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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  اديـام االقتصـالنظ
ه سياسة االقتـصاد هـي النظـرة إىل مـا جيـب أن يكـون عليـ                : ١٢٣املادة  

اجملتمع عند النظرة إىل إشباع احلاجات فيجعل مـا جيـب أن            
  .يكون عليه اجملتمع أساسًا إلشباع احلاجات

هذه املادة مستنبطة من عدة أدلة، واحلكم الـشرعي كمـا يـستنبط             
فهـي مـستنبطة مـن حتديـد        . من دليل واحد يستنبط كذلك من عدة أدلـة        

 امللك بأسباب معينـة،     ملكية األشياء بكيفية خمصوصة، ومن حتديد أسباب      
ومن حتديد تنمية امللك بكيفية معينـة، ومـن حتـرمي بعـض األشـياء وبعـض                 

  .فأدلة هذه األمور األربعة تستنبط منها سياسة االقتصاد. األعمال
 إىل ةنبطت من هذه األدلة هـي أن النظـر  وسياسة االقتصاد اليت استُ  

بــاحلكم الثــروة مــن حيــث كوهنــا تــشبع حاجــة جيــب أن تكــون مقرونــة 
فيعترب القمح من الثروة والعسل مـن       . الشرعي يف هذه الثروة ومبنية عليه     

الثروة ألن اهللا أباح كًال منهما، وال يعترب احلشيش مـن الثـروة وال اخلمـر      
 واملـال   من الثروة ألن اهللا حرم كـًال منـهما، ويعتـرب املـال الـذي يـشترى                

 كـل مـن هـاتني        ألن الشرع أبـاح كـسبه يف       الذي يؤخذ أجرة من الثروة    
 مـن   التني، وال يعترب املال املسروق وال املال الذي يكسب بعقـد باطـل            احل

فاحلكم الشرعي جيـب أن ينظـر إليـه         . الثروة ألن الشرع حرم كًال منهما     
عند النظرة إىل إشباع احلاجات، وجيب أن يكون هو األسـاس للنظـرة إىل          

إنتـاج الثـروة    كون الثروة تشبع حاجـة، أي األسـاس الـذي جيـري عليـه               
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وهذا هو معىن ما جاء يف املادة من أن سياسة االقتـصاد هـي       . واستهالكها
. النظرة إىل ما جيب أن يكون عليه اجملتمع عند النظرة إىل إشباع احلاجات            

إذ ما جيب أن يكون عليه اجملتمع، أي ما جيـب أن تكـون عليـه العالقـات                  
. عية وسـريها حبـسبها  بني الناس هو تقيد هـذه العالقـات باألحكـام الـشر           

فيجب أن تكون النظرة إىل ما جيب أن يكون عليـه اجملتمـع أي إىل تقيـده                 
باألحكام الشرعية موجودة عند النظرة إىل إشباع احلاجات، سواء بإنتـاج   

فاألصـل يف   . الثروة أم باستهالكها، حبيث تكون مقرونة هبا ومبنيـة عليهـا          
قتـصادية يـصح إنتاجهـا، ويـصح        الثروة يف نظام اإلسالم حىت تعترب مادة ا       

استهالكها، هو ما جيب أن يكون عليه اجملتمع، أي هو تقيد العالقات بـني          
وعلى أساسه ينظر إليها مـن حيـث كوهنـا تـشبع            . الناس باحلكم الشرعي  

وعلــى هــذا األســاس جيــري . حاجــة لإلنــسان، أو للفــرد، أو للمجمــوع
  .اإلنتاج واالستهالك

هو التقيد باحلكم الشرعي جاء عامًا وإنه وإن كان هذا األساس و
وب حتكيم احلكم الشرعي يف كل عمل من أعمال املسلم، إال أن ـيف وج

ياسة االقتصاد باألدلة العامة من مثل قوله ـبة لسـالشرع مل يكتف بالنس
$!  :تعاىل tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9$# çνρä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çμ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 ء بأدلة  بل جا

. تفصيلية خاصة بالثروة من حيث توفريها، ومن حيث قضاء احلاجات هبا
وهي أدلة حتديد كيفية التملك، وحتديد أسباب امللك، وحتديد تنمية 

فتكون سياسة االقتصاد يف . امللك، وحترمي بعض األشياء، وبعض األعمال
تشبع النظرة إىل الثروة فقط من حيث كوهنا مبنية على  تاإلسالم ليس

حاجة، بل هي إىل جانب ذلك كون هذه الثروة مباحة، وكون احلاجة 
أي هي بناء هذه النظرة إىل الثروة على تقيد . اليت تشبعها مباحة
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  .العالقات بني الناس باألحكام الشرعية
املشكلة االقتصادية هي توزيع األمـوال واملنـافع علـى مجيـع            : ١٢٤املادة  

نتفــاع هبــا بتمكينــهم مــن أفــراد الرعيــة، ومتكينــهم مــن اال
  .حيازهتا ومن السعي هلا

أحدمها فقر : بّينت هذه املادة أن املشكلة االقتصادية ذات شقني
األفراد، أي ضمان أن تصل ثروة البالد إىل كل فرد من أفراد الرعية 
حبيث ال حيرم منها أي فرد، والثاين متكني كل فرد يف الرعية من حيازة 

 أما الشق األول فدليله اآليات واألحاديث اليت .الثروة واالنتفاع هبا
وهذه األدلة . جاءت بشأن الفقري، وبشأن املسكني، وبشأن ابن السبيل

كلة، أما ـجاءت من الكثرة والتنويع حبيث تلفت النظر إىل أمهية هذه املش
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öΝ ÏλÎ;≡ uθ øΒ r& A,ym ×Πθ è= ÷è̈Β ∩⊄⊆∪ È≅Í←!$ ¡¡= Ïj9 ÏΘρã ós yϑ ø9$#uρ ∩⊄∈∪  ]وأما األحاديث ]املعارج 
َوَأيَُّما َأْهُل َعْرَصٍة َأْصَبَح ِفيِهْم اْمُرٌؤ َجاِئٌع َفَقْد َبِرَئْت « :فقد قال رسول اهللا 
 وقال  أخرجه أمحد عن ابن عمر وصححه أمحد شاكر»ِمْنُهْم ِذمَُّة اللَِّه َتَعاَلى

ُمَلْع َيَوُه َوٌعاِئ َجُهاُرَج َواَنَعْب َشاَت َبْني َم ِبَنا آَمَم«:  فيما يرويه عن ربه« 
 فهذه اآليات .أخرجه البزار عن أنس بإسناد حسنه اهليثمي واملنذري

واألحاديث، ومجيع اآليات اليت وردت باإلنفاق، وأحكام الصدقات، 
ء واملساكني وابن السبيل وأحكام الزكاة، وتكرار احلث على إعالة الفقرا

والسائلني أي من حتقق فيهم صفة الفقر، كل ذلك يدل داللة واضحة 
على أن املشكلة االقتصادية هي فقر األفراد، أي هي سوء توزيع الثروة 
على األفراد حبيث ينتج عن هذا التوزيع فقر األفراد، فتكون املشكلة هي 

أن يعاجل هذا التوزيع، توزيع الثروة على كل فرد من الرعية، فيجب 
فاألدلة جاءت على أن هذا التوزيع . حبيث تصل هذه الثروة لكل فرد

جيب أن يصيب كل فرد، وألجل أن يصيب كل فرد جيب أن يعاجل من 
حرم منه، أي أن يعاجل الفقراء واملساكني وابن السبيل والسائلني، أي من 
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  .املادةوهذه هي أدلة الشق األول من . حتقق فيهم صفة الفقر
أما الشق الثاين من املادة فإن الدليل عليه أن اهللا تعاىل قد أباح 

الصالة امللكية إباحة عامة يف كل سبب أباح التملك به، فقال عليه 
 أخرجه أمحد وأبو داود »َمْن َأَحاَط َحاِئًطا َعَلى َأْرٍض َفِهَي َلُه«: السالمو

 ¨≅Ïm: ىلاـال تعــ وق،بإسناد صححه ابن اجلارود والزين é& öΝ ä3s9 ß‰ø‹ |¹ 

Ì ós t7ø9 $#   ] لكل فرد ، وهكذا فإباحة امللكية وعموم هذه اإلباحة]٩٦املائدة 
لم والذمي سواء، يدل على متكينه من حيازة امللكية ـمن أفراد الرعية املس

 كىنـل واللبس والسـومن السعي هلا، وكذلك جاءت أدلة االنتفاع باألك
 (#θ: اىلال تعـ، قوالتمتع عامة è= ä3sù $ pκ ÷]ÏΒ المـالسو الةــ الصال عليهـ وق :

من اري ـرجه البخـ أخ»َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ َخْيًرا ِمْن َأْن َيْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه«
 (#θ:  وقال تعاىل. املقدامطريق è= à2 $ £ϑÏΒ ãΝ ä3x% y— u‘ ª! $#  ] وقال ]١٤٢األنعام 
 (#θ: تعاىل è= ä. uρ $£ϑ ÏΒ ãΝ ä3x% y— u‘ ª! $# Wξ≈n= ym $ Y7Íh‹ sÛ 4  ] اىلـــال تعـــ وق]٨٨املائدة :
 (#θ è= à2 ⎯ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ $ tΒ öΝ ä3≈ oΨø% y— u‘  ] وقال تعاىل]١٧٢البقرة  : ö≅è% ô⎯tΒ tΠ§ ym 

sπ oΨƒ Î— «! $# û©ÉL ©9$# ylt ÷z r& ⎯ Íν ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$#uρ z⎯ÏΒ É−ø— Ìh9$# 4  ] غري ذلك  و]٣٢األعراف
وكلها جاءت عامة، وعموم هذه اإلباحة تشمل باالنتفاع كل . من األدلة

فرد من أفراد الرعية مسلمًا كان أو ذميًا، وهذا كله يعين أن الشريعة قد 
  .مكنت كل فرد من الرعية من حيازة املال، ومن االنتفاع به

 جــاءت وبينــت املــشكلة  قــدوعلــى هــذا تكــون األدلــة الــشرعية
ما هي ببيان عالجها، فبينتها أهنا فقر األفراد، وعدم متكـني كـل             األساسية  

فرد منهم من حيازة املال واالنتفاع به، حني جاءت فصبت عالجهـا علـى    
فقر األفراد، وأباحت حيازة املال واالنتفاع به إباحة عامة، وجعلـت هـذه     

هـذه هـي املـشكلة األساسـية، أو         . اإلباحة األسـاس يف شـؤون االقتـصاد       
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 آخر املشكلة األساسية هي توزيع الثروة، ولـيس إنتـاج الثـروة، إذ              بتعبري
هي فقر األفراد، وعدم متكينهم من حيازة الثروة ومن االنتفاع هبا، وليس            

  .فقر البالد وحاجتها للثروة، فتكون املشكلة هي التوزيع وليس اإلنتاج
والدليل على أن املشكلة األساسية هي التوزيع وليس اإلنتاج، هو 
األدلة الشرعية اليت جاءت ملعاجلة الفقر، وإباحة امللكية، وإباحة االنتفاع 

أما بالنسبة لألدلة الشرعية فإن .  وكذلك واقع احلياة االقتصادية،هبا
 امللكية، وإباحة االنتفاع، أي اءت ملعاجلة فقر األفراد، وإباحةهناك أدلة ج
عاجلة فقر البالد،  على التوزيع، وهناك أدلة جاءت مل منصبةأدلة جاءت

وبالتدقيق يف أدلة كل من األمرين يتبني أن أدلة فقر . أي جاءت لإلنتاج
األفراد، وإباحة امللكية، واالنتفاع، جاءت من الكثرة والتنويع إىل حد 
يلفت النظر، مما يدل على بالغ االهتمام، وجاءت تعاجل أصًال وليس أمرًا 

بالفقر، أي بسوء التوزيع ومعاجلته، فاآليات واألحاديث املتعلقة . فرعيًا
بلغت حد االستفاضة، واألدلة اليت جاءت إلباحة امللكية بلغت كذلك 

هذا من جهة، ومن جهة . حد االستفاضة بإباحة امللكية وإباحة االنتفاع
أخرى فإن الذي عاجلته وهو احليازة للثروة أصل يف االقتصاد ليس وراءه 

. قتصاد، فهو إذن املشكلة األساسيةأصل، وعنه تتفرع مجيع مشاكل اال
ومن هنا جاء أن املشكلة األساسية هي التوزيع، أي أن كون أدلة الفقر 
وأدلة إباحة امللكية واالنتفاع مستفيضة، وكوهنا تعاجل أصًال ما بعده 
أصل، وعنه تتفرع مجيع مشاكل االقتصاد، دليل على أن املشكلة 

هذا خبالف أدلة فقر البالد، أو و. األساسية يف االقتصاد هي التوزيع
بعبارة أخرى أدلة اإلنتاج، فإهنا جاءت حمدودة معدودة، وجاءت تعاجل ما 

وما جاء منها دليًال على اإلنتاج . يقتضي اإلنتاج، ال اإلنتاج مباشرة
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فقد جاءت أحكام شرعية تقتضي إجياد الثروة يف . مباشرة ال يكاد يذكر
 (#ρ‘‰Ïã: فقوله تعاىل. البالد، أي تقتضي عالج اإلنتاج r& uρ Ν ßγs9 $ ¨Β Ο çF÷è sÜtG ó™ $# 

⎯ÏiΒ ;ο §θè%  ] يقتضي وجود الثروة يف البالد ويوجب العمل ]٦٠األنفال 
وتوفري األمن للرعية والقيام مبصاحلها وما يلزم هلا من شق . إلجيادها

طرقات وإجياد املياه وبناء املدارس واملساجد وتوفري التطبيب والتعليم 
اجلة احلوادث الطارئة كالزالزل والطوفان والنهوض بأعباء الرعية من ومع

كل ما يلزم كل هذا وما شاهبه يقتضي وجود الثروة ويوجب العمل 
وكذلك معاجلة فقر األفراد الذي هو املشكلة األساسية ال يتأتى . إلجيادها

 ام تعاجل ماـفهذه األحك. ادهاـإال بوجود الثروة فهو حيتم العمل إلجي
ولكنها تدل على وجوب اإلنتاج . يقتضي اإلنتاج، وليس اإلنتاج نفسه

وأما األحكام الصرحية اليت . من باب ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
وة فإهنا وإن كانت موجودة ولكنها رجاءت يف احلث على إجياد الث

# :  فقد قال اهللا تعاىل،حمدودة معدودة sŒÎ* sù ÏM uŠ ÅÒè% äο 4θ n= ¢Á9$# (#ρã Ï±tFΡ $$ sù ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $# (#θ äó tGö/ $# uρ ⎯ÏΒ È≅ôÒsù «! $#  ] وقال تعاىل]١٠اجلمعة  : (#θ à±øΒ $$ sù ’ Îû $ pκ È:Ï.$ uΖtΒ 

(#θ è= ä. uρ ⎯ÏΒ ⎯ ÏμÏ% ø— Íh‘ (  ] َما َأَكَل َأَحٌد «: السالمو  الصالةوقال عليه ]١٥امللك
 . أخرجه البخاري من طريق املقدام»ِهَطَعاًما َقطُّ َخْيًرا ِمْن َأْن َيْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِد

، ِةَلَأْس اَملِنافًا َعَفْعِت، اْسًالَالا َحَيْن الدَُّبَل َطْنَم«: وقال عليه الصالة والسالم
 »ِرْدَب اْلَةَلْي َلِرَمالَق َكُهُهْج َوِةاَمَي الِقَمْو َياَء، َجِهاِرى َجَلفًا َعطَُّعَت، َوِهِلْهى َأَليًا َعْعَسَو

 الِل اَحلُبَلَط «: وقال .بيهقي يف الشعب عن مكحول مرسًال الأخرجه
 بإسناد  من طريق أنس أخرجه الطرباين يف األوسط» ٍمِلْس ُملِّى ُكَل َعٌباِجَو

 فهذه أدلة مباشرة يف احلث على طلب الرزق،  .املنذريو  اهليثميحسنه
كن يبدو أي يف احلث على اإلنتاج، أو بتعبري آخر مبعاجلة فقر البالد، ول
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منها أيضًا أن املخاطب هبا األفراد، وأن احلث على اإلنتاج إمنا هو ملعاجلة 
 ،حاجتهم الفردية، إما بسد العوز، أو بزيادة ملكيتهم، أي إباحة االنتفاع

 ومن جهة أخرى فإن الذي عاجلته هذه األدلة مباشرة أو مما .هذا من جهة
أي هو اإلنتاج . فقطيقتضيه إمنا هو العمل للملكية، وليس العمل 

مما يدل على أن العمل ناتج عن احليازة، . للحيازة، وليس اإلنتاج فقط
فهو فرع عن احليازة وليس أصًال . وهو يدل على أنه فرعي وليس أصليًا

ولذلك جاءت األحكام اليت تقتضي اإلنتاج باحليازة وكان اإلنتاج مما . هلا
ا تبني اإلنتاج لالنتفاع، تقتضيه، وجاءت األحكام املباشرة يف أدلته

 األكل من السعي يف تالسعي من أجل األكل يف اآلية، وجعلت فجعل
يف وطلب احلالل  عن السعي بطلب الدنيا تاحلديث األول، وعرب

. ة املالعين حيازوكل هذه األحكام بأدلتها ت، ني الثاين والثالثاحلديث
 بل هو مشكلة وهذا كله يدل على أن اإلنتاج ليس املشكلة األساسية،

من مشاكل االقتصاد، ويدل كذلك على أن املشكلة األساسية هي 
  .  امللكية، أو بعبارة أخرى هي احليازة، وهذا يعين أهنا التوزيع

ــاة     ــع احلي ــسبة لواق ــا بالن ــشرعية، أم ــة ال ــسبة لألدل ــه بالن هــذا كل
عـاين اضـطرابًا اقتـصاديًا      ياالقتصادية فإن الذي ال ينكره أحد أن كل بلد          

فالنظـام  . عانيه من جراء سوء التوزيع، وليس من جـراء قلـة اإلنتـاج            يإمنا  
االشتراكي ومنه الشيوعي ما ظهر إال نتيجة للظلم الذي عاناه اجملتمع مـن    

ــع  ــسوء التوزي ــيت حيــاول  . النظــام الرأمســايل، أي نتيجــة ل والترقيعــات ال
هادات واالجتـ . الرأمساليون إدخاهلـا علـى نظـامهم كلـها تتعلـق بـالتوزيع            

االشتراكية إمنـا تتنـاول مـسألة التوزيـع، واألقطـار الـيت يـسموهنا أقطـارًا            
. متخلفة إمنا ختلفها كان من جراء سـوء التوزيـع، ولـيس مـن فقـر الـبالد       
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ولذلك فإن واقع املشكلة األساسية يف االقتصاد إمنـا هـي سـوء التوزيـع،               
  أكـان   سـواء  ،وهذا شيء ملموس يلمسه كـل إنـسان       . وليس قلة اإلنتاج  

فإن العامل كله فيه من اإلنتاج ما يزيد على         . مسلمًا أم رأمساليًا أم اشتراكياً    
 فاحـشًا،  ًىنتوزيعه جعل بعض الناس أغنياء غـ حاجات الناس، ولكن سوء    

حىت البلدان اليت تشكو قلة اإلنتـاج فـإن         . وبعض الناس فقراء فقرًا مدقعاً    
يع يف الدرجة األوىل، مث تـأيت       املشكلة األساسية اليت تعانيها هي سوء التوز      

وعلى هذا فإن واقع احلياة االقتصادية يدل علـى أن املـشكلة     . قلة اإلنتاج 
  .األساسية يف االقتصاد هي التوزيع، وليس اإلنتاج

جيــب أن يــضمن إشــباع مجيــع احلاجــات األساســية جلميــع : ١٢٥املــادة 
رد األفراد فردًا فردًا إشباعًا كليًا، وأن يضمن متكني كـل فـ           

منـهم مـن إشــباع احلاجـات الكماليـة علــى أرفـع مــستوى      
  .مستطاع

ضمان إشباع احلاجات األساسية، : أحدمها: هذه املادة ذات شقني
أما الشق األول فإن له . التمكني من إشباع احلاجات الكمالية: والثاين

عدة أدلة، فإن الشارع حث على الكسب وعلى طلب الزرق وعلى 
لسد على القادر احملتاج  ب الرزق فرضًاالسعي، وجعل السعي لكس

 (#θ:  قال تعاىلاحلاجات األساسية له وملن يعول، à±øΒ $$ sù ’ Îû $ pκ È:Ï.$ uΖtΒ (#θ è= ä. uρ ⎯ÏΒ 

⎯ Ïμ Ï% ø—Íh‘ (  ] وقال تعاىل]١٥امللك  : #sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒ è% äο 4θ n= ¢Á9$# (#ρã Ï±tFΡ $$ sù ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# 

(#θ äó tG ö/$# uρ ⎯ÏΒ È≅ôÒ sù «! $#  ]وقال ]١٠معة اجل :» يَِّعَض ُيْنمًا َأْث ِإِءْرَماْلى ِبَفَك 
أخرجه أبو داود بإسناد صححه النووي من طريق عبد اهللا بن » وُتُق َيْنَم

وهذا هو األصل يف ضمان إشباع اإلنسان مجيع حاجاته  ،عمرو بن العاص
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فاهللا قد فرض العمل على القادر احملتاج من الذكور . األساسية من كسبه
إن ف ،وهذا يعين أن العمل إجباري على هذا القادر. ليقوم بإشباع حاجاته

وأما اإلناث والعاجزون من الذكور فقد . مل يقم به يعاقب شأن كل فرض
على وجهها لزم الدولة بتحصيلها أهلم النفقة وجعلها حقًا الزمًا وفرض 
 ْمُكْيَل َعنَُّهَلَو «:ففرض النفقة للزوجة على الزوج، قال . الشرعي

: ، وفرض النفقة على األب ألوالده، قال تعاىل»ِوفُرْعَماْل ِبنَُّهُتَوْسِك َونَُّهُقْزِر
 ’n? tã uρ ÏŠθä9öθ pR ùQ$# …ã& s! £⎯ßγè% ø— Í‘ £⎯åκ èE uθ ó¡Ï. uρ Å∃ρã ÷è pRùQ$$ Î/ 4  ] وقال رسول ]٢٣٣البقرة 

 يِكِفْكا َي َمْيِذُخ«:  هلند ملا شكت له أن أبا سفيان رجل شحيحاهللا 
، وفرض النفقة لألقارب إذا كانوا ذوي رحم حمرم قال »وِفُرْعَماْل ِبِكَدَلَوَو

’ : تعاىل n? tãuρ Ï^ Í‘#uθø9$# ã≅÷VÏΒ y7Ï9≡ sŒ 3  ] بعد قوله]٢٣٣البقرة  : ’ n? tãuρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# 

… ã&s! £⎯ßγè% ø— Í‘ £⎯åκ èEuθ ó¡Ï. uρ Å∃ρã ÷è pRùQ$$ Î/ 4  ] فقة الشرع الن، فأوجب ]٢٣٣البقرة
نه مل يفرض عليها الكسب، وأوجب النفقة للعاجز من إلألنثى مطلقًا، إذ 

ويف حال عدم . الذكور على ذي الرحم احملرم إذا كان هؤالء فقراء
 ،وجود أحد ممن جتب عليه النفقة، أو وجد ولكن ال يستطيع اإلنفاق

عن أيب هريرة . أوجب الشرع هذه النفقة على بيت املال أي على الدولة
 متفق » َفِإَلْيَنا َوَمْن َتَرَك َكالًّ، َفِلَوَرَثِتِهَمْن َتَرَك َماًال «:قال رسول اهللا : الق

لد، ال واالضعيف الذي ال ولد له وهو   والكلُّعليه من طريق أيب هريرة،
 » َوَعَليَّْهِلِه َوَمْن َتَرَك َدْيًنا َأْو َضَياًعا َفِإَليَّ َفألََِمْن َتَرَك َماًال«: ويف رواية أخرى

:  وضياعًا أي عياًال قال يف القاموس احمليط،رواه مسلم من طريق جابر
 فالفقري إن كان أنثى ضمن الشرع ،"الِعياُل، أو ُضيَُّعُهم: والضَّياُع أيضًا"

له إشباع مجيع حاجاته األساسية هبذه األدلة، وإن كان ذكرًا عاجزًا عن 
الشرع كذلك إشباع مجيع  ضمن له ، أو كان كسبه ال يكفيه،الكسب
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 إما عاجز حقيقة وهو من :والعاجز شرعًا. حاجاته األساسية هبذه األدلة
ال يقدر على العمل، وإما عاجز حكمًا وهو من ال جيد عمًال يكسب منه، 

وقد ضمن الشرع هلم هبذه األدلة مجيع حاجاهتم . فكل منهما عاجز
 حقيقة أو حكمًا من األساسية بإجياب النفقة لألنثى مطلقًا وللعاجز
مث إن مل جيدوا أو عجزوا . الذكور، على الزوج وعلى ذي الرحم احملرم

  .فعلى بيت املال أي على الدولة
ولكي يضمن الشرع قيام بيت املال هبذه النفقة عين بالواردات 

: عل يف بيت املال جهة كالزكاة للفقراءـة، فجـاصـة هلا عناية خـصـاملخص
 * $ yϑ ¯Ρ Î) àM≈s% y‰ ¢Á9$# Ï™ !#t s)à ù= Ï9 È⎦⎫ Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ  ] إىل أن يقول]٦٠التوبة  : È⎦ ø⌠$# uρ 

È≅‹ Î6¡¡9$# ( الزكاة كانت النفقة على واردات بيت املال ، فإن مل تِف 
 »َوَمْن َتَرَك َدْيًنا َأْو َضَياًعا َفِإَليَّ َوَعَليَّ«: السالمو  الصالةاألخرى، لقوله عليه

 أي على الدولة، ولقوله عليه الصالة جابر،أخرجه مسلم من طريق 
 رواه البخاري من طريق عبد اهللا »وٌل َعْن َرِعيَِّتِهُؤَوَمْس اِإلَماُم َراٍع«: والسالم
، ومن أهم املسؤوليات عن الرعية ضمان إشباع احلاجات بن عمر

األساسية هلم، فتكون نفقاهتم من واردات بيت املال، فإن من مسؤولية 
 واردات بيت املال الثابتة للنفقات  فإن مل تكِف،ري النفقة للفقريالدولة توف

فق  هلذه النفقات، واملسلمني ضرائب مبقدار كاٍفأغنياء  على ترضُف
يف مثل هذه لخليفة فرض الضرائب  ل اليت جعلتاألحكام الشرعية

 إن مل تكفها واردات الزكاة ومل تف هبا ة للفقراء النفقتوفري ألن ؛احلالة
 :صبح فرضًا على مجيع املسلمني، قال ُي ات بيت املال الثابتةوارد

 »َوَأيَُّما َأْهُل َعْرَصٍة َأْصَبَح ِفيِهْم اْمُرٌؤ َجاِئٌع َفَقْد َبِرَئْت ِمْنُهْم ِذمَُّة اللَِّه َتَعاَلى«
مفهومه  وهو إخبار ،بن عمر وصححه أمحد شاكراأخرجه أمحد من طريق 
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فكان طلبًا جازمًا، إن مل ُيطعموا، مقرون بالذم ، و إطعام اجلائع طلبيفيد
هم، ى القادرين من فيفرضه اخلليفة ضرائب عل،فدل على أنه فرض عليهم

فهذا كله دليل على أن الشرع يوجب ضمان . فرضوينفذ كتنفيذ أي 
دًا فردًا، ويعني الواردات اجات األساسية جلميع األفراد فرإشباع مجيع احل

  .ويضمن قيامها به واستمرار ذلك. ذا اإلشباعاليت تضمن القيام هب
هذا من ناحية ضمان اإلشباع جلميع األفـراد فـردًا فـردًا، أمـا مـن                
ناحية أن يكون اإلشباع جلميع احلاجات األساسية فإن واقع احلياة للفـرد            
أن احلاجات األساسية هي املأكـل وامللـبس واملـسكن، واألدلـة الـشرعية              

ة هي املأكل وامللبس واملـسكن، عـالوة علـى          جاءت تضمن النفقة، والنفق   
أن هناك أدلة تدل علـى أن هـذه الـثالث املأكـل وامللـبس واملـسكن هـي             

  .احلاجات األساسية، وما عداها فضل وزيادة
أما األدلة على أن النفقة هي املأكل وامللبس واملسكن فاهللا تعاىل 

? ’n: يقول tã uρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# …ã& s! £⎯ßγ è%ø—Í‘ £⎯åκ èE uθ ó¡Ï. uρ Å∃ρã ÷è pRùQ$$ Î/ 4  ] ويقول]٢٣٣البقرة  :
 £⎯èδθ ãΖÅ3ó™ r& ô⎯ÏΒ ß]ø‹ ym Ο çGΨs3y™ ⎯ÏiΒ öΝ ä. Ï‰÷ ã̀ρ  ] ويقول]٦الطالق ، : ô⎯ÏΒ 

ÅÝ y™÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑ Ïè ôÜè? öΝ ä3Š Î= ÷δ r&  ] فبني اهللا أن الطعام والكسوة . ]٨٩املائدة
َأال َوَحقُُّهنَّ «: ات عن النساء أي الزوجوقال . كن هي النفقةـواملس

 أخرجه الترمذي من طريق »َعَلْيُكْم َأْن ُتْحِسُنوا ِإَلْيِهنَّ ِفي ِكْسَوِتِهنَّ َوَطَعاِمِهنَّ
الم يف حديث ـالسو الةـ الص وقال عليه.وص وصححهـعمرو بن األح

م من طريق جه مسلر أخ»َوَلُهنَّ َعَلْيُكْم ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف«: آخر
 وهذه أدلة على أن النفقة هي املأكل وامللبس واملسكن، وهذه هي .جابر

  .احلاجات األساسية
ــسكن هــي احلاجــات     ــبس وامل ــى أن املأكــل واملل ــة عل ــا األدل وأم
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خرج أمحد بإسناد صححه أمحـد   أ فقدوما عداها زيادة،لألفراد، األساسية  
:  قـال  رسـول اهللا    ، أن   شاكر من طريق عثمان بن عفان رضي اهللا عنه        

ا َفَضَل  َفَم، َواْلَماِء، َوَثْوٍب ُيَواِري َعْوَرَتهُ  ، َوِجْلِف اْلُخْبزِ  ،ُكلُّ َشْيٍء ِسَوى ِظلِّ َبْيتٍ    «
ْبـِن  َلـْيَس ال  «وقد ورد احلديث بلفظ آخـر       . »ْبِن آَدَم ِفيِه َحقٌّ   َعْن َهَذا َفَلْيَس ال   

