كانت جتارًة خارجيًة، وهَي املبادالُت 

  اليت جتري يف البالِد وخارجها وختضع لالتفاقات واملعاهدات الدولية.
ا الشرُع، فال حتتاج إىل بيان  وتطبق على التجارة الداخلّية أحكاُم البيع اليت جاَء 

  وتفصيل.
ا،  أّما التجارُة اخلارجيُة فهي اليت حتتاُج إىل التوضيِح والبياِن، ألّن هلا أحكاًما خاّصًة 
دَة ثروِة البالد من التجارة جتعلها من أهم  ا تعترب مصدرًا من مصادر االقتصاِد، إذ إّن ز وأ

ي تُبىن عليِه. هل هو املصادر، ولذلك، حني تبحُث التجارُة، جيب أْن يـَُوضََّح األساُس الذ
ا، أم هو التاجُر الذي ميلك هذه الّسلَع؟   السلُع اليت جتري املتاجرُة 

إّن أصحاَب النظاِم الرأمساّيل وأصحاَب النظاِم االشرتاكّي املاركسّي جعلوا السلعَة 
ضاعِة أساًسا يف حبث التجارِة اخلارجيِة، ولذلَك يعتربوَن البحَث التجارّي قائًما على منشأ الب

ال على ماِلِكها. وتقوُم العالقاُت التجاريُة بَني الدولِة على أساِس منشأ البضاعِة ال على 
أساس ماِلِكها، خبالف ما هو عليه احلال يف اإلسالم الذي َجَعَل التاجَر أساًسا يف التجارة 

خُذ حكَمُه، ألّن البضاعَة جيري عليها الَبيُع والشراُء،  اخلارجيِة ال البضاعة، وجعَل البضاعَة 
  فـَُتطّبُق عليها أحكام الَبيِع. وأحكاُم البيِع أحكاٌم ملالِك املاِل ولَْيَسٍت احكاًما للماِل املْمُلوِك.



333 
 

فهَي أحكاٌم للبائِع واملشرتي وليسْت أحكاًما للمال املبيِع أو الذي يشرتى، قال هللاُ 
ُّ اْلبَـْيعَ تعاىل: { ملاِل، فاحلكُم يف هذه لناس، فهو ل} أي َوَأَحلَّ ا لناِس ال  حكٌم متعّلٌق 

لنسبِة للماِل املبيِع.   اآليِة هو للبيِع من قبل الناِس ال للبيِع 
خلياِر ما ْمل يـَتَـَفّرقا«قاَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم:  فاُحلْكُم يف . »والبيعاِن 

ُعُه وشراُؤُه. وهكذا فالشرُع إًذا قْد هذا احلديث هو للبائِع واملشرتي ال للماِل الذي جر  عتباِر مالِك املاِل، بغضِّ النظِر عِن املاِل.ى بيـْ   عاَجلَ التجارَة اخلارجيَة 
بعًة للتاجر هو أّن التجارَة اخلارجيَة تندرُج حتَت أحكاِم  والسبُب يف َجْعل البضاعِة 

  داِر احلرِب وداِر اإلسالِم.
لنسبِة ألحكاِم دارِ  لديِن. أّما  لتابعيِة ال    اإلسالِم، فإّن اإلسالَم اعتَرب الرعيَة للدولِة 

َفَمْن كاَن حيِمُل التابعيَة اإلسالميَة هو من رعا الدولِة، ُمسلًما كان أْم غَري ُمْسِلٍم، 
والّرفاِه  والدولُة مسؤولٌة عنُه وعْن كفايتِه ومحايتِه ومحاية أمواِلِه وعْرِضِه، وتوفِري األْمِن والعيشِ 

َ الدوَلِة، وليسِت  والعْدل والطمأنينِة لُه، بدوِن أيِّ فْرٍق بَني مسلٍم وغري مسلٍم، فكّلُهْم رعا
  العقيدُة هي اجلامع بينُهْم يف الرعوية وإمنا التابعية.

لنسبِة لداِر احلرِب، َفُكّل َمْن ال حيمُل التابعيَة اإلسالميَة يُعترب أجنبيا، ويُعا َمُل وأّما 
  معاملَة احلرّيب ُحكًما.

  والتجاُر الذيَن يدخلوَن الدولَة أو خيرجوَن منها ثالثُة أصناٍف:
لتجارة يف اخلارِج والداخِل، سواٌء بسواء، دون  1 ـــــــ ّجتار من رعا الدولة: هلُم احلّق 

  أّي قيٍد أو شْرٍط.
ارجيِة َوْفَق نصوِص املعاهدِة املعقودِة ـــــــ التجار املعاهدون: يعاَمُلوَن يف التجارِة اخل 2

املسلموَن عنَد «معهم. ويستوي يف ذلك التصديُر واالسترياُد لقوله صلى هللا عليه وآله وسلم: 
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ْلُعُقودِ {، وألّن املعاَهَدَة َعْهٌد والوفاُء به فرٌض. قال تعاىل: »شروطهم ِ } (سورة املائدة: أَْوُفوْا 
  ).1اآلية 

ــــــ  3 التجار احلربيون: وهم الذين بيننا وبينهم َحْرٌب، وهؤالء ال يدخلوَن بالد إّال ـ
لدخوِل. وعلى هذا فالتاجُر  لدخوِل بعد إعطائهم األماَن، وهو إذٌن هلم  ذٍن خاصٍّ 
ً لبضاعتِه، وإذا أراَد أْن يشحَنها بوسيلة من  لدخوِل إذ احلرّيب إذا أدخَل بضاَعًة كان اإلذُن 
ً ملاله. وال يدُخُل احلرّيب وال مالُه بالد بغري إذٍن  وسائِل النْقِل، فإنُه جيوُز أْن يُعطى إذ

  ُمْطلًقا.
ّي بضاعٍة يُريُدها، وله أن ُخيْرِج مَن البالِد أيَّة  وإذا دخَل البالَد فلُه أْن يُتاِجَر فيها 

مهّمًة ويف إخراِجها ضرٌر، فُتْمَنُع وحدها  بضاعِة يريُدها وأّي ماٍل ميلُكُه، إّال أن يكوَن سلعةً 
إّن ِذّمَة املسلمني «ويسمُح له بغريِها، وبكل ماٍل، وذلك لقوله صلى هللا عليه وآله وسلم: 

م. . »ُمْسِلًما فـََعَلْيِه َلْعَنُة هللا واملالِئَكِة أْمجَِعنيَ  31واحدٌة َفَمْن َأْخَفرَ  واملراُد بذّمِة املسلمني أما
َحَة الدخوِل والعمِل والتجارِة هلم. إّال أْن جيّدَد احلاكُم وإعطاُء  التجاِر احلربِيِّني األماَن يعين إ

األماَن، أي اإلذَن، فيكون حينئٍذ حبسِب ما أذن، كتحديِد اإلقامِة أو العمِل، وعليهم أن 
  يلتزموا مبا حّدَدُه احلاكُم.

من رعا الدولِة على أيِّة بضاعة،  وأّما ضريبُة اجلمارِِك فال تُؤَخُذ من أّي شخصٍ 
ال يدُخُل اجلنة «داخلية كانت أو خارجية، ملا ُروَي عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: 

 »إّن صاحَب املْكِس يف النارِ «واملكُس ضريبُة اجلمارِك خاّصة. وقال: . »سٍ كْ َصاحُب مَ 
خُذ الُعشرَ  هو رُ ر. والعاشِ يعين العاشِ  يت من اخلارج. وعن عبد على  الذي  التجارِة اليت 

َد بن جدير: من كنتم تعشرون؟ قال: ما كنا نعشُر مسلًما «الرمحن بن معقل قال:  سألُت ز
                                                           

  هُ: نقض عهده.أَْخفَرَ   31
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وال معاهًدا، قلت: من كنتم تعشرون إًذا؟ قال: ّجتار احلْرِب، كما كانوا يعشروننا إذا 
  .»أتيناهم

  جائٌز ال واجٌب. على أّن أْخَذ الضريبِة للجمارِك من األجنيبّ 
فيجوُز للدولِة أْن تعفيهم من الضرائِب عامة، أو ِمْن ضرائب بضاَعة ُمعينٍة، حسَب ما 

  تراُه َمصلَحًة للمسلمَني.
  هذا هو حكُم التجارِة اخلارجيِة يف اإلسالِم.
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  الجْهد اإلنَساني
  

لبيع تـُْعطي اإلنتاَج إّال جبهِد إنَّ املصادِر الثالثة السابقة: الزراعة والصناعة والتجارَة، ال  اإلنساِن، فهو الذي يزرُع األرَض ويصنُع املصنوعاِت ويديُر اآللة، وهو الذي يقوُم 
والشراء، ولذلك فهو مصدٌر هامٌّ من مصاِدِر الثروِة. وإذا مل يكن بُّد منُه يف الزراعِة، فمَن 

التجارِة ال يَعّد جزًءا من أّي واحدٍة املؤّكد أنُه مل يكْن جزًءا منها. وكذلك يف الصناعِة و 
  منهما. إنّه مصدر مستقّل عن الثالثة.