 َوِجْلُف اْلُخْبِز ، َوَثْوٌب ُيَواِري َعْوَرَتهُ  ،ٌت َيْسُكُنهُ  َبيْ :آَدَم َحقٌّ ِفي ِسَوى َهِذِه اْلِخَصالِ     
فإنه يدل علـى أن مـا ذكـر     .أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح   » َواْلَماِء
 »ُهُنُكْس يَ ٌتْيَب« »ٍتْي بَ لُِّظ« : واملسكن وهو املأكل وامللبس   لفظي احلديث    يف
 الكفايـة، وقولـه يف       وفيـه  ،كـافٍ  »اِءَماْل وَ ِزْب اخلُ ُفَلِج« »ُهَتَرْو عَ يواِرُي ٌبْوَث«

 فيـه منتـهى الـصراحة       »ْبِن آَدَم ِفيِه َحـقٌّ    ا َفَضَل َعْن َهَذا َفَلْيَس ال     َفَم«: احلديث
 يف أن الثالث هي احلاجات األساسـية، فاحلـديثان نـصٌ        احلاجات  بأن هذه   

احلاجات األساسية هي املأكل وامللـبس واملـسكن، ومـا زاد عليهـا فلـيس            
   . لألفراد، وبإشباعها تكون قد أشبعت احلاجات األساسيةبأساسي

أما الدليل على أن هذا اإلشباع جيب أن يكون إشباعًا كليًا فهو ما 
ورد باألدلة من أن يكون هذا اإلشباع باملعروف، وأن يكون قدر 

 Å∃ρã: فاهللا تعاىل يقول. الكفاية ÷èpR ùQ$$ Î/ يف قوله  : ’n? tã uρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# …ã& s! £⎯ßγè% ø— Í‘ 

£⎯åκ èE uθó¡ Ï. uρ Å∃ρã ÷è pRùQ$$ Î/ 4  ] والرسول ]٢٣٣البقرة  يف »وِفُرْعَماْلِب« يقول 
روف أي مبا ـومعىن باملع» وِفُرْعَماْل ِبنَُّهُتَوْسِك َونَُّهُقْز ِرْمُكْيَل َعنَُّهَلَو«: قوله

: الـ وق»يِكِفْكا َيَم«: دـ هلنوقال . هو معروف عند الناس
 متفق عليه »وِفُرْعَماْل ِبِكَدَلَو َويِكِفْكا َيي َمِذُخ«: وله هلندـ يف ق»وِفُرْعَماْلِب«

فهذا يدل .  فنص على قدر الكفايةمن حديث عائشة رضي اهللا عنها،
على أن اإلشباع يكون إشباعًا كليًا، أي جلميع احلاجات األساسية مبا 

، أي حىت ترط الكفايةـفاش. يكفيه حسب ما هو معروف بني الناس
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بع من الطعام، ويستر من الكسوة، ويأوي إليه من املسكن، واشترط ـيش
ية أن تكون هذه الكفاية باملعروف، أي ليس الكفاية بأقل اإىل جانب الكف

ما يكفي من أدىن األشياء، بل الكفاية مبا هو معروف يف ذلك البلد الذي 
 أن بد ال اإلشباعوهبذا يثبت أن . يعيش فيه، واجلماعة اليت يعيش بينها

  .املادة من األول الشق أدلة كلها وهذه كليًا، إشباعًا يكون
مث إن األدلة الـشرعية مل توجـب سـد احلاجـات األساسـية لألفـراد                
فردًا فردًا فحسب، بل كذلك أوجبت سد حاجات األمة األساسية بتوفري           

        :  األمن والطب والتعليم للرعية
لدولــة الرئيــسة، فعليهــا أن تــوفر أمــا األمــن فهــو مــن واجبــات ا 

ــها إذا مل تــستطع    ــة تفقــد كينونت األمــن واألمــان للرعيــة، حــىت إن الدول
ــة       ــون الدول ــالم أن تك ــرط يف دار اإلس ــه ش ــذلك فإن ــها، ول ــظ أمن حف

 اإلســالمية قــادرة علــى حفــظ أمنــها بقواهتــا، وهلــذا فــإن رســول اهللا 
مــا ذكــر، فقــال عنــدما أخــرب املــسلمني بــدار هجــرهتم ذكــر األمــن أول 

  ــن اســحق يف ســريته ــا رواه اب ــزَّ «:  ألصــحابه يف مكــة فيم ــَه َع ِإنَّ اللَّ
، كمــا أن األنــصار عنــدما   »َوَجــلَّ َجَعــَل َلُكــْم ِإْخَوانــًا َوَدارًا َتــْأَمُنوَن ِبَهــا     

 وصــاحبه أبــا بكــر، قــالوا هلمــا أول مــا قــالوا، اســتقبلوا رســول اهللا 
ــِسمائٍة «س ســناد صــحيح عــن أنــ بإكمــا رواه أمحــد  ــاُء َخْم ــَتْقَبَلُهَما ُزَه َفاْس

ــا   ــْوا ِإَلْيِهَم ــَصاِر حــىت اْنَتَه ــَن اَألْن ــصاُر. ِم ــت األن ــاَعْينِ : فقال ــْيِن ُمَط ــا آِمَن ، »اْنَطِلَق
  .رعية هو من واجباهتا الرئيسةفتوفري الدولة األمان لل

ــأن    ــة ب أمــا الــصحة والتطبيــب فإهنمــا مــن الواجبــات علــى الدول
العيــادات واملستــشفيات، مرافــق يرتفــق هبــا ة، حيــث إن توفرمهــا للرعيــ

فــصار الطــب مــن حيــث هــو مــن  . املــسلمون يف االستــشفاء والتــداوي
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ــق ــا   . املــصاحل واملراف ــوم هب ــة أن تق ــى الدول ــق جيــب عل ــصاحل واملراف وامل
ــًال بقــول الرســول    ــه عم ــا رعايت ــا جيــب عليه ــا مم ــاُم َراٍع «: ألهن  اِإلَم

ــَو ــْسُؤوٌل َوُه ــْن َرَوَم ــِه َع ــر  »ِعيَِّت ــن عم ــد اهللا ب ــن عب ــه البخــاري ع  . أخرج
 الدولـــة عـــن الـــصحة والتطبيـــب مـــسؤوليةنـــص عـــام علـــى وهـــذا 

  . واجبة على الدولة اللدخوهلما يف الرعاية
أخرج مسلم من طريق    :  وهناك أدلة خاصة على الصحة والتطبيب     

 ِعْرقًا ثُمَّ كََواُه يًبا َفَقَطَع ِمْنُه ِإَلى ُأَبيِّ ْبِن َكْعٍب َطِبَبَعَث َرُسوُل اللَِّه «: جابر قال
: وأخرج احلاكم يف املـستدرك عـن زيـد بـن أسـلم عـن أبيـه قـال                   .»َعلَْيِه

ى تَّي َحاِنَمَحيبًا َفِب َطُرَمي ُعا ِلَعَديدًا َفِدضًا َشَر َماِبطََّخ اْلَن ِبَرَم ُعاِنَمي َز ِفُتْضِرَم«
  .»ِةَيْمِحاْل ِةدَّ ِشْن ِماَةَو النَّصُُّم َأُتْنُك

ــر   فالرســول  ــًا إىل أّيب، وعم ــًا بعــث طبيب   بوصــفه حاكم
اخلليفة الراشد الثاين دعا بطبيب إىل أسلم ليداويه، ومها دلـيالن علـى أن              
الصحة والتطبيب من احلاجات األساسية للرعية الـيت جيـب علـى الدولـة               

  .  توفريها جمانًا ملن حيتاجها من الرعية
 جعل فداء األسري من الكّفار تعليم        لرسولألن ا ف،  وأما التعليم 

عشرة من أبناء املـسلمني، وبـدل فدائـه مـن الغنـائم، وهـي ملـك جلميـع            
إلمجاع الصحابة على إعطاء رزق املعلمـني قـدرًا معينـًا مـن              و ...املسلمني

  .بيت املال أجرًا هلم
ب والتعلـيم   ـالطـ و نـ األمـ  رـب على الدولة أن توفـ     ـجيليه فإنه   ـوع
رق بني مـسلم وذمـي، وال       ـ ال ف  ،الـمنها بيت امل  ـ مجيعهم، وأن يض   للرعية

  ...بني غين وفقري
 وألمهية احلاجات األساسية للفرد ولألمة فقـد بـيَّن رسـول اهللا             
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أن توفري هذه احلاجات يكون كحيازة الدنيا بأكملها كناية عن أمهية هـذه     
ْيِد اللَّـِه ْبـِن ِمْحـَصٍن    َبَسَلَمَة ْبِن ُعاحلاجات، فقد أخرج الترمذي من طريق      

َمـْن  « :َقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه       :  َقـالَ   وكانت له صـحبة    ْنَصاِريِّ َعْن َأِبيهِ  اَأل
 َفَكَأنََّما ِحيـَزْت َلـُه     ، ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمهِ   ، ُمَعاًفى ِفي َجَسِدهِ   ،َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا ِفي ِسْرِبهِ    

وكذلك رواه ابن ماجـه      . َحِديٌث َحَسٌن َغِريبٌ   َقاَل َأُبو ِعيَسى َهَذا   » الدُّْنَيا
 أيب الدرداء حنوه، ولكـن  قسناد حسن، وعند أيب نعيم يف احللية عن طري        بإ

  »اَهِرياِفَذَحا ِبَيْن الدُُّه َلْتيَزِح«بزيادة حبذافريها، أي 
وهبذا تكون هذه األدلة كلها دالة على وجوب ضمان إشباع مجيـع          

، مـن مأكـٍل وملـبٍس       فـراد الرعيـة فـردًا فـرداً       احلاجات األساسية جلميع أ   
، مـن  ألمـة ومسكٍن، وكذلك دالة على وجوب توفري اخلدمات األساسية ل      

  .أمٍن وصحٍة وتعليم
وأما الشق الثاين من املادة وهو التمكني من إشباع احلاجات 
الكمالية فإن فرض العمل على القادر من الذكور يصلح كذلك دليًال 

 احلاجات الكمالية، كما صلح دليًال على إشباع على التمكني إلشباع
ألنه أطلق احلث على الكسب ومل يقيده حبدود . احلاجات األساسية

إشباع احلاجات األساسية، فهذا اإلطالق دليل على أن الشرع مكنه من 
وأيضًا فإن إباحة التمتع بالطيبات . إشباع حاجاته الكمالية من كسبه
: اىلــال تعـــشباع احلاجات الكمالية، قدليل كذلك على التمكني من إ
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t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θ ãΒ Ìh pt éB ÏM≈ t6Íh‹ sÛ !$ tΒ ¨≅ym r& ª! $# öΝ ä3s9  ] الـــــــ، وق]٨٧املائدة :
 ÷, ÏΨã‹Ï9 ρèŒ 7π yè y™ ⎯ÏiΒ ⎯ Ïμ ÏFyè y™ (  ] وقال]٧الطالق :  Ÿω uρ š[Ψs? y7 t7ŠÅÁ tΡ 

š∅ÏΒ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# (  ] فهذه كلها أدلة على أن الشرع أباح لكل . ]٧٧القصص
فرد أن يشبع حاجاته الكمالية، فمكنه هبذه اإلباحة من اإلشباع، عالوة 

 من النهي عن البخل، ومن تقريع من مينع التمتع بالطيبات، ما وردلى ع
  .وهذه هي أدلة الشق الثاين من املادة. مما يدل على التمكني بأجلى بيان

املال هللا وحده وهو الذي استخلف بين اإلنـسان فيـه فـصار             : ١٢٦املادة  
هلم هبذا االسـتخالف العـام حـق ملكيتـه، وهـو الـذي أذن               

  .ه هبذا اإلذن اخلاص ملكيته بالفعلللفرد حبيازته فصار ل
 Ν :دليل هذه املادة قوله تعاىل èδθ è?#u™uρ ⎯ÏiΒ ÉΑ$ ¨Β «! $# ü“ Ï%©! $# öΝ ä38s?# u™ 4  

/  :لـوج عز وقوله تعاىل، له املال فنسب ]٣٣النور [ ä. ÷ŠÏ‰ôϑ ãƒ uρ 5Α≡ uθ øΒ r'Î/ 

t⎦⎫ÏΖ t/ uρ  ] وله ـوقاىل، ـاس إىل اهللا تعـال للنـب إمداد املــ فنس]١٢نوح
 (#θ: أنهـل شـج à)ÏΡ r& uρ $ £ϑÏΒ / ä3n= yèy_ t⎦⎫Ïn= ø⇐ tGó¡ •Β ÏμŠÏù (  ] فجعلهم ]٧احلديد 

خلفاء يف املال عن اهللا تعاىل، فاهللا هو الذي استخلفهم، فاملال أصله إذن 
فملكية املال من حيث هي ملكية هللا ال للناس، ولكنه تعاىل . هللا تعاىل

 وهلذا فإن آية ؛ل هلم حق ملكية املالجبعله الناس مستخلفني فيه جع
االستخالف ليست دليًال على ملكية الفرد، بل هي دليل على أن 

وأما ملكية الفرد . لإلنسان من حيث هو إنسان حق امللكية للمال
 أي كونه حيوز املال فعًال ملكية له، فإهنا آتية من دليل آخر، هو ،الفعلية

الصالة عل، من مثل قوله عليه السبب الذي أباح للفرد التملك بالف
 أخرجه أمحد وأبو داود »َمْن َأَحاَط َحاِئًطا َعَلى َأْرٍض َفِهَي َلُه«: السالمو



 ٢٤

: ، ومن مثل قوله عليه الصالة والسالمبإسناد صححه ابن اجلارود والزين
 وأخرجه ، أخرجه البخاري عن عمر تعليقًا»َمْن أَْحَيا أَْرًضا َميَِّتةً فَهَِي لَُه«
: اىلـــه تعــ ومن مثل قول.محد والترمذي بسند صحيح من طريق جابرأ
 ÉΑ% y Ì̀h=Ïj9 Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑ ÏiΒ x8t s? Èβ#t$ Î!≡uθ ø9$# tβθç/ t ø% F{ $#uρ Ï™!$ |¡ÏiΨ= Ï9uρ Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ x8 ts? 

Èβ# t$Î!≡ uθ ø9$# šχθç/ t ø% F{ $#uρ  ] ومن مثل قوله تعاىل]٧النساء  : ¨≅Ïm é& öΝ ä3s9 ß‰ø‹ |¹ 

Ì ós t7ø9 $#  ] فحق امللكية ثابت لكل . ، وغري ذلك من النصوص]٩٦املائدة
إنسان فيما خلقه اهللا من األشياء، وامللكية بالفعل حتتاج إىل إذن من 
الشارع يف كيفية امللك، ويف املال الذي يراد ملكه، أي حتتاج إىل دليل 

  :أمورفتكون املادة حوت ثالثة . من الشرع يبيح هذه امللكية بالفعل
 Ν:  أن امللكية هللا، ودليله آيةاألول èδθè?#u™uρ ⎯ÏiΒ ÉΑ$ ¨Β «! $#  ] النور

٣٣[ .  
 :ال، ودليله آية االستخالف   ـية يف امل  ـان حق امللك  ـ أن لإلنس  والثاين

 (#θ à) ÏΡ r& uρ $ £ϑ ÏΒ / ä3 n= yè y_ t⎦⎫ Ï n= ø⇐ tG ó¡ •Β ÏμŠ Ïù (  ] ٧احلديد[.  
 إىل إذن من الشارع، أي إىل        أن امللكية بالفعل للفرد حتتاج     ثالثالو

دليل جييز امللكية فعًال، وأدلته النصوص الدالة على إباحة التملك بالفعل،           
  .وبذلك يظهر دليل هذه املادة

ملكيـة فرديـة، وملكيـة عامـة، وملكيـة          : امللكية ثالثة أنواع  : ١٢٧املادة  
  .الدولة

دليل تعريف كل ملكية مـستنبط مـن الكتـاب والـسنة، واسـتقراء              
فإن تتبع األدلة الـشرعية  . يع أنواع امللكية املستنبطة من األدلة الشرعية    مج

على امللكية مع تعريف كل ملكية املستنبط مـن الـدليل الـشرعي قـد دل                



 ٢٥

  . اليت ذكرهتا هذه املادةةعلى أن أنواع امللكية حمصورة يف هذه الثالث

نفعـة  امللكية الفرديـة هـي حكـم شـرعي مقـدر بـالعني أو امل              : ١٢٨املادة  
يقتضي متكني من يـضاف إليـه مـن انتفاعـه بالـشيء وأخـذ               

  .العوض عنه
دليل هذه املادة هو أن األدلة الشرعية دلت على تعريف امللكية 
الفردية بأهنا إذن الشارع باالنتفاع بالعني، وهو يشمل إذنه بالنسبة 
لالنتفاع، وهو حيتاج إىل دليل على كل انتفاع، ألنه فعل للعبد، فال بد 

ويشمل كذلك إذنه أي الشارع . من خطاب من الشارع يتعلق به
بالنسبة للعني نفسها، هل ينتفع هبا أم ال، وهو ال حيتاج إىل دليل لكل عني 

: ه تعاىلـذن بتملكها بالدليل العام يف قولأد بل األصل يف كل عني أنه ق
 t¤‚ y™ uρ /ä3 s9 $ ¨Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘F{ $# $ Yè‹ÏΗ sd  ] فإذا منعت ]١٣اجلاثية 

، أي أنه حىت جيوز االنتفاع بشيء معني فال ملكية عني ال بد فيها من نص
بد من دليل على االنتفاع ألنه فعل، وأن ال يكون هناك دليل عن منع 

 أدلة إباحة مجيع األشياء لإلنسان أطلقت له ملكية ذلك الشيء، ألن
مللكية بأهنا إذن الشارع حيازة كل شيء، فيستنبط منهما تعريف ا

ه معىن إذن أما التعريف املذكور يف هذه املادة فإن. باالنتفاع بالعني
ن الرغيف هو إ فملكية الرغيف مثًال يقال فيها .الشارع باالنتفاع بالعني

العني، واحلكم الشرعي املقدر فيها هو إذن الشارع لإلنسان باالنتفاع 
وهذا اإلذن باالنتفاع يستوجب أن . هبا، استهالكًا، ومنفعة، ومبادلة

يتمكن املالك، وهو من أضيف إليه اإلذن، من أكل الرغيف، كما يتمكن 
فاحلكم الشرعي املقدر بالعني أي بالرغيف، هو اإلذن . من بيعه



 ٢٦

ومن هنا جاء التعريف املذكور يف املادة، وهو يعين . باستهالكه، ومبادلته
  . ذا األساس وضعت هذه املادةوعلى ه. إذن الشارع باالنتفاع بالعني

امللكيــة العامــة هــي إذن الــشارع للجماعــة باالشــتراك يف  : ١٢٩املــادة 
  .االنتفاع بالعني

دليل هذه املادة هو أن األدلة الشرعية دلـت علـى تعريـف امللكيـة               
العامة بأهنا إذن الشارع باالشتراك يف االنتفاع بالعني، وأدلة هذا التعريف           

: الـسالم  الـصالة و   فقوله عليه . فيما هو ملكية عامة   هي النصوص الواردة    
 أخرجه أمحد عن رجل مـن      » اْلَماِء َواْلَكِإل َوالنَّارِ   :ٍثاْلُمْسِلُموَن ُشَرَكاُء ِفي َثالَ   «

بيض وقد أخرج الترمذي من طريق أ     .  ورجاله ثقات  ،أصحاب النيب   
فلمـا أن   .  فاستقطعه امللح، فقطع له    أنه وفد إىل رسول اهللا      «بن محال   ا
. أتدري ما قطعت له؟ إمنا قطعت له املـاء العـد          : ى قال رجل من اجمللس    وّل

قطعت له معدنًا ال    أ أي   ،املال العد هو الذي ال ينقطع      و .»قال فانتزعه منه  
 أخرجه الترمذي عن عائشة رضي      »ِمًنى ُمَناُخ َمْن َسَبقَ    «:وقال  . ينقطع

عروف باحلجاز الـذي ينــزل      ىن املكان امل   ومِ ،اهللا عنها وقال حسن صحيح    
هو جلميع الناس ينـيخ ناقتـه فيـه كـل           ف ،إليه احلجاج بعد وقوفهم بعرفات    

  . طريق العام اشتراك الناس يف الوقد أقر النيب . من سبق إليه
لنـاس باالشـتراك   لن هذه النصوص تدل على أن الشارع قـد أذن         إ

على هـذا األسـاس     و. تعريف امللكية العامة  منها  يف هذه األعيان، فاستنبط     
  .وضعت هذه املادة

كل مال مصرفه موقوف على رأي اخلليفـة واجتـهاده يعتـرب            : ١٣٠املادة  



 ٢٧

  .ملكًا للدولة، كأموال الضرائب واخلراج واجلزية
دليلها هو أن األدلة الشرعية دلت على تعريف ملكية الدولـة بأهنـا             

 لرسـول   فإن ا . إذن الشارع للخليفة بأن يصرف املال برأيه واجتهاده       
أنفق مال الفيء برأيه واجتهاده، وأنفق مال اجلزية برأيه واجتهاده، وأنفق           
مال اخلراج الذي كان يأيت من البلدان برأيه واجتهاده، وقـد جـاء الـنص               

أن ينفقها كما يرى، فكـان ذلـك دلـيًال           الشرعي فيها تاركًا للرسول     
 ألن فعل الرسول  على أن لإلمام أن يصرف هذه األموال برأيه واجتهاده،          

      ذلك دليل شرعي، فيكون إذنًا لإلمام أن يصرف هذه األمـوال برأيـه 
  . فكان ذلك هو تعريف ملكية الدولة. واجتهاده

تـرك صـرفها   مل ُيمن ملكية الدولة، ألنـه     أموال الزكاة   مل تكن   وهلذا  
كانت الدولـة قّيمـة     و،  صرفهانت جهات   يِّ بل عُ  ،هليفة برأيه واجتهاد  ـللخ

، وال يـستطيع اخلليفـة أن يزيـد عليهـا برأيـه        هلـذه اجلهـات    رفهاـعلى صـ  
  . واجتهاده جهة أخرى

 فإذا ورد نص شرعي جيعل لإلمـام صـرف مـال معـني برأيـه                وعليه
نـص الـشارع هـذا     ويكـون   فإن هذا املال يكون ملكية دولـة،   ،واجتهاده

نا  ومن ه  . مصلحة للمسلمني   برأيه واجتهاده فيما هو    إذنًا لإلمام بالصرف  
،  كالـضرائب املـشروعة    كانت أموال الفيء واخلراج واجلزية وما شاكلها      

ينطبـق عليهـا   و . كـذلك  ويـدخل فيهـا ريعهـا     ملكيـة دولـة،   كلـها    كانت
 وعمومية النصوص الـيت جـاءت      ، التعريف املستنبط من فعل الرسول    

  .وعلى هذا األساس وضعت هذه املادة. تأمر بصرف هذه األموال
وع من أنواع امللكية، وهذه هـي األدلـة الـيت           هذا هو تعريف كل ن    



 ٢٨

ومن تتبع هذه التعاريف اليت وضعت للملكيـة،        . استنبط منها كل تعريف   
ومن تتبع تلك النصوص الـيت اسـتنبطت منـها هـذه التعـاريف، يتـبني أن                 
امللكية ال خترج عن ثالثة أنـواع، هـي امللكيـة الفرديـة، وامللكيـة العامـة،                 

وال الزكاة فهي ليـست مملوكـة ألحـد معـني، بـل             وأما أم . ةوملكية الدول 
مملوكة جلهات معينة، فتعترب مـن امللكيـة الفرديـة، ألن الـشارع أذن هلـذه                

 م كـان   أ ،املزكـي أكـان املعطـي هـو        املعطـي، سـواءٌ   مـن   اجلهات بتملكها   
 تكـون أنـواع امللكيـة       هوعليـ . ةاإلمام، ولذلك ال تعترب نوعًا رابعًا للملكي      

لثالثة، وهبذا يظهر تفصيليًا الدليل الشرعي علـى املـادة          هي هذه األنواع ا   
  . ومائة اليت بينت أنواع امللكيةالسابعة والعشرين

امللكيــة الفرديــة يف األمــوال املنقولــة وغــري املنقولــة مقيــدة : ١٣١ املــادة
  :باألسباب الشرعية اخلمسة وهي

  . العمل-  أ 
  . اإلرث-ب 
  . احلاجة إىل املال ألجل احلياة-جـ 
  . إعطاء الدولة من أمواهلا للرعية-  د 
  .جهد أو مال مقابل دون األفراد يأخذها اليت  األموال-هـ 

فـإذا ُوجـد   . وإذن ال بد من أسباب يأذن الشارع هبا ليحصل امللك  
الـسبب الـشرعي ال     السبب الشرعي ُوجـد امللـك للمـال، وإذا مل يوجـد             

 املـال بـسبب     ة هـي حيـازة     ألّن امللكيـ   ؛ولو حازه فعـالً   . يوجد ملك للمال  
وقد حدد الشرع أسباب التملك بأحوال معينـة،        . شرعي َأِذَن به الشارع   

بّينها يف عدد معني، ومل يطلقها، وجعلها خطوطًا عريـضة واضـحة تنـدرُج              



 ٢٩

ومل يعللـها   . ائل مـن أحكامهـا    ـحتتها أجزاء متعددة، هي فروع منها، ومس      
وذلـك ألّن املتجـدَّد     . رىـأخـ لّيات  ـبعلل كلية معينة، فال تقاس عليها كـ       

لـيس يف   من احلاجات إمنا هو يف األموال احلادثة، وليس يف املعامالت، أي            
 يف  نظام العالقة، وإمنا هو يف موضوعها، فكان ال بـد مـن حـصر املعـامالت               

أحوال معينة، تنطبق على احلاجات املتجّددة واملتعـّددة، وعلـى املـال مـن              
ويف هذا حتديد للملكيـة     . يث هو جهد  هد من ح  ـحيث هو مال، وعلى اجل    

الفردية على الوجه الذي يتفق مع الفطرة، وينظم هذه امللكية حىت ُيحمى            
  .اجملتمع من األخطار املترتبة على إطالقها

إن هذه املادة تبني األسباب الـشرعية للملكيـة، أي احلـاالت الـيت               
 أسباب امللكيـة  وال بد أن يعلم أن هذه   . أذن الشارع فيها باالنتفاع بالعني    

فالـشارع بـني أسـباب امللكيـة، أي         . بالفعل وليست أسباب تنميـة امللـك      
أسباب حيازة أصل املال، يعـين الـسبب الـذي مت بـه إنـشاء ملكيـة املـال                   
للشخص بعد أن مل يكن مملوكًا، وبـني أسـباب تنميـة امللـك، أي أسـباب                 

ن تنميـة   وقد جـاء الـشرع لكـل مـن امللـك، ومـ            . زيادة املال الذي ميلكه   
فالعقود مـن بيـع وإجـارة مـن األحكـام املتعلقـة             . امللك، بأحكام تتعلق به   

والعمل مـن صـيد ومـضاربة مـن األحكـام           . بتنمية املال، أي بتنمية امللك    
وهذه املادة تبني أسـباب امللكيـة، ال        .  أي حبيازة أصل املال    ،املتعلقة بامللك 

  . أسباب تنمية امللكية
قراء األدلـة الـيت بينـت إذن الـشارع يف         ودليل هذه املادة هـو اسـت      

االنتفاع بـالعني، أي اسـتقراء أدلـة امللكيـة بالفعـل، فتـبني باالسـتقراء أن            
أسباب امللكية مخسة، ومجيع أسباب التملك تدخل حتـت واحـد مـن هـذه       

  :أما األدلة على هذه األسباب اخلمسة. اخلمسة



 ٣٠

 حيـوز فيهـا    أدلته هـي أدلـة األحـوال الـيت    فالسبب األول وهو العمـل   
الفرد املال بالعمل، أي تنشأ ملكية املـال مـن حيـث هـو بالعمـل، وهـذه                  

  : وهياحلاالت سبٌع
َمْن أَْحَيا أَْرًضا   «: الـسالم و  الصالة  ودليله قوله عليه   إحياء املوات : أوًال
 خرجـه أوكـذلك    أخرجـه أمحـد والترمـذي بـسند صـحيح،          ،»َميَِّتةً فَهَِي لَهُ  

َر َأْرًضـا َلْيـَسْت َألَحـٍد َفُهـَو         مَّـ َمـْن عَ   «:وقولـه    ،البخاري عن عمر تعليقاً   
َمْن  «:  وقوله . أخرجه البخاري من طريق عائشة رضي اهللا عنها        »َأَحقُّ

أخرجه أمحد وأبو داود بإسناد صـححه ابـن    »َأَحاَط َحاِئًطا َعَلى َأْرٍض َفِهَي َلهُ     
 عليهـا أنـه جـرى       ظهريواألرض امليتة هي األرض اليت مل        .اجلارود والزين 

عليها ملك أحـد، فلـم يظهـر فيهـا تـأثري شـيء مـن إحاطـة، أو زرع، أو                     
وإحياؤها يكون بأي شيء يـدل علـى العمـارة، مـن         . عمارة، أو حنو ذلك   

ومثل اإلحياء أن يضع ما يـدل علـى         . زراعة، وتشجري، وبناء، وغري ذلك    
  .كأنه وضع يده عليها، مثل سياج، أو حائط، أو أوتاد، أو غري ذل

 ميلكهـا فإنـه   حييي أرضًا مواتًا    فرد من أفراد الرعية     وهكذا فإن كل    
 ؛ مسلمًا أم كان من أهـل الذمـة       ، سواء أكان احمليي   وفق األحكام الشرعية  

     .ألن النصوص أعاله عامة تشمل مجيع أفراد الرعية
# :  ودليله قوله تعاىلالصيد: وثانيًا sŒÎ) uρ ÷Λ ä⎢ ù= n= ym (#ρßŠ$ sÜô¹ $$ sù 4  ] ٢املائدة[ 
 ¨≅Ïm: وقوله تعاىل é& öΝ ä3s9 ß‰ø‹|¹ Ì ós t7 ø9$#  ] ويكون الصيد مملوكًا ]٩٦املائدة ،

  .ملن يصطاده وفق األحكام الشرعية يف ذلك
 غـرزة الكنـاين    أيب، ودليله ما روى قيس بن     السمسرة والداللة : وثالثًا

 أتانـا  ف،نـسمي أنفـسنا الـسماسرة   كنـا  املدينـة و بكنا نبتاع األوساق    : قال
قـال  ف ا كنـا نـسمي أنفـسنا بـه        حسن ممـ  أ فسمانا باسم هو     رسول اهللا   
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 :»  َِفـُشوُبوُه ِبالـصََّدَقةِ  ، اْلَبْيَع َيْحُضُرُه اللَّْغُو َواْلَحْلُف َهَذا  ِإنَّ ،َيا َمْعَشَر التُّجَّار « 
  .أخرجه أمحد بإسناد صحيح

بن عبد املطلب    ما روي أن العباس      ا ودليله )القراض (املضاربة: ورابعًا
  الَ ْن أَ ِباِرَضى اُملـ  َلـ  عَ َطَر َشـ  ًةَباَرَضاًال ُمـ   َمـ  َعَفـ ا دَ َذ إِ اَنرضي اهللا عنـه َكـ     

 ْنِإ، َفـ  ِبْطـ  رَ ٍدِب كَ اَت ذَ ِهي بِ ِرَتْش يَ َاليًا، وَ اِد وَ َلِزْن يَ  الَ ْنَأرًا وَ ْح بَ ِه بِ َكُلْسَي
ومـع أن احلـافظ     » ُهَنَسْحـ َتاْس فَ   اهللاِ وَلُسـ  رَ َكِلـ  ذَ َغَلَبَف« ،َنِم ضَ َكِل ذَ َلَعَف

 ةثابتــ) القــراض(إال أن املـضاربة  ) رواه البيهقـي بــسند ضــعَّفه (قـال عنــه  
قال ابن حزم يف مراتـب اإلمجـاع عـن القـراض بعـد أن               : بإمجاع الصحابة 

. ولكنـه إمجـاع صـحيح جمـرد     ( من الـسنة عليـه قـال    ذكر أنه مل جيد دليالً    
لـم بـه وأقـره، ولـوال ذلـك ملـا             فع والذي نقطع به أنه كان يف عصره        

  . يف تلخيص احلبري احلافُظ كما نقله عن ابن حزم)جاز
  :ومن أدلة إمجاع الصحابة كذلك

مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال خرج عبد اهللا وعبيـد      روى  
اهللا ابنا عمر بن اخلطـاب يف جـيش إىل العـراق، فلمـا قفـال مـرا علـى أيب            

لـو أقـدر    : صرة، فرحب هبما وسّهل مث قال     موسى األشعري، وهو أمري الب    
بلى ها هنـا مـال مـن مـال اهللا           : مث قال . لكما على أمر أنفعكما به لفعلت     

أريد أن أبعث به إىل أمري املؤمنني فأسلفكماه فتبتاعان به متاعـًا مـن متـاع                
العراق مث تبيعانـه باملدينـة فتؤديـان رأس املـال إىل أمـري املـؤمنني، ويكـون                

ففعـل وكتـب إىل عمـر بـن اخلطـاب أن            . وددنا ذلك : فقاال. الربح لكما 
: فلمـا دفعـا ذلـك إىل عمـر قـال      . فلما قدما باعا فأرحبا   . يأخذ منهما املال  

ابنا : فقال عمر بن اخلطاب   . ال: أكل اجليش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قاال      
وأما عبيد  . فأما عبد اهللا فسكت   . أديا املال ورحبه  . أمري املؤمنني فأسلفكما  



 ٣٢

ما ينبغي لك يا أمري املؤمنني هذا، لو نقص هـذا املـال أو هلـك                : اهللا فقال 
فقال رجـل  . فسكت عبد اهللا وراجعه عبيد اهللا. أّدياه: فقال عمر . لضمّناه

قـد جعلتـه   : فقال عمـر . يا أمري املؤمنني لو جعلته قراضاً  : من جلساء عمر  
وعبيـد اهللا ابنـا   فأخذ عمر رأس املال ونصف رحبه، وأخذ عبد اهللا        . قراضًا

قال احلـافظ إسـناده صـحيح،       ) املوطأ. (عمر بن اخلطاب نصف ربح املال     
  .فهو هنا على مأل من الصحابة
  ):املضاربة(وكذلك عمل بالقراض 

مالك عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن جـده أن عثمـان              روى  
  .بن عفان أعطاه ماًال قراضًا يعمل فيه على أن الربح بينهما

بيهقي يف السنن الكربى وقال احلافظ بسند قوي عن حكيم          الروى  
بن حزام أنه كان يدفع املال مقارضة إىل الرجل ويـشترط عليـه أن ال ميـر         
به بطن واد، وال يبتاع به حيوانًا، وال حيمله يف حبـر، فـإن فعـل شـيئًا مـن                    

  .فإذا تعدى أْمره ضمنه من فعل ذلك: قال. ذلك فقد ضمن املال
 ودليلها ما رواه عبد اهللا بـن عمـر رضـي اهللا عنـهما               اقاةاملس: وخامسًا

 متفـق   »َأْهَل َخْيَبَر ِبَشْطِر َمـا َيْخـُرُج ِمـْن َثَمـٍر َأْو َزْرعٍ               اهللاِ وُلُس رَ َعاَمَل«: قال
  .عليه
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£⎯èδθ è?$t↔ sù £⎯èδ u‘θã_ é& (  ] َرَجأَْتاْس«:  وما روي عن عائشة أهنا قالت]٦الطالق 
 ِهْيلَا إَِعفََد َوِهِمْو قَينِى ِدلَ َعَوُهيتاً َورِّياً ِخاِد َهلَِيي الدِّنِ َبْنالً ِمُج َر  اِهللاولُُسَر
  . أخرجه البخاري»الٍَي لَالِث ثََدْع َبرٍْو ثَاَر غَاُهَداَعَوا َوَمهِْيَتلَاِحَر

َوِفـي الرَِّكـاِز    «: الـسالم و  الـصالة  ودليلـه قولـه عليـه      الركاز: وسابعًا
  . متفق عليه من حديث أيب هريرة»اْلُخُمُس
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 وهـو  للتملـك  األول الـسبب  أدلـة  هـي  السبع للحاالت األدلة فهذه
  .العمل

 ÞΟä3Š: اىلــه تعــ، ودليله قولاين فهو اإلرثــبب الثــأما الس Ï¹θãƒ ª! $# 
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x8t s? (  ] وسائر نصوص اإلرث من آيات وأحاديث]١١النساء .  
 ودليله دليـل النفقـة مـن        هو احلاجة للمال ألجل احلياة    : والسبب الثالث 

 الكسب فعًال، كمن كـان صـغريًا، أو         كوهنا واجبة له إذا كان عاجزًا عن      
. ال يستطيع العمل، أو حكمًا كمن ال جيد عمـًال وهـو قـادر علـى العمـل              

فأدلة ذلك دليـل    . فالشرع أوجب نفقته على األقارب، مث على بيت املال        
  .على أنه ميلك هذا املال الذي يأخذه نفقة أي يأخذه ألجل احلياة

 كإقطاع األراضي،  للرعيةهلاإعطاء الدولة من أموا: والسبب الرابع
ودليل اإلقطاع ما . اع الديون، أو إلعانة الزّرادوكإعطائها ماًال لسد
 أخرجه أبو »َعَمْج َأيَقِق الَعُهَعَطْق َأ  اِهللاوَلُس َرنََّأ«: روي عن بالل املزين

  اِهللاوُلُس َرَعَطْقَأ«: ي عن عمرو بن شعيب قالور، وما عبيد يف األموال
اخلراج أبو يوسف يف كتاب أخرجه»ضًاْر َأِةَنْيَه ُجْو َأِةَنَيْز ُمْنِماسًا  َن  ،

 فاهللا جعل من أسهم الزكاة املدينني ،وأما إعطاؤهم ماًال لسداد الديون
⎫⎦ t: قال ÏΒ Ì≈tó ø9$# uρ  ] والرسول ]٦٠التوبة ،يََّلَعنًا َفْي َدَكَر َتْنَمَف«:  قال ،
 ومعىن قول  متفق عليه من حديث أيب هريرة،»ِهِتَثَرَوِلاًال َف َمَكَر َتْنَمَو

وأما إعطاء .  أي على الدولة، أي على بيت املال»يََّلَعَف«الرسول 
الفالحني ماًال للزراعة فقد أعطى عمر بن اخلطاب من بيت املال 
للفالحني يف العراق أمواًال أعاهنم هبا على زراعة أرضهم وسد هبا حاجتهم 

  .م، ومل ينكر عليه منكر مع أنه مما ينكر فكان إمجاعًادون أن يستردها منه
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اإلقطاع، وأخذ املال لـسداد الـدين، وأخـذ         : فهذه األحوال الثالثة  
وكـل مـا كـان مـن املباحـات،          . املال إعانة للزراعـة، مـن أسـباب امللـك         

ولإلمام أن يصرف املال له برأيه واجتهاده، فإن من يصرف له املال ميلكه             
  .هبذا اإلعطاء

هو األموال الـيت يأخـذها األفـراد دون مقابـل مـال أو            : ما السبب اخلامس  أ
  :مخسة أحوال فيشمل جهد،

فقد . صلة األفراد بعضهم بعضًا، كاهلدية، واهلبة، والوصية      : أحدها
 ... َغـْزَوَة َتُبـوكَ    َغَزْوَنـا َمـَع النَِّبـيِّ       «: روي عن أيب محيـد الـساعدي قـال        

 فهـو   خرجـه البخـاري،    أ » َبْغَلًة َبْيَضاَء َوَكَساُه ُبْرًدا    لنَِّبيِّ  َوَأْهَدى َمِلُك َأْيَلَة لِ   
 »َتَهـاَدْوا َتَحـابُّوا   «: وقـال عليـه الـصالة والـسالم       . دليل على جواز اهلديـة    

 وكـذلك أخرجـه     ،أخرجه البخاري يف األدب املفرد من طريق أيب هريـرة         
 َيْرِجـْع   َال «: ممـا يـدل علـى إباحـة اهلديـة، وقـال              البيهقي من طريقـه،   

 أخرجه ابن ماجه مـن طريـق عمـرو بـن       » اْلَواِلَد ِمْن َوَلِدهِ   َأَحُدُكْم ِفي ِهَبِتِه ِإالَّ   
اْلَعاِئـُد ِفـي ِهَبِتـِه      «: الـسالم و  الـصالة   وقال عليـه   .يب عن أبيه عن جده    عش

.  مما يدل على إباحـة اهلبـة        متفق عليه من طريق ابن عباس      »َكاْلَعاِئِد ِفي َقْيِئهِ  
 »ٌريِث َكـ  ُثُلـ الثُّ وَ ،ِثُلالثُّ بِ ِصْوَأ«: السالم لسعد بن مالك   و  الصالة عليهوقال  

  .فهو دليل على إباحة الوصية. متفق عليه من طريق سعد
استحقاق املال عوضًا عن ضرر، كدية القتيل، : األحوالوثاين 
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  وقال. أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان واحلاكم»ِلِب اِإلَن ِمٌسْمَخ

 اِإلِبِل ِلُكلِّ ِفي ِدَيِة اَألَصاِبِع اْلَيَدْيِن َوالرِّْجَلْيِن َسَواٌء َعْشٌر ِمْن« : اهللا رسول



 ٣٥

 حسن حديث:  وقال من طريق ابن عباس، أخرجه الترمذي»ُأْصُبٍع
فهذه الدية .  البيهقي يف كتاب أيب بكر بن حممد وأخرج حنوه.صحيح

  .للقتيل ميلكها أهله ودية العضو ميلكها صاحبه
 (#θ: استحقاق املهر وتوابعه قال تعاىل: ألحوالوثالث ا è?#u™ uρ u™!$ |¡ ÏiΨ9 $# 

£⎯Íκ ÉJ≈ s% ß‰|¹ \' s#øt ÏΥ 4  ] فتملك صداقها مبجرد العقد]٤النساء .  
َمـا َكـاَن   «:  عن اللقطـة فقـال     اللقطة فقد سئل    : حوالورابع األ 

ِمْنَها ِفي َطِريِق اْلِميَتاِء َأْو اْلَقْرَيِة اْلَجاِمَعِة َفَعرِّْفَها َسَنًة َفـِإْن َجـاَء َطاِلُبَهـا َفاْدَفْعَهـا ِإَلْيـِه         
 أخرجه أبو داود من طريـق عبـد اهللا بـن عمـرو بـن                » َلْم َيْأِت َفِهَي َلكَ    َوِإْن

قال رسـول   :  وعن عياض بن محار قال     .الطريق املسلوكة : اءت واملي العاص،
َمْن َوَجَد ُلَقَطًة َفْلُيْشِهْد َذَوْي َعْدٍل َوْلَيْحَفْظ ِعَفاَصَها َوِوَكاَءَها َفِإْن َجاَء            «:اهللا  

 » َيْكُتْم َوُهَو َأَحقُّ ِبَها َوِإْن َلْم َيِجْئ َصاِحُبَها َفِإنَُّه َماُل اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُءَصاِحُبَها َفَال
  .فاللقطة ميلكها من التقطها بشروطها ،أخرجه أمحد بإسناد صحيح

. تعويض اخلليفـة، واملعـاونني، والـوالة، وسـائر احلكـام          : وخامسها
 :بلغين عن زيد بـن أسـلم أنـه قـال      :  قال ،بن هشام يف السرية   اأخرج  فقد  

 اٌبَت ِعاَمَق، َفمًاَهْر ِدٍمْو َيلَّ ُكُهَقَز َرَةكَّى َمَل َعٍدْيَس ُأَن ْباَبَت ِع يُِّب النََّلَمْعَتا اْسمََّل«
ي ِنَقَز رَ ْدَق فَ ،ٍمَهْرى دِ َل عَ اَع جَ ْن مَ َدِب كَ  اهللاُ اَعَج أَ ،اُسا النَّ َهيُّا أَ َي: اَلَقَف اَس النَّ َبَطَخَف
 ى ابن سعد يف الطبقـات  ورو .»ٍدَحى أَ َل إِ ٌةاَج حَ َي بِ ْتَسْيَل فَ ،ٍمْو يَ لَّمًا كُ َهْر دِ اُهللا

ى َلـ يـًا إِ اِد َغَحَبْصـ  َأٍرْكـ و بَ ُبـ  أَ َفِلْخُتا اْسـ  مَّـ َل«: ، قال بإسناد مرسل رجاله ثقات   
 اِحرَّ اجلَ ُن بْ َةَدْيَبو عُ ُبَأ وَ اِبطََّخ الْ ُن بْ ُرَم عُ ُهَيِقَل فَ ،اَه بِ ُرِجتَّ يَ واٌبْث أَ ِهِسْأَرى  َل عَ ،وِقالسُّ
ي؟ اِلَيـ  ِعُمِعـ ْط ُأَنْيـ  َأْنِمـ َف: اَل؟ َقـ َنيِمِلْسُمـ  اْلَرْمـ يَت َأ ُولِّْدَقا وَ َذَه ُعَنْص تَ َفْيَك: اَلَقَف
 أخرجـه ابـن حجـر يف فـتح     »اٍة َشـ َرْط َشٍمْو يَ لَّ كُ ُهوا لَ ُضَرَف فَ ،َك لَ ُضِرْف نَ :اواُلَق
 مـن  إمجاعـاً  ذلـك  فكـان  .الرايـة  نـصب  يف الزيلعـي  حنـوه  وأخرج لباري،ا
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فهذا التعويض للخليفة، والوالة، والعمال،     . الصحابة على تعويض اخلليفة   
فهو من أسباب امللك وليس هو أجرة فال يدخل يف بـاب إجـارة              . ميلكونه
  .األجري

 هي اليت يشملها السبب اخلامس من أسباب       ة اخلمس الوحفهذه األ 
وهــذه األدلــة علــى أســباب امللــك اخلمــسة هــي أدلــة قــد ثبــت  . امللــك

هــا، وهــي اإلذن الــشرعي غَري للملــك أســباٌبوجــد تباالســتقراء أنــه ال 
وما عـدا هـذه األسـباب اخلمـسة فهـي أسـباب لتنميـة امللـك،                 . بالتملك

وهبذا تظهر أدلة   . كالتجارة، والصناعة، والزراعة، وليست أسبابًا للتملك     
  .هذه املادة

التصرف بامللكية مقيد بـإذن الـشارع، سـواء أكـان تـصرفًا             : ١٣٢املادة  
فيمنـع الـسرف والتـرف      . باإلنفاق أم تصرفًا بتنميـة امللـك      

والتقتري، ومتنع الـشركات الرأمساليـة واجلمعيـات التعاونيـة          
ــا والغــنب    ــع الرب ــشرع، ومين ــة لل ــامالت املخالف وســائر املع

  . ذلكالفاحش واالحتكار والقمار وما شابه
دليلها هو دليل إنفاق املال، ودليل التصرفات القولية به مثل البيع 

,÷ : أما دليل اإلنفاق فقال تعاىل. واإلجارة وغريها، وهي أدلة تنميته ÏΨã‹ Ï9 
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. وحدد كيفيتها. مبعامالت معينة، من بيع، وإجارة، وشركة، وحنو ذلك
 َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َمْن َعِمَل َعَمًال« :السالمو  الصالةقال عليه. وحرم ما سواها

، فهذا التحديد من طريق عائشة رضي اهللا عنها أخرجه مسلم »َفُهَو َردٌّ
للمعامالت بكيفية خمصوصة، والنهي عن معامالت معينة هنيًا صرحيًا، هو 

  .تقييد للتصرف بتنمية امللك بإذن الشارع
فهناك تصرفات ورد األمر هبا على وجه خمصوص حمدد، ووردت 

عاملة وعلى شروط صحتها النصوص الشرعية على شروط انعقاد امل
القيام هبا على الوجه الذي جاء به أن يكون الواجب  ف،بشكل جازم

النص الشرعي، وأن يكون مستوفيًا مجيع شروط االنعقاد ومجيع شروط 
فإذا جاءت خمالفة ملا جاء به النص أو . الصحة اليت جاء هبا النص الشرعي

غري مستوفية شروط االنعقاد وشروط الصحة فقد خالفت الشرع، 
 انعقاد، شروَطهي كانت الشروُط اليت مل تستوفها طلة إذا فكانت إما با

 وإمنا انعقادالشروط اليت مل تستوفها ليست شروط ا فاسدة إذا كانت وإم
وهذا البطالن والفساد . ا جاء الشرع باألمر به أو بالنهي عنهمل هي خمالفة

ثال  م.مث وهو ارتكاب إل،وامر اهللا ونواهيه أي خمالفة أل،خمالفة للشرعهو 
 ،ذلك العقد الشرعي، فقد أمر الشارع فيه أن يكون بني عاقدين اثنني

 متفق عليه من طريق ابن عمر »اْلَبيَِّعاِن ِباْلِخَياِر«: السالمو  الصالةقال عليه
 »َأَنا َثاِلُث الشَِّريَكْيِن«:  وقال تعاىل يف احلديث القدسي.وحكيم بن حزام

 وأمر أن .صححه ووافقه الذهيبأخرجه أبو داود من طريق أيب هريرة و
عاقدين، : فإذا مل يستوف العقد هذه الشروط. يكون بإجياب وقبول

وإجياب وقبول، يف معاملة من املعامالت بطل العقد ومل ينعقد، وكان 
م، إذ تعترب هذه مث وفعًال حلراابًا إلالتصرف احلاصل يف هذه املعاملة ارتك
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ك شركات املسامهة، فإهنا تتم من مثال ذل.  الشرع عنهىاملعاملة مما هن
فبمجرد توقيع الشخص على شروط الشركة يصري . جانب واحد

شريكًا، ومبجرد شراء الشخص للسهم يف الشركة يصري شريكًا، فهي 
. عند الرأمساليني من قبيل اإلرادة املنفردة كالوقف والوصية يف اإلسالم

س فيها إجياب فليس يف شركة املسامهة عاقدان بل متصرف واحد، ولي
والشركة شرعًا ال بد أن تكون بعقد بإجياب . وقبول بل إجياب فحسب

وقبول من عاقدين مثلها مثل البيع واإلجارة والنكاح وما شاكل ذلك من 
. ولذلك مل تنعقد شركة املسامهة فكانت باطلة وكانت حرامًا. العقود

رك ما أمر اهللا به فإهنا ملخالفتها للشرع تعترب مما هنى الشرع عنه، ففيها ت
،  وفيها فعل ملا هنى اهللا عنه وهو خمالفة أمره،من شروط انعقاد الشركة

› Í‘x: قال تعاىل ós uŠù= sù t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ àÏ9$ sƒ ä† ô⎯tã ÿ⎯ Íν ÍöΔ r&  ] فكان القيام هبا ]٦٣النور 
مث وفعًال حلرام فكانت من املعامالت احملرمة شرعًا ألن كل عقد ارتكابًا إل
ومثال ذلك أيضًا التأمني على احلياة أو على البضاعة أو على . رامباطل ح

املمتلكات، فإنه تعهد من شركة التأمني بأن تعوض عليه عني ما خسره أو 
مثنه بالنسبة للبضاعة أو املمتلكات، أو مبلغًا من املال بالنسبة للحياة وما 

صول وذلك حني ح. هو مثلها مثل التأمني على عضو من أعضاء اجلسم
فليس يف هذا التأمني . حادث ما يعينانه خالل مدة معينة مقابل مبلغ معني

مضمون عنه وال ضم ذمة إىل ذمة، إذ ال يوجد أحد قد ضمنته الشركة 
وضمت ذمتها إىل ذمته، وال يوجد يف هذا التأمني حق مايل للمؤمن عند 

إذ ليس للمؤمن حق مايل عند أحد . أحد قد التزمته شركة التأمني
وهذا التأمني هو ضمان، والضمان شرعًا هو . وجاءت الشركة وضمنته

ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه يف التـزام احلق، فال بد فيه من 
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ضم ذمة إىل ذمة، وال بد فيه من ضامن ومضمون عنه  ومضمون له، وال 
وهذه شروط انعقاد وشروط . بد أن يكون ضمانًا حلق ثابت يف الذمة

ضمان، وما دام عقد التأمني مل يستوف هذه الشروط الشرعية صحة يف ال
 ،مث وفعًال حلراممًا، فكان القيام به ارتكابًا إلفهو باطل شرعًا وكان حرا

فهذه . فكان من املعامالت احملرمة شرعًا، ألن كل معاملة باطلة حرام
ة خمصوصة وشروط ييفمان قد حددت بكالتصرفات مثل الشركة والض

ص شرعية فوجب التقيد هبا، وهذا دليل على أن التصرف خمصوصة بنصو
وهناك تصرفات ورد النهي عنها صرحيًا، . بتنمية امللك مقيد بإذن الشارع

كالغنب الفاحش، ملا روي عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رجًال 
 متفق »َبَة ِخَالِإَذا َباَيْعَت َفُقْل َال«:  أنه خيدع يف البيوع فقالذكر للنيب 

  وقال عليه،اخلديعة:  واخلالبة بكسر اخلاءعليه من طريق ابن عمر،
  أخرجه»َبُة ِلُمْسِلٍم َتِحلُّ اْلِخَالَبٌة َوَالِت ِخَالَبْيُع اْلُمَحفََّال«: السالمو الصالة
 شيبة أيب بن رواه قدو،  من طريق عبد اهللا بن مسعود وابن ماجهأمحد
لذلك كان الغنب  .صحيح بإسناد سعود على ابن مموقوفًا الرزاق وعبد

َمْن اْحَتَكَر َفُهَو «: وكاالحتكار لقوله عليه الصالة والسالم. الفاحش حرامًا
وكالقمار .  أخرجه مسلم من طريق معمر بن عبد اهللا العدوي»َخاِطٌئ
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 امللك بتنمية للتصرف تقييدًا وأمثاهلا النهي الصريح عن هذه التصرفات
املعامالت وأمثاهلا، وهذا أيضًا دليل على أن التصرف  هذه يف يكون ال بأن

  .بتنمية امللك مقيد بإذن الشارع
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األرض العشرية هي اليت أسلم أهلها عليهـا، وأرض جزيـرة           : ١٣٣املادة  
العرب، واألرض اخلراجية هي اليت فتحت حربـًا أو صـلحًا           

واألرض العــشرية ميلــك األفــراد مــا عــدا جزيــرة العــرب، 
رقبتها ومنفعتها، وأما األرض اخلراجية فرقبتها ملك للدولـة     
ومنفعتـها ميلكهــا األفــراد، وحيــق لكــل فــرد تبــادل األرض  
العشرية ومنفعة األرض اخلراجية بالعقود الـشرعية وتـورث         

  .عنهم كسائر األموال
لمني إذا دليلــها هــو أن األرض مبنـــزلة املــال، تعتــرب غنيمــة للمــس 

وهذه هي األرض اخلراجية، فتكـون      . أخذت فتحًا باحلرب كسائر الغنائم    
رقبتها ملكًا لبيت املال، وأما إذا أسلم أهلها عليهـا فإهنـا تكـون كـأموال                

  . املسلمني ملكًا هلم، ميلكون رقبتها وهذه هي األرض العشرية
ث حفص بـن    أما دليل كون األرض غنيمة كسائر األموال فقد حدَّ        

 َمَلْسـ  أَ ْنيَم فِ   اهللاِ وُلُسى رَ َضَق«:  أيب ذئب عن الزهري قال      ابن ياث عن غ
 ْم َلـ  ْمُهنَّ، ألَ َنيِمِلْسُمْل لِ ٌءْيا فَ َهنَِّإ، فَ ُهَضْر أَ الَّ إِ ُهاَلَم وَ ُهَم دَ َزَرْح أَ ْد قَ ُهنَّ أَ ِنْيَرْحَب الْ ِلْه أَ ْنِم
   .بن آدم اج ليحىيكتاب اخلر »وَنُعِنَتْم ُمْمُهوا َوُمِلْسُي

 فألن اخلالف ،وأما كوهنا مل تقسم على احملاربني كسائر الغنائم
 باللالزبري وعمر يف أرض مصر، وبني الذي حصل على هذا احلكم بني 

قوى، وأيده األ يف احلالتني هوكان دليل عمر  ،وعمر يف أرض العراق
أن  فالزبري رأى يف أرض مصر ملا افتتحت ،عشرة من األنصار واملهاجرين

 وكتب عمرو بن العاص تكون كاألموال املنقولة تقسم على احملاربني،
ا َهرَِّقَأ«و بن العاص  وأجاب عمَر ولكن عمر أىبوايل مصر لعمر بذلك،
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.  أي أن تكون ملكًا للمسلمني ما تناسلوا»ِةَلَب اَحلُلَبا َحَهْن ِمَوُزْغى َيَتَح
احملاربني، فكتب أي أن تقسم على  كذلك، يف أرض العراقرأى وبالل 
واترك األرضني واألهنار لعماهلا ليكون «: فأجابه عمرلعمر،  بذلك سعد

ذلك يف أعطيات املسلمني، فإنا لو قسمناها بني من حضر مل يكن ملن 
 رواه أبو عبيد يف األموال، وأبو يوسف يف اخلراج، وحيىي »بعدهم شيء

ة عمر يف ذلك وقد كانت حج. بن آدم يف اخلراج عن يزيد بن أيب حبيب
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⎪⎥ š:  خلط هبم غريهم فقالفهذه لألنصار خاصة، مث مل يرض حىت Ï% ©!$# uρ 

ρâ™!% y` .⎯ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷è t/  ] فكانت هذه عامة ملن جاء بعدهم، فقد ]١٠احلشر ،
فهذا دليل عمر على أن األرض اليت مل يسلم . صار الفيء بني هؤالء مجيعًا

 واإلمام .أهلها عليها وتفتح تكون ملكًا جلميع املسلمني إىل يوم القيامة
فأرسل إىل عشرة  فاختلفوا، املسلمني استشار وقد .للناس منفعتها ميلك

من األنصار، مخسة من األوس ومخسة من اخلزرج، من كربائهم 
حبس أرضني بعلوجها، أوقد رأيت أن «: كان مما قاله هلمو. وأشرافهم

وأضع فيها اخلراج، ويف رقاهبم اجلزية يؤدوهنا، فتكون فيئًا للمسلمني 
أرأيتم هذه الثغور ال بد هلا من رجال . عدهماملقاتلة والذرية من ب

يلزموهنا، أرأيتم هذه املدن العظام كالشام واجلزيرة والكوفة والبصرة 
فمن أين يعطى . ومصر ال بد هلا أن تشحن باجليوش وإدرار العطاء هلم



 ٤٢

 رواه أبو يوسف يف كتاب »هؤالء إذا قسمت األرضون والعلوج؟
فاستشهاد .  فنعم ما قلت وما رأيت،أيك الرأي ر: فقالوا مجيعًا،اخلراج

عمر باآلية، وبعلة إبقاء األرض بأهنا غلة دائمة لبيت املال، استشهاد 
بدليل قوي، ولذلك كانت األرض اليت تفتح فتحًا أرضًا خراجية، تبقى 

 سواٌءاألرض، حكم هو وهذا . رقبتها ملكًا لبيت املال، وينتفع أهلها هبا
 فتحت صلحًا كمدينة بيت املقدس، إال م أعنوة كأرض العراق،فتحت أ

  : ينظرلحًا صيف حالة الفتح أنه 
، أي   يف األرض  ليـه اشترطوا يف عقد الصلح شرطًا منـصوصًا ع       فإن  

حلوا عليـه،   وفيجب أن يعاملوا على ما صـ       ،كان الصلح على خرج معلوم    
 ْمِهاِئَنـ ْبَأ وَ ْمِهِسُفْن أَ وَن دُ ْمِهاِلَوْمَأ بِ ْمُكوَنُقتََّيمًا فَ ْو قَ وَنُلاِتَق تُ ْمُكلََّع لَ ْمُكنَِّإ «:لقوله  

قـال أبـو   » ْمُكـ  َللُِّح َي َالُهنَِّإ، َفَكِل َذَقْو َفُهْنوا ِمُذُخْأ َتَال فَ ٍحْلى صُ َل عَ ْمُكوَنُحاِلَصُيَو
إن السنة يف أرض الصلح أن ال يزاد على وظيفتـها           : عبيد يف هذا احلديث   

 َالَفـ  «:ى أكثـر مـن ذلـك، لقولـه          ، وإن قـووا علـ      عليها اليت صوحلوا 
 رواه أبـو عبيـد يف األمـوال، وهـو           »ْمُكـ  لَ لُِّح يَ  الَ ُهنَِّإ، فَ َكِل ذَ َقْو فَ ُهْنوا مِ ُذُخْأَت