َل ملْن يقوُم يْ وجهُد اإلنسان هو العمُل الذي يقوُم به، عْقليا كاَن أو جسمًيا. وهلذا قِ 
ألعماِل: عمال. واألدّق أْن يقال: األجراء، ألّن البحَث حبُث األجراء ال العمال. واألجُري 

ْجَرة سواٌء كان املستأِجُر َفرًدا أم مجاعًة أم دولًة، فموّظُف الدولِة كلّ   هو  إنسان يْشَتِغُل 
لَعَمِل سواٌء كان نقًدا أْم ِسْلَعًة  أجٌري. واألجَرُة هي املاُل الذي يُعطى ُمقابَل قياِم اإلنساِن 

تَـَفُع به م ن األشياِء. والبحُث فكّلُه ماٌل، ألّن املاَل هو كّل ما يتمول، أي كل ما يـُنـْ
  االقتصادّي يف األجِري يُبىن على َمْعرَِفِة األساِس الذي يقوُم عليِه تقديُر األْجَرِة لألجِري.

ا َعْقٌد على املنفعِة بعوٍض. فجعلوا العقَد مسلطًا على وقد عّرَف الُفقهاُء اإل جارَة 
نفعة أساًسا لتقدير األجرة، وقاُلوا: املنفعِة، وجعلوا العوض مقابل تلك املنفعِة، أي جعلوا امل

إّن متليًكا ِمن األجِري للمستأجِر منفعة، وإّن متليًكا مَن املستأجر لألجري مال. وقد استنبَط 
} فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ذلك من كتاب هللا تعاىل وسنِة رسوله يف قوله تعاىل: {

مقاِبَل اإلرضاِع، وقال صلى هللا عليه وآله  إعطاء األجورِ  ) فجعل6(سورة الطالق: اآلية 
َع «وسلم عن هللا عز وجل:  ثالثٌة أ خصُمهم يوَم القيامِة: رجٌل أعطى يب مث َغَدَر، ورجٌل 
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فجعَل استيفاء املنفعِة قائًما . »ُحرا فأكَل مثَنه، ورجٌل استأجَر أجريًا فاستوىف منه ومل يُوِفه أْجرَهُ 
  يفاِء األجِر، وبذلك تكوُن املنفعُة أساًسا لتقديِر األجِر.على إ

والَعْقُد يف إجاَرِة األجِري إّما أْن يرَد على منفعِة العمِل كاملنفعِة اليت يقّدُمها أصحاُب 
اِحلَرِف والصنائِع مثل الصائِغ والنّجاِر واملهندِس والطبيِب واحملامي، وإّما أن يرَِد على منفعة 

ه كاخلادم والبستاين. ويف كلتا احلالتني ال بُّد أن تكوَن األجرُة معلومًة، لقوله صلى األجِري نفس
ِ واليوِم اآلخِر فال يستعملنَّ أجريًا حىت يُعلَمُه «هللا عليه وآله وسلم:  ومن كان يؤمُن 

  .»أجره
اية هذا البحث، حبِث اجلهد الفكري واملادي الذي يقدمه اإلنسان للحصول  ويف 

ينا اخلطوط العريضة األوىل من ع ا حاجاته، نكون قد أ لى سلع وخدمات كي يسد 
ها. وبقي علينا أن نبحث  السياسة االقتصادية، وهي معاجلة املصادر األربعة اليت ذكر

  اخلطوط العريضة الثانية من السياسة االقتصادية وهي: ضمان احلاجات األساسية.
لينا أن نعي معىن الفقر والغىن، ومفهوم كل منهما ولكن قبل دخولنا يف هذا البحث ع

  حملًيا وعاملًيا، حىت نستطيع أن منيز احلاجات األساسية من احلاجات الكمالية.
  الغىن والفقر:

يقال يف اللغة: أغىن ِغناًء الرجل: أجزاه وكفاه. والغىن ما يستغين به اإلنسان مما هو 
  تغناء عن الناس.قدر كفايته إلشباع حاجاته، ومسي غىن لالس

والفقُر يف اللغة: االحتياُج. يقال: افتقر إليه أي احتاج فهو فقري. والفقر ضد الغىن. 
  وذلك أن يصبَح اإلنساُن حمتاًجا وليس له القدرة على شراء ما يكفي لسدِّ حاجاته.

  والفقُري يف الشرع اإلسالمي هو احملتاُج الضعيف احلال.
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فيجعلوَن الفقَر شيًئا نسبًيا، وليس هو ُمسمى لشيٍء معني أما يف النظاِم الرأمسايل 
الفرد من سلٍع  بت ال يتغري، فيقولون: إنَّ الفقر هو عدم القدرِة على إشباع حاجات

وخدمات. ومبا أن احلاجات تنمو وتتجدُد كلما تقدمت املدنية، لذلك كان إشباع احلاجات 
ختالف األشخاص واألمم. فاألمم امل تخلفة تكوُن حاجات أفرادها حمدودة، فيمكن خيتلُف 

لسلع واخلدمات الضرورية. ا كثرية  إشباعها  ً تكون حاجا ولكن األمم الراقية املتقدمة ماد
ولذلك حيتاُج إشباعها إىل سلٍع وخدمات أكثر، ويكون اعتبار الفقر فيها غري اعتباره يف 

يكا، فقرًا، ري جة من الكماليات، يف أورو وأمالبلدان املتأخرة. فمثًال يعتُرب عدم إشباع احلا
كستان واهلند، مثًال، يف حال إشباع احلاجات  ولكن عدم إشباع احلاجات الكمالية، يف 
األساسية، ال يعترب فقرًا. وهذا االعتبار يف النظام الرأمسايل خطأ ألنه جيعل معىن األشياء 

جيُب أن يـَُعرََّف بواقعه، وليس هو شيًئا  اعتبارً وليس حقيقًيا، وكل شيء له واقع حقيقي
ختالف األفراد،  اعتبارً ال واقع له، وألن التشريَع املوضوع لإلنسان ال جيعُل النظام خمتلًفا 

ً ال بوصفه فرًدا.   ما دام قدجاء لإلنسان بوصفه إنسا
ا فلو كانت الدولة حتكُم أفراًدا يف إيطاليا وأفراًدا يف تركيا ال يصحُّ أن  ختتلَف نظر

  للفقري يف بلد عن بلٍد آخر ألنَّ كًال منهما إنسان وعليها أن تضَع العالَج ملشاكله.
وقد اعترب اإلسالُم الفقَر شيًئا واحًدا لإلنسان يف أي بلد ويف أي جيل. فالفقر يف 
نظر اإلسالم هو عدم إشباع احلاجات األساسية إشباًعا كامًال. وقد حدد الشرُع هذه 

  ات األساسية بثالث هي: املأكل وامللبس واملسكن.احلاج
ن ُوْجدُِكمْ قال تعاىل: { ) 6} (سورة الطالق: اآلية 32َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتم مِّ

ن «وقال عليه وعلى آله الصالة والسالم:  أال وحقهن عليكم أن حتسنوا إليهن يف كسو
ا جوعته،  ليس«وقال صلى هللا عليه وآله وسلم:  »وطعامهن البن آدم إال كسرة خبز يسد 

                                                           
  ُوْجِدُكم: قُْدَرِتُكم. َسعتُِكم.  32
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ا عورته ا ظمأه، وقطعة سرت يسرت  فهذه النصوص تدل داللة صرحية . »وشربة ماء يطفئ 
على أن احلاجات األساسية هي املأكل وامللبس واملسكن، وما زاد عليها فهو من احلاجات 

  الكمالية.
ملعىن اإلسالمي هو من األمور اليت تكونُ  سبًبا الحنطاط األمة وهالكها. وقد  والفقُر 

} (سورة البقرة: الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقرَ جعله اإلسالم من وعد الشيطان، قال هللا تعاىل: {
  ).268اآلية 
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  النظام اإلْسالمّي وحده
ضمن الحاجات األساسّة   الذ 

  
دِة الدخِل إن األساس يف السياسِة االقتصادية يف النظاِم الرأمساّيل، يقوم  على ز

القومي. وملا ظهرت املساوُئ من جرّاِء تطبيِق هذا النظام، ُوِضَعْت بعُض األحكام للعمال 
م. فالضمانُة فيه ليست  واملوظّفِني والفقراء احملرومني، لتخفيِف شيء من الظلِم الواقِع 

  عليه. أساًسا يف النظاِم وال أمرًا جوهرً فيه، بل هي أحكام طارئة أُدِخَلت
وهذا خبالف االشرتاكية، ومنها اشرتاكيُة ماركس، فإن الضماَن فيها حماولٌة إلجياد 
املساواِة يف امللكيِة، ومبنع ملكية كل ما يُنِتُج، وحصر امللكية مبا ُيستهلَك فقط، وتوجيه 
عنايتها للعمال بشكل خاص. وقد أّدى عدم عنايتها بضمان احلاجات األساسية إىل 

وى املعيشة عند كل الشعب بشكل هائل يف مجيع البلدان اليت تطبق فيها اخنفاض مست
ا إال إشباًعا جزئًيا. وقد  االشرتاكية، ما جعل األكثرية الساحقة من الشعب ال تشبع حاجا
اعرتف بذلك خروشوف رئيس وزراء روسيا أكثر من مرة، حىت أنه افتخر أمام نيكسون، 

ت املتحدة السا ن  1959بق ورئيسها فيما بعد، حني زار روسيا سنة ئب رئيس الوال
يكا يف العيش بعد عشرين عاًما. ومن هنا نرى أن املساواة هي ري روسيا ستصُل إىل مستوى أم