وإن كان يف إسناده جمهول إال أن الصحابة رضوان اهللا عليهم قد التزمـوا               
ى َواْلُمـْسِلُموَن َعَلـ    «يف أرض الصلح مبـا صـوحلوا عليـه، كمـا أن احلـديث             

الذي أخرجه الترمـذي، وقـال      »  َأْو َأَحلَّ َحَراًما   ًال َشْرًطا َحرََّم َحالَ   ُشُروِطِهْم ِإالَّ 
 َعْبـِد اللَّـِه ْبـِن َعْمـِرو ْبـِن َعـْوٍف        ْبـنِ َكـِثريِ عنه حسن صحيح، من طريـق   

   . ينطبق هنا كذلك َعْن َأِبيِه َعْن َجدِِّهاْلُمَزِنيِّ
كمـا حـصل يف بيـت املقـدس فإهنـا           أما إن مل يشترطوا فيهـا شـيئًا         و

  . تعامل معاملة األرض املفتوحة عنوة، ألهنا تكون فيئًا للمسلمني
وهذا كله يف غري جزيرة العرب، أما جزيرة العرب فإن مجيع 



 ٤٣

 فتح مكة عنوة وترك أرضها أراضيها أراض عشرية، ألن النيب 
ـزلة وألن اخلراج على األرض مبن. ألهلها، ومل يوظف عليها اخلراج

اجلزية على الرؤوس، فال يثبت يف أرض العرب، كما مل تثبت اجلزية يف 
: يفـالم أو الســم إال اإلســل منهــألن مشركي العرب ال يقب. رقاهبم
 öΝ åκ tΞθ è= ÏG≈ s)è? ÷ρr& tβθ ßϑ Î= ó¡ç„ (  ]ولذلك كانت أرضهم عشرية . ]١٦  الفتح

  .وليست خراجية، كأي أرض أسلم أهلها عليها
وهو أن تأخذ الدولة من الزارع  ، العشرية فيها الزكاةواألرض

لألرض عشر الناتج الفعلي، إن كانت تسقى مباء املطر سقيًا طبيعيًا، 
ت األرض تسقى بالساقية، وتأخذ نصف العشر عن الناتج الفعلي، إن كان

قال عليه الصالة : روى مسلم عن جابر قال.  سقيًا اصطناعيًاأو غريها
 َوِفيَما ُسِقَي ِبالسَّاِنَيِة ِنْصُف ،ا َسَقْت اَألْنَهاُر َواْلَغْيُم اْلُعُشوُرِفيَم«: والسالم
وهذا العشر يعترب زكاة، ويوضع يف بيت املال، وال يصرف إّال . »اْلُعْشِر
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أخرج احلاكم والبيهقي والطرباين من حديث أيب موسى . ]٦٠  التوبة[

:  فقال، يعلمان الّناس أمر دينهم،إىل اليمن ا النيب  حني بعثهم،ومعاذ
  .»ِرْمالتَّ َو،يِبِبالزَّ َو،ِةَطْنِحاْل َو،ِريِع الشَّ:ِةَعَبْر اَألِهِذ َهْن ِمالَّ ِإَةَقَدا الصََّذُخْأ َتَال«

هـو أن تأخـذ الدولـة مـن         و  األرض اخلراجية، ففيهـا اخلـراج،      وأما
ــاً  ــدرًا معين ــدره،صــاحب األرض ق ــاج األرض   ، تق ــدده، حبــسب إنت وحت

 ،ويقـدر علـى األرض بقـدر احتماهلـا        . يالتقديري عادة، ال اإلنتاج الفعلـ     
وُيَحصَّل اخلـراج كـل سـنة    . حىت ال ُيظَلم صاحُب األرض، وال بيُت املال  



 ٤٤

 مل تزرع، وسـواء أخـصبت       مزرعت األرض أ  أمن صاحب األرض، سواء     
ن ميمون وحارثة بـن  أخرج أبو يوسف يف اخلراج عن عمرو ب    .  أجدبت مأ

 عثمـان بـن   )رضي اهللا تعـاىل عنـه     (بعث عمر بن اخلطاب     « :، قال مضرب
حنيف على السواد، وأمره أن ميسحه، فوضع على كـل جريـب عـامٍر أو             

ث احلجاج بن أرطـأة عـن ابـن     وحدَّ .» درمهًا وقفيزاً  ، مما يعمل مثله   ،غامٍر
ان،  مسح الـسواد، مـا دون جبـل حلـو          أن عمر بن اخلطاب     «عوف  

 أو عامٍر أو غامٍر ينالـه املـاء بـدلو أو بغـريه، ُزرع     فوضع على كل جريب     
   .ج أخرجه أبو يوسف يف اخلرا» درمهًا وقفيزًا واحدًا،ُعّطل

ألن اخلــراج اســم ذلك وجعــل اخلــراج علــى األرض اخلراجيــة، فــ
 أخرجـه أمحـد     »اْلَخـَراُج ِبالـضََّمانِ    «:للكراء والغلة، ومنه قـول الـنيب        

 السنن وقال الترمذي حسن صحيح، وكذلك صححه احلـاكم          وأصحاب
، واألرض هنا ملك لبيـت املـال، فتعطـى للنـاس لالنتفـاع            ووافقه الذهيب 

هبا، ويضرب عليها قدر معلوم من املال سنويًا، فهو مبنـزلة الكراء عليهـا،             
  .ولذلك يرجع تقديره للخليفة، ولكن ال يزيد عما حتتمل األرض

ت املال يف غري بـاب الزكـاة، ويـصرف علـى            ويوضع اخلراج يف بي   
  . مجيع الوجوه اليت تراها الدولة، كما يصرف سائر املال

واألرض اليت فتحت َعنوة وضرب عليها اخلراج يبقى خراجها أبـد      
  ألّن صـفتها   ؛الدهر، فإن أسلم أهلها أو باعوها إىل مسلم مل يـسقط خراجهـا            

ن، ووجب علـيهم دفـع العـشر        من كوهنا فتحت َعنَوًة باقية إىل آخر الزما       
 ألّن اخلراج حـق وجـب علـى األرض، والعـشر حـق وجـب                ؛مع اخلراج 

 ألهنمـا   ؛على ناتج أرض املسلم باآليات واألحاديث، وال تنايف بني احلقـني          
 علـى عـدم اجلمـع بـني       ،وأما ما استدل به األحناف    . وجبا بسببني خمتلفني  



 ٤٥

ال جيتمـع عـشر   ( : من حديث يروونه عن رسول اهللا ،العشر واخلراج 
 فإّنه ليس حبديث، ومل يثبته احلفاظ أنه مـن كـالم            )وخراج يف أرض مسلم   

  .الرسول 
 ممـا جتـب فيـه       ،دأ بـأداء اخلـراج، فـإن بقـي بعـد أداء اخلـراج             ـوُيب
 ُتخرُج منه الزكاة، وإن مل يبلغ       ، ما َيبُلُغ النصاب   ، من زروع ومثار   ،الزكاة
  . فال زكاة عليه،النصاب

املـسلم إذا ملـك أرضـًا عـشرية، فعليـه الزكـاة علـى               وهكذا فـإن    
 فعليه اخلـراج  ، وإذا ملك أرضًا خراجية  »العشر أو نصف العشر   «وجهها  

  .  وكذلك الزكاة، أي العشر أو نصف العشر
وأما الكافر فـإذا ملـك أرضـًا خراجيـة فعليـه اخلـراج، وإذا ملـك                 

ن ختلـو عـن     اخلـراج ال العـشر ألن األرض ال يـصح أ          فعليه  أرضًا عشرية   
  .وظيفة، وملا كان الكافر ليس من أهل العشر تعني اخلراج

 مل يـسبق أن ضـرب اخلـراج         ،ومن أحيا أرضًا ميتة يف أرض اخلراج      
 إذا أحياهـا مـسلم، وتكـون    »فيهـا الزكـاة  «تصبح أرضـًا عـشرية      ،عليها

  .  إذا كان الذي أحياها من أهل الذمة»عليها خراج«أرضًا خراجية 
 ميتة يف أرض اخلراج، سبق أن وضع عليها اخلـراج  ومن أحيا أرضاً  

فإهنـا تكـون أرضـًا خراجيـة، سـواٌء أكـان            قبل أن تتحول إىل أرض ميتة،       
  .الذي أحياها مسلمًا أم من أهل الذمة
وأمـا إذا كـان للـسكىن، أو إلقامـة          . هذا إذا كان اإلحيـاء للـزرع      

 ال فـرق يف      فإّنه ال عـشر فيهـا وال خـراج،         ، أو خمازن، أو حظائر    ،مصانع
 وأرض اخلراج، فإن الصحابة الذين فتحوا العـراق     ،ذلك بني أرض العشر   

 والفسطاط، ونزلوهـا أيـام عمـر بـن     ، والبصرة،ومصر قد اختطوا الكوفة 



 ٤٦

اخلطاب، ونزل معهم غريهم، ومل يضرب عليهم اخلراج، ومل يدفعوا زكـاة       
  .  ألّن الزكاة ال جتب على املساكن واملباين؛عنها

ألهنـا  ية حيق تبادهلا وتـورث عـن مالكهـا          لعشرية واخلراج األرض ا و
وهـو بالنـسبة    . ملك حقيقـي ملالكهـا فتنطبـق عليهـا مجيـع أحكـام امللـك              

لألرض العشرية ظاهر، أما بالنسبة لألرض اخلراجية فإن ملكيتها كملكية          
 وال فـرق بينـهما إال يف        ،األرض العشرية سواء بسواء مـن حيـث امللكيـة         

أحدمها بالنسبة لعـني مـا ميلـك، والثـاين بالنـسبة ملـا              : بأمرين اثنني فحس  
أما بالنسبة لعني ما ميلـك فـإن مالـك األرض العـشرية            . جيب على األرض  

ميلك رقبتها ومنفعتها، ومالـك األرض اخلراجيـة ميلـك منفعتـها فقـط وال             
ويترتـب علـى هـذا أن مالـك األرض العـشرية إذا أراد أن             . ميلك رقبتـها  

ميلكها فإنه يستطيع ذلك يف أي وقت يشاء، ألنـه ميلـك         يوقف أرضه اليت    
وأما مالـك األرض اخلراجيـة إذا أراد أن يوقـف أرضـه             . عينها أي رقبتها  

الـيت ميلكهـا فإنـه ال يـستطيع ذلــك، ألن الوقـف يـشترط فيـه أن يكــون        
الواقف مالكًا لعني ما يقفه، ومالك األرض اخلراجية ال ميلك عـني األرض           

  . ميلك منفعتها، ألن رقبتها ملك لبيت املالأي رقبتها وإمنا 
وأما بالنسبة ملا جيب عليه يف األرض فإن األرض العشرية جيب فيها            

، أي جتب فيها الزكاة علـى عـني اخلـارج إذا بلـغ               أو نصف العشر   العشر
وأما األرض اخلراجية فيجب فيها اخلراج، أي املقدار الـذي تعينـه            . نصابًا

ــة ســنوي ــا، ســالدول ــزرعأواء ًا عليه ــتأ ،زرعــت أم مل ت  ،نبتــت أم مل تنب
هـذان األمـران فحـسب مهـا اللـذان يفتـرق فيهمـا              . أخصبت أم أجدبت  

حكم األرض اخلراجيـة عـن األرض العـشرية، ومـا عـدامها ال يوجـد أي                 
ذا حيـق   ا واحدة هي أحكـام ملكيـة املـال، وهلـ          م فإن أحكامه  ،فرق بينهما 



 ٤٧

ع أنواع التصرفات الـشرعية      خراجية جبمي  وتبادل األرض عشرية كانت أ    
  .من عقود وغريها، وتورث عن مالكها كسائر األموال

األرض املوات متلك باإلحياء والـتحجري، وأمـا غـري املـوات            : ١٣٤املادة  
  .فال متلك إال بسبب شرعي كاإلرث والشراء واإلقطاع

 »لَـهُ َمْن أَْحَيا أَْرًضا َميَِّتـةً فَهِـَي        «: دليلها قوله عليه الصالة الـسالم     
محد والترمذي بـسند    أمرفوعًا  وأخرجه   ، عن عمر   موقوفاً أخرجه البخاري 

َمـْن َأَحـاَط َحاِئًطـا      «: الـسالم و  الـصالة   وقوله عليه  .صحيح من طريق جابر   
 صـححه ابـن اجلـارود      أخرجه أمحد وأبو داود بإسـناد »َعَلى َأْرٍض َفِهَي َلـهُ  

أخرجـه أبـو    » ْمُكـ  لَ َي ِهـ  مَّ ثُ ،ِهوِلُسَرِل وَ  هللاِ ِضْر األَ يُّاِدَع «:، وقوله   والزين
 عبـد  بـن  سامل عن اخلراج يف يوسف أبو وذكر . صحيح  مرسل عبيد بإسناد 

 أرضا ميتـة فهـي لـه،    من أحيا« :املنرب قال على    τاخلطاب   بن عمر أن اهللا
دل تـ  هـذه األحاديـث      وص فـإن نـص    ،»نيوليس حملتجر حق بعد ثالث سن     

ــة إذا أحياهــا  شــخص أو حجرهــا أي جعــل حوهلــا  علــى أن األرض امليت
 تكـن  مل إذا أنـه  ومفهومهـا  لـه،  ملكـاً  حجارة أو سـياجًا أو حائطـًا كانـت        

باإلحياء والتحجري ولو كانت غري مزروعة، أو      ميلكها ال فإنه مواتًا األرض
. غري صاحلة للزرع إال بعد عمل فيها، ولـو مل يكـن هلـا صـاحب معـروف          

لـك إال بـسبب مـن أسـباب التملـك إن      فإن األرض إذا مل تكن مواتًا ال مت 
كان هلا صاحب معروف، وإن مل يكـن هلـا صـاحب معـروف ال متلـك إال                 

أمـا إن كانـت مواتـًا فتملـك     . بإقطاع اخلليفة إياها، فتملك هبذا اإلقطـاع    
واألرض املـوات   . باإلحياء أو بوضع اليد عليها ولو كانت من غري إحيـاء          

 عليها ملك أحد، فلم يظهر فيهـا        هي األرض اليت مل يظهر عليها أنه جرى       



 ٤٨

تأثري شيء من إحاطة أو زرع أو عمارة أو حنـو ذلـك، وال مالـك هلـا وال                   
هذه هي األرض املوات، وما عداها ال يكـون أرضـًا مواتـًا           . ينتفع هبا أحد  

  .ولو كانت ال مالك هلا وال ينتفع هبا أحد

خراجيـة أم   مينع تأجري األرض للزراعة مطلقًا سـواء أكانـت          : ١٣٥املادة  
  .أما املساقاة فجائزة مطلقًا. عشرية، كما متنع املزارعة

أدلتها كثرية وكلها نص يف منع إجارة األرض، فقد روى رافع بـن             
 َفَذَكَر َأنَّ َبْعَض ُعُموَمِتِه َأَتـاُه       ، ُكنَّا ُنَخاِبُر َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَّهِ     «: خديج قال 

 َأْنَفُع َلَنا  اِهللا  َوَطَواِعَيُة َرُسوِل، َعْن َأْمٍر َكاَن َلَنا َناِفعًا َنَهى َرُسوُل اللَِّه  :َفَقاَل
 َمـْن َكاَنـْت َلـُه َأْرٌض    : َقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه    : َقـالَ ؟ َوَمـا َذاكَ : ُقْلَنـا : َقـالَ .َوَأْنَفـعُ 

 أخرجه  »ُبٍع َوال ِبَطَعاٍم ُمَسمًّى    َوال ُيَكاِريَها ِبُثُلٍث َوال ِبرُ     ،ُيْزِرْعَها َأَخاهُ ِلَفْلَيْزَرْعَها َأْو   
 َعاِفـ ا رَ َنْعِمى َسـ  تَّـ سًا حَ ْأ بَ ِةَعاَرَزُماْلى بِ َرا نَ نَّا كُ َم«:  وعن ابن عمر قال    .أبو داود 

 أخرجه ابن قدامة يف املغـين ورواه        »اَهْن عَ   اهللاِ وُلُسى رَ َهَن :وُلُق يَ يٍجِد خَ َنْب
 َعـْن   َنَهى َرُسوُل اللَّـِه     «:  وقال جابر  .مسلم والشافعي مع اختالف يسري    

ــاَبَرِة ــابر،  »اْلُمَخ ــق ج ــن طري ــسلم م ــابرة رواه م ــة، وروى :  واملخ املزارع
كانوا يزرعوهنـا بالثلـث والربـع والنـصف فقـال           : البخاري عن جابر قال   

ُيْمـِسْك   َفـِإْن َلـْم َيْفَعـْل َفلْ       ،َمْن َكاَنْت َلُه َأْرٌض َفْلَيْزَرْعَها َأْو ِلَيْمَنْحَهـا        «:النيب  
 َعـْن    َنَهى َرُسـوُل اللَّـهِ    «: ، وروى أبو داود عن زيد بن ثابت قال        »َأْرَضُه

، » َأْن َتْأُخـَذ اَألْرَض ِبِنـْصٍف َأْو ُثُلـٍث َأْو ُرْبـعٍ         : َقالَ ؟ َوَما اْلُمَخاَبَرةُ  : ُقْلتُ ،اْلُمَخاَبَرِة
 وروى  . متفـق عليـه    » َنَهـى َعـْن ِكـَراِء اْلَمـَزاِرعِ        َأنَّ النَِّبـيَّ    «: وروى رافع 

 : ُقْلتُ ؟ َما َتْصَنُعوَن ِبَمَحاِقِلُكمْ   :َقاَل  َدَعاِني َرُسوُل اللَّهِ  «: ظهري بن رافع قال   
 اْزَرُعوَهـا  ، ال َتْفَعُلـوا   : َقالَ ،َعَلى اَألْوُسِق ِمْن التَّْمِر َوالشَِّعريِ     ْوَأ ،ُنَؤاِجُرَها َعَلى الرُُّبعِ  



 ٤٩

:  قـال   اخلـدري  ، وروى أبـو سـعيد     خاري ومـسلم   أخرجه الب  »َأْو َأْمِسُكوَها 
: لـة ق، واحملا أخرجـه النـسائي ومـسلم     » َعـْن اْلُمَحاَقَلـةِ     َنَهى َرُسوُل اللَّـهِ   «

:  قـال استكراء األرض باحلنطة، ويف صحيح البخـاري أن رسـول اهللا            
ــُه َأْرٌض َفْلَيْزَرْعَهــا َأْو ِلَيْمَنْحَهــا« ، ويف »ْمــِسْك َأْرَضــُه َفــِإْن َأَبــى َفْلُي،َمــْن َكاَنــْت َل

َأْن ُيْؤَخَذ ِلَألْرِض َأْجٌر َأْو       َنَهى َرُسوُل اللَّهِ  «:  من طريق جابر   صحيح مسلم 
 َعْن ِكـَراِء  َنَهى َرُسوُل اِهللا «:  عن أسيد بن ظهري ، ويف سنن النسائي   »َحظٌّ

 َوُكنَّـا  : َقـالَ ، ال: َقـالَ ،َحـبِّ  ِإًذا ُنْكِريَهـا ِبـَشْيٍء ِمـْن الْ    ، َيا َرُسوَل اهللاِ   : ُقْلَنا ،اَألْرِض
 اْزَرْعَهـا َأْو اْمَنْحَهـا      ، ال : َقـالَ  ، َوُكنَّا ُنْكِريَهـا َعَلـى الرَِّبيـعِ       ، ال : َفَقالَ ،ُنْكِريَها ِبالتِّْبنِ 

النهر الصغري، أي الوادي، أي كنا نكريهـا علـى زراعـة            : ، والربيع »َأَخاَك
 وروي أن عبد اهللا بن عمـر        .القسم الذي على الربيع أي على جانب املاء       

 وكانـا قـد شـهدا بـدرًا         يَّمَّـ مسعـت عَ  : لقي رافع بن خـديج فـسأله فقـال        
 وذكـر   أخرجـه مـسلم  » َنَهـى َعـْن ِكـَراِء اَألْرضِ   َأنَّ َرُسوَل اللَِّه    «: حيدثان

  .احلديث وفيه أن ابن عمر ترك كراء األرض
 . عـن تـأجري األرض     فهذه األحاديث صـرحية يف هنـي الرسـول          

والنهي وإن كان يدل على جمرد طلب الترك غري أن القرينة هنا تدل على              
أما بالنسبة لتحرمي املزارعة، فقد أخـرج أبـو داود عـن      . أن الطلب للجزم  

 َفْلَيْأَذْن ِبَحْرٍب ،َمْن َلْم َيَذْر اْلُمَخاَبَرَة«:  يقولمسعت رسول اهللا  : جابر قال 
 وأمـا   .ان واحلـاكم وسـكت عنـه املنـذري         صححه ابن حب   »ِمْن اِهللا َوَرُسوِلهِ  

بالنسبة لكراء األرض مطلقًا فقـد قـالوا للرسـول حـني هنـاهم عـن كـراء                  
ال، مث قـالوا لـه نكريهـا بـالتنب     : األرض، نكريها بـشيء مـن احلـب، قـال     

: ال، مث أكـد ذلـك بقولـه       : نكريها علـى الربيـع فقـال      : ال، مث قالوا  : فقال
هـو  ح فيـه اإلصـرار علـى النـهي و       وهـذا واضـ   . ازرعها أو امنحها أخـاك    



 ٥٠

 هنـاهم عـن كـراء      زم، فـإن الرسـول      واحلديث ظاهر فيه اجلـ    . للتأكيد
األرض على اإلطـالق، فـأرادوا أن يـستثنوا مـن هـذا اإلطـالق حـاالت،         

إذن نكريهـا بـشيء     : فعرضوا أول حالة على الرسول ليبيحها هلـم فقـالوا         
مث عرضـوا حالـة     . ال: من احلب، فأجاهبم الرسول رافضًا ما طلبوا، فقـال        

نكريها بـالتنب فأجـاهبم رافـضًا ذلـك         : ثانية غري األوىل ليبيحها هلم، فقالوا     
مث عرضوا له حالة ثالثة غري احلالتني األوليني ليبيحهـا هلـم            . ال: أيضًا فقال 

كنا نكريها على الربيـع فأجـاهبم للمـرة الثالثـة رافـضًا مـا طلبـوا                 : فقالوا
ك بل حصر كيفيـة التـصرف بـاألرض بواحـدة           مث مل يكتف بذل   . ال: فقال

فهـذا التكـرار يف الـرفض مـع         . »اَكَخـ ا أَ َهْحَن امْ ْوا أَ َهْعَراْز«: من اثنتني فقال  
تنوع احلاالت يدل وحده على أن النـهي للجـزم، مث هـذا احلـصر وحـده                 

 للحـصر،  »اَكَخـ ا َأَهـ ْحَن امْ ْوا أَ َهـ ْعَراْز«: ن قولـه  إأيضًا يدل علـى اجلـزم، إذ        
 يأيت لإلباحة إذا ميكن اجلمع بني االثنني مثل جـالس الُكّتـاب          "أو" وحرف

وأما إذا كان بني شيئني ال      . أو الشعراء، فهو هنا لإلباحة وليس فيه حصر       
ميكن اجلمع بينهما فهو للتخيري بواحدة منهما وهـو يفيـد احلـصر يف هـذه        

هـي للحـصر    » اَهـ ْحَن امْ ِوا أَ َهْعَراْز «يف قول الرسول    " أو"ومعىن  . احلالة
 فال تزرع ومتنح يف الوقـت       ،غري ممكن ) ازرعها أو امنحها  (ألن اجلمع بني    

 أي فعل هـذا أو هـذا،  ا للتخيري بني شيئني هي هنا" أو"، ولذلك فإن   نفسه
 وعليه فإن احلديث يف التكرار الذي فيـه،         .احلصر يف واحدة منهما ال غري     

 على اجلزم فهو قرينة علـى  ويف كيفية التكرار، ويف احلصر الذي فيه، يدل   
. أن النهي الوارد يف أحاديث النهي عن إجـارة األرض مطلقـًا هنـي جـازم               

وصـححه   (ويؤيد أن النهي للتحرمي ما ورد يف روايـة أيب داود عـن رافـع              
ْرُع  ِلَمْن الزَّ  : َفَسَأَلهُ ، َوُهَو َيْسِقيَها  َأنَُّه َزَرَع َأْرًضا َفَمرَّ ِبِه النَِّبيُّ       «:  قال )احلاكم



 ٥١

 : َفَقـالَ ،ٍن الـشَّْطرُ  ِلي الشَّْطُر َوِلَبِني ُفَال، َزْرِعي ِبَبْذِري َوَعَمِلي   : َفَقالَ ؟َوِلَمْن اَألْرضُ 
 هـذه   فقـد وصـف الـنيب       »  َفُردَّ اَألْرَض َعَلى َأْهِلَهـا َوُخـْذ َنَفَقَتـكَ         ،َأْرَبْيُتَما

طلـب الرسـول مـن      املعاملة بأهنا ربا، والربا حرام بالنص القطعي، وأيـضًا          
رافع أن يرد األرض على صـاحبها مبـا فيهـا مـن زرع ويأخـذ نفقتـه، أي                   

فهـذه  . فدل على أن النهي هني جازم فهـو حـرام         . طلب منه فسخ املعاملة   
حـديث جـابر يف الوعيـد علـى املخـابرة أي املزارعـة،              : ةاألحاديث الثالث 

رة وحديث النسائي يف التكرار واحلـصر، وحـديث رافـع يف وصـف إجـا              
األرض بالربا وفسخ املعاملة، قرينة قاطعـة علـى أن النـهي للجـزم، وهـو                 

  .يدل على حترمي إجارة األرض مطلقًا
فمــن منطــوق هــذه األحاديــث ومفهومهــا ال توجــد أدىن شــبهة يف 

غــري أنــه وجــد يف األئمــة مــن جييــز إجــارة . حرمــة تــأجري األرض مطلقــًا
إليهـا بعـض األئمـة يف جـواز         نبني األدلة الـيت اسـتند       ، لذلك فإننا    األرض

  . إجارة األرض  لنقضها وليس لنقدها فحسب
 ميكن استيفاء املنفعة  عٌنين األرَضإيقول من جييز إجارة األرض 

واحلكم . املباحة منها مع بقائها، فجازت إجارهتا باألمثان وحنوها، كالدور
فإن ونقض هذا القول يف منتهى الظهور، . يف العروض كاحلكم يف األمثان

 ولكن النص ،األرض وإن كانت عينًا ميكن استيفاء املنفعة منها كالدور
ة ر يف حترمي إجارة األرض، فهي وإن انطبق عليها تعريف اإلجاجاء صرحيًا

فدليل اإلجارة جاء عامًا . ولكن النص جاء فحرمها، ولذلك كانت حرامًا
 غري يشمل كل إجارة، ولكن جاء دليل حترمي إجارة األرض خيصصه يف

ولذلك كانت . إجارة األرض، فاستثىن من ذلك إجارة األرض فحرمها
 (#θ: ونظريه قوله تعاىل. حرامًا è= ä. $ £ϑ ÏΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈ n= ym $Y7 Íh‹ sÛ  ] البقرة
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  .هم على جواز إجارة األرضلوهبذا ينقض دلي. العموم هذه األشياء

روي عن  ذلك هو ما    ن الدليل على    إويقول من جييز إجارة األرض      
َأنَُّهْم َكـاُنوا ُيْكـُروَن      َحدََّثِني َعمَّايَ « :َعْن َراِفِع ْبِن َخِديٍج َقالَ    حنظلة بن قيس    

َشـْيٍء َيـْسَتْثِنيِه َصـاِحُب      ْرِبَعـاِء َأْو    ِبَمـا َيْنُبـُت َعَلـى األَ       ْرَض َعَلى َعْهِد النَِّبـيِّ      اَأل
 ؟ َفَكْيـَف ِهـَي ِبالـدِّيَناِر َوالـدِّْرَهمِ    : َفُقْلُت ِلَراِفـعٍ   ،َعْن َذِلكَ   َفَنَهى النَِّبيُّ    ،ْرِضاَأل

  .أخرجه البخاري» َناِر َوالدِّْرَهِم َلْيَس ِبَها َبْأٌس ِبالدِّي:َفَقاَل َراِفٌع
َلــْيَس ِبَهــا َبــْأٌس ِبالــدِّيَناِر « :مجلــةوواضــح مــن حــديث البخــاري أن 

بن  أيضًا رواية مسلم عن حنظلة       ، ويؤكد هذا  هي من قول رافع    »َوالدِّْرَهِم
َهِب الـذَّ ْرِض ِبَع ْبَن َخِديٍج َعْن ِكَراِء األَ    َسَأْلُت َرافِ « :قيس األنصاري نفسه، قال   

 َعَلـى    ِإنََّما َكاَن النَّاُس ُيـَؤاِجُروَن َعَلـى َعْهـِد النَِّبـيِّ             ، َبْأَس ِبهِ   ال : َفَقالَ ،َواْلَوِرِق
 َوَيـْسَلُم   ، َفَيْهِلُك َهـَذا َوَيـْسَلُم َهـَذا       ،اْلَماِذَياَناِت َوَأْقَباِل اْلَجَداِوِل َوَأْشَياَء ِمْن الزَّْرعِ     

 َشْيٌء َمْعُلوٌم  َفَأمَّا، َفِلَذِلَك ُزِجَر َعْنُه، َهَذا َيُكْن ِللنَّاِس ِكَراٌء ِإالْم َفلَ ،َهَذا َوَيْهِلُك َهَذا  
  فهو  من قول الرسول     سيلو ، فكله من قول رافع    » َبْأَس ِبهِ  َمْضُموٌن َفال 

رأي لرافع روي عنه يف احلديث، وقول رافع ليس بـدليل شـرعي، ورأيـه               
فرافع فهم مـن  .  النص صرحيًا خبالفهال سيما حني يأيت   . ليس بدليل شرعي  

 ، وكانت تكرى ببعض ما خيـرج منـها   ، عن كراء األرض    هني الرسول 
 أي كـون هـذا فهمـًا        ، كراءها بالذهب والفضة فال بأس، ويؤيد ذلـك        أّن

ْنَصاِريِّ َسِمَع َراِفـَع ْبـَن   َحْنَظَلَة ْبِن َقْيٍس اَأل أّن ما يف رواية البخاري    ،لرافع
ْرَض ِبالنَّاِحَيـِة ِمْنَهـا    ُكنَّـا ُنْكـِري األَ  ، ُمْزَدَرًعـا ُكنَّا َأْكَثَر َأْهِل اْلَمِديَنـةِ    «: َخِديٍج َقالَ 