  األساس يف نظرهم.
  ضمانة اإلسالم للحاجات األساسية:
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حَة العمل يف مصادر االقتصاد األ حة امللكية وإ ربعة، أمَّا اإلسالُم فإنه رأى أن إ
وإن كانتا حتققان متكني كلِّ فرد من أفراد الرَّعية من إشباع حاجاته الضرورية األساسية على 
أكرب قدر مستطاع، إالَّ أن هذا وحده ال ُحيقق ضمان إشباع مجيع حاجاته الكمالية إشباًعا  

ليً    ال حيقق سياسة االقتصاد كلها. اكلًيا، و
يس كّل فرد يستطيع حتقيق ضمان مجيع حاجاته  نعم إنّه حيقق متكني كل فرد، ولكن ل

ة احلياة يف اخللق، إذ فيهم القوي والضعيف، والصحيُح واملريض، والقادُر نّ كما هي سُ 
والعاجُز وما إىل ذلك. وهو مل حيقق أيًضا توزيع ثروة البالد على مجيع أفراد الرعية فرًدا فرًدا، 

ع أفراد الرعية فرًدا فرًدا إشباًعا كلًيا، حبيث يضمن إشباع مجيع احلاجات األساسية جلمي
حة  ويضمن متكني كل فرد من إشباع حاجاته الكمالية على أكرب قدر مستطاع، ألن إ

حة العمل يف مصادر االقتصاد ،امللكية ا لتحقيق هذه السياسة وحدمه انال تكفي ،وإ
حة إمنا متكِّ  َء من امللكيةاالقتصادية، إذ إن هذه اإل دَّمنا، وأما قوالعمل كما  ن األقو

م األساسية،  حة وحدها من نيل مجيع حاجا إل م ال يتمكَّنون  الضعفاُء والعاجزون فإ
  لوازمهم الضرورية. مجيعوالتوصل إىل حتقيق 

شرعية أخرى، عالوًة على أحكام  اومن أجل ذلك وضع املشرِّع األقدس أحكامً 
حة العمل، تضمن حة امللكية وإ ة مجيع احلاجات األساسية لكل فرد من أفراد الرعية تغطي إ

مة، حبيث ال يشكو أحد من جوع، وال يتأّذى أحٌد من ُعري، وال يستكَّع أحٌد يف  تغطيًة 
  الشوارع يستجدي املارَّة ويطلب الصدقة.

ن اإلسالُم توزيع الثروة على مجيع أفراد الرعية فرًدا فرًدا، وفرض ذلك مِ وبذلك ضَ 
عله حًقا يطالُب به من كان يثبت عنده، حبيث يتسىن التوزيع العادُل إلشباع مجيع فرًضا، وج

احلاجات األساسية إشباًعا كليا، إىل جانب متكني كلِّ فرد من أفراد الرعية من التمتع 
ألشياء الكمالية يف احلياة على أكرب قدر مستطاع... فاإلسالم مل جيعل ضمانة احلاجات 
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ا فئاتٍ األساسية ترقيعً  كما فعلت   معينةً  ا للنظام، وال جعلها تسدُّ ثغرات معينة، وال خصَّ 
حة امللكية  الرأمسالية واشرتاكية الدولة، وإمنا جعلها أحكاًما من أحكام النظام. فأحكام إ
حة العمل، وأحكام النفقة، وأحكام رعاية الشؤون كلها، أحكاٌم شرعية متساوية يف  وإ

فالعمُل حٌر ومباح، والكسب على أرفع مستوى مباح، كما أن اإلنفاق يف  التشريع واألدلة.
حكام النظام بعينه وَنصِّه.   السبل املشروعة متوجٌِّب على القادرين، مفروٌض عليهم 

ا الكتاب والسنة  والنظام االقتصادي يف اإلسالم يتكوَّن من هذه كلِّها، وقد جاء 
يرتكا حمًال لثغرات معينة، وجعال ذلك جلميع الرَّعية ال لفئات  اللَّذان عاجلَا كلَّ حالة دون أن

خاصة... فهناك إًذا بوٌن شاسٌع بينه وبني الرأمسالية، وبينه وبني االشرتاكية، ألنه عرف الداَء 
وأعطى الدَّواء... كيف ال وهو نظاٌم أنزله رب السماء ليكون صاحلًا لكل عصر، ويف كل 

  ألرض...مصر، ما دامت السماوات وا
مث إنه مل جيعل املساواة يف ملكية أدوات اإلنتاج أساس ضمانة العيش للناس كما 

االشرتاكية الشيوعية، ألن هذا يؤدي إىل ختفيض مستوى العيش ال إىل ضمانته. وإمنا  تفعل
ح العمل، وضَ  ح اإلسالم امللكية، وأ ً مقطوًعا به لكل فرد ويف مِ أ ن العيش الكامل ضما

االت. وذلك مما ال ميكن أن يصل إليه أي نظام غري نظام اإلسالم الذي ضمَن مجيع احل
  احلاجات األساسية للفرد، وضمن احلاجات األساسية للرَّعية كلِّها.

ا يف نظر الشرع اإلسالمي قسمان:   أما ما هي هذه احلاجاُت األساسية، فإ
  بذاته.أحدمها: احلاجات األساسية لكل فرد من أفراد الرعية 

  والثاين: احلاجات األساسية للرعية كلها.
  املأكُل وامللبُس واملسكن.أمَّا احلاجاُت األساسية لكلِّ فرٍد فهي الطعاُم واللباُس واملأوى، أو بتعبري آخر هي 
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فهذه الثالُث هي احلاجات األساسية لكل فرد، وال يستطيع أي إنسان أن يستغَين 
م خذه بوصفه حقا من حقوقه اليت عن واحدٍة منها، ولذلك كان  ينها حقا لكل إنسان، 

جيب أن يصل إليها. وهذه احلاجات األساسية، إذا نظر إليها بعني العدل واإلنصاف، هي 
املشكلة األساسية يف العامل، وتوفريها هو الذي يعاجل هذه املشكلة ويساعد يف حلِّ غريها من 

ا إذا توفَّرت لكلِّ    فرد، مل تبق هناك مشكلة أساسية. املشاكل. بل إ
ذه الثالث يف نصوص صرحية واضحة،  د اإلسالُم احلاجاِت األساسيَة  وقد حدَّ

مني مجيع هذه احلاجات األساسية مِ وضَ  ً قطعًيا يف كافًة فراد الرعية  ألَن  فرًدا فرًدا، ضما
  الصرحية كذلك. نصوصه الصرحية أيًضا، مث ضمَن أن يكون هذا التأمني كلًيا يف نصوصه

أما الدليل على أن هذه هي احلاجات األساسية، فهو أن النصوص اليت جاءت إمنا 
} َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ جاءت يف املأكل وامللبس واملسكن. فا تعاىل يقول: {

). 5} (سورة النساء: اآلية ُهمْ َواْرزُُقوُهْم ِفيَها َواْكُسو ). ويقول: {233(سورة البقرة: اآلية 
} ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكنيٍ ). ويقول: {28} (سورة احلج: اآلية َوأَْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقريَ {ويقول: 

} (سورة الطالق: اآلية َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتم). ويقول: {184(سورة البقرة: اآلية 
6.(  

ويقول:  »وهلنَّ عليُكم رزُقهن وكسوُن«سلم يقول: والرسول صلى هللا عليه وآله و 
نَّ وطعامهنَّ « َمْن أصبَح آِمًنا يف سْربه، معاًىف «ويقول:  »وحقُّهنَّ أن حتسنوا إليهنَّ يف ِكْسو

نيا حبَذافريها 33يف بَدنِه، عنَدُه قوُت يومه، فكأمنا ُزوَيتْ  ليَس البن آدم «ويقول:  »34َله الدُّ
ا َعورَته، وما إالَّ كسْرُة  ا َظَمأه، وِقْطعة ِسْرت َيسُرت  ا َجوعَته، وشربة ماء ُيْطفُئ  ُخبٍز َيُسدُّ 

  .»زاَد على ذلك فهو َفْضل
                                                           

  ُزِويَْت: ُجِمعْت وقُبَضْت.  33
  بحذافيرها: حذافير الشيء: أعاليه ونواحيه. أي بجميع ما فيها.  34
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فهذه النصوص تدلُّ داللًة صرحيًة وواضحًة على أن احلاجات األساسية هي املأكل 
  وامللبس واملسكن، وما زاد عليها فهو من احلاجات الكمالية...

الدليل على أن اإلسالم قد ضمن تغطية هذه احلاجات األساسية جلميع أفراد  وأما
ً قطعيا، فهو أنه جعَل العمَل فرًضا على القادر من الذُّكور إذا كان  الرعية فرًدا فرًدا ضما
ينقصه شيء من هذه احلاجات األساسية، أي إذا كان حمتاًجا للنفقة. قال هللا تعاىل: 

  ).15} (سورة امللك: اآلية َناِكِبَهافَاْمُشوا ِيف مَ {
خَذ أحدُكم «وعن الزبري بن العوَّام عن النيبِّ صلى هللا عليه وآله وسلم قال:  ألْن 

ا وجَهه خٌري له من أْن يسأَل الناَس  َلُه فيأيت ُحبزمة حَطب على َظهره فيبيعها فيكفَّ هللا  عىن أفعل التفضيل، إذ ال خري يف السؤال مع وكلمُة: خري، هنا ليست مب »أعَطوه أو َمنُعوهَحبـْ
القدرة على االكتساب، وإمنا هي هنا من قبيل الثَّناء واملدح واحلثُّ على العمل والكسب. 
فكل من كان قادًرا على العمل وكان حمتاًجا للنفقة جيب عليه أن يعمل لينفق على نفسه. 

ج للنفقة، ضمانٌة له، ووسيلة عظيمة وهذا الفرُض الواجُب على القادر من الذُّكور، احملتا 
  لتأمني حاجاته األساسية.

وإىل جانب ذلك فرَض اإلسالُم النفقَة لألنثى مطلًقا إذا كانت فقريًة، سواء أكانت 
قادرًة على الكسب أم عاجزة عنه. فإنه مل يوجب عليها عمًال وكسًبا بل فرض هلا النفقة 

ر، فقراَء كانوا أو عاجزين عن الكسب فعًال، مطلًقا. وفرضها كذلك للعاجزين من الذُّكو 
وذلك كمن يكون غري قادر على العمل، أو يكون عاجزًا حكًما كمن هو قادٌر ولكنه ال جيد 

  العمل الذي يستطيع القيام به. فكل منهما عاجز جتب له النفقة.
إلنفاق، أي َمن الذي يقوم بتأمني مجيع هذه احلاجات  األساسية أما َمِن الَّذي يقوُم 

دلَّة، منها صريح الداللة من املأكل إىل امللبس فاملسكن، فهذا قد عيّ  نه الشرُع تعييًنا واضًحا 
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استنباطًا، ونصَّ يف تعيينه هذا على أن اإلنفاق الواجب هو ما كان على  ومنها ما اسُتنِبطَ 
  هذه احلاجات الثالث.

ا املأكل وامللبس واملسكن، قال وقد فرض اإلسالم النفقَة للزوجة على الزَّوج وبني  أ
). مث قال بعد 6} (سورة الطالق: اآلية َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتم مِّن ُوْجدُِكمْ تعاىل: {
َقْد َعِلْمَنا َما ). وقال تعاىل: {7} (سورة الطالق: اآلية لُِينِفْق ُذو َسَعٍة مِّن َسَعِتهِ ذلك: {

  ).50} (سورة األحزاب: اآلية َواِجِهمْ فـََرْضَنا َعَلْيِهْم ِيف أَزْ 
وقال عليه الصالُة . »َوَهلُنَّ علْيُكم رْزقـُُهنَّ وكْسوتـُُهنَّ «وقال صلى هللا عليه وآله وسلم: 

نَّ وَطَعاِمهنَّ «والسالُم:  فهذه النصوُص صرحيٌة يف . »وَحقُُّهنَّ َعلْيُكم أْن ُحتِْسُنوا هلُنَّ يف ِكْسَوِ
وجوب النفقة للزوجة على الزَّوج، وصرحيٌة يف أن النفقَة الواجبَة هي املأكُل وامللبُس واملسكن 

نَّ، َوَطعاُمُهنَّ « مث فرَض النفقَة لألوالد على أبيهم، قال هللا تعاىل: . »أْسِكنوهنَّ، ِكْسوُ
  ).233} (سورة البقرة: اآلية تـُُهنَّ َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقـُُهنَّ وَِكْسوَ {

فهذه النصوُص صرحيٌة يف ُوجوب النفقة لألوالد على أبيهم. والنفقة الشرعية لألوالد 
  هي املأكل وامللبس واملسكن كما أورْد بشأن نفقة الزوجة.

ً وفرَض النفقَة لألب واألم على أوالدمها، قال هللا تعاىل: { ْلَواِلَدْيِن ِإْحَسا (سورة  }َوِ
  ).83البقرة: اآلية 

إنَّ أطيَب ما أكَل الرجُل من «وروي عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قال: 
؟ . »َكسبه، وإنَّ ولده من َكسبهِ  وقال النيبُّ صلى هللا عليه وآله وسلم: لرجل سأله من أَبـَرُّ

ك، مث األقرب فاألقرب«قال:  ً تدخل يف قوله: { فالنفقة. »أُمَّك مث أُمَّك مث أ } ألن ِإْحَسا
قد ذكر فيه  »إن أطيَب ما أكلَ «من اإلحسان اإلنفاق عليهما عند حاجتهما، وقوله: 

ب االكتفاء. وهذا من قبيل ذِْكِر شيء واحد من األشياء  األكل ويراد به مجيع النفقِة من 
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إنَّ ولَدُه من َكسبه، فهو املعروفة، واملراُد مجيُعها. أي أن أطيب ما أنفق الرجل من كسبه، و 
  دليل على وجوب النفقة لألبوين.

فهذه النصوص تدل على أن النفقة لألبوين واجبة على أوالدمها، والنفقُة الشرعية هي 
  املأكل وامللبس واملسكن.

َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل مث فرَض النفقَة على القريب ذي الرَِّحم احملرم لقريبه، قال تعاىل: {
َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ ) بعد قوله: {233} (سورة البقرة: اآلية َذِلكَ 

ْلَمْعُروفِ    ).23} (سورة البقرة: اآلية ِ
أن الرسوَل صلى هللا عليه وآله وسلم قال لرجل سأله: عندي دينار، فقال: «وُروي 

على أهِلك. قال: عندي آخر: فقال: أنِفْقه على نَفسك. فقال: عندي آخر: قال: أنِفْقه 
ك، «وقال صلى هللا عليه وآله وسلم: . »أنِفْقه على خاِدمك وابدْأ مبن تَعول: أُمَّك وأ

ك ك أد   وهو يَعين النفقة أبًدا، ألن الكالَم يف اإلنفاق.. »وُأخَتك وأخاك، مث أد
ه قال:  ؟ قال: أُمَّك، قلُت  رسول هللا من أَبَـ «وعن ابن حكيم عن أبيه عن جدِّ ك، رُّ قلت: مث َمن؟ قال: أُمَّك، قلت:  رسوَل هللا مث َمن؟ قال: أُمَّك، قلت: مث َمن؟ قال: أ

وعن املقدام بن معد يكرب قال: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وآله . »مث األقرب فاألقرب
ِئكم «وسلم يقوُل:  مَّهاِتكم مث يُوصيُكم  وعن  . »مث األقرب فاألقربإنَّ هللا يُوصيُكم 

ه  أنه أتى النيبَّ صلى هللا عليه وآله وسلم فقال:  رسول هللا من «كليب بن منفعة عن جدِّ
ك، وُأختك وأخاك، وموالك الذي يلي، ذاك حقٌّ واجٌب ورحٌم موصولة ؟ قال: أمَّك وأ  »أَبـَرُّ

  أي أن تكوَن الرَِّحُم موجودًة يف مجيع املذكورين.
لنصوُص يـُْعلم أن نفقة القريب واجبة على قريبه ذي الرحم احملرم، ألن دليل فمْن هذه ا

ا واضح يف آية الوارث ووجوب النفقة.   وجو
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يدخل فيها القريب  »أهل«وكلمة . »أنِفْقه على أهلك«ويف احلديث النبويِّ قال: 
ْن )، وقوله: {45} (سورة هود: اآلية ِين ِمْن َأْهِليِإنَّ ابْ احملرم، بدليل قوله تعاىل: { َوزِيرًا مِّ

ِين َوأَْهِلي)، وقوله: {29} (سورة طه: اآلية أَْهِلي ) وقوله: 169} (سورة الشعراء: اآلية جنَِّ
ْن أَْهِلهِ { } َوِديٌَة مَُّسلََّمٌة ِإَىل أَْهِلهِ {)، وقوله: 35} (سورة النساء: اآلية فَابـَْعثُوْا َحَكمًا مِّ

مث «ون معىن: أنِفْقُه َعَلى أْهِلك، أي على أقاربك. وقال: ). فيك92(سورة النساء: اآلية 
ك ك أد مث األقرَب «وأْدَىن يـَْعين: أقرب. فهو مثُل قوله يف احلديَثني اآلَخرين:  »أد

  واملراد من ذلك األقارب وذوو الرَِّحم.. »فاألقرب
ا َتدخل يف الرب. مث قال:  »من أبرّ «ويف سؤاله:  ، والنفقُة »يُوصيُكم«َترُد النفقة أل

، والنفقُة َتدخل يف اإلعالة، بل »مبن تـَُعول«تدخل يف مثل هذا التعبري من يوصيكم. وقال: 
َعَىن أن القرابة املعتربة  »األقرب فاألقرب«وحني قال: . »وَرِحم َموصولة«هي اإلعالة. وقال: 

دليًال شرعًيا على وجوب هي قرابة ذي الرحم احملرم. فتكون هذه النصوص، جمتمعًة ومنفردًة، 
نفقة القريب على قريبه ذي الرحم احملرم كما ترى... والنفقة شرًعا هي املأكل وامللبس 

  واملسكن كما سبق وقلنا.
وهذه النفقة حتصِّلها الدولُة جربًا ممَّن فُرضت عليه، وتُعترب مقدَّمًة على سائر الديون. 