ْرُض  َوِممَّا ُيـَصاُب األَ ،ا ُيَصاُب َذِلَك َوَتْسَلُم اَألْرُض َفِممَّ: َقاَل،ْرِضَسيِِّد األَ ُمَسمًّى لِ 



 ٥٣

، أخرجـه البخـاري  » َواْلَوِرُق َفَلْم َيُكـْن َيْوَمِئـذٍ   َوَأمَّا الذََّهُب ، َفُنِهيَنا،َوَيْسَلُم َذِلكَ 
مـا  كـذلك   و»َوَأمَّا الذََّهُب َواْلَوِرُق َفَلْم َيُكـْن َيْوَمِئـذٍ  «فرافع يقول يف احلديث     

فكلـه  »  َبـْأَس ِبـهِ   َشْيٌء َمْعُلـوٌم َمـْضُموٌن َفـال   َفَأمَّا«السابقة يف رواية مسلم جاء  
  .ًال شرعيًا، وحني يأيت الدليل خبالفه يرد، وفهمه ال يعترب دليرافعفهم ل

ن األدلة الـيت وردت يف النـهي عـن    إويقول من جييز إجارة األرض      
إجارهتا إمنا هي عن اإلجارة اليت كانت حينئذ، وهـي أن يـستأجر الرجـل                
األرض بزراعته لصاحبها قسمًا منها، بأن يزرع املستأجر لصاحب األرض        

 الوادي أجرة علـى زراعتـه هـو لنفـسه           قسمًا منها وهو القسم الذي على     
القسم الباقي من األرض، أو بأن يستأجر األرض بطعام مـسمى، أو جبـزء              

هذه هي اإلجارة اليت وردت األحاديث يف النهي عنها فتكـون           . من غلتها 
 وهلـذا جتـوز إجارهتـا    ؛هذه هي اإلجارة احملرمة لألرض وما عـداها فيجـوز       

 أحاديـث النـهي مل تقتـصر        هـو أن  واجلواب على ذلـك     . بالذهب والفضة 
َمْن َكاَنْت َلـُه َأْرٌض َفْلَيْزَرْعَهـا َأْو   « :على ما كانوا يتعاملون به بل جاءت عامةً      

 أخرجه أبو داود،    » َوال ُيَكاِريَها ِبُثُلٍث َوال ِبُرُبٍع َوال ِبَطَعاٍم ُمَسمًّى        ،َفْلُيْزِرْعَها َأَخاهُ 
َمْن َكاَنـْت  « رواه مسلم من طريق جابر، »َخاَبَرِة َعْن اْلمُ  َنَهى َرُسوُل اللَِّه    «

 أخرجـه البخـاري     » َفِإْن َلْم َيْفَعْل َفْلُيْمِسْك َأْرَضـهُ      ،َلُه َأْرٌض َفْلَيْزَرْعَها َأْو ِلَيْمَنْحَها    
 أخرجـه   » َأْن ُيْؤَخَذ ِلَألْرِض َأْجٌر َأْو َحظٌّ      َنَهى َرُسوُل اللَِّه    «من طريق جابر،    
فهذه األحاديث عامة يف النهي، حىت إهنم ملا سـألوا  . جابرمسلم من طريق  

 عليهـا    عن أنواع من املزارعة مل يقتصر جواب الرسـول           الرسول  
 ليكون خاصًا هبا بل أضاف يف اجلواب حكمـًا عامـًا، ففـي سـنن النـسائي         

 ،وَل اهللاِ  َيا َرسُ  : ُقْلَنا ، َعْن ِكَراِء اَألْرضِ   َنَهى َرُسوُل اِهللا    «: عن أسيد بن ظهري   
 َوُكنَّـا  ، ال: َفَقـالَ ، َوُكنَّا ُنْكِريَهـا ِبـالتِّْبنِ  : َقاَل، ال : َقالَ ،ِإًذا ُنْكِريَها ِبَشْيٍء ِمْن اْلَحبِّ    



 ٥٤

وروى ظهـري بـن رافـع    ، » اْزَرْعَها َأْو اْمَنْحَها َأَخاَك، ال: َقاَل،ُنْكِريَها َعَلى الرَِّبيعِ  
 ُنَؤاِجُرَهـا َعَلـى   : ُقْلـتُ  ؟ َما َتْصَنُعوَن ِبَمَحاِقِلُكمْ   :َل َقا َدَعاِني َرُسوُل اللَِّه    «: قال
 » اْزَرُعوَها َأْو َأْمـِسُكوَها  ، ال َتْفَعُلوا  : َقالَ ،َعَلى اَألْوُسِق ِمْن التَّْمِر َوالشَِّعريِ     وأ ،الرُُّبِع

 ومن احلـديثني الـسابقني يتـبني أن الرسـول      . أخرجه البخاري ومسلم  
ا َهـ ْعَراْز« بـنص عـام   يه حديث  انوا يتعاملون به ختم   بعد أن هناهم عما ك    

، ولـذلك تبقـى األحاديـث عامـًة         »اوَهُكِسْمَأ ْوا أَ وَهُعَراْز«،  »اَكَخا أَ َهْحَن امْ ْوَأ
أي  ، فال ختصص بـشيء مطلقـًا،      وليست حمصورًة يف ما كانوا يتعاملون به      

نـهي،   خيصصها ما كان عليه التعامل يف إجـارة األرض عنـدما حـصل ال              ال
، متامًا مثل نصوص الربـا العامـة         كل إجارة لألرض    يف بل يبقى النهي عاماً   

اليت نزلت وكان الناس يتعاملون بالربا أضعافًا مضاعفًة، فإن هذا التعامـل            
 وحيـرم الربـا كلـه    ،ال خيصص نصوص الربا العامة بل تبقى علـى عمومهـا     

 بكـل   ض حـرام   إجـارة األر   وهكذا فإن  .وليس فقط ما كانوا يتعاملون به     
وهبـذا يـنقض اسـتدالل مـن يـستدل          . شيء، بالـذهب والفـضة وبغريمهـا      

ديث بأنواع اإلجارة اليت كان عليهـا تعامـل النـاس حـني             احبتخصيص األ 
  .حصل النهي

  :ن الدليل على جواز إجارة األرضإويقول من جييز إجارة األرض 
 اللَّـِه   َنَهـى َرُسـولُ   «:  واللفـظ للنـسائي    ما أخرجه أبو داود والنسائي    

َأْو ، َرُجٌل َلُه َأْرٌض َفُهَو َيْزَرُعَها:َثٌة ِإنََّما َيْزَرُع َثال: َوَقاَل، َعْن اْلُمَحاَقَلِة َواْلُمَزاَبَنِة 
   .» َأْو َرُجٌل اْسَتْكَرى َأْرًضا ِبَذَهٍب َأْو ِفضٍَّة،َرُجٌل ُمِنَح َأْرًضا َفُهَو َيْزَرُع َما ُمِنَح
،  يف الفتح خطًأ إىل أيب داود وهو للنـسائي         وكذلك ما عزاه احلافظ   

َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد اللَِّه ْبُن َسْعِد ْبـِن ِإْبـَراِهيَم َقـاَل َحـدََّثِني َعمِّـي َقـاَل                  :فقد قال 
َحدََّثَنا َأِبي َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِعْكِرَمَة َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن اْبِن َلِبيَبَة َعـْن    



 ٥٥

َكـاَن َأْصـَحاُب اْلَمـَزاِرِع    «: ِن اْلُمَسيَِّب َعْن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّـاٍص َقـالَ       َسِعيِد بْ 
 ، َمـَزاِرَعُهْم ِبَمـا َيُكـوُن َعَلـى الـسَّاِقي ِمـْن الـزَّْرعِ       ُيْكُروَن ِفي َزَماِن َرُسوِل اللَِّه   

 َأْن  ْم َرُسـوُل اللَّـِه       َفَنَهـاهُ  ، َفاْخَتَصُموا ِفي َبْعـِض َذِلـكَ      َفَجاُءوا َرُسوَل اللَِّه    
َوَقـْد َرَوى  «وأضاف النسائي قال »  َأْكُروا ِبالذََّهِب َواْلِفـضَّةِ   :ُيْكُروا ِبَذِلَك َوَقالَ  

   .»َهَذا اْلَحِديَث ُسَلْيَماُن َعْن َراِفٍع َفَقاَل َعْن َرُجٍل ِمْن ُعُموَمِتِه
ْثَمـاُن ْبـُن َأِبـي      َحـدََّثَنا عُ  : قـال  واستندوا أيضًا إىل ما رواه أبو داود      

َشْيَبَة َحدََّثَنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِعْكِرَمَة              
ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشاٍم َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي              

ْرَض ِبَمـا َعَلـى   ُكنَّـا ُنْكـِري األَ    «: ِن اْلُمَسيَِّب َعـْن َسـْعٍد َقـالَ       َلِبيَبَة َعْن َسِعيِد بْ   
 َعْن َذِلَك َوَأَمَرَنا َأْن  َفَنَهاَنا َرُسوُل اللَِّه ،السََّواِقي ِمْن الزَّْرِع َوَما َسِعَد ِباْلَماِء ِمْنَها

  .»ُنْكِرَيَها ِبَذَهٍب َأْو ِفضٍَّة
علـى جـواز إجـارة األرض       ة تـدل    ألحاديث الثالثـ  اه  هذ وقالوا إن 

  .  والفضةبالذهب
لالسـتدالل علـى   تـصلح  ال ه األحاديث واجلواب على ذلك أن هذ 

   :، وذلكجواز إجارة األرض بالذهب والفضة
ن ائي راوي احلـديث بـيَّ     ـبة للحـديث األول فـألن النـس       ـأما بالنـس  

، وأن   النهي عن احملاقلـة واملزابنـة       هو بصراحة أن املرفوع من هذا احلديث     
 يف سـنن النـسائي يف        ورد ، فقـد  بقيته مدرج من كالم سـعيد بـن املـسيب         

َم اَألوََّل   َفَأْرَسـَل اْلَكـالَ    ،َميَّـَزُه ِإْسـَراِئيُل َعـْن َطـاِرقٍ       (آخر احلديث ما يلي     
   ).َوَجَعَل اَألِخَري ِمْن َقْوِل َسِعيٍد

 ،وأما بالنسبة للحـديث الثـاين والثالـث فـال يـصلحان لالسـتدالل             
على حممد بـن عبـد الـرمحن بـن لبيبـة            لك ألن مدارمها عند اجلميع هو       وذ



 ٥٦

وقيل ابن أيب لبيبة، مل يوثقه إال ابن حبان، وقـال فيـه ابـن حجـر نفـسه يف       
قـال  «:  وقال الذهيب يف ميزان االعتدال     .ضعيف كثري اإلرسال  : التقريب

ليس حديثـه بـشيء، وقـال الـدارقطين ضـعيف، وقـال آخـر لـيس                 : حيىي
نا محاد نا بشر أي     : بن أيب حامت  اقال  «ويف التذييل على التهذيب     ،  »بقوي

سألت مالكًا عن حممد بن عبـد الـرمحن الـذي يـروي عـن      : ابن عمر، قال  
 وأمـا الـذين حـسنوه كاأللبـاين، فـإن      »سعيد بن املسيب، فقال ليس بثقـة    

  . حتسينهم له غري دقيق؛ ألهنم اعتمدوا التحسني للشواهد
 ما خيالف الصحيح، فإنه قـد ورد يف          املنت  يف كانوهذا ال يتأتى إذا     

 أمرهم أن يكروا بالذهب والفضة، وورد       أن رسول اهللا    هناية احلديثني   
 ،» َفَلْم َيُكْن َيْوَمِئـذٍ    -أي الفضة - َوَأمَّا الذََّهُب َواْلَوِرقُ  «يف البخاري عن رافع     

 والفـضة  أن الـذهب   معملة هبما يف كراء األرض موجودة،أي مل تكن املعا  
  قد كانا، وكان يتعامل هبما يف غري كراء األرض، فلو أمرهم الرسـول  

بكراء األرض هبما حلصل التعامل، ولـروي ذلـك، ولكنـه مل يـرو، وفـوق             
  . هبما يف كراء األرضذلك روي أنه مل يكن تعامٌل

 نهايـة احلـديثني   فـإن التحـسني بالـشواهد ال يـصح بالنـسبة ل           وهلذا  
ويبقى هذا  ،  »َوَأَمَرَنا َأْن ُنْكِرَيَها ِبَذَهٍب َأْو ِفضَّةٍ      «»الذََّهِب َواْلِفضَّةِ َوَقاَل َأْكُروا بِ  «

    .اجلزء من احلديثني ضعيفًا ال حيتج به
ن الدليل على جواز إجارهتا التعامل      إويقول من جييز إجارة األرض      

أما التعامل فقـد روي عـن ابـن         . الذي كان عليه الناس، وإمجاع الصحابة     
 أنه كان يكري مزارعة على عهد رسول اهللا وأيب بكر وعمر وعثمان             عمر

وصدرًا من إمارة معاوية، وقد روى ابـن العـريب املـالكي إمجـاع الـصحابة          
واجلـواب علـى   . على جواز كرائها، مما يدل على أن إجارة األرض جائزة        



 ٥٧

ذلك أن تعامل الناس علـى شـيء لـيس دلـيًال شـرعيًا علـى جـوازه، بـل                    
 النص الشرعي من كتاب أو سـنة، وفـوق ذلـك فـإن روايتـهم         الدليل هو 

عن ابن عمر أنه كان يكري األرض ال تصلح دليًال ألن ابن عمر بعـد أن                
وهذا ثابت بروايتني عنه بأنه تـرك إجـارة األرض         . مسع احلديث ترك ذلك   

 َكَر َتـ  َرَمـ  عُ َن اْبـ  نََّأ«: للنهي عنها، ففي رواية عن رافع عن عميه جـاء فيهـا           
مـا كنـا نـرى باملزارعـة     «: ، ويف رواية عن ابن عمر نفسه قـال    »ِضْر األَ اَءَرِكـ 

 ومفهومه أنه صار يرى باملزارعة »بأسًا حىت مسعنا رافع بن خديج يقول احلديث     
وعليـه يـرد االسـتدالل بالتعامـل، ويـرد          . بأسًا، واملزارعـة إجـارة األرض     

عون أهنم أمجعـوا    وأما إمجاع الصحابة الذي يدَّ    . االستشهاد بفعل ابن عمر   
على جوازها فإمنا هو اإلمجاع علـى املـساقاة بنـاء علـى تـأجري رسـول اهللا            

ألن ابن العريب   . أرض خيرب لليهود، وليس هو اإلمجاع على إجارة األرض        
أحد رواة هذا اإلمجاع قد ذكر هذا اإلمجـاع يف شـرحه حلـديث عمـر أن                  

ذه اإلجارة، فهـذا     عامل أهل خيرب فأمجع الصحابة على جواز ه         النيب
هو اإلمجاع الذي ينقلونه، وهذا إمجاع على املـساقاة ولـيس إمجاعـًا علـى                

وعليه ال يـصلح دلـيًال علـى جـواز إجـارة      . إجارة األرض، فال يستدل به    
  .األرض

ن الدليل علـى جـواز إجارهتـا        إويقول الذين جييزون إجارة األرض      
لـه صـاحب الفـتح      بالذهب والفضة هو إمجاع الصحابة على ذلك وقد نق        

وأطلق ابن املنذر أن الـصحابة أمجعـوا علـى جـواز كـراء األرض                «: قالف
 فهــذا اإلمجــاع دليــل علــى جــواز اإلجــارة بالــذهب  »بالــذهب والفــضة

واجلواب على ذلك أن األحاديث الواردة يف النـهي عـن إجـارة             . والفضة
َلـُه  َمـْن َكاَنـْت     «:  يقـول   تنص على املنع املطلق، فـإن الرسـول          األرض



 ٥٨

 أخرجــه مــسلم مــن طريــق » َفْلَيـَدْعَها  َوِإالَّ، َأْو ِلُيْحِرْثَهــا َأَخــاُه،َأْرٌض َفْلَيْزَرْعَهـا 
 َفـِإْن َأَبـى   ، َأْو ِلَيْمَنْحَهـا َأَخـاهُ    ،َكاَنْت َلُه َأْرٌض َفْلَيْزَرْعَها   َمْن  « :جابر، ويقول   
 » َفْلَيـَدْعَها  َوِإالَّ«: ه فقول . أخرجه مسلم من طريق أيب هريرة      »َفْلُيْمِسْك َأْرَضهُ 

 دليل علـى عـدم إجـارة األرض بالـذهب           »َفِإْن َأَبى َفْلُيْمِسْك َأْرَضهُ   «: وقوله
نا  وكذلك فإن األحاديث حصرت احلكم يف اثنتني ال غري كما بيّ           .والفضة

ختـيري بـني اثـنني ال       » اَكَخا أَ َهْحَن امْ ْوا أَ َهْعَراْز «سابقًا، فإن قول الرسول     
، وهنـا تعـارض،     )الذهب والفضة (ما، واإلمجاع املذكور جييز ثالثًا      ثالث هل 

 فُيعمد إىل الترجيح، واألحاديث املذكورة أقوى سندًا من روايـة اإلمجـاع،        
جمعـون علـى   اإلمجاع إمنا يكـون علـى شـيء موجـود يُ        أن هذا فضًال عن  

، جوازه أو على منعه، أما الشيء الذي مل يوجد بعد فال يتأتى إمجاع عليـه              
ــه النــاس   ففــي . وإجــارة األرض بالــذهب والفــضة مل تكــن ممــا يتعامــل ب

، وعن حنظلـة بـن      »ٍذِئَمْو يَ ْنكُ يَ ْملَ فَ ةُضَِّفالْ وَ ُبَها الذَّ مَّأَفَ«: البخاري عن رافع  
 ال :َسَأْلُت َراِفَع ْبَن َخِديٍج َعْن ِكـَراِء اَألْرِض ِبالـذََّهِب َواْلـَوِرِق َفَقـالَ        «: قيس قال 

 َعَلـى اْلَماِذَياَنـاِت َوَأْقَبـاِل        ِإنََّما َكاَن النَّاُس ُيَؤاِجُروَن َعَلى َعْهـِد النَِّبـيِّ           ،ِبِهَبْأَس  
 َفَلْم ، َوَيْسَلُم َهَذا َوَيْهِلُك َهَذا، َفَيْهِلُك َهَذا َوَيْسَلُم َهَذا،اْلَجَداِوِل َوَأْشَياَء ِمْن الزَّْرعِ 

»  َفَأمَّا َشْيٌء َمْعُلوٌم َمْضُموٌن َفال َبْأَس ِبهِ ، َفِلَذِلَك ُزِجَر َعْنهُ   ؛َذا هَ َيُكْن ِللنَّاِس ِكَراٌء ِإالَّ   
وإقبـال اجلـداول    . واملاذيانات هي ما ينبت على حافة النهر، ومسايل املاء        

فهـذان احلـديثان يـدالن علـى أنـه مل تكـن هنالـك              . أوائل األهنار الصغرية  
ا ينفـي وجـود اإلمجـاع علـى         معاملة يف تأجري األرض بالذهب والفـضة ممـ        

وإمجاع الصحابة إمنا هو كشف عن دليـل ولـيس رأيـًا هلـم              . شيء حاصل 
فإمجاعهم أن هذا الفعل حكمـه كـذا        . اجتمعوا وتناقشوا فيه واتفقوا عليه    

 قال هذا احلكم أو رأوه فعله أو سـكت عنـه             يعين أهنم مسعوا الرسول   



 ٥٩

 ؛ون إال عـن شـيء حاصـل       وهذا ال يك  . فأخربوا باحلكم ومل يرووا الدليل    
ألن الشريعة إمنا شـرعت تنــزًال علـى أفعـال حـصلت وحـوادث جـرت                 
وليست فروضًا نظرية، ومن هنا ال بد أن يكـون إمجـاع الـصحابة إمجاعـًا                

وما دام انتفى وجـود معاملـة تـأجري األرض بالـذهب            . على شيء موجود  
ع والفضة بنص األحاديث الـصحيحة فإنـه يكـون قـد انتفـى وجـود إمجـا          

:  على املنرب على مأل من املسلمني       قال عمر     وكذلك .للصحابة عليها 
 ذكـره أبـو     »َنيِن ِسـ  الِث َثـ  َدْعـ  بَ قٌّ َحـ  ٍرِجَتْحُم لِ َسْيَل وَ ُه لَ َيِه فَ ًةَتْيضًا مَ ْرا أَ َيْح أَ ْنَم«

 فنفى أن يكون للمحتجر أي حـق        يوسف يف اخلراج عن سامل بن عبد اهللا،       
 ألن النكرة يف سياق النفي تعم فهي تـشمل          »حق«: بعد ثالث سنني لقوله   

فلو كان جيوز له أن يؤجرهـا بالـذهب والفـضة ملـا أخـذت       . نفي كل حق  
وقد قاله عمـر وعمـل بـه علـى مـرأى ومـسمع مـن        ، منه بعد ثالث سنني  

   .م ينكروا عليه فكان إمجاعًاـلوالصحابة، 
ويقول الذين جييـزون إجـارة األرض أن الـدليل علـى جوازهـا مـا                

 َحَنْمـ  َيْن َأ:اَل َقُهنَِّكَل َو،ِةَعاَرَز اُملِن َعَهْن َيْم َل اَهللانَِّإ«:  عن ابن عباس أنه قال    روي
 وقد ذكر اخلرب ابن  متفق عليه،»ومـاً ُلْعئًا َمْي َشَذُخْأ َيْن َأْن ِمُه َلٌرْي َخاُهَخ أَ ْمُكَدَحَأ

سـبحان  : ل عن ابن عباس أنه ملا مسع إكثار الناس يف كراء األرض قا         ةماج
 » َوَلْم َيْنـَه َعـْن ِكَراِئَهـا       ،َأال َمَنَحَها َأَحُدُكْم َأَخاهُ   « :اهللا، إمنا قال رسول اهللا      

 مل ويف رواية أخرى عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنـهما أن رسـول اهللا                 
َكاَنـْت َلـُه   َمْن  «:حيرم املزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض بقوله        

 أخرجه الترمذي من » َفِإْن َأَبى َفْلُيْمِسْك َأْرَضُه، َأْو ِلَيْمَنْحَها َأَخاهُ ،َأْرٌض َفْلَيْزَرْعَها 
َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِه     «:  وكذلك ما روي عـن ثابـت       .طريق ابن عباس وصححه   

  ِأخرجه مـسلم مـن   » ال َبْأَس ِبَها: َوَقاَل، َوَأَمَر ِباْلُمَؤاَجَرِة، َنَهى َعْن اْلُمَزاَرَعة 
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 ، فهـذه األحاديـث تـدل علـى جـواز اإلجـارة          .بن الـضحاك  اطريق ثابت   
واجلواب على ذلك أن حديث ابن عباس يف رواياته كلها إخبار عن فهمه             

وهـي بيـان ملـا فهمـه مـن هنـي       . لقول الرسول، وليس رواية عن الرسـول    
ولكـن  ... مل ينـه  : الرسول عن كـراء األرض بأنـه لـيس للتحـرمي، فيقـول            

وأصرح منه الروايـة الثالثـة إذ بـني         . ومل ينه ... إمنا قال : اخل، ويقول ..قال
أنه يفهم هذا من قول الرسول إذ بني فهمـه بـذكر احلـديث الـذي فهمـه                  

. اخل..حيث قال مل حيرم املزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض بقولـه              
. وما دام هو فهم البن عباس وليس حديثًا فال يعترب حجة، وال يستدل بـه             

:  فإنه يعارض احلـديث اآلخـر  »َوَأَمَر ِباْلُمَؤاَجَرِة«: قولهأما حديث ثابت من   
،  أخرجـه مـسلم مـن طريـق رافـع          » َعـْن ِكـَراِء اَألْرضِ     َنَهى َرُسـوُل اِهللا     «

 أخرجه  » َأْن ُيْؤَخَذ ِلَألْرِض َأْجٌر َأْو َحظٌّ      َنَهى َرُسوُل اللَِّه    «: واحلديث اآلخر 
 عـام يـشمل كـل       » ِبـاْلُمَؤاَجَرةِ  َوَأَمـرَ « :  فقولـه  مسلم من طريق جـابر،    

 أي  ، عام  كالمها » َأْجرٌ َأْن ُيْؤَخذَ «،  »َعْن ِكَراِء اَألْرضِ  « : مؤاجرة، وقوله 
وال ميكن هنـا اجلمـع، ألن كـالًّ         أن األمر باملؤاجرة عام والنهي عنها عام،        

منهما عام، فليس أحدمها عامًا واآلخر خاصًا، أو أحدمها عامـًا مـن وجـه               
 وجه، واآلخـر عامـًا مـن وجـه آخـر وخاصـًا مـن وجـه غـري                    وخاصًا من 

حىت ميكن اجلمع، بل إن عموم األمـر والنـهي متـساٍو،            ... احلديث اآلخر 
رد حـديث األمـر ألن       فريجح حديث النهي ويُ    ولذلك ُيعمد إىل الترجيح،   

:  الـسالم   الـصالة  النصني إذا تعارضا يرجح النهي على األمر لقولـه عليـه          
 وهبـذا   أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح»َك ِإَلى َما ال َيِريُبكَ  َدْع َما َيِريبُ  «

  .يسقط استدالهلم هبذه األحاديث
ز إجارهتـا مـا     ن الـدليل علـى جـوا      إ :جارة األرض ويقول من جييز إ   
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رواه أبو داود َحدََّثَنا ُمـَسدٌَّد َحـدََّثَنا ِبـْشٌر اْلَمْعَنـى َعـْن َعْبـِد الـرَّْحَمِن ْبـِن           
َأِبي ُعَبْيَدَة ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعمَّاٍر َعْن اْلَوِليِد ْبـِن َأِبـي اْلَوِليـِد َعـْن                ِإْسَحَق َعْن   

 َأَنـا   ، َيْغِفُر اللَُّه ِلَراِفـِع ْبـِن َخـِديجٍ        :َقاَل َزْيُد ْبُن َثاِبتٍ   : ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبْيِر َقالَ   
 ُثـمَّ  ْنـَصارِ الِن َقـاَل ُمـَسدٌَّد ِمـْن األَ    ِإنََّما َأَتاُه َرُجـ    ، ِمْنهُ َواللَِّه َأْعَلُم ِباْلَحِديثِ  

 ُتْكـُروا   ِإْن َكـاَن َهـَذا َشـْأَنُكْم َفـال        « : َفَقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه        اتََّفَقا َقـْد اْقَتـَتال    
   .»اْلَمَزاِرَع

، )يعـين إجـارة األرض    ( قال أنا أعلم بـذلك       "زيد بن ثابت  " أنَّأي  
ِإْن َكاَن َهَذا َشـْأَنُكْم     «: ال فقال  رجلني قد اقتت    وإمنا مسع النيب     ،من رافع 

 وروى البخــاري عــن عمــرو بــن دينــار قــال قلــت .»َفــال ُتْكــُروا اْلَمــَزاِرَع
 هنى عنـها، قـال      لو تركت املخابرة فإهنم يزعمون أن النيب        : لطاووس

 مل ينـه عنـها ولكـن         أخـربين أن الـنيب       -يعين ابن عباس  -إن أعلمهم   
واخلراج » ومًاُلْعاجًا مَ َرا خَ َهْيَل عَ َذُخْأ يَ ْن أَ ْن مِ ُه لَ ٌرْي خَ اُهَخ أَ ْمُكُدَح أَ َحَنْم يَ ْنَأ«: قال

فهذان احلديثان يدالن علـى جـواز        .، أي أخذ أجرة   يف اللغة كراء األرض   
  . اإلجارة

واجلواب على ذلك هو أن حديث زيد ال يدل على جوازها بل 
ِإْن َكاَن َهَذا « :مفهوم الشرط يف قوله يدل على منعها، وأما منطوقه 
معطَّل باألحاديث اليت تنهى عن كراء املزارع مطلقًا، هو  ف»َشْأَنُكْم

وكذلك فهو معطَّل خلروجه خمرج الغالب، فإن الكراء على النحو الذي 
 ألن بعض ؛كانوا يتعاملون به كان يغلب عليه املشاجرة واالختالف

م الشرط يف وهذا مثل تعطيل مفهو. األرض تكون أخصب من األخرى
 Ÿωuρ (#θ: قوله تعاىل èδ Ì õ3è? öΝ ä3ÏG≈ uŠ tG sù ’n? tã Ï™!$ tó Î7 ø9$# ÷βÎ) tβ÷Šu‘ r& $ YΨÁ pt rB  ] ٣٣النور[ 

م على يث كانوا يف الغالب يكرهون فتياهت هذا خرج خمرج الغالب، حفإن
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البغاء، فهذا املفهوم، أي مفهوم الشرط، معطَّل ألنه خرج خمرج الغالب، 
   .بنصوص حترمي الزنا العامة غري املخصصةوكذلك معطَّل 

 جـواز املـنح  " ال يعـين    وأما احلديث الثاين عن عمرو بن دينـار فإنـه         
 بـل   ،، لـيس املعـىن كـذلك      "وجواز أخذ األجرة، ولكن املنح خري وأفضل      

مينح أخاه خـري لـه مـن أن         (م أخذ األجرة، وذلك ألن هذه اجلملة        حيرِّهو  
:  أي كأنـه قـال     ،تفيـد الطلـب   لـة خربيـة     هـي مج  ...) خراجًا معلوماً يأخذ  

 ففيهـا طلـب للمـنح أي اإلعطـاء دون           »امنح أخـاك وال تأخـذ خراجـاً       «
مقابل، وهني عن أخذ اخلراج أي األجـرة، وحتتـاج إىل قرينـة ملعرفـة نـوع         

طلـب  ئن مـن األحاديـث األخـرى تفيـد أن           ، والقـرا  "طلب الترك "النهي  
َمـْن َكاَنـْت َلـُه َأْرٌض       «: قولـه    ك مطلقـاً  ألهنا متنع أخذ أجرة   جازم  الترك  

 أخرجه  » َوال ُيَكاِريَها ِبُثُلٍث َوال ِبُرُبٍع َوال ِبَطَعاٍم ُمَسمًّى        ،ُيْزِرْعَها َأَخاهُ ِلَفْلَيْزَرْعَها َأْو   
 َفـِإْن َلـْم   ،َمْن َكاَنـْت َلـُه َأْرٌض َفْلَيْزَرْعَهـا َأْو ِلَيْمَنْحَهـا           «:وقوله   ...أبو داود 
ــْل َفْل ــُهَيْفَع ــِسْك َأْرَض ــع...، »ُيْم ــيَّ «:  وروى راف ــَراِء  َأنَّ النَِّب ــْن ِك ــى َع  َنَه
َنَهـى َرُسـوُل    «:  من طريـق جـابر      ويف صحيح مسلم   ... متفق عليه  »اْلَمَزاِرِع

 وروي أن عبد اهللا بن عمـر لقـي   ،...» َأْن ُيْؤَخَذ ِلَألْرِض َأْجٌر َأْو َحظٌّ    اللَِّه  
:  وكانا قـد شـهدا بـدرًا حيـدثان         يَّمَّعت عَ مس: رافع بن خديج فسأله فقال    

   . أخرجه مسلم» َنَهى َعْن ِكَراِء اَألْرِضَأنَّ َرُسوَل اللَِّه «
ن الـدليل علـى جـواز إجارهتـا مـا      إويقول من جييـز إجـارة األرض    

 َعاَمَل َأْهَل َخْيَبَر ِبـَشْطِر  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه «:  ابن عمر قال الشيخان عن روى
 َلْهـ  أَ   اهللاِ وُلُسـ  رَ َلاَمَع«:  وقال أبو جعفر   ،»ْخُرُج ِمْنَها ِمْن َثَمٍر َأْو َزْرعٍ     َما يَ 
 وَنُطـ ْع ُيِمْوى الَيـ َلـ  ِإ،ْموُهُلْه أَ مَّ ثُ ،يُِّلَع وَ اَنَمْثُع وَ ُرَم عُ مَّ ثُ ،ٍرْكو بَ ُب أَ مَّ ثُ ،ِرْطالشَّ بِ َرَبْيَخ
 وروى . وقـال صـحيح مـشهور   ابـن قدامـة يف املغـين      ذكره   »َعُبالرُّ وَ َثُلالثُّ
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 َعاَمَل َخْيَبَر ِبَشْطِر َما َيْخُرُج ِمْنَها ِمْن َثَمٍر        َأنَّ النَِّبيَّ   «:  عن ابن عمر   يالبخار
 ، َفَكاَن ُيْعِطي َأْزَواَجُه ِماَئَة َوْسٍق َثَماُنوَن َوْسَق َتْمـٍر َوِعـْشُروَن َوْسـَق َشـِعريٍ        ،َأْو َزْرعٍ 

 َأْن ُيْقِطـَع َلُهـنَّ ِمـْن اْلَمـاِء َواَألْرِض َأْو             َفَخيَّـَر َأْزَواَج النَِّبـيِّ       ،َفَقَسَم ُعَمُر َخْيَبـرَ   
 َوَكاَنـْت َعاِئـَشُة     ، َوِمْنُهنَّ َمـْن اْخَتـاَر اْلَوْسـقَ       ، َفِمْنُهنَّ َمْن اْخَتاَر اَألْرضَ    ؟ُيْمِضَي َلُهنَّ 

جبـزء منـها    فهذا احلديث يدل على جـواز إجـارة زرعهـا           » اْخَتاَرْت اَألْرضَ 
  .فيدل على جواز إجارهتا مطلقًا

 هو أن أرض خيرب كانت شـجرًا يـسقى باملـاء،      ذلك واجلواب على 
وكان بني الشجر أرض ملساء أقل من مـساحة الـشجر، فكانـت تـزرع،               

 َرَبْي خَ َلْه أَ َلاَم عَ  يَِّب النَّ نََّأ«: ويؤيد هذا أنه قد جاء يف لفظ بعض األخبار        
 . أخرجه الدارقطين من طريق ابـن عمـر        »ِرَجالشَّ وَ ِلْخ النَّ َن مِ ُجُرْخا يَ  مَ ِرْطَشِب

وعلى هذا فإن واقع مـا فعلـه        " أرضها وخنلها "وجاء يف حديث ابن عباس      
ــأجري األرض    ــة، أي ت ــست مزارع ــساقاة ولي ــرب م الرســول يف إجــارة خي
املشجرة وليس تأجري األرض وحـدها، بـل تـأجري الـشجر ومعـه األرض،         

فالشجر جيوز أن يستأجر جبـزء  . واملساقاة جائزة بال خالفوهذا مساقاة،  
معلوم من مثره ليقوم بسقيه وحرثـه، وتـستأجر تبعـًا لـه األرض الـيت هـو                  
فيها، على شرط أن يكون الذي فيه الشجر من األرض أكثـر مـن اخلـايل                

. منه حـىت يكـون االسـتئجار للـشجر ال لـألرض، فهـذه املـساقاة جـائزة                 
 يف حــديث رنظــبإنعــام الو. األرض ولــيس املــساقاةواملمنــوع هــو إجــارة 

 والشجر كان أكثر مـن األرض   ،أن األرض كانت مشجرة    يتبيَّن   البخاري
 ولذلك كانت مساقاة، انظر قولـه       ؛ وكان فيها مياه لسقي الشجر     ،اخلالية

فكان يعطي أزواجه مائة وسق، مثانون وسقًا مترًا، وعـشرون          : "يف احلديث 
ممـا يـدل علـى أن       " أن يقطع هلن مـن األرض واملـاء        ":وقوله" وسقًا شعرياً 
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واقع أرض خيرب أهنـا شـجر، وأن إجارهتـا مـساقاة، وليـست مزارعـة وال             
  .إجارة أرض
 ال يستدل باحلديث علـى جـواز إجـارة األرض ولـذلك             يه عل وبناًء

  .يسقط االستدالل به
وهبذا يظهر دليل   . فإن حترمي اإلجارة أمر من أظهر ما يكون        وهكذا

  . ادة بأبرز استداللامل
وأما املساقاة فهي تأجري الشجر على جزء من مثره أو تأجري الشجر            
مع األرض التابعة له على جزء من الثمر والزرع علـى أن يكـون الـشجر             

 وعلـى  شـرعاً  املـساقاة  معـىن  هـو  هـذا  أن على والدليل .األرض أكثر من 
بخـاري عـن أيب      فقـد أخـرج ال     ،املساقاة األحاديث الواردة يف ذلك     جواز

 اْقِسْم َبْيَنَنا َوَبْيَن ِإْخَواِنَنـا      :َقاَلْت اَألْنَصاُر ِللنَِّبيِّ    «: هريرة رضي اهللا عنه قال    
 َسـِمْعَنا  : َقـاُلوا ، َتْكُفوَنـا اْلَمُئوَنـَة َوَنـْشَرْكُكْم ِفـي الثََّمـَرةِ     : َفَقـاُلوا ، ال: َقـالَ  ،النَِّخيَل
ع أن عبد اهللا بن عمر رضـي اهللا عنـهما           ، وأخرج البخاري عن ناف    »َوَأَطْعَنا
 َفَكـاَن   ، َعاَمَل َخْيَبَر ِبَشْطِر َما َيْخُرُج ِمْنَها ِمـْن َثَمـٍر َأْو َزْرعٍ            َأنَّ النَِّبيَّ   «: أخربه

 َفَقَسَم ُعَمـُر َخْيَبـَر   ،ُيْعِطي َأْزَواَجُه ِماَئَة َوْسٍق َثَماُنوَن َوْسَق َتْمٍر َوِعْشُروَن َوْسَق َشِعريٍ  
 َفِمْنُهنَّ َمْن   ؟ َأْن ُيْقِطَع َلُهنَّ ِمْن اْلَماِء َواَألْرِض َأْو ُيْمِضَي َلُهنَّ         َفَخيََّر َأْزَواَج النَِّبيِّ    

وأخرج »  َوَكاَنْت َعاِئَشُة اْخَتاَرْت اَألْرضَ    ، َوِمْنُهنَّ َمْن اْخَتاَر اْلَوْسقَ    ،اْخَتاَر اَألْرضَ 
 َدَفـَع ِإَلـى َيُهـوِد َخْيَبـَر َنْخـَل       اللَّـِه    ُسوَل رَ َأنَّ«: مسلم وأبو داود والنسائي   

»  َشـْطُر َثَمِرَهـا     َوِلَرُسـوِل اللَّـِه      ،َخْيَبَر َوَأْرَضَها َعَلى َأْن َيْعَتِمُلوَهـا ِمـْن َأْمـَواِلِهمْ         
 َدَفـَع َخْيَبـَر     َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِه      «:  عـن ابـن عبـاس      ةوأخرج أمحد وابن ماج   

فهذه األحاديث تدل علـى أن املـساقاة        » ا ُمَقاَسَمًة َعَلى النِّْصفِ   َأْرَضَها َوَنْخَلهَ 
تأجري الشجر وحده علـى جـزء مـن مثـره كمـا هـو ظـاهر يف حـديث أيب           
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هريرة من فعل األنصار، وتدل على أهنا أي املساقاة تـأجري الـشجر ومعـه               
األرض على جزء من مثر الشجر وزرع األرض كما هو ظاهر يف حـديث               

 »َعاَمَل َخْيَبَر ِبَشْطِر َما َيْخُرُج ِمْنَها ِمْن َثَمٍر َأْو َزْرعٍ         «:  اهللا بن عمر   نافع عن عبد  
 »َنْخَل َخْيَبَر َوَأْرَضَها  «وكما هو ظاهر يف حديث مسلم وأيب داود والنسائي          

 فتدل على أن التأجري إمـا للـشجر         »َأْرَضَها َوَنْخَلَها «ويف حديث ابن عباس     
 معـًا، وتـدل كـذلك علـى أن األرض تكـون           وحده وإما للشجر واألرض   

ِماَئـَة َوْسـٍق    «: أقل من الشجر كما هو ظاهر يف حديث نافع عن ابـن عمـر             
 فثبت بذلك واقع املساقاة ما هي بأهنا »َثَماُنوَن َوْسَق َتْمٍر َوِعْشُروَن َوْسَق َشِعريٍ     

تأجري الشجر جبزء مـن مثـره أو تـأجري الـشجر واألرض جبـزء مـن الثمـر                   
من الزرع على أن يكون الشجر أكثر من األرض، وأيضًا فإن هذه            وجزء  

  .األحاديث دليل على جواز هذه املساقاة
جيرب كل من ملك أرضًا على استغالهلا، ويعطـى احملتـاج مـن             : ١٣٦املادة  

 األرض يهمل من وكل .االستغالل هذا من ميكنه ما املال بيت
  .ريهثالث سنني من غري استغالل تؤخذ منه وتعطى لغ

راج عـن سـامل بـن عبـد اهللا أن     أخرجه أبو يوسـف يف اخلـ  دليلها ما   
ولـيس  . من أحيا أرضًا ميتة فهي له     " قال على املنرب     بن اخلطاب   عمر  

وقد قاله عمر وعمل به على مرأى ومـسمع         ،"حملتجر حق بعد ثالث سنني    
 أن األرض   يففهـذا صـريح      .م ينكروا عليه فكان إمجاعاً    ـلومن الصحابة،   

 أي وضع عليهـا يـده،       ،يتة إذا أحياها الشخص، أو وضع عليها حجارة       امل
 ها مدة ثالث سنني متوالية فإهنا تؤخذ منـه،     ولكن إذا مل يستغلَّ   . فإنه ميلكها 

ويستوي يف ذلك اإلحياء والتحجري من حيث امللكية، ومن حيـث األخـذ             
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ة علـى    اقتـصر يف امللكيـ     وال يقال إن النص قد    ،  منه إذا أمهلها ثالث سنني    
 ،"ولـيس حملتجـر   "، واقتصر يف أخذ األرض على احملتجر        "فمن أحيا "احمليي  

ــي  ــة للمحي ــىن أن امللكي ــسبة    وأّن،مبع ــي بالن ــت ه ــذ األرض إذا أمهل  أخ
هذا مـن بـاب اإلجيـاز باحلـذف،         للمحتجر دون احمليي، ال يقال ذلك ألن        

من  (: قال  عمر   ، فكأنّ ر بامللكية، ويدخل احمليي باألخذ    فيدخل احملتج 
أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس له حق بعد ثالث سنني، ومن احتجر أرضـًا               

   .)ميتة فهي له وليس حملتجر حق بعد ثالث سنني
الـشخص    الـيت ميلكهـا    ينص علـى األرض امليتـة     قول عمر   ومع أن   

باإلحياء أو بالتحجري، أي بوضع يده عليها، فإهنا إذا أمهلت ثـالث سـنني              
نــصوصًا أخــرى وردت يف غــري اإلحيــاء    أن ، إال تؤخــذ مــن مالكهــا  

 فقدويف غري األرض امليتة، بل حىت يف األرض العامرة املقطعة،           والتحجري،  
   اهللاِ وُلُسـ  رَ َعَطْقَأ«:  حيىي بن آدم من طريق عمرو بن شعيب قال         أخرج

 ْتاَنـ  كَ ْوَلـ : ُرَم عُ اَلَقا، فَ َهْوَيْحَأ فَ ٌمْو قَ اَءَجا، فَ وَهُلطََّعضًا فَ ْر أَ ِةَنْيَه جُ ْو أَ ِةَنَيْز مُ ْناسًا مِ َن
  .»  اِهللاوِلُس َرْن ِمْنِكَلا، َوَهُتْدَدَر َلٍرْكي َبِب َأْن ِمْوي َأنِّ ِمًةيَعِطَق

واملراد أنه قد مضى عليها أكثر من ثالث سنني، أي لو كانـت مـن               
 ملـا مـضى عليهـا ثـالث      عمـر  ملا مضى عليها ثالث سنني، أو مـن        أيب بكر 
اإلقطاع كان  ، ولكن    ملن ُأقطعت إليهم   ها عمر دَّ لرَ  كذلك ان، ولو ك  سنني

د عـن ثـالث سـنني فـال ميكـن           قد مـضت مـّدة تزيـ      و،   من رسول اهللا  
 ويظهر أن احلادث كـان بعـد مـضي          . أقّرها عمر ملن أحيوها    ، بل إرجاعها

 فيكون قد مضى على     وخالفة أيب بكر سنتان،    من تويل عمر،      أو يزيد  سنة
فـإن  وكما هـو واضـح       .ها عمر  فأكثر، ولذلك مل يردَّ    تعطيلها ثالث سنني  

   .هذه احلادثة يف اإلقطاع وليست يف إحياء املوات أو حتجري املوات
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: أخرج أبو عبيد يف األموال عن بـالل بـن احلـارث املـزين             وكذلك  
 نَِّإ: ٍلَالِب ِلـ اَل َقَرَم ُعاُنَم َزاَنا َكمََّلَف: اَل، َقَعَمْج َأيَقِق الَعُهَعَطْق َأ  اهللاِ وَلُس رَ نََّأ«
ا ا َمـ  َهـ ْن مِ ْذُخ، فَ َلَمْعَت لِ َكَعَطْقَأا  َمنَّ، إِ اِسى النَّ َل عَ ُهَرُجْحَت لِ َكْعِطْق يُ ْم لَ   اهللاِ وَلُسَر
، وواضح منه أن إمهال األرض بعدم القـدرة         »ياِق البَ دَُّر وَ ِهِتاَرَمى عِ َل عَ َتْرِدَق

 وقـد  بـه،  وعمـل  عمـر  فهمـه  كمـا  األرض، أخـذ  سبب هو استغالهلا على
قول عمـر   ثالث سنني كما يف     ُحددت مدة اإلمهال املوجبة ألخذ األرض ب      

  .السابق
 هـذا يف األرض املقطعـة، ألن املوضـوع لـيس سـؤاًال،           ّنإوال يقال   

 النص خاصًا هبا، بل هو عام، فيكون عامًا كـل            ليكون وال حادثة حصلت  
لكوهنا مقطعة، بل ألهنا     فسبب أخذ األرض إذا أمهلت ليس        أرض مملوكة، 

ل أرضا ثـالث سـنني      من عطَّ «: قول عمر رضي اهللا عنه    ويؤكد ذلك    .أمهلت
 أخرجه حيىي بـن آدم يف اخلـراج وابـن           ،»مل يعمرها فجاء غريه فعمرها فهي له      

مطلـق  لفـٌظ    »أرضـاً «زجنويه يف األموال عـن عمـرو بـن شـعيب، وقولـه              
 باإلحياء والـتحجري، أم  ، سواء أكانت ميتة ملكهايشمل كل أرض مملوكة 

فـاحلكم  ...  الـشراء أو اهلبـة     عامرة ملكهـا باإلقطـاع أو اإلرث أو       كانت  
   .سننيينطبق عليها، فتؤخذ إذا أمهلت ثالث 

سـواء أكـان     ،يدل على أن األرض اليت ميلكها الـشخص       كله  فهذا  
 فإهنا تؤخـذ منـه إذا       ...ذلك باإلحياء أم بالتحجري أم باإلقطاع أم بالشراء       

يستغلها ثالث سنني متتالية، كما يدل على ذلـك فعـل عمـر يف حادثـة                مل  
، ويف حادثـة بـالل، ومل       »ًامـن عطـل أرضـ     «و بن شـعيب، ويف قولـه        عمر
سمع أنه أنكر عليه أحد من الصحابة، مع أن هـذا ممـا ينكـر، ألنـه أخـذ          ُي
 من مالكها جربًا عنه دون مقابل، واآلخذ هو اخلليفة، فكـان ذلـك           رضأل
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ألن اإلمجاع السكويت هو فعل أحد من الصحابة فعًال         . من الصحابة إمجاعًا  
 بـأن   ر عليـه أحـد، وهـو دليـل شـرعي          نِكـ  وال يُ  ، على مأل منهم   ،رنَكمما يُ 

ثـالث سـنني متواليـة      األرض امليتة أو العامرة إذا ملكها شـخص وأمهلـها           
  . تأخذها الدولة منه جربًا عنه دون مقابل

ــذا احلكــم   ــّين أن ه ــه يتب ــشومن ــواء ي لكــت ُمأمل كــل أرض، س
 كـل أرضٍ ، ف غـري ذلـك  م الشراء، أم اإلرث، أمباإلقطاع، أباإلحياء، أم    

قد عطلت ثـالث سـنوات تأخـذها الدولـة مـن صـاحبها جـربًا عنـه دون               
  . مقابل

فهـم مـن الـنص،      ُيفـإن هـذا      ، متوالية  هي كون الثالث سنوات  أما  
 ْنَمـ  «:فهـو يقـول    ،ثخذ األرض ويف التعطيل على الـثال       يف أ  فإنه منصبٌّ 

 فـيفهم مـن هـذا أن    ، فسلط التعطيل على الثالث،»َنْيِن ِسـ الَثضًا َثْر أَ َلطََّع
 َسْيَلـ َو«: السنوات الثالث متوالية، وقـد تأكـد هـذا دون غمـوض بقولـه             

 َدْعَب«قال وال ُي، »الٍث َثَدْعَب«، فسلط نفي احلق على »الٍث ثَ َدْع بَ ٌق حَ ٍرِجَتْحُمِل
ــ ــت متقطِّ إذا »الٍثَث ــةكان ــسلًة وراء  ع ــدُّ متسل ــًة ُتع ، إال أن تكــون متوالي

  .بعضها
وأما إعطاء الفالحني من بيت املال ما ميكنـهم مـن زراعـة أرضـهم               
فإن دليله ما فعله عمر يف العراق، فإنه ملا فتحت العراق ترك األرض حتت              

ني يد أهلها ومل يقسمها على احملاربني مع أهنا من الغنـائم، وأعطـى الفالحـ              
م، مع أهنـم مل يكونـوا قـد         ماًال من بيت املال يتقوون به على زراعة أرضه        

سلموا بعد، ومع أن الفالحـني بوصـفهم فالحـني ليـسوا ممـن يـستحقون                أ
. شيئًا على بيت املـال مـا دامـوا ميلكـون أرضـًا فـال يـدخلون يف الفقـراء                  

م بيـت  فهذان األمران مما ينكر مثلهما ملخالفتهما ألحكـام الغنـائم وأحكـا         
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أما األمر األول وهو ترك األرض اليت غنمت حتت يد أهلـها وعـدم          . املال
تقسيمها على احملاربني فقد وجد يف الصحابة من ينكره على عمر، وصـار             

وأمـا األمـر الثـاين وهـو إعطـاء الفالحـني يف             . فيه نقاش بني عمر وبينـهم     
 أحـد،  العراق من بيت املال ماًال لزراعـة أرضـهم فلـم ينكـره علـى عمـر             

فكان إمجاعًا سكوتيًا على أن الفالحني يعطون من بيـت املـال مـا ميكنـهم                
  .وهذه كلها هي أدلة هذه املادة. من زراعة أرضهم

  :تتحقق امللكية العامة يف ثالثة أشياء هي: ١٣٧املادة 
  . كل ما هو من مرافق اجلماعة كساحات البلد-  أ 

  . املعادن اليت ال تنقطع كمنابع البترول-ب 
  .األشياء اليت طبيعتها متنع اختصاص الفرد حبيازهتا كاألهنار -جـ 

 ومائـة الـسابقة، فـالفقرة       التاسـعة والعـشرين   دليلها هو دليل املادة     
 النـاس علـى اشـتراكهم يف ملكيـة          منها دليلـها إقـرار الرسـول        ) جـ(

خرجـه  أ »ِمًنـى ُمَنـاُخ َمـْن َسـَبقَ       «: السالمو  الصالة الطريق العام وقوله عليه   
الترمذي عن عائشة رضي اهللا عنها وقال حسن صـحيح، وابـن خزميـة يف               

.  أي مىن، وهي املكان املعـروف باحلجـاز، ملـك جلميـع النـاس              صحيحه،
  .فمن سبق إىل مكان وأناخ فيه فهو له

 حيىي بن قيس املـازين      فدليلها ما روي عن عمرو بن     ) ب(وأما الفقرة   
 َبِرْأَمـ  ِبِحْل اِملَنِدْع َم  اِهللاوَلُس َرُتْعَطْقَتاْس«:  قال أبيض بن محالعن أبيه عن  

 اَلَقـ  َف- يعـين أنـه ال ينقطـع   -  دَِّعـ  اْلاِءَم اْلِةَلِزْنَم ِبُهنَّ ِإ، اِهللاوَلُسا َر يَ :يَلِق فَ ،يُهِنَعَطْقَأَف
شـبه  . الذي ال ينقطـع   :  واملاء العد   أخرجه النسائي،  »ْنَذ إِ َالَف:   اهللاِ وُلُسَر

وليس املراد هنـا امللـح وإمنـا املـراد املعـدن            . باملاء لعدم انقطاعه  معدن امللح   
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قطعـه مـن أول     أع أنه يعلـم أنـه ملـح، و        بدليل ملا علمه أنه ال ينقطع منعه، م       
 ُهنَّـ  أَ  يِِّبـ َنْل لِ َنيََّبـ ا تَ مََّلَف«: األمر، فاملنع لكونه معدنًا ال ينقطع، قال أبو عبيد        

يعًا ِم جَ اَس النَّ نَّ أَ اِءَماْل وَ اِرالنَّ وَ ِألي الكَ  فِ   اهللاِ وِلُس رَ َةنَّ سُ نََّأل،  ُهْن مِ ُهَعَجَت ارْ ٌد عَ اٌءَم
وعلـى هـذا فكـل معـدن        . »واُه سِ وَن دُ ُهوُزُح يَ ٍلُجَر لِ ُهَلَعْج يَ ْن أَ َهِرَك، فَ اُءَكَر شُ يِهِف

من املعادن اليت ال تنقطع، أي غري حمدودة املقدار بكمية قليلـة، فإنـه ملكيـة            
أما إن كان حمدود املقدار بكمية قليلة فال يكون ملكية عامـة، بـدليل              . امةع

  .احلديث
 َعـْن    من طريق أيب خراش     فدليلها قول الرسول  ) أ(وأما الفقرة   

اْلُمـْسِلُموَن  « : َقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه        : َقـالَ  َرُجٍل ِمْن َأْصـَحاِب النَِّبـيِّ       
َثـالٌث ال   «: وقولـه  . أخرجه أمحـد »َكِإل َوالنَّـارِ  اْلَماِء َواْل:ٍثُشَرَكاُء ِفي َثالَ 

 وهـذا    مـن طريـق أيب هريـرة،       ة أخرجه ابن ماج   » َوالنَّارُ  اْلَماُء َواْلَكألُ  :ُيْمَنْعَن
 فالرسـول   . احلديث معلل بأن منعها إمنا هو ألهنا مـن مرافـق اجلماعـة            

سقي أبـاح ملكيـة املــاء يف الطـائف وخيـرب لألفــراد، وامتلكـوه بالفعـل لــ      
زرعهم وبساتينهم دون غريهم، فلـو كانـت الـشركة يف املـاء مطلقـًا مـن                

اْلُمْسِلُموَن « : فمن قول الرسول  . حيث هو ملا مسح لألفراد أن ميتلكوه      
  ومـن  ،» ... اْلَمـاءُ  :َثـالٌث ال ُيْمـَنْعنَ    «:  وقولـه  ،»... اْلَمـاِء    :ٍثُشَرَكاُء ِفـي َثـالَ    
 أن ميتلكــوا املــاء، تــستنبط علــة الــسالم لألفــرادو  الــصالةإباحتــه عليــه

الشراكة يف املاء والكأل والنـار وهـي كوهنـا مـن مرافـق اجلماعـة الـيت ال                   
تستغين عنها، فكل ما يتحقـق فيـه كونـه مـن مرافـق اجلماعـة كـساحات                 

هـذه  . البلدة وأحراش االحتطاب ومراعي املاشية فإنه يكون ملكيـة عامـة          
 هذه الثالث ليس غري هي امللكيـة        هي أدلة امللكية العامة، وأما دليل كون      

العامة فإنه االستقراء، فقد جرى استقراء األدلـة الـيت تـدل علـى امللكيـة                
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 وهبذا يظهر الـدليل علـى       ةالعامة فوجد أهنا حمصورة يف هذه األنواع الثالث       
  .هذه املادة

إال أن املـصنع  . املصنع من حيـث هـو مـن األمـالك الفرديـة        : ١٣٨املادة  
فإن كانت املادة من األمالك     . ة اليت يصنعها  يأخذ حكم املاد  

وإن . الفردية كـان املـصنع ملكـًا فرديـًا كمـصانع النـسيج            
كانت املادة مـن األمـالك العامـة كـان املـصنع ملكـًا عامـًا                

  .كمصانع استخراج احلديد
أن األصل يف املـصانع أهنـا مـن         : أحدمها: إن هذه املادة ذات شقني    

. ين أن املصنع يأخذ حكم املادة الـيت يـصنعها         األمالك الفردية، والشق الثا   
 أخرجه البخـاري عـن      » اْصَطَنَع َخاَتًما  َأنَّ النَِّبيَّ   «أما الشق األول فدليله     

أخرجه البخاري عن سـهل بـن   » َرَبْن اِملَعَنْصَت اْس ُهنََّأ«عبد اهللا بن عمر، و  
ن وكـا . ، واستصنعها عند من ميلـك املـصنع ملكيـة فرديـة    سعد الساعدي 

، حىت إن منـهم مـن        وسكت عنهم  الناس يستصنعون يف أيام الرسول      
كان يصنع األسـلحة مثـل خبـاب رضـي اهللا عنـه الـذي كانـت صـناعته                    

، السيوف يف اجلاهلية واستمر عليها بعد إسـالمه رضـي اهللا عنـه، وقـصته              
 عنـدما اشـترى    مـع العـاص بـن وائـل الـسهمي     بن هـشام، اكما يف سرية   

يف : ما جاء خباب العاَص يتقاضـاه الـثمن قـال لـه           السيوف من خباب، فل   
 أقـر امللكيـة الفرديـة        ممـا يـدل علـى أنـه          ،...اجلنة أقضيك اسـتهزاًء     

للمصانع، سـواء أكانـت مـصانع أسـلحة، أم مـصانع معـادن، أم مـصانع                 
ومل يرو أي هني عن ملكية املصنع، ومل يرد أي نص علـى             . جنارة، أم غريها  

دولـة،  املـصنع ملكيـة   أن مل يرد أي نص على ما أن املصنع ملكية عامة، ك 
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  . يف امللكية الفرديةةفيبقى الدليل عامًا على أن املصانع داخل
 املـصنع  نإ« :قاعـدة  فدليلـه  :الثاين الشق أما األول الشق أدلة هذه

 وهذه القاعدة مستنبطة من احلـديث الـشريف، فقـد    »يأخذ حكم ما ينتج  
وهو  »اَهَرِصَتْعُما وَ َهَراِصَع وَ ِرْم اخلَ َباِر شَ  اهللاُ َنَعَل«:  قال روي أن الرسول    
 وصـححه  عمر، ابن طريق من  الرسول عن داود أيب جزء من حديث  

َلَعـَن اللَّـُه اْلَخْمـَر       «:، قـال رسـول اهللا       الـسكن، واحلـديث بتمامـه      ابن
 ،»ِإَلْيـهِ  َواْلَمْحُموَلَة َوَحاِمَلَها ِصَرَهاَوُمْعَت َوَعاِصَرَها َوُمْبَتاَعَها َوَشاِرَبَها َوَساِقَيَها َوَباِئَعَها  

 عـصر  عـن  هنـي  هـو  وإمنـا  العـصر،  عـن  هنيـاً  ليس عصر اخلمر  عن فالنهي
ــا لــيس فالعــصر اخلمــر، ــًا وإمن  فالعــصر .احلــرام هــو اخلمــر عــصر حرام

فأخـذا حكـم الـشيء الـذي جـرى           اخلمـر،  لتحـرمي  حرمـا  قـد  واالعتصار
على صناعة العصر فيكـون منـصبًا   عصره، فالنهي منصب على العصر أي    

 واملصنع يأخذ   ،على آلة العصر، فالصناعة تأخذ حكم الشيء الذي يصنع        
حكم الشيء الذي يصنعه، وهذا دليـل علـى أن املـصنع يأخـذ حكـم مـا                  
ينتج، أي دليل هذه القاعدة، فجـاءت حرمـة املـصنع مـن حرمـة اإلنتـاج              

 ملكيـة عامـة، بـل هـو     فاحلديث ليس دليًال على أن املـصانع    . الذي ينتجه 
وهـذا هـو دليـل     . فقط دليل على أن املصنع يأخذ حكم املادة اليت ينتجها         

  .الشق الثاين، أي أن القاعدة املستنبطة من احلديث هي دليل الشق الثاين
وعلى هذا األساس ينظر يف املصانع، فإن كانت املـواد الـيت تـصنع              

، كانت هذه املصانع ملكية     فيها ليست من املواد الداخلة يف امللكية العامة       
 قـد أقـر صـناعة الـسيوف،         فردية، كمـصانع النـسيج، ألن الرسـول         