مث ُحكم عليه بنفقة، يُقدَّم حتصيُل النفقة  فلو ُحكم على رجٍل بَدين مستحقٍّ عليه آلخر،
يُن منه وإالَّ على حتصيل الدَّين، فتحصَّل النفقُة أوًال، فإن بقي لدى الرجل ماٌل حُ  صِّل الدَّ نظار َوِإن َكاَن ُذو املْعسِر فقال: { 35ُصرف ماله للنفقة وأُجِّل الدين. وذلك ألن هللا أمر 

). ولكنه أمر بدفع النفقة ومل يـُْنِظْر فيها 280} (سورة البقرة: اآلية رَةٍ ُعْسَرٍة فـََنِظرٌَة ِإَىل َمْيسَ 
ما دامت قد فُرضت. فحكُم النفقة أن َحتصَّل وال تُقبل فيها دعوى اإلعسار، بينما جند أن 

يْ    ن تُقبل فيه دعوى اإلعسار ويـُْنَظر صاحبه إىل َمْيسرَة.حكَم الدَّ
                                                           

  إنظار: تأخير.  35
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له عليها َدين فأراد أن حيتسب عليها نفقتها يف ومن وجبت عليه نفقُة امرأته، وكان 
ْين، ألّن َمْن  مقابل دينه، فإن كانت موِسرًة فـََلُه ذلك إذا وافقت هي ورضيت أن حيتسَب الدَّ
يُن من ماله. أما إذا كانت ُمْعسرًة  عليه حقٌّ فَلُه أن يقضيه من أيِّ أمواله شاء، وهذا الدَّ

جيب يف الفاضل من قوت اإلنسان وقوت من يعوله،  فليس له ذلك، ألن قضاء الدين إمنا
نظار }. فيجب فـََنِظرٌَة ِإَىل َمْيَسَرةٍ املعسِر بقوله: { وهذا ال يفضل عنها، وألن هللا تعاىل أمر 

ديَُة نفقتها إليها...   إنظاُرها مبا عليها و
ه أو أ ن كان ابَنه أو أ خاه أو أيَّ اما إن كان من وجبْت عليه نفقته غَري امرأته، 

وارث، فإنه إن كان ملْن وجبت عليه النفقة َدين على من وجبْت له وأراد أن حيتسب عليه 
بَدينه مكان نفقته، فإنه ليس له ذلك، ألنه ال جتب النفقة لغري الزوجة، إال يف حال عدم 

على إعطاء النفقة، وُجيْبَـُر على إنظار من له النفقة مبا َله عليه من َدين. وهذا يبني إىل أيِّ }. فـَُيْجبَـُر  َمْيَسرَةٍ َوِإن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة فـََنِظَرٌة ِإَىل الغىن ألن صريح اآلية الكرمية يدّل عليه: {
مني احلاجات األساسية  مًدى كان الشرع حريًصا على ضمان النفقة، أي على ضمان 

  الضرورية.
حمرم قد ضمن النظام يف الدين وبضمان النفقة للزوجة واألبوين واألبناء وكل ذي رحم 

مني مجيع احلاجات األساسية جلميع أفراد الرعية، إالَّ من ال يوجد له َرِحٌم حمرٌم  اإلسالميِّ 
  نفاق.جتب نفقُته عليه، وإالَّ إذا عجز هؤالء عن اإل

ن احلالتان قد احتا الشرع هلما، وشرع هلما أحكاًما معينة حمددة. ففي حال  طوها
حد ممن جتب عليه النفقة، أو وجد ولكنه ال يستطيع اإلنفاق، أوجب الشرع عدم وجود أ

  النفقة على بيت املال أي على الدولة.
َمْن تـََرَك َكال فَإلينا. وَمْن تـََرَك ماًال «قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: 

فأميا مؤمن مات وَترك ماًال «قال: لُّ الضَّعيف الذي ال وَلَد له وال َواِلد. و ، َوالكَ »فَِلَورَثَِته
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والضياع هنا العيال. . »فْلريثه عصبَـُته من كانوا، ومن تـََرك َديـًْنا أو ضياًعا فْلَيْأِتين فأ مواله
ا خملوقاٌت ضائعٌة بعد موت موالها الذي كان ينفق عليها. أو هو وصٌف ملن خلََّفُه  فكأ

 شيء هلم. وهذا أيًضا مبعىن: ضائعني. ففي امليُت بلفظ املصدر، أي ترك َذوي ضياع أي ال
  هذا دليٌل واضٌح على أن النفقة واجبة على الدولة.

ا على الدولة كباقي ما جيب عليها من صرف أموال. بل  وهذه النفقة ليست يف وجو
الصرف هلا مقدَّم على كل صرف، وهي مستحقٌة على بيت املال يف حال الوجود والعدم، 

ال أم مل يوجد. فإن ُوجد فيه مال صرف للنفقات، وإن مل يوجد فيه مال أي إن ُوجد فيه م
لقوة كسائر الضرائب  وجب على الدَّولة أن تفرض ضرائب على املسلمني وحتصِّلها منهم 
لتقوم بصرفها للنفقات، ألن النفقة مما جيب على بيت املال ومما جيب على املسلمني يف آن 

  واحد.
ا على بيت امل ا على املسلمني أما وجو ال فظاهر من احلديَثني السابقني. وأما وجو

أصبح فيهم امرٌؤ جائًعا فقد  36أميا أهل عرصة«فَِلَقوِل الرَّسوِل صلى هللا عليه وآله وسلم: 
لذَّم. ولذا كان طلًبا . »برئت منهم ِذمَُّة هللا تبارك وتعاىل وهو إخباٌر يتضمن الطَّلب مقروً 

على املسلمني. ولذلك وجب على اخلليفة ـــــــ إن مل يوجد يف    أنه فرض جازًما ودلَّ على
بيت املال مال للصرف ملن جتب هلم النفقة ـــــــ أن يفرض الضرائب وَحيصَِّلها ويقوَم بصرف 

  النفقة الواجبة جلميع احملتاجني.
تقرتض وإذا ِخيَف الضرُر من انتظار فرض الضرائب وحتصيلها، وجَب على الدولة أن 

ماًال للصرف ملن ُخيَْشى عليهم الضرُر ممن وجبت هلم عليها النفقة، ألن إزالة الضرر عن 
ال «الناس فرٌض. فقد ُروَي عن ابن عباس أنه قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: 

 أضرَّ ُهللا ِبِه، َمْن َضارَّ «وكذلك ُرِوَي أنّه صلى هللا عليه وآله وسلم قال: . »َضَرَر َوَال ِضرَار
                                                           

  العَْرَصةُ: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، والجمع العرصات.  36
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والذي يُزيل الضرَر عمَّن وجبت هلم النفقة هو التعجيل بدفعها . »َوَمْن َشاقَّ َشاقَّ ُهللا َعَلْيهِ 
م وغريها، لتعجِّل  هلم، وهلذا وجب على الدولة أن تقرتض من أغنياء رعيتها ومن مؤسسا

ا. وهذا يبني إىل أيِّ مدبدفعها  ميُّ على ضمان صرف حيرص الشرُع اإلسال ىً ألصحا
  النفقة من ِقَبل الدَّولة إذ جعلها من ألَزم ما جيب عليها صرفه، واحتاط لذلك كل االحتياط.

وال يقال إن الشرَع مل يوجب النفقة على الدولة إّال يف حال عدم استطاعة األقارب 
املوسرين إالَّ لذوي دفع النفقة. وقد ألَزم األقارَب القادرين أوًال بدفعها ولكنه مل يوجبها على 

  لديهم من مال بينهم وبني قريبهم، ويؤدِّي إىل اخنفاض مستوى املعيشة عند اجلميع.الرَّحم احملرم، واستثىن ذوي القرىب األبعدين، ألن ذلك يـُْفِقُر املوسرين حني يقتسم األقارب ما 
ه ما يفضُل عن ال يقال ذلك ألن النفقة مل يوجبها الشرع على القريب إالَّ إذا كان لدي

  حاجاته األساسية وحاجاته الكمالية، ولذوي الرحم دون غريهم.
ا  أما َمن كان ال يوجد لديه ما يفُضل عن حاجاته الكمالية فال جتب عليه النفقة، أل
ال جتب إالَّ على القادر على دفعها. والقادر شرًعا هو َمن كان لديه مال يفُضل عن حاجاته 

مالية، حسب ما هو معروف ملثله يف جمتمعه الذي يعيش فيه من األساسية وحاجاته الك
قال النيبُّ صلى هللا  مأكل وملبس ومسكن وزواج وخادم، وما يركبه لقضاء حاجاته. وقد

وعن حكيم بن حزام رضي هللا عنه . »خُري الصََّدقة ما كاَن عن َظْهِر ِغىن«عليه وآله وسلم: 
اليُد الُعليا خٌري من اليد السُّْفلى وابدْأ ِمبْن تَعول، «عن النيبِّ صلى هللا عليه وآله وسلم قال: 

والصدقة والنفقة سواء، والصدقة إمنا هي للنفقة. . »وخُري الصَّدَقة ما كان عن َظْهِر ِغىن
ملعروف يف جمتمعه لتغطية عنه اإلنسان مما هو  والغىن هنا ما يستغين زائٌد على قدر كفايته 

  مجيع حاجاته األساسية والكمالية.
). وقال الرَّسول 7} (سورة الطالق: اآلية لُِينِفْق ُذو َسَعٍة مِّن َسَعِتهِ وقال هللا تعاىل: {

فإن   إذا كان أحدُكم فقريًا فـَْليبدْأ بنفِسه، فإن فضل فعلى عياله،«صلى هللا عليه وآله وسلم: 



351 
 

فالنفقة إمنا هي من الفضل، وال جتب إالَّ على من كان لديه فضٌل . »كان فضٌل فعلى قرابته
عن حاجاته. أي من كان ُمؤمًِّنا حلاجاته الضرورية والكمالية، مث بقي لديه فضٌل عن ذلك 
يدَّخره ويقتصده، ألنه ال يؤثر صرف املال منه على رفع مستوى معيشته عن مصافِّ أمثاله. 