وصناعة الثياب، وصناعة األحذية، مما هو داخل يف امللكيـة الفرديـة، وإن             
كانت املصانع لصنع املواد الداخلة يف امللكية العامة، كمـصانع اسـتخراج     
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ملكـًا عامـًا، وال تـدخل يف        النفط، ومصانع استخراج احلديد، فإهنا تكون       
 حني منع مـصانع اخلمـر أعطـى املـصنع            ألن الرسول . امللكية الفردية 

  .حكم املادة اليت يصنعها، وهذا هو دليل املادة

ال جيوز للدولة أن حتول ملكية فرديـة إىل ملكيـة عامـة، ألن              : ١٣٩املادة  
  .امللكية العامة ثابتة يف طبيعة املال وصفته ال برأي الدولة

ِإنَّ  «: املتفق عليـه مـن طريـق أيب بكـرة           حديث الرسول دليلها  
ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َوَأْعَراَضُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا ِفي َبَلِدُكْم َهَذا ِفي            

 عام يشمل كل إنسان، فيحرم أخذ مال أي  خطاب وهذا»...َشْهِرُكْم َهـَذا  
 مـسلمًا أم غـري مـسلم، إال بـسبب مـشروع،             واء أكـان   س فرد من الناس  

ولذلك حيـرم   . فيحرم على الدولة أن تأخذ مال أي فرد إال بسبب شرعي          
عليها أن تأخذ مال فرد من األفراد وجتعله ملكًا للدولـة حبجـة املـصلحة،                

 ،أو ملكية عامة حبجة مصلحة األمة فيـه وذلـك ألن احلـديث حـرم ذلـك               
ن لإلمام  إ فحله حيتاج إىل دليل شرعي، وال يقال         فاملصلحة ال جتعله حالالً   

ال يقال  . أن يفعل ذلك رعاية ملصاحل املسلمني، ألنه له حق رعاية الشؤون          
ذلــك ألن رعايــة الــشؤون هــي القيــام مبــصاحل النــاس حــسب األحكــام  
الشرعية، وليست هـي القيـام مبـصاحل النـاس حـسب رأي اخلليفـة، فمـا                 

جيعله حالًال مطلقًا، وإن فعل ذلـك كـان فعلـه           حرمه اهللا ليس للخليفة أن      
 مـا يـسمى     وعلـى هـذا فـإن     . مظلمة حياكم عليها، ويرجع املـال لـصاحبه       

شـيء، ألنـه إن كـان يف مـال طبيعتـه وصـفته       يف بالتأميم ليس من الشرع  
ملك عام كان فرضًا على الدولة أن جتعله ملكية عامة، وليست خمتـارة يف              

منا طبيعته وصفته كانت كذلك، وحيـرم علـى         ذلك، فال تكون قد أممته، وإ     
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 ملـك    طبيعتـه وصـفته    وأما إن كان يف مـال     . الدولة أن جتعله ملكية فردية    
لفرد وليس من طبيعته وال من صفته أن يكون ملكًا عامًا فإنـه حيـرم علـى             

 فـإن رسـول اهللا      . الدولة أن تؤممه، وإن فعلت حتاكم ويرجع لـصاحبه        
  بعـد أن أقطعـه إياهـا حـني ظهـر أنـه        محال أرجع أرض امللح من أبيض بن     

  .معدن ال ينقطع

لكل فرد مـن أفـراد األمـة حـق االنتفـاع مبـا هـو داخـل يف            : ١٤٠املادة  
امللكية العامة، وال جيوز للدولـة أن تـأذن ألحـد دون بـاقي               

   .الرعية مبلكية األمالك العامة أو استغالهلا
 كل من حيمـل تابعيـة       األمة يف املادة هي الرعية يف دار اإلسالم، أي        

الدولــة، ســواء أكــانوا مــن املــسلمني أم مــن الــذميني، وعلــى الدولــة أن  
. ترعاهم الرعاية الدائمة امللزمـة، وذلـك بتـوفري احلاجـات األساسـية هلـم              

ومنـها أن كـل فـرد مـن         . وذلك حسب أحكام اإلسالم اليت خـضعوا هلـا        
 والذمي واملـسلم يف     ،ةأفراد الرعية له حق االنتفاع مبا هو من امللكية العام         

   .حق االنتفاع مبرافق امللكية العامة سواء
ن امللكيـة    يعـين أ   »ٍثاْلُمْسِلُموَن ُشَرَكاُء ِفـي َثـالَ     «ن حديث   وال يقال إ  

 اُسالنَّـ «للمسلمني فقط، بل إن هذا احلـديث وكـذلك حـديث            هي  العامة  
د  مـسلم حيـث ور    كالمها خمصص حبديث بريدة الذي أخرجـه      » ...اُءَكَرُش
ُثمَّ اْدُعُهْم ِإَلى التََّحوُِّل ِمـْن َداِرِهـْم ِإَلـى َداِر اْلُمَهـاِجِريَن َوَأْخِبـْرُهْم َأنَُّهـْم ِإْن                  «: فيه

ودار املهاجرين أي  ،»َفَعُلوا َذِلَك َفَلُهْم َما ِلْلُمَهاِجِريَن َوَعَلْيِهْم َما َعَلى اْلُمَهاِجِريَن
ــصدار اإلســالم،  ــذا ن ــ فه ــن  حيــصر حــق الرعوي يتحــول إىل دار ة يف م

فال يشمل كل املـسلمني يف العـامل،        اإلسالم، أي حيمل تابعية دار اإلسالم،       
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بل الذين يف دار اإلسالم، وكذلك ال يستثين غري املسلمني الذين يعيشون            
لتمتـع  دولـة، ألن حـديث بريـدة جعـل ا         يف دار اإلسالم وحيملون تابعية ال     

 فإن املـسلم الـذي       وعليه ر اإلسالم،  مشروطًا بالتحول إىل دا    ق الرعوية حب
  وحيمـل تابعيتـها،    والـذمي الـذي يعـيش يف دار اإلسـالم          ،يف دار اإلسالم  

  . املادةعليه هما تنطبق يكل
ــ  ــا كان ــذا م ــه توه ــة  علي ــع  ،يف دار اإلســالمالرعي ــت تنتف  فكان

ــة ــة العام ــع  وال ُي،بامللكي ــك من ــن ذل ــنأحــٌدم ــة، م ــ الرعي واء أكــان  س
   :ذمةمسلمًا أم من أهل ال

  .  املسلمني بامللكية العامة فواضحأما انتفاع الرعية من
 كثري من النـصوص والوقـائع يف    نسبة ألهل الذمة، فقد ورد    بالوأما  

   : تدل على ذلك، وكلها واخللفاء الراشدينعهد رسول اهللا 
فقد كانوا ميشون يف األسواق، يبيعون ويشترون، واألسواق من          -

َفَبْيَنـا َأَنـا َأُطـوُف      ... «: د عن كعب بن مالـك قـال       روى أمح . امللكية العامة 
 َمــْن َيــُدلُّ َعَلــى َكْعــِب ْبــِن :الــسُّوَق ِإَذا َرُجــٌل َنــْصَراِنيٌّ َجــاَء ِبَطَعــاٍم َيِبيُعــُه َيُقــولُ 

 أن املــسلمني وأهــل الذمــة كــانوا يغــشون  علــىوهــذا يــدل »...؟َماِلــٍك
  .األسواق حلاجاهتم سواء بسواء

ابـن ماجـة عـن      روى   .من املاء والنار والكأل   تفعون  قد كانوا ين  و -
وأمجـع  . » َوالنَّـارُ  اْلَماُء َواْلَكألُ : ُيْمَنْعنَ َثالٌث ال «:  قال أيب هريرة أن النيب     

 ،الصحابة على أن نصارى الشام يشربون مـع املـسلمني مـن أهنـار الـشام               
 وكـذلك القـبط يف      ،وكذلك من بقي على جموسيته يف العـراق والبحـرين         

وكـانوا مجيعـًا حيتطبـون مـن أحـراش      . مصر يشربون ويـسقون مـن النيـل    
االحتطاب، ويسقون مزارعهم من األهنـار العامـة، ويرعـون مواشـيهم يف              
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وهلم اليوم أن ينتفعوا من البترول ومـشتقاته ومـن          . األماكن العامة للرعي  
  .الكهرباء ألن كليهما من النار الواردة يف احلديث

ء املـوات ملـا أخرجـه أمحـد والترمـذي بـسند             وهلم احلق يف إحيـا     -
 أَْرًضا َميَِّتةً فَهَِي    أَْحَياَمْن  «: صحيح من طريق جابر قال عليه الصالة والسالم       

:  قـال وما رواه البخاري عن عائشة رضـي اهللا عنـها عـن الـنيب       . »لَُه
د الطيالـسي عـن   وما رواه أبـو داو . »َمْن َأْعَمَر َأْرًضا َلْيَسْت َألَحٍد َفُهَو َأَحـقُّ  «

 الُدِباْلـ  وَ ، اهللاِ اُدَبـ  عِ اُدَبالِع« :عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا         
  .»قٌّ َحٍماِل َظٍقْرِع ِلَسْيَل َو،ُه َلَوُهئًا َفْي َشِضْر اَألاِتَو َمْنا ِمَيْح َأْنَم َف، اِهللاالُدِب

سـواء  وكل هذه األدلة هي أدلة عامـة تـشمل مجيـع أفـراد الرعيـة                
  .مسلمني أم غري مسلمنيأكانوا 

 طـرق   فلجميع الرعية، مسلمها وأهل ذمتها، اسـتعمال      كذلك  و -
أمـا الربيـة فقـد كـان أهـل الذمـة            . املواصالت الربيـة والبحريـة واجلويـة      

َكـاَن   «:  روى الترمذي عن عائشة قالت     ،يستعملوهنا زمن رسول اهللا     
ِدَم  َفَقـ ، َعَلْيـهِ اَن ِإَذا َقَعَد َفَعِرَق َثُقالَ   َفكَ ، َغِليَظانِ  َثْوَباِن ِقْطِريَّانِ  َعَلى َرُسوِل اللَِّه    

 َثـْوَبْيِن ِإَلـى    َلـْو َبَعْثـَت ِإَلْيـِه َفاْشـَتَرْيَت ِمْنـهُ        : َفُقْلـتُ  ،ٍن اْلَيُهـوِديِّ  َبزٌّ ِمْن الـشَّاِم ِلُفـالَ     
من وأما طرق البحر فكانوا يستعملوهنا كاملسلمني ز      .  احلديث »...اْلَمْيَسَرِة

  . ويقاس عليها اليوم الطرق اجلوية،الصحابة رضوان اهللا عليهم
وله أن يستعمل الربيد العام ووسائل االتصاالت العامة قياسـًا علـى      

  .املواصالت العامة
 بـأن جلميـع أفـراد الرعيـة حـق           هذه أدلـة الـشق األول مـن املـادة         

   .االنتفاع من امللكية العامة
 مـن أن تـأذن ألحـد دون بـاقي           أما الشق الثـاين وهـو منـع الدولـة         
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 فدليله حديث أبـيض بـن محـال         ،الرعية مبلكية األمالك العامة أو استغالهلا     
ر صلوات اهللا   خِب وعندما أُ  ، معدن امللح مبأرب   عندما أقطعه رسول اهللا     

روى . عليه أن امللح الذي أقطعه إياه مبثابة املـاء العـد رجعـه منـه              وسالمه  
 فاستقطعه امللـح،    نه وفد إىل رسول اهللا      أ"الترمذي عن أبيض بن محال      

أتـدري مـا قطعـت لـه؟ إمنـا          : فلما أن وىل قال رجل من اجمللس      . فقطع له 
وبـدليل مـا رواه الترمـذي عـن         ". فانتزعـه منـه   : قال. قطعت له املاء العد   

 أن رسـول اهللا  ،عائشة وقال حسن صحيح، وابن خزمية يف صحيحه عنـها        
 وحديث الصعب بن جثامة عنـد البخـاري     . »َبَقِمًنى ُمَناُخ َمْن سَ   «:  قال

  .» َوِلَرُسوِلِه ِهللاال ِحَمى ِإالَّ«
ومن الواضـح أن أكثـر االحتكـارات الرأمساليـة وغـىن الـشركات              
واألفراد غىن فاحشًا خياليًا إمنا هو بسبب االمتيازات اليت حيصلون عليهـا            

ئر املعادن العـد،    كالغاز والبترول وسا  . الستغالل امللكيات العامة بأنواعها   
  .واالتصاالت واملواصالت واملياه وغريها

جيوز للدولة أن حتمي من األرض املوات وممـا هـو داخـل يف              : ١٤١املادة  
  .امللكية العامة ألية مصلحة تراها من مصاحل الرعية

 » ِهللا َوِلَرُسـوِلهِ   ال ِحَمـى ِإالَّ   «:  أنه قـال   دليلهما ما روي عن النيب      
 واحلمى هو أن حيمي شيئًا مما هـو          الصعب بن جثامة،   أخرجه البخاري عن  

 عـن   لعامة املسلمني فيمنع الناس منها وخيتص هبا، فقـد هنـى الرسـول              
ذلك أي حرمه فال حيـل لـشخص أن يفعلـه وال حيـل للخليفـة كـذلك أن           

 ومن هنـا جـاء منـع الدولـة مـن أن            ،يفعله لنفسه ألنه ال حيل ما حرمه اهللا       
 هو داخل يف امللكية العامـة متليكـًا مينـع بـه غـريه مـن                 متلك أحدًا شيئًا مما   
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أما الدولة نفسها أي اخلليفة فيجوز له أن خيـتص بـشيء مـن              . االنتفاع به 
األرض املــوات وممــا هــو داخــل يف امللكيــة العامــة ملــصلحة مــن مــصاحل   

 يُِّبـ ى النَّ َمَح«: املسلمني ال لنفسه، والدليل على ذلك ما رواه ابن عمر قال          
 َّوالنقيع موضع   ، عن ابن عمر    أخرجه ابن حبان   »َنيِمِلْسُم الْ ِلْيَخ لِ يَعِق الن 

أي مراعـي   . ينتقع فيه املاء فيكثـر فيـه اخلـصب ملـا يـستقر فيـه مـن املـاء                  
بن الزبري أحـسبه عـن أبيـه        اخصبة، وروى أبو عبيد عن عامر بن عبد اهللا          

، ِةيَّـ ِلاِهي اجلَّ ا ِفـ  َهـ ْيَلا عَ َنـ ْلاَتا قَ َنالُد، بِ َنيِنِمْؤُماْل َريِما أَ َي: اَلَق فَ َرَم عُ يٌّاِبَرْعى أَ َتَأ« :قال
 ُلُتـ ْفَي وَ ُخُفْن َيـ  َلَعـ َج، وَ ُرَم عُ َقَرْطَأَف: اَلَق ا؟يَهِمْح تَ الَم، عَ ِمَالْسي اإلِ ا فِ َهْيَلا عَ َنْمَلْسَأَو
 ُددَِّر ُيـ  َلَعـ  جَ ِها بِ  مَ يُّاِبَرْعى األَ َأا رَ مََّل، فَ َخَفَن وَ ُهَباِر شَ َلَت فَ ٌرْم أَ ُهَبِرا كَ َذ إِ اَنَك، وَ ُهَباِرَش
 ِهْيـ َل عَ ُلِمـ ْحا أَ  َمـ  َالْو لَ ، واهللاِ  اهللاِ اُدَب عِ اُدَبِعاْل، وَ  اهللاِ اُل مَ اُلَماْل: ُرَم عُ اَلَق، فَ ِهْيَل عَ َكِلَذ
 صـريح يف جـواز      وهـذا   .»ٍرْبي ِشـ  رًا ِفـ  ْب ِشـ  ِضْر األَ َن مِ ُتْيَما حَ  مَ  اهللاِ يِلِبي سَ ِف

احلمى للدولة، أي جيوز أن ختتص الدولة بشيء ممـا هـو داخـل يف امللكيـة                
وقد سار الـصحابة بعـد الرسـول        . العامة كمراعي املاشية لصاحل املسلمني    

وهو عام لكل خليفة أن يفعله، على ذلك .  

  .مينع كنـز املال ولو أخرجت زكاته: ١٤٢املادة 
⎪⎥ š: دليلها قول اهللا تعاىل Ï%©! $# uρ šχρã”É∴ õ3tƒ |= yδ ©%!$# sπ Ò Ïø9$#uρ Ÿωuρ 

$ pκ tΞθ à)ÏΖ ãƒ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ν èδ ÷Åe³t7 sù A>#x‹yè Î/ 5ΟŠÏ9r& ∩⊂⊆∪  ] فإهنا دليل على ]٣٤التوبة 
وهي أي اآلية وإن كانت نزلت يف أهل الكتاب . حترمي كنـز املال مطلقًا

 :الــق ذإ اآلية أول يف ذلك يظهر كما هبا خماطبون وحنن عام، فإن لفظها
 * $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u™ ¨β Î) # Z ÏW Ÿ2 š∅ÏiΒ Í‘$ t6ôm F{ $# Èβ$ t7÷δ ”9$#uρ tβθ è=ä. ù' u‹s9 tΑ≡ uθøΒ r& 

Ä¨$̈Ψ9 $# È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ šχρ‘‰ÝÁ tƒ uρ ⎯tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 3 š⎥⎪ Ï%©! $# uρ šχρã”É∴ õ3tƒ |=yδ ©%!$# 
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sπ Ò Ïø9$# uρ  ]د حرمت كنـز الذهب والدليل على أن اآلية ق. ]٣٤  التوبة
  :والفضة حترميًا عامًا سواء أخرجت زكاته أم مل خترج هو

عموم هذه اآلية، فنص اآلية منطوقًا ومفهومًا دليل علـى منـع        : أوًال
فاملصري إىل أن الكنــز مبـاح بعـد     . كنـز املال من الذهب والفضة منعًا باتاً      

وهـذا ال   . يـة إخراج الزكاة ترك حلكم اآلية الذي دلـت عليـه داللـة قطع            
يصار إليه إال بـدليل يـصرفها عـن معناهـا أو ينـسخها، ومل يـرد أي نـص                    
صحيح يصرفها عن معناها، وال حيتمل أن يكون هناك دليل يـصرفها عـن              

 وال يوجـد   ، إال الدليل الـذي ينـسخها      معناها ألهنا قطعية الداللة، فلم يبقَ     
 ولـو أخرجـت     دليل ينسخها فيبقى حكمها ثابتـًا وهـو حتـرمي كنــز املـال             

  . أي حترمي كنـز املال مطلقًا،زكاته
ُتُوفَِّي َرُجٌل ِمْن «: روى أمحد بإسناد صحيح عن أيب أمامة قال: ثانيًا
 ُثمَّ ُتُوفَِّي آَخُر : َقاَل، َكيٌَّة َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ، َفُوِجَد ِفي ِمْئَزِرِه ِديَناٌر،َأْهِل الصُّفَِّة

، وأسند الطربي حنوه » َكيََّتاِن: َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ، ِديَناَراِنَفُوِجَد ِفي ِمْئَزِرِه
وهذا يعين حترمي كنـز الذهب والفضة مطلقًا ولو . إىل أيب أمامة الباهلي

 ما دام يكون كنـزًا، أي خزنًا ، ولو كان دينارًا واحدًا،كان دينارين
 بالنسبة هلذين والرسول قال ذلك. للمال لغري حاجة يراد إنفاقه عليها

 »كية«: الرجلني ألهنما كانا يعيشان من الصدقة وعندمها الترب، فقال
 tΠöθ:  يشري إىل قوله تعاىل»كيتان«: وقال tƒ 4‘yϑ øt ä† $ yγøŠ n= tæ ’Îû Í‘$tΡ zΟ̈Ζ yγy_ 

2” uθ õ3çG sù $ pκ Í5 öΝ ßγ èδ$t6 Å_ öΝ åκ æ5θãΖã_ uρ  ] اليت هي قسم من آية الكنـز، ]٣٥التوبة 
 سواء ،فهذا دليل على حترمي الكنـز حترميًا مطلقًا.  آية الكنـزأي يشري إىل

 فالكنـز كله ،زكي أم مل يزكَّأ وسواء ،بلغ نصاب الزكاة أم مل يبلغأ
  .حرام
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 Ÿω: ن العطف يف قوله تعاىلإ: ثالثًا uρ $ pκ tΞθ à)ÏΖ ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $#  
⎪⎥ š:  مغاير لقوله تعاىل]٣٤  التوبة[ Ï% ©!$# uρ šχρã” É∴õ3tƒ |=yδ ©%! $# sπ Ò Ïø9$# uρ  
أحدمها :  فتكون اآلية مبقتضى ذلك تشتمل على حكمني اثنني]٣٤التوبة [

فنص اآلية يدل على أن . كنـز املال، والثاين عدم اإلنفاق يف سبيل اهللا
أي الذين يكنـزون . الوعيد بالعذاب األليم منصب على هذين األمرين

 يف سبيل اهللا، فبشرهم بالعذاب الذهب والفضة، والذين ال ينفقوهنا
يل اهللا يشمله ومن ذلك يتبني أن من مل يكنـز، ولكن مل ينفق يف سب. األليم

نفق يف سبيل اهللا ولكنه كنـز املال فإنه يشمله أالوعيد، وكذلك من 
فإن من مل يكنـز ومنع اإلنفاق يف سبيل اهللا : "قال القرطيب. الوعيد أيضًا

›≅ ’Îû È: واملراد باآلية من قوله". فال بد وأن يكون كذلك Î6y™ «! $#  
وكلمة يف سبيل اهللا إذا قرنت باإلنفاق كان . اجلهاد ألهنا مقترنة باإلنفاق

ة ـــوعلى هذا فإن كلم. معناها اجلهاد إال إن وجدت قرينة تصرفها عنه
 Ÿωuρ $ pκ tΞθ à) ÏΖ ãƒ  ال تصلح دليًال على أنه إذا كنـزوها وأنفقوا منها يف 
فإنه ليس معىن اآلية ومن كنـز املال بأن مل . بيل اهللا ال يشملهم العذابس

ينفق منه يف سبيل اهللا فبشره بالعذاب، مبعىن أن العطف عطف تفسريي، 
نفق منه يف سبيل اهللا ال يعذب كانزه، بل معناها أفيكون املال املكنوز إذا 

.  بالعذابمن كنـز فبشره بالعذاب ومن مل ينفق يف سبيل اهللا فبشره
وهبذا يكون حترمي الكنـز . فالعطف عطف مغايرة وليس عطفًا تفسرييًا

حترميًا مطلقًا سواء أنفق منه يف سبيل اهللا أم مل ينفق، ويكون حترمي الكنـز 
وبذلك يظهر للعيان أن . شيئًا وحترمي عدم اإلنفاق يف سبيل اهللا شيئًا آخر
نفق منه يف سبيل أ ولو اآلية قد حرمت كنـز املال ولو أخرجت زكاته

  .اهللا
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مررت بالربذة فإذا «: روى البخاري عن زيد بن وهب قال: رابعًا
كنت بالشام فاختلفت : أنا بأيب ذر، فقلت له ما أنزلك منـزلك هذا؟ قال

⎪⎥ š: اوية يفـأنا ومع Ï% ©!$# uρ šχρã”É∴õ3 tƒ |= yδ©%! $# sπ ÒÏ ø9$#uρ Ÿωuρ $ pκ tΞθ à)ÏΖ ãƒ ’Îû 

È≅‹ Î6 y™ «! $#  نزلت فينا : نزلت يف أهل الكتاب، فقلت: فقال معاوية
فكتب إىل عثمان يشكوين، فكتب إيل . وفيهم، وكان بيين وبينه يف ذلك

عثمان أن أقدم املدينة فقدمتها فكثر علي الناس حىت كأهنم مل يروين قبل 
فذاك . إن شئت تنحيت فكنت قريبًا: ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، فقال

. »املنـزل، ولو أمروا علي حبشيًا لسمعت وأطعتالذي أنزلين هذا 
فخالف أيب ذر ومعاوية إمنا كان يف حق من نزلت اآلية ال يف معناها، فلو 
كان لدى معاوية أو لدى عثمان حديث صحيح بأن ما أخرجت زكاته 
ليس بكنـز، أي خالف رأي أيب ذر الحتج به معاوية وألسكت أبا ذر به 

دل على أن عموم اآلية وإطالقها مل يكن فيه  مما ي،أو الحتج به عثمان
، وأنه مل يثبت عندمها  وأيب ذر عثمانبني وأخالف بني معاوية وأيب ذر 

  .حديث خالف ذلك
ومن ذلك كله يتبني أن اآلية عامة جاءت جلميـع الـذهب والفـضة              

 مل  ما أ مـ  وسـواء أخرجـت زكاهت     ،سواء أكانت مـضروبة أم غـري مـضروبة        
  .وعليه فالكنـز كله حرام.  مل تبلغمنصابًا أبلغت أ وسواء ،خرجُت

حلوا الكنـز إذا أخرجت زكاته مل جيدوا وال دليًال صحيحًا          أوالذين  
هلم، ومجيع أدلتهم أحاديث سـاقطة عـن درجـة االعتبـار لـضعفها واهنيـار                

بـاب ال كنــز فيمـا       "ن البخـاري قـد وضـع بابـًا عنوانـه            إأسانيدها، حىت   
ت يف الباب وال حبديث واحد يدل عليه، ألنه         ولكنه مل يأ  " أخرجت زكاته 

مجيع األحاديث الـيت اسـتدل هبـا علـى جـواز      و. مل يصح عنده وال حديث  
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 بعد أن جرى تتبعهـا مجيعهـا        شيءمنها   الكنـز إذا أخرجت زكاته مل يصح     
  .، أي سندًا ومتنًا ودرايًة روايًة، فهي أحاديث ال ختلو من مقاليف مظاهنا

ذي يستدلون بـه علـى جـواز كنــز الـذهب            أما حديث أم سلمة ال    
  عتـاب عـن    أخرج أبو داود من رواية    : ا وهو موالفضة إذا أخرجت زكاهت   

ُكْنـُت َأْلـَبُس َأْوَضـاًحا ِمـْن     «: ثابت بن عجالن عن عطاء عن أم سلمة قالـت       
اُتـُه َفُزكِّـَي َفَلـْيَس       َما َبَلَغ َأْن ُتَؤدَّى َزكَ     : َفَقالَ ؟ َأَكْنٌز ُهوَ  ، َيا َرُسوَل اهللاِ   :َذَهٍب َفُقْلتُ 

الوضـح  «: قـال يف القـاموس احملـيط    . نـوع مـن احللـي     : واألوضاح» ِبَكْنٍز
وحلــي مــن الفــضة مجعــه «:  إىل أن قــال»حمركــة بيــاض الــصبح والقمــر

، فإن هذا احلديث ضعيف ألن ثابت بـن عجـالن فيـه             »أوضاح واخللخال 
مما ُأنِكَر علـى    (: مقال حيث تفرد يف احلديث وقال الذهيب يف ترمجة ثابت         

، ومـع   ) سـلمة رضـي اهللا عنـها       بت حديُث عتاب عنه عن عطاء عـن أم        ثا
فإنه خاص باحللي اليت تلبسها النـساء فـإن         ذلك، وحىت لو صح احلديث،      

هذه ال تعـد كنــزًا إذا بلغـت النـصاب وأخرجـت زكاهتـا فهـو ختـصيص             
 أم لعموم اآلية أي أن الكنـز كله حـرام سـواء أكـان سـبائك أم مـضروباً            

غري ذلك إال احللي فإنه جيوز كنـزها إذا أخرجت زكاهتا، فهو دليـل علـى      
وهـو أي هـذا احلـديث ال        . إخراج زكاة احللي ومستثىن من عموم الكنـز      

  :يصلح دليًال على جواز الكنـز إذا أخرجت زكاته من وجهني
ن هذا احلديث جاء جوابًا لسؤال، وكل نص جاء جوابًا إ: أحدمها
اء يف موضوع معني فإنه جيب قصره على ما خرج عليه لسؤال، أو ج

السؤال، وعلى املوضوع املعني، وال يكون عامًا لكل شيء، ألن لفظه 
متعلق بالسؤال، أو متعلق باملوضوع املعني، فيكون خاصًا هبما ومقصورًا 
عليهما فال يتعدامها، ولذلك يكون احلديث خاصًا باحللي فتكون احللي 
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وال يقال أن .  جاز كنـزها وما عداها فيحرم كنـزهإذا أخرجت زكاهتا
القاعدة الشرعية هي العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، وهنا اللفظ 
عام فال يكون خاصًا باألوضاح بل يشمل األوضاح وغريها، ال يقال 
ذلك ألن هذه القاعدة هي للسبب وليست هي جلواب السؤال وال 

ونصها يدل على أهنا قاعدة للسبب وهي قاعدة صحيحة . ملوضوع معني
 وبني السبب بني فرق وهنالك )السبب ال خبصوص: (ال لغريه إذ قالت

فالسبب هو أن حيصل : السبب وبني جواب السؤال وبني املعني، املوضوع
$ : أمر فينـزل فيه حكم شرعي، مثل سبب نزول آية tΒ uρ tβ% x. 9⎯ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 Ÿωuρ 

>π uΖÏΒ ÷σãΒ #sŒ Î) ©|Ó s% ª!$# ÿ… ã& è!θß™ u‘uρ #· øΒ r& β r& tβθ ä3tƒ ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒ ø: $# ô⎯ÏΒ öΝ Ïδ Ì øΒ r& 3  ] األحزاب
  كما ورد يف مسند أيب عوانة عن أنس بن مالك أن فإن سبب نزوهلا]٣٦

، فأنزل  فكأهنا أبت خطب زينب ابنة عمته على مواله زيدالرسول 
لعربة بعموم اللفظ ا(فهذا سبب نزول فتنطبق عليه قاعدة . اهللا هذه اآلية

 فإن جابر بن عبد ،سبب نزول آية املرياث«ومثل ) ال خبصوص السبب
:  قائًال اهللا اهللا حني جاء رسول اهللا يعوده وهو مريض سأل رسوَل

 بشيء  فلم جيبه الرسول" ؟ كيف أصنع يف مايل؟كيف أقضي يف مايل"
، فهذا  متفق عليه عن جابر واللفظ للبخاري»حىت نزلت آية املرياث

سبب نزول، وهكذا مجيع أسباب النـزول هي من هذا النوع وهي اليت 
تنطبق عليها القاعدة املذكورة، وهذا خالف جواب السؤال، وخالف 

إذ املوضوع املعني يكون الكالم فيه ويكون هو حمل . املوضوع املعني
البحث فيأيت احلكم له، وال يأيت احلكم ابتداء ولذلك يقتصر على ذلك 