إذا مل يوجد فضٌل عن احلاجات الكمالية، وجبت النفقة على الدولة كما قلنا، ال على ف
القريب. ولذلك ال يَرُِد اإلفقاُر وال اخنفاض مستوى املعيشة يف فرض النفقة على األقارب من 

  الفضل الذي يبقى عن احلاجات الكمالية.
م ومن هذا كله يتبني أن اإلسالم قد ضمن جلميع الرَّعية فردً  مني مجيع حاجا ا فرًدا 

جياب النفقة على هذا الوجه، وجعل النفقة شاملًة للملبس واملأكل واملسكن،  األساسية 
  وهي احلاجات األساسية اليت ال غىن عنها ألحد.

ميًنا كلًيا، فإنه  مُني هذه احلاجات األساسية  أما الدليُل على أنه َضِمَن أن يكون 
ْلَمْعُروفِ { قة. فا تعاىل يقول:ظاهٌر يف أدلَّة النف ِ } َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ 
  ).233(سورة البقرة: اآلية 

ملعروف هنا، هو ما ُعرَف عن نفقة مثِله من مأكل وملبٍس ومسكن لدى  ومعىن 
ال عليه الصالة الناس. فلكلِّ نفس ما يكفيها ممَّا هو معروف عند الناس من كفايتها. وق

ملعروف«والسالم:  ن . »َوَهلُنَّ َعليُكم رْزقـُُهنَّ وَِكْسوتـُُهنَّ  وبذلك حدَّد الرزَق والكسوَة 
تمع بني الناس ألمثال واجيب النفقِة. فهذا كله واضٌح فيه  يكو حسب ما هو معروف يف ا

ما، إذ أوجب  املأكل وامللبس واملسكن، ومل أن املراد هو إشباع احلاجات األساسية إشباًعا 
ا تكون مبا هو معروٌف عند  ا جتب بقَدر الكفاية، و ا بل بنيَّ أ طالق إجيا َيْكَتِف 

ُ تعاىل يقول يف القرآن: { تمع. فا ْلَمْعُروفِ الناس يف ا } والرسوُل صلى هللا عليه وآله ِ
  .»ملعروف«وسلم يقول يف احلديث 
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القرآن والسنة، ظاهران على أن النفقة جيب أن تكون كافية وهذان دليالن، من 
مينها حسب مستوى معيشة الش الذي فرضت  حللحاجات حسب املتعارف، وأن يكون 

  له النفقة.
له أن يف نفقة من يتوىل ماَل اليتيم من ماِل اليتيم، فإن الشرع جعل وهذا أيًضا ظاهٌر 

َوَال حمتاًجا ـــــــ ما يقوم حباجاته األساسية، فقال تعاىل: {خذ لإلنفاق على نفسه ـــــــ إذا كان 
ْلَمْعُروفِ َُْكُلوَها ِإْسرَافًا َوِبَدارًا َأن َيْكبَـُروْا َوَمن َكاَن َغِنّيًا فـَْلَيْستَـْعِفْف َوَمن َكاَن فَِقريًا فـَْلَيْأُكْل  نه واحملافظ على ) فقد جعل لكافِل اليتيم القائم بشؤو 6} (سورة النساء: اآلية ِ
ماله وإرثِه، حقَّ األكِل، أي حقَّ اإلنفاق على نفسه، بشرط أن يكون هذا اإلنفاُق حسب 

تمع، أي بقَدر كفايته مبا ُعِرَف عند الناس من   ما هو معروف من نفقته عند الناس يف ا
  كفايِة مثِله.

اجات األساسية: وهذه كلُّها أدّلٌة على أن النصوص الشرعية قد ضمنت توفري هذه احل
لقدر الذي يغطِّي مجيع هذه احلاجات يف املستوى الذي عليه  املأكل وامللبس واملسكن، 

تمع.   الُعْرُف العام يف ا
ولذلك جعل من الطعام ما يَلزم له من أدوات حسب ما هو معروف عند الناس من 

لطبخ من وقود وبرتول أواٍن وأدوات مطبخ حبسب الوسط الذي يعيش فيه، وما يَلزم ألدوات ا
أو غاز، وما يلزم لوضع األدوات من خزائِن صحون. وجعل من املسكن ما يلزم له من فراش 
ث حسب ما هو معروف عند الناس. ومن خزائن وسرر وكراسي ومكاتب وطنافس  وأ
وأرائك وستائر وغري ذلك حبسب الوسط الذي يعيش فيه. وجعل من الكسوة ما يلزم من 

ئق مبثله، ومن أدوات الزينة وما يلزم لوضع هذه األدوات واستعماهلا من خزانة اللِّباس الال
وجعل  ومرآة وغري ذلك حسب ما هو معروف عند الناس حبسب الوسط الذي يعيش فيه.

ما يلزم للمأكل وامللبس واملسكن من خادم حبسب ما هو معروف يف جمتمعه ألمثاله، 



353 
 

معروف على من جتب عليه النفقة ألن اخلادَم من  وُجعلت نفقة اخلادم أيًضا حبسب ما هو
  النفقة.

أنَّ فاطمة عليها السالم «فقد أخرج البخاري عن علي بن أيب طالب عليه السالم: 
  .»أتت النيبَّ صلى هللا عليه وآله وسلم تسأله خادًما

ملعروف هي أن ُتستكمل األمور الثالثة: الطعام والكسوة واملسكن  فنفقة الكفاية 
تمع الذي يعيش فيه من جتب له النفقة، استكماًال حب سب ما هو معروف عند الناس يف ا

قد ُكرَِّرْت يف القرآن واحلديث. وهذا دليل  »ملعروف«الكفاية، ألن كلمة  يصل إىل درجة
ً كلًيا...   على أن توفري احلاجات األساسية قد َضِمَنُه الشرُع ضما

  سية لكل فرد بذاته.هذا من حيث ضمان احلاجات األسا
أما من حيث ضمان احلاجات األساسية للرَّعية كلها فإن الشرع جعَل على الدولة 

اإلماُم راٍع، وهو «مباشرًة ضمان توفري هذه احلاجات. قال صلى هللا عليه وآله وسلم: 
ذا القول جعَل من املسؤولية توفَري احلاجات األساسية للرَّعية  . »مسؤوٌل عن َرِعيِته   كلِّها.و

ومن احلاجات األساسية اليت أوجبها الشرُع على الدَّول: األمن، والتطبيب، والتعليم. 
يف بدنه، عنَده قوُت  من أصبح آِمًنا يف سْرِبِه، معاىفً «قال عليه وعلى آله الصالة والسالم: 

نيا سان. مث فقد جعل األمن والصحة حاجات أساسيًة لإلن. »َيوِمه، فكأمنا ُزِوَيْت َلُه الدُّ
  جعَل مثَلها القوَت سواء بسواء.

وأما كون التعليم من احلاجات األساسية، فقد جاَء عن النيبِّ صلى هللا عليه وآله 
َمَثُل ما بَعثين ُهللا به من اهلَُدى والِعْلم، َكمَثِل الَغيث أصاَب أرًضا فكاَن منها «وسلم قوله: 

ا الناس فش ربوا وسَقوا وزرعوا، وأصاَب منها طائفة أخرى إمنا هي نقبٌة قَِبَلت املاَء فنفع هللا 
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ال متسك ماًء وال تُنبُت كًأل. فذلك مثُل من فُقَِّه يف دين هللا ونفعه ما بَعثين ُهللا بِه  37قيعانٌ 
ففي هذا . »فـََعِلَم وعلَّم، ومثُل َمن مل يرفع بذلك رأًسا ومل يـَْقبل ُهَدى هللا الذي أُْرِسْلُت به

الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم اهلدى والعلم، يف قبول الناس له أو رفضهم احلديث شبه 
لغيث يف قبول األرض له وانتفاعها به ه،  أو عدم انتفاعها. والغيث من احلاجات  ،إ

  األساسية للناس فكذلك اهلدى والعلم.
هللا عليه  وهذا يدل على أن العلَم من احلاجات األساسية، يـَُؤِيُّدُه قوُل الرسول صلى

، فإنه يشري إىل أن فقدان العلِم »ِمْن أشراِط الساعِة أن يـُْرَفَع الِعْلُم ويـَُبثَّ اجلهلُ «وآله وسلم. 
ت الستمرار  من عالمِة انتهاء ُعمر هذه الدنيا. وهذا يدل أيًضا على أن العلم من الضرور

  احلياة الكرمية الراقية.
الم اليت هي ضرورية ملعرفة الدين، فإن هذه وإنه وإن كان احلديث يتناول علوم اإلس

ا ـــــــ تالحظ رفاهية الفرد تمع، ومنعة الدولة. وعليها تقاس مجيع  العلوم ـــــــ هي ذا وازدهار ا
ضيات وخمتلف العلوم الدنيوية  العلوم الضرورية للناس جبامع الضرورة. فالطب واهلندسة والر

عليه لضرورة قيام احلياة احلرة الكرمية، ولذا قال نبيُّنا صلى هللا  هي مما أمر به اإلسالم وشدَّد
  .»اطلب العلَم من املهد إىل اللحد«عليه وآله: 

  وهكذا يتبّني أن األمن والتطبيب والتعليم قد جعلها الشرع من احلاجات األساسية.
فظاهٌر يف  وأما كوُن هذه احلاجات األساسية واجًبا مفروًضا على الدولة، أن تقوم به،

  األدلة الواردة يف ذلك.
، وهو الدفاع عن البالد، فإنه معروٌف ومشهوٌر من فعِل  فبالنسبة لألمِن اخلارجيِّ
لنسبة لألمن الداخليِّ فهو  ت اجلهاد. و الرَّسول صلى هللا عليه وآله وسلم يف غزواته ومن آ

                                                           
  قيعان: مفردها قاع. وهو المستوي من األرض.  37
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ت على معروٌف أيًضا من فعل الرَّسول صلى هللا عليه وآله وسلم، وم ن أحكام العقو
  .»أَال إنَّ ِدَماءَُكم وأْمواَلُكم َعَلْيُكم حرَامٌ «املعتدين، ومن قوله عليه الصالة والسالم: 

لنسبة للتعليم فقد انعقد إمجاُع الصحابة على إعطاء رزق املعَلمني قدًرا معيًنا من  و
  بيت املال أجرًا هلم.
كان «صدقة الدمشقي عن ابن عطاء أنه قال:  يب شيبة عنأطريق ابن  فقد روي عن

ملدينة ثالثُة معلِّمني يعلِّمون الصبيان، فكان عمر يرزق كلَّ واحد منهم مخسَة عشَر كلَّ 
وفوق هذا وقبل هذا فإن الرَّسول صلى هللا عليه وآله وسلم جعل فداء األسري من . »شهر

على أن أجر التعليم واجٌب على الدولة  تعليم عشرة من أبناء املسلمني، مما يدل رٍ دْ أسرى بَ 
ملال الكثري الذي ختلَّى عنه رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يف  ألن فدية األسري تـَُقوَُّم 

  مقابل تعليم أبناء املسلمني.
لتداوي فقال صلى هللا عليه وآله وسلم:  لنسبة للتطبيب فإن الرسول قد أمر  و

فهو من املباحات، وهو  .»ا، فَِإنَّ هللا ملَْ َيَضْع َداًء إالَّ َوَضَع َلُه ِشَفاء أْو َدَواءَعَباَد هللا: َتَداَووْ «
اإلماُم راٍع وهو «شأن من شؤون الرَّعية واجٌب على الدولة بنص احلديث. ذاته يف الوقت 

  .»مسؤوٌل عن رعيته
موعة فيكون توفُري التطبيب ـــــــ إًذا ـــــــ واجًبا على الدولة، أل ن عدم توفري التداوي 

الناس يؤدي إىل الضرر. وإزالُة الضرر واجبٌة على األفراد وعلى الدولة. وقد قال الرَّسول صلى 
فمن هذه الناحية أيًضا يكون التطبيب واجًبا  »َال َضَرَر َوال ِضرَارَ «هللا  عليه وآله وسلم: 

لٌغ على الدولة. وهو شأٌن من الشؤون الواجب رعايتها، إ ذ يف عدم توفري التطبيب ضرٌر 
  لناس، فهو من هاتني الناحيتني فرٌض على الدَّولة.
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وفوق هذا فإن الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم أُْهِدَي إليه طبيٌب فجعله للمسلمني. 
خذها، بل جعلها للمسلمني، دليٌل على أنه اعترب  ا ومل  فكوُن اهلدية للرسول، ومل يتصرف 

  دية لعامة املسلمني، ليبني لنا أن تطبيب املسلمني واجٌب على نبِّيهم وإمامهم...هذه اهل
فهذه األمور الثالثة: األمن، والتعليم، والتطبيب، من األمور األساسية جلميع الناس، 
ا حاجة  وتقع على الدولة مسؤوليُة توفريها هلم. وهي واجبة للفقري والغين على السواء، أل

سائر الناس، وألنه مل يرد أن املال الذي دفع للمعلمني كان لتعليم أوالد فقراء  أساسية للناس،
  بل كان للتعليم عامًَّة، فهو عام يشمل الفقري والغين.

وكذلك األمن شامٌل جلميع الناس: الفقري والغينِّ والقويِّ والضعيِف. غري أن العلم 
ما وإن كان من الواجِب على  خلصوص، فإ الدولة توفريمها للجميع، إّال أن ذلك والتطبيب 

ال َمينع أحًدا من توفريمها، مع األمن، لنفسه يف حال االستطاعة. فإنه جيوز للشخص أن يقيم 
يت مبعلم ألوالده، وأن يتداوى عند طبيب خاص  حارًسا خاًصا له ولبيته، كما جيوز له أن 

  جره.
خذوا أجًرا مشروًعا. أما جواز أخذ احلارس  وجيوز للمعلم وللطبيب وللحارس أن 

أجرة فظاهر، وأما جواز أخذ املعلم أجرة فَِلما ُروي عن النيبِّ صلى هللا عليه وآله وسلم أنه 
خذ امرؤ أجره . »إن َأَحقَّ َما َأَخذُمت َعَلْيِه أْجرًا ِكَتاُب هللا«قال:  مما يدل على جواز أن 

و إذا كان دنيوً راجًحا وضرورً للحياة... وأما جواز على توفري التعليم إذا كان العلم دينًيا، أ
َدَعا النيبُّ صلى هللا عليه وآله وسلم غالًما «فلما ُروي عن أنس أنه قال:  أخذ الطبيب أجرةً 

وكانت اِحلجاَمُة يف ذلك الوقت من العالجات اليت . »فحجمه فأمر له بصاع أو بصاعني
ا. مما يدل على جواز دفع    األجرة على التطبيب وجواز أخِذها.يُتطبَّب 

حكامه اليت شرعها خلري بين البشر  هذا هو الضماُن التامُّ الذي حّققه اإلسالُم 
تمع فرًدا فرًدا.   مجيًعا. وبه حتّقق ضمان احلاجات األساسّية للرعّية مبجموعها وألفراد ا
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    وهذه هي السياسُة االقتصاديُة الثابتُة الرشيدة يف اإلسالم.
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  الخاتَمة
  

األيديولوجية تتضّمُن معىن احلضارة، ألن من معاين األيديولوجية كما ذكر يف مقدمة 
ا  واحلضارة مفاهيم عن  »حصيلٌة فكريٌة تقوم على تصوٍر شامٍل للوجود...«هذا الكتاب أ

  الوجود. فتكون احلضارة إحدى مفردات معاين األيديولوجية.
ن بني احلضارة واملدنية. وحنن، كما سبق، قد مّيز بني ولكّن كثريًا من املفكرين خيلطو 

العالقاِت القائمِة على أساٍس من أيديولوجية االشرتاكيِة والدميوقراطيِة واإلسالم، وأظهر 
  حلجِج الدامغِة واألدّلِة الواضحِة أّن اإلسالَم هو األيديولوجيُة املثلى.

حلديِث ع ن الفارِق الكبِري بني احلضارِة واملدنّيِة حىت وإننا نريد أن خنتَم كتابنا هذا 
  يكوَن الناُس على بّينٍة من أمرهم.

  احلضارُة واملدنّيُة:
  هي جمموعُة املفاهيم النابعِة من وجهِة النظر إىل احلياِة. احلضارُة:

 واملدنية: هي األشكاُل املاّديُة لألشياِء احملسوسِة اليت ُتسَتعَمُل يف شؤوِن احلياِة. وهي
خاّصٌة وعاّمٌة. فأشكاُل املدنية الغربية الناشئة عن العلم والصناعِة كأدواِت املخَترباِت واآلالِت 
ِث ولوازم البيت، وغريها، أشكاٌل مدنيٌة عامليٌة ال يُراعى يف  الزراعيِة والصناعية وحنوها، واأل

ا. شئًة عِن احلضارِة وال تتعّلُق  ا ليسْت    أخذها أّي شيء، أل
ا تتناقُض مَع و  أّما املدنيُة الغربيُة النامجُة عن احلضارِة الغربيِة فال جيوُز أخُذها أل

احلضارِة اإلسالمية يف األساِس الذي تقوُم عليِه كّل املناقضِة، وال تتفُق معها. فاحلضارُة 
مع مفاهيمها يف  الغربيُة تعترب صورة املرأِة العاريِة، بكلِّ ما فيها من مفاتن، شْكًال مدنيا يتفقُ 
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ا كشكٍل  احلياِة عن املرأِة، أْو شكًال فنًيا، ولذلك يعترب الغريب هذه الصورة قطعًة فنيًة يعتّز 
  مدٍينّ إذا توفـَّرْت فيها شروُط الفّن.

ولكّن هذا الشكَل العاري من صورة املرأة يتناقُض مَع حضارِة اإلسالم، وخياِلُف 
عتبارها  رََة رْ عِ مفاهيمُه عِن املرأِة  ًضا جيُب صيانُتُه. ولذلَك مينُع هذا التصوير ألنُّه ُيَسّبُب إ

الغريزِة اجلنسيِة، ويؤّدي إىل فوضويِّة األخالِق. وكذلَك إذا أراَد املسلُم أن يبَين بيًتا فإنُّه يقيم 
هلا حوله سورًا من اخلارج، ويراعي، يف تقطيعه من الداخل، عدَم انكشاِف املرأِة يف حاِل تبذّ 

  فيِه. خبالِف الغرّيب الذي ال يُراعي ذلَك، بْل يسُري وفَق حضارتِه.
وكّل ما نتَج مَن األشكاِل املدنيِة عِن احلضارِة الغربيِة كاملالبِس والتماثيِل وحنوها، 
يتحّرُك يف إطاِر احلضارِة املذكورِة. وهي حضارٌة تقوُم على أساِس فْصِل الديِن عِن احلياِة، 

ف احلياِة يف وإنكاِر أّن للديِن أثرًا يف احلياِة، أو بعبارٍة أخرى، فصل الّديِن عن الدولة. وهد
هذِه احلضارِة، هو املنفعة. ولذلَك كاَنِت السعادُة عندُهْم إعطاَء اإلنساِن أكَرب قسٍط من 
م نفعيًة حبتًة ال تقيُم لغريها أّي  ا له. ومن هنا كانت حضار َعِة اجلسدية، وتوفري أسبا ا، وزٍن وال تعرتُف إال بنفسها فقْط. وأما الناحيُة الّروحيُة فهَي فاملتـْ رديٌة ال شأَن للجماعِة 
بعًة ملنظماٍت  لكنيسة. وبناًء على ذلك كانِت األعماُل اإلنسانيُة  وتكاُد تكون حمصورًة 

وهلذا ال تعِرُف  منفصلٍة عِن الدولِة كمؤّسسِة الصليِب األمحِر، واإلرسالياِت التبشرييِة، 
  إلنسانيَة، بل القَيَم املاديَة والنفعيَة فقْط.احلضارُة الغربيُة القيَم األخالقيَة أو الروحيَة أِو ا

وأّما احلضارُة اإلسالميُة فتقوُم على أساٍس روحّي هو العقيدُة اإلسالميُة. وتصويُر 
احلياِة يف احلضارِة اإلسالميِة يتمّثُل يف فلسفِة اإلسالِم اليت انبَـثَقت عِن العقيدِة اإلسالميِة، 

لّروِح، أيْ  وامِر ِهللا ونواهيِه. فالعمُل األنساّين ماّدٌة، وهي مزُْج املاّدِة  ًة   جعُل األعماِل ُمَسريَّ
لعمِل، مْن حيُث كونُه حالًال أو حراًما، هو الّروُح،  ِ حَني قيامِه  وأدراُك اإلنساِن صَلَتُه 

لّروِح. وبناًء على ذلك كانْت أوامُر ِهللا ونواهيِه، هَي  احملّرَك ألعماِل وبذلَك متتزُج املاّدُة 
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لنفعيِة. أّما  ًْيا كاَن أو أمرًا، وال عالَقَة لذلَك  املسلِم، وهَي أعماٌل خاضعُة لطََلِب ِهللا 
لعمِل.  لعمِل نفسِه فال يتعّدى القيمَة اليت يُراعى حتقيقها حَني القيام  الَقْصُد من القياِم 

ختالِف العمِل، فقد تكوُن مادّ  يًة كالتجارِة بقصِد الرّبٍح، يُراعى حتقيقها مَن والقيمُة خمتلفٌة 
لعمِل، وقد تكوُن ُروحيًة  كاحلّج والصيام والّصالِة، وقْد تكوُن أخالقيًة كاألمانِة  القياِم 

  والّصدِق والَوفاِء، وقْد تكوُن إنسانيًة كإغاثِة املْلهوِف.
املسلمَني. فبعد أن كانت وأّما السعادة فإن اإلسالم جعل هلا معىن حقيقًيا يف نظر  

السعادة عنَد الناِس إشباَع اجلوع وإعطاَء اجلسِد متَعًة، صارِت السعادُة هي نواَل رضواِن ِهللا، 
لشهوات، وإمنا  مللذات وال  ألّن السعاَدة هي الطمأنينُة الدائمُة لإلنسان، وهي ال تتأثر 

  تتأثر بنوال رضوان ربِّ العاملني.
أثّر يف وجهة نظر الشعوب اليت اعتنقته من حيث االعتقاد، ومن  وهكذا فإن اإلسالم

ا يف هذه احلياة، وغريَّ مراتب األشياء فرفع من مرتبة أشياء  حيث األعمال اليت يقومون 
وخفض من مرتبة أخرى. فبعد أن كانت احلياة هي أعلى مرتبة عند اإلنسان، واملبدأ هو أقل 

عل املبدأ يف املرتبة األوىل، ألنه أغلى قيمة من احلياة. مرتبة منها، قلب هذه املراتب، فج
ا، فصارت احلياُة سامية، وصار املسلُم يشُعُر  وبذلك وضعت األشياء يف املراتب الالئقة 

وبذلك تغريت املثل العليا عند الناس، فبعد أن كانت لتلك الشعوب مثل  لطمأنينة الدائمة.
بت. وتبًعا لتغِري املثل العليا عند الشعوِب  عليا متعددة، متغرية، صار هلم مثل أعلى واحد 

واإلمِم تغَريْت معاين األشياِء عندهم عما كانْت عليه، وتغري مفهوُم الفضائِل. فالشجاعُة 
ألموال واألحساب، والكرم إىل  الشخصيُة، والشهامُة الفردية، واملناصرة العصبية، والتفاخر 

لثأر، وما شاكل، كّل هذا  حدِّ اإلسراِف، واإلخالُص لل قوم، والقسوُة يف االنتقام، واألخُذ 
هي عليه، بل جعلها كما كان من أصوِل الفضائِل عند العرب. فلما جاء اإلسالُم مل يرتْكها  

ا إجابًة ألمرِِه تعاىل، ال لذات هذِه الفضائِل، وال ملا فيها من  صفاٍت يتصف اإلنساُن 
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ا عاداٌت وتقاليُد وتراٌث ينبغي أن حيافَظ علمف منافَع، وال ملا جتره من يه. مث اخَر، وال أل
ونواهيِه أصًال لكلِّ الفضائِل، فأوجب إخضاَع منافِع الفرِد والقبيلِة  جعل اخلضوع  وألوامره

  والشعِب واألمِة ألوامِر اإلسالم.
سيتَـُهْم، ، كما نقل نفإىل أعلى وهكذا نقل اإلسالُم عقليَة الشعوِب اليت اعتنقته

فأصبحوا، بعد دخوِهلِْم يف اإلسالم، غريَُهْم قبَل دخولِِه. مث صاروا يعرفون أن للحياة معًىن 
بٌت هو رضوان هللا سبحانه  خاًصا هو السموُّ والكمال، فأضحى هلم مثٌل أعلى واحٌد 

عادة، بنظرهم، وتعاىل. وأيقنوا أنَّ نيَل هذا املثِل األعلى هو السعادُة احلقيقُة. ومل تعد الس
لّسعادِة، وهذا  إشباَع جوِع اإلنساِن، ألن إشباعه الزٌم للمحافظِة على ذاتِه وال عالقَة لذلَك 

  هَو األساُس الذي تقوُم عليِه احلضارِة اإلسالميِة.
ا عاجزٌة عْن ضمان السعادِة والّطمأنينِة  ونظرٌة سريعٌة للحضارِة الغربيِة تُرينا أ

ا على العكِس مْن ذلَك سبّـَبِت الّشقاَء الذي يتقّلُب فيه عاُمل اليوِم، ويسُري لإلنسانية، بْل إ
  على أشواكِه، ويْصطلي بنارِه.

واحلضارُة اليت تقُف يف وجِه الِفَطرِة اإلنسانيِة، فـَتَـْفِصُل الديَن عِن الدولِة، وال تُقيُم 
ملنافِع املاديِة، ال تـُْنِتُج إال شقاَء وقـََلًقا للناحيِة الّروحيِة وْزً يف احلياِة العاّمِة، وحتصُر احل ياَة 

والنضاُل يف سبيلها طبيعّي،  دائمِني. فما دامت املنفعُة هَي األساس، فالتنازُع عليها طبيعيٌّ 
واالعتماُد على القّوِة يف أقامِة الصِّالِت بَني البشِر طبيعّي. ولذلَك يبقى االستعماُر قائًما يف 

  ضارِة وأهلها ما دامِت املنفعُة وحدها أساَس احلياِة.طبيعِة هذِه احل
نظرٌة أخرى إىل احلضارِة اإلسالميِة اليت سيطرْت على العامل منُذ القْرِن السادِس 
ا ْمل تكْن مستعِمَرًة وال االستعماُر مْن طبِعها،  امليالدّي حىت أواخِر القرِن الثامن عشر، تُرينا أ

ا ْمل تـَُفرِّْق بنيَ  ّ املسلمَني وغريِِهْم، وقْد َضْمَنِت العدالَة جلميِع الشعوِب اليت دانْت هلا طواَل  فإ
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ا حضاَرٌة تقوُم على األساِس الروحّي الذي حيّقُق مجيَع القيِم من ماديٍّة  ُمّدِة ُحْكِمها، أل
  وروحيٍة وأخالقيٍة وإنسانيٍة.

ذِه األيديولوجية اإلسالمية ا ا فعلى العامل أن يتمّثَل  لّسامية، وأن يعتنَق مفاهيمها أل
قادرٌة على حّل األَزماِت القائمِة كّلها، وهَي تكفُل الّرفاهيَة للناِس مجيًعا. وحىت يصل الناس 
إىل تطبيقها عليهم أن يعرفوا هل طبقت هذه املفاهيم اإلسالمية سابًقا؟ وإذا طبقت سابًقا 

  اليت حتول دون تطبيقها حالًيا؟ قفما هي العوائ
م بعد الضعف  قيف رأينا أن هذه العوائ تكمن، وال ريب، يف ضعف املسلمني، أل

م صاروا عاجزين عن تطبيق إسالمهم تطبيًقا صحيًحا.   والوهن اللذين حاقا 
ولكي ميكن الوقوف على تلك العوائق اليت حتول دون تطبيق األيديولوجية اإلسالمية، 

  .»عوامل ضعف املسلمني«ذلك يف كتابنا  فإن القارئ الكرمي جيد شرًحا وافًيا عن
  وهللا ويل التوفيق

  
 