 ، معلقًا به وكذلك السؤال املعني يكون لفظ الرسول. وضوعامل
 أخرج البخاري من فمثًال. فالكالم يكون يف جواب السؤال فيقتصر عليه
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 ِإْذ َجاَءُه َبْيَنَما َنْحُن ُجُلوٌس ِعْنَد النَِّبيِّ « قال طريق أيب هريرة رضي اهللا عنه
 َوَقْعُت َعَلى اْمَرَأِتي َوَأَنا : َقاَل؟ َما َلَك: َقاَل، َهَلْكُت، َيا َرُسوَل اللَِّه:َرُجٌل َفَقاَل

 َفَهْل َتْسَتِطيُع َأْن : َقاَل، ال: َقاَل؟ُد َرَقَبًة ُتْعِتُقَها َهْل َتِج: َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ،َصاِئٌم
 ، ال: َقاَل؟َني ِمْسِكيًنااَم ِستِّ َفَهْل َتِجُد ِإْطَع: َفَقاَل، ال: َقاَل؟َرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِنَتُصوَم َشْه

 ِبَعَرٍق ِفيَها َتْمٌر َواْلَعَرُق  َفَبْيَنا َنْحُن َعَلى َذِلَك ُأِتَي النَِّبيُّ  َفَمَكَث النَِّبيُّ :َقاَل
 َأَعَلى : َفَقاَل الرَُّجُل، ُخْذَها َفَتَصدَّْق ِبِه: َقاَل، َأَنا: َفَقاَل؟ َأْيَن السَّاِئُل: َقاَل،اْلِمْكَتُل

 َأْهُل َبْيٍت َأْفَقُر ِمْن ، ُيِريُد اْلَحرََّتْيِن،َبَتْيَها َفَواللَِّه َما َبْيَن ال؟للَِّهَأْفَقَر ِمنِّي َيا َرُسوَل ا
  » َأْطِعْمُه َأْهَلَك: َحتَّى َبَدْت َأْنَياُبُه ُثمَّ َقاَل َفَضِحَك النَِّبيُّ ،َأْهِل َبْيِتي

عنـه، فيكـون قـول     مبـا سـأل      للرجـل خـاص    فجواب الرسول   
  الـصالة  ومثًال روي عنـه عليـه     . عتق رقبة معلقًا بسؤال األعرايب    أالرسول  

 :السالم أنه سـئل عـن جـواز بيـع الرطـب إذا يـبس، فقـال الـنيب                    و
 أخرجـه أبـو يعلـى هبـذا         »ذًا إِ َالَف: اَلَق، فَ ْمَعَن: وااُلَق؟ فَ َسِبا يَ َذ إِ ُبَط الرُّ ُصُقْنَيَأ«

 فجـواب   وقـاص وصـححه احلـاكم وابـن حبـان         اللفظ عن سـعد بـن أيب        
:  خاص مبا سئل عنه أي ببيـع الرطـب بـالتمر، فيكـون قولـه               الرسول  

فهــذا لــيس ســببًا للحكــم وإمنــا هــو جــواب .  معلقــًا بالــسؤال»ذًاال ِإَفــ«
فـاللفظ العـام إن جـاء       . لسؤال، وهناك فرق كبري بينه وبني سبب احلكـم        

ا هو بيان ملـا جـرى الـسؤال عنـه،     جوابًا لسؤال مل يكن سببًا للحكم، وإمن   
واللفظ العام إذا جاء تشريعًا حلكم جديد ألمـر قـد حـصل، فـإن تـشريع                

وهبذا يظهـر  . احلكم يكون عامًا ويكون حصول األمر سببًا لتشريع احلكم        
فالـسبب يكـون احلكـم      . الفرق الشاسع بني السبب وبني جواب السؤال      

 فيكون خاصًا بالسؤال ألن      أما جواب السؤال   ،عامًا يشمله ويشمل غريه   
وأما سؤال الرسول عن مـاء البحـر وإجابتـه عليـه     . لفظ الرسول معلق به  



 ٨٥

 ، من طريق أيب هريـرة  أخرجه الترمذي »ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه اْلِحلُّ َمْيَتُتهُ    «: بقوله
 كـذلك   ذا احلـديث  هـ  فـإن  ،َقاَل َأُبو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحـَسٌن َصـِحيحٌ        و

 عنه وهو ماء البحر ولكن الرسول بني للـسائل أكثـر ممـا              خاص باملسؤول 
 غري أنه ظل جواب الرسول خاصًا مبا سئل عنه وهو ماء البحـر              ،سأل عنه 

 فإنه حني سـئل عنـه     ،وكذلك سؤال الرسول عن بئر بضاعة     . وحمصورًا به 
 أخرجه الترمذي من طريق أيب سعيد اخلدري وقـال          »ِإنَّ اْلَماَء َطُهورٌ  «: قال

 فأجـاب عـن مـاء بئـر         ، فإنه كذلك متعلق بالسؤال    ححه أمحد، حسن وص 
 غـري أنـه ظـل جـواب         ، ولكنه أجاب السائل بأكثر مما سـأل عنـه         ،بضاعة

 فأجـاهبم  ، فقد سألوه عن الوضوء من ماء البحـر       ،الرسول متعلقًا بالسؤال  
: قـال يف اإلمـام شـرح اإلملـام    . من الغسل وغريهومبا هو أعم من الوضوء     

 ألنـه يـصري مقيـدًا حبـال        : قلنـا  ؟)؟أفنتوضأ به (بنعم حني قالوا    مل مل جيبهم    «
وأيضًا فإنه يفهم من االقتصار على اجلواب بـنعم         . الضرورة وليس كذلك  

 فيكـون   »أنه إمنا يتوضأ به فقط وال يتطهر بـه لبقيـة األحـداث واألجنـاس              
جواب الرسول عن ماء البحر وعن بئر بـضاعة حمـصورًا فيمـا سـئل عنـه                 

 إال أنه أجاب السائل بأكثر مما سأل عنـه ولكـن            ، يف كل شيء   وليس عاماً 
 مطابقة اجلـواب للـسؤال حـىت يقـال      والكالم ليس يف ،لهايف موضوع سؤ  

 بل الكـالم يف حـصر اجلـواب         ،ن جواب الرسول أعم من سؤال السائل      إ
يف موضوع السؤال واقتصاره عليه وكونـه ال يتعـداه إىل غـريه ولـيس يف                

ومـن فوائـد    «: قـال الـشوكاين يف نيـل األوطـار        . ؤالمطابقة اجلواب للس  
احلديث مشروعية الزيادة يف اجلواب على سـؤال الـسائل لقـصر الفائـدة              

باب من أجاب   : وقد عقد البخاري لذلك بابًا فقال     . وعدم لزوم االقتصار  
 َما  النَِّبيَّ  َسَأَلَأنَّ َرُجالً «: وذكر حديث ابن عمر   . السائل بأكثر مما سأله   
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  اْلُبـْرُنَس َوالَ    السََّراِويَل َوالَ   اْلِعَماَمَة َوالَ   ال َيْلَبُس اْلَقِميَص َوالَ    : َفَقالَ ؟َبُس اْلُمْحِرمُ َيْل
 َفِإْن َلْم َيِجْد النَّْعَلْيِن َفْلَيْلَبْس اْلُخفَّْيِن َوْلَيْقَطْعُهَما َحتَّى ،َثْوًبا َمسَُّه اْلَوْرُس َأْو الزَّْعَفَرانُ  

فكأنه سأله عن حالة االختيار فأجابه عنها وزاد حالـة          » ْحَت اْلَكْعَبْينِ َيُكوَنا تَ 
. االضطرار وليست أجنبية عـن الـسؤال ألن حالـة الـسفر تقتـضي ذلـك              

وهذا كله يدل علـى أن اجلـواب حمـصور          . »انتهى ما جاء يف نيل األوطار     
سواء أكان اجلـواب    " وليست أجنبية عن السؤال   : "بالسؤال، الحظ قوله  

بقًا ملا سأل السائل أم كان أكثر مما سأل فكله يكـون اجلـواب خاصـًا                مطا
 عـن األوضـاح،      رضـي اهللا عنـها هـو       وهلذا فإن سؤال أم سلمة    . بالسؤال

 خاصًا باألوضاح ومقتصرًا عليها وال يتعـداها        فيكون جواب الرسول    
وبـذلك يـسقط    . إىل غريها، ألنه جواب سؤال وليس سبب نـزول حكـم          

ألن .  احلــديث علــى جــواز الكنـــز إذا أخرجــت زكاتــهاالســتدالل هبــذا
  .احلديث خاص باحللي

ن آية الزكاة عامـة لكـل كنــز وحـديث أم سـلمة              إ: الوجهنيثاين  
خاص باألوضاح فيكون احلديث خمصصًا لعموم اآلية، بأن الكنـز املمنوع          
إمنا هو يف غري احللي، أما احللي فال مينع كنـزها إذا أخرجـت زكاهتـا، وال            

كن أن يكون احلديث عامًا لكل كنـز وال بوجـه مـن الوجـوه، وأبـسط                مي
دليل على عدم جعله عامًا هو أنه لو جعل عامًا لكـان ناسـخًا لآليـة، ألن                 
اآلية عامة واحلديث عام فيكون ناسخًا هلا، واحلديث خرب آحاد فهو ظـين             

  واحلديث من حيث هو ال ينسخ القرآن ولـو كـان متـواتراً             واآلية قطعية، 
 وحنـن متعبـدون     ولفظه ومعناه جاء هبما الـوحي     ألن القرآن قطعي الثبوت     

ولكـن الـوحي    بلفظه ومعناه، خبالف احلديث املتواتر فهو قطعـي الثبـوت           
 ولسنا متعبدين بلفظه فال ينسخ القـرآن فكيـف          جاء مبعناه ومل يأت بلفظه    
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، حـىت لـو كـان       وعليه يسقط االسـتدالل هبـذا احلـديث       . .حبديث اآلحاد 
 على جواز الكنـز إذا أخرجت زكاته، لعدم جواز نسخ القـرآن            يحًا،صح

  .باحلديث
ن إا ميقول الذين جييزون كنـز الذهب والفضة إذا أخرجت زكاهتو

 أن آية حترمي الكنـز منسوخة باآليات اليت فرضت فيها الدليل على جوازه
فإن تلك اآليات نسخت آية حترمي الكنـز بفرض الصدقة أي . الزكاة

 يف املسلمني على فرضت قد الزكاة أن ذلك على واجلواب .زكاة عليهاال
 السنة يف نزلت الكنـز حترمي آية أي اآلية وهذه للهجرة، الثانية السنة
وفوق هذا فإن . للهجرة وال ينسخ املتقدم املتأخر يف النـزول التاسعة

ك نسخ آية آلية أخرى ال بد من دليل يدل على أن هذه اآلية ناسخة لتل
اآلية حىت يكون النسخ فإن مل يوجد دليل يدل على النسخ فال يكون 

فالنسخ هو إبطال احلكم املستفاد من النص السابق بنص . هناك نسخ
الحق ورفعه، وإبطال احلكم السابق بنص الحق يشترط فيه أن ينص 

وِر َنَهْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة اْلُقُب «:الالحق على أنه ناسخ للسابق مثل قوله 
$ :  ومثل قوله تعاىلأخرجه مسلم من طريق بريدة» َفُزوُروَها pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# 
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تقدمي الصدقات بني يدي النجوى إن وجدت فجاءت آية أخرى 
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… ã&s!θ ß™ u‘uρ 4  ] يدي  بني الصدقة تقدمي يف التحتيم اآلية هبذه فرفع ]١٣اجملادلة
 إشارة النسخ فيها بني واآلية صراحة، النسخ فيه بني فاحلديث .النجوى
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 ÷Λ: بقوله ä⎢ø) xô© r& u™ βr& (#θ ãΒ Ïd‰ s)è? t⎦ ÷⎫ t/ ô“y‰tƒ óΟ ä31 uθøg wΥ ;M≈ s% y‰|¹ 4  فالنسخ ال بد 
 وإما صراحة إما سابق لنص ناسخ أنه على يدل ما النص أن يكون يف

يكفي يف النسخ أن يكون ظاهر النّصني أن بينهما تناقضًا ألن  وال .داللة
التناقض بني آيات القرآن غري موجود، وما أورده بعض العلماء من آيات 

 اآليات تلك نصوص فإن منسوخة أهنا وادعوا توهم وجود التناقض بينها
وجود التناقض واجلمع بينهما واضح وليس فيها أية  بعدم صريح نفسها

وهلذا فإن النسخ ال بد أن يكون يف النص الالحق . داللة على النسخ
. الذي يدعى أنه ناسخ ملا قبله ما يدل على النسخ إما صراحة أو داللة

ة آلية الكنـز ال وآيات الزكاة ال يوجد فيها ما يدل على أهنا ناسخ
وحىت . صراحة وال داللة، ال من قريب وال من بعيد فال تكون ناسخة هلا

ن وجود التناقض جيعل النص الالحق ناسخًا للسابق إعند الذين يقولون 
ال تنسخ آيات الزكاة آية الكنـز ألنه ال يوجد ما يوهم التناقض بينهما 

اة، وآية الكنـز ينص فآيات الزكاة ينص اخلطاب فيها على إخراج الزك
اخلطاب فيها على عدم الكنـز، وال تناقض بني هذين األمرين فيوجد 
كنـز وإخراج الزكاة، ويوجد عدم كنـز وإخراج الزكاة، ويوجد عدم 

ولذلك أيضًا ال يوجد نسخ حىت على هذا . كنـز وعدم إخراج الزكاة
 يف السنة رعتوهلذا فإن كون الزكاة ُش. عى النسخدَّالقول فمن أين ُي

الثانية للهجرة والكنـز نزلت آيته يف السنة التاسعة للهجرة أي بعد فرض 
أهنا على ما يدل ليس فيها الزكاة بسبع سنني، وكون آيات الزكاة 

ناسخة آلية الكنـز ال صراحة وال داللة، وفوق ذلك فهي ال تناقضها أي 
آية الكنـز ن  الكنـز، لذلك كان ادعاء أةال تتناقض آيات الزكاة مع آي

  .رّد باطًال فُيمنسوخة بالزكاة ادعاًء
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ن إز الذهب والفضة إذا أخرجت زكاته ويقول الذين جييزون كنـ
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال : "الدليل على جوازه ما رواه البخاري

⎪⎥ š: ألعرايب سأله عن آية Ï%©! $# uρ šχρã” É∴õ3tƒ |= yδ©%! $# sπ Ò Ïø9$#uρ  ] التوبة
من كنـزها فلم يؤد زكاهتا فويل له إمنا كان هذا قبل أن تنـزل : ]٣٤

وخرب ابن عمر هذا ال يقال " موالالزكاة فلما نزلت جعلها اهللا طهرًا لأل
نه ختصيص للقرآن بالسنة أو نسخ للقرآن بالسنة، ولكن هذا اخلرب هو إ

إخبار صحيح عن ذلك النسخ، فهو من باب نسخ القرآن بالقرآن، ألن 
نسخ القرآن هو القرآن ألن الزكاة فرضت بالقرآن وليس بالسنة، الذي 

فيكون . فالواجب أخذه ألنه خرب صحيح يروي أن اآلية منسوخة بأخرى
واجلواب على . فما أخرجت زكاته جاز كنـزه. حترمي الكنـز منسوخًا
  :ذلك من أربعة أوجه

 ن هذا خرب آحاد يروي أن اآلية قد نسخت، فينطبق عليه          إ: هاأحد
ما ينطبـق علـى أي خـرب آحـاد مـن أنـه ظـين ومـا جـاء يف اآليـة قطعـي،                    
والقطعي مرجح على الظين فيكون نص اآلية مرجحًا لعـدم نـسخها علـى              

  .نسخها، فيعمل بعدم النسخ ألنه األرجح ويرد ادعاء النسخ
ن اإلخبار بنسخ اآلية هو مثل رواية احلديث الذي يتـضمن       إ: ثانيها

جـاء يف آيـة مـن القـرآن، فكمـا أن احلـديث ال        حكمًا ينسخ حكمًا آخر     
فكـذلك خـرب ابـن      . ينسخ اآلية إذا تضمن ما ينسخها أو ما يفيد نـسخها          

  .عمر ال ينسخ آية من القرآن مبجرد إخباره أهنا نسخت
ن ابـن عمـر ال خيـرب عـن اآليـة بأهنـا نـسخت إخبـارًا عـن                    إ: ثالثها

الـسالم  و  الـصالة  الرسول، أي ال يروي ابن عمر عن الرسول بأنـه عليـه           
إذ قـد   . ن اآلية نسخت، وإمنا هو يعطي رأيه بأن اآليـة قـد نـسخت             إقال  



 ٩٠

 ومل يـسند ذلـك      ،سأله األعرايب عن اآلية فأجاب مـن عنـده أهنـا نـسخت            
السالم أخربه أهنا نسخت، فيكـون رأيـًا البـن          و  الصالة للرسول بأنه عليه  

الزكـاة نـسخت   عمر بأن اآلية نسخت بالزكاة، أي فهمًا البن عمـر بـأن          
هذه اآلية، وليس حديثًا عـن الرسـول، ورأي ابـن عمـر وفهمـه ال يعتـرب                  
دليًال شرعيًا، ألن رأي الصحايب ال يعترب دليًال شرعيًا علـى حكـم شـرعي     

  !فكيف يعترب ناسخًا للقرآن؟
ن الزكاة فرضـت يف الـسنة الثانيـة للـهجرة، وآيـة حتـرمي               إ: رابعها

للهجرة، فكيف ينسخ حكم الزكاة املتقدم      الكنـز نزلت يف السنة التاسعة      
  .ولذلك يرد هذا اخلرب دراية. اآلية اليت نزلت بعده بسبع سنني

فهذه األوجه األربعة ال شك أهنـا كافيـة إلسـقاط االسـتدالل هبـذا               
 وعليه ال يـصلح هـذا احلـديث    ،احلديث وإلبطال ادعاء أن اآلية منسوخة    
  .دليًال على جواز الكنـز إذا أخرجت زكاته

ن الـدليل علـى     إويقول الذين جييزون الكنــز إذا أخرجـت زكاتـه           
جواز ذلك أن املسلم ليس مكلفًا ماليًا بغري الزكـاة، واألدلـة علـى ذلـك                

 ما ورد يف احلديث املتفق عليه جوابًا لـسؤال األعـرايب،            كثرية، فمن ذلك  
 ، الزََّكاةَ َر َلُه َرُسوُل اللَِّه      َوَذكَ :إىل أن قال   ... ِمْسال َعْن اإلِ   َفِإَذا ُهَو َيْسَألُ   ...«
َلـْيَس ِفـي    «:وقول الرسـول  »  َأْن َتَطوَّعَ  ِإال ، ال : َقالَ ؟ َهْل َعَليَّ َغْيُرَها   :َقاَل

.  مـن طريـق فاطمـة بنـت قـيس          ة أخرجه ابن ماجـ    »اْلَماِل َحقٌّ ِسَوى الزََّكاةِ   
 أخرجـه الترمـذي     » َمـا َعَلْيـكَ    ِإَذا َأدَّْيَت َزَكاَة َماِلَك َفَقْد َقَضْيتَ      «: قولهو

دل علـى أنـه لـيس علـى         تـ  من طريق أيب هريرة وحسنه، فهذه األحاديث      
َلْيَس ِفـي   « وقوله   »َكْيَل عَ َسْيَل«الرسول  فقول  . املسلم يف ماله سوى الزكاة    

 عـام فيـشمل كـل مـا جيـب حنـو             »َفَقْد َقَضْيَت َما َعَلْيـكَ    « وقوله   »اْلَماِل َحقٌّ 
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على جواز الكنـز إذا أخرج منـه مـا جيـب علـى املـسلم               وهذا يدل   . املال
  . وهو الزكاة

واجلواب علـى ذلـك أن حرمـة الكنــز أمـر مـستقل عـن الزكـاة،                
وهـذا ال مينـع   . خبار املذكورة متنع وجوب حقوق إضافية على الزكاة       واأل

والكنـز من أحكام املال وليس مـن       . من وجود أحكام إضافية تتعلق باملال     
فاهللا تعاىل مل يفرض على املـال اململـوك للمـسلم           . ة يف املال  احلقوق الواجب 

ولكنه شرع أحكامًا أخـرى     . حقًا يف املال من حيث هو مال سوى الزكاة        
منها أحكـام الربـا يف الـذهب والفـضة، ومنـها            . للمال غري أحكام الزكاة   

يف الــذهب الكــرت أحكــام الــصرف يف الــذهب والفــضة، ومنــها أحكــام 
 من أحكام املال كسائر األحكام،      رتأحكام املال، والك  الفضة وكلها من    و

وليس هو من احلقوق الواجبة يف املال، ولذلك ال دخـل هلـذه األحاديـث               
يف كنـز املال، وعليه فإن هذه األحاديث ال تدل على عدم حرمـة الكنــز               

 مع العلـم أن احلـديثني       .إذا أخرجت زكاته، ولذلك يسقط االستدالل هبا      
، وخباصة حديث    مقال حيث ضعفهما احلافظ يف التلخيص      األخريين فيهما 

   : ، فهو ضعيف اإلسناد مضطرب املنتابن ماجة
 َعِلـيُّ ْبـُن ُمَحمَّـٍد َحـدََّثَنا         حـدثنا : قـال  يف سـننه     ةفقد رواه ابن ماج   

 ٍسَيْحَيى ْبُن آَدَم َعْن َشِريٍك َعْن َأِبي َحْمَزَة َعْن الشَّْعِبيِّ َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َقيْ             
  .»َلْيَس ِفي اْلَماِل َحقٌّ ِسَوى الزََّكاِة« : َيُقوُلَأْنَها َسِمَعْتُه َتْعِني النَِّبيَّ 

 ْبـِن َمدَُّوْيـِه     َحدََّثَنا ُمَحمَّـُد ْبـُن َأْحَمـدَ       : قال ولكن رواه الترمذي يف سننه    
لشَّْعِبيِّ َعْن َفاِطَمـَة ِبْنـِت      ْسَوُد ْبُن َعاِمٍر َعْن َشِريٍك َعْن َأِبي َحْمَزَة َعْن ا         َحدََّثَنا األَ 

ِإنَّ ِفي اْلَمـاِل َلَحقًّـا ِسـَوى      « َعْن الزََّكاِة َفَقاَل     ُسِئَل النَِّبيُّ    َقْيٍس َقاَلْت َسَأْلُت َأوْ   
   .»الزََّكاِة
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لضعف مـن شـريك      للحق سوى الزكاة ضعيف، وا      ونفياً فإسناده إثباتاً 
ميمـون األعـور وهـو ضـعيف         احلفـظ، ومـن أيب محـزة         وهو ثقة إال أنه سـيئ     

 ولسوء حفظهما ذكرا احلديث مـرة إثباتـاً       . باتفاق لكثرة خمالفته وسوء حفظه    
  . ومرة نفيًا

هذه مجيع أدلة القائلني جبواز الكنـز إذا أخرجت زكاتـه، أي مجيـع              
األدلة اليت ميكن أن توجد شبهة يف جواز الكنـز عند إخراج الزكـاة منـه،        

ودليـل أن آيـة الكنــز    . ما يربر االسـتدالل هبـا     نه ال يوجد    إوميكن القول   
نزلت بعد فرض الزكاة بسبع سنوات كاف لبيان بطالن االستدالل هبـذه            

ومـن هـذا يتـبني أن اآليـة صـرحية وأن الكنــز حـرام مطلقـًا وإن                   . األدلة
  .أخرجت زكاته
 ؟اآليــة يف الكنـــز بكلمــة املقــصود مــا :وهــي واحــدة مــسألة بقيــت

 املراد من الكنـز يف اآلية هو مجع املال بعضه فـوق            واجلواب على ذلك أن   
فالكنـز يف اللغة مجع املـال بعـضه علـى بعـض وحفظـه،         . بعض لغري حاجة  

ومال مكنوز أي جمموع، والكنـز كـل شـيء جممـوع بعـضه إىل بعـض يف                
املــال : الكنـــز: "قــال يف القــاموس احملــيط. بطــن األرض أو علــى ظهرهــا

وقـال  " والـذهب والفـضة ومـا حيـرز بـه املـال           املدفون وقد كنـزه يكنـزه     
كـل شـيء جممـوع بعـضه علـى بعـض       : الكنـز: "اإلمام أبو جعفر الطربي   

وكـان  : "وقـال صـاحب العـني     " سواء كان يف باطن األرض أو يف ظهرها       
هذا هو معىن الكنـز لغة، والقرآن تفسر كلماتـه مبعناهـا اللغـوي       ". خمزونًا

شـرعي هلـا فتفـسر حينئـذ بــاملعىن     وحـده، إال أن يـرد مـن الـشرع معــىن     
وكلمة الكنـز مل يصح أنه ورد معىن شـرعي وضـع هلـا، فيجـب       . الشرعي

وهو أنه جمـرد مجـع املـال بعـضه إىل بعـض             . أن تفسر مبعناها اللغوي فقط    
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لغري حاجة مجع من أجلها يعترب من الكنـز املذموم الـذي أوعـد اهللا فاعلـه                
حفظه لعدم احلاجة إليه، وخـزن املـال       فإن دفن املال يعين     . بالعذاب األليم 

عل دفنـه غـري وارد      جيإذ وضع املال موضع اإلنفاق      . ليهيعين عدم احلاجة إ   
فيكون املراد بكنـز املال يف اآليـة هـو خزنـه لغـري             . وجيعل خزنه غري وارد   

 فيصدق علـى كـل خـزن للـذهب والفـضة لغـري       ،حاجة يراد إنفاقه عليها 
  . عليها فليس من باب الكرت املذموم، أما إذا كان حلاجة ينفقحاجة

جتىب الزكاة من املسلمني، وتؤخـذ علـى األمـوال الـيت عـني              : ١٤٣املادة  
ــواش     ــارة وم ــروض جت ــد وع ــن نق ــها م ــشرع األخــذ من ال

وتؤخذ مـن   . وال تؤخذ من غري ما ورد الشرع به       . وحبوب
كل مالك سواء أكان مكلفًا كالبالغ العاقل أم غـري مكلـف            

، وتوضع يف باب خـاص مـن بيـت املـال،            كالصيب واجملنون 
وال تصرف إال لواحد أو أكثر من األصناف الثمانية الـذين           

  .ذكرهم القرآن الكرمي
وجــوب الزكــاة علــى : أحــدها: هــذه املــادة تــشمل مخــسة أمــور 

كوهنا تؤخذ من األموال اليت عينـها الـشرع وال تؤخـذ     : املسلمني، والثاين 
كوهنا توضع يف بـاب  : الك، والرابعأخذها من كل م  : من غريها، والثالث  

كوهنا ال تصرف إال ألشخاص خمـصوصني       : خاص يف بيت املال، واخلامس    
  .حمددين بالصفة والعدد

أما األمر األول وهو وجوب الزكاة فدليله القرآن الكرمي من مثل 
 (#θ: قوله تعاىل è?#u™ uρ nο 4θ x. ¨“9$#  ] وقوله تعاىل]٤٣البقرة  : z⎯ôϑÏ% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9$# 

š⎥⎫Ï?# u™uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$#  ] وقوله تعاىل]٣٣األحزاب  : ×Α% y Í̀‘ ω öΝ ÍκÎγù= è? ×ο t≈pg ÏB 
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Ÿωuρ ììø‹ t/ ⎯tã Ì ø. ÏŒ «! $# ÏΘ$ s% Î) uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# Ï™ !$ tGƒÎ) uρ Íο 4θ x. ¨“9$#  ] ودليله أيضًا . ]٣٧النور
ْم َأنَّ اَهللا َأْعِلْمُه«:  معاذًا إىل اليمن وقال لهالسنة فقد بعث رسول اهللا 

 متفق عليه من » ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم َوُتَردُّ َعَلى ُفَقَراِئِهْم،اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة
 متفق عليه من طريق »ُبِنَي اِإلْسالُم َعَلى َخْمٍس«:  وحديثطريق ابن عباس

 عنه أن أعرابيًا وعن أيب هريرة رضي اهللا» َوِإيَتاِء الزََّكاِة«:  قال فيهابن عمر
اَهللا ال «:  فقال دلين على عمل إذا عملته دخلت اجلنة قالأتى النيب 

 َوَتُصوُم ، َوُتَؤدِّي الزََّكاَة اْلَمْفُروَضَة، َوُتِقيُم الصَّالَة اْلَمْكُتوَبَة،ُتْشِرُك ِبِه َشْيئًا
ْعُت َباَي«: قال جرير بن عبد اهللا:  وعن قيس قال. أخرجه البخاري»َرَمَضاَن

  متفق عليه» َعَلى ِإَقاِم الصَّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َوالنُّْصِح ِلُكلِّ ُمْسِلٍمَرُسوَل اِهللا 
هذه أدلة وجوب الزكاة، وأما كوهنا ال تؤخذ إال من املسلمني وال تؤخذ 

 وأما كوهنا »ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم«من غريهم فلقول الرسول يف حديث معاذ 
عطى إال للمسلمني وال تعطى لغريهم فكذلك لقول الرسول يف ال ت

  . أي املسلمني»َوُتَردُّ َعَلى ُفَقَراِئِهْم«حديث معاذ املذكور 
وأما األمر الثاين وهو كوهنا ال تؤخـذ إال مـن األمـوال الـيت عينـها                 
الشرع وال تؤخذ من غريهـا فدليلـه أن الـشارع قـد حـدد األنـواع الـيت         

فكل مـا   .  بتحديده املقدار الذي يؤخذ من هذه األنواع       تؤخذ منها الزكاة  
جعل الشرع له نصابًا، تؤخذ الزكاة منه إذا بلغ نصابًا، وال تؤخذ منه إذا              

َلـْيَس ِفيَمـا     «:قـال رسـول اهللا      : مل يبلغ النصاب ملا روي عن جابر قال       
 ،َخْمِس َذْوٍد ِمْن اِإلِبِل َصـَدَقةٌ      َوَلْيَس ِفيَما ُدوَن     ،ُدوَن َخْمِس َأَواٍق ِمْن اْلَوِرِق َصَدَقةٌ     

  . أخرجه مسلم»َوَلْيَس ِفيَما ُدوَن َخْمَسِة َأْوُسٍق ِمْن التَّْمِر َصَدَقٌة
ألن . وال تؤخذ الزكاة من مال مل يبني الشرع فيه نصابًا للزكاة

 مبينة الزكاة فأحاديث .وبينها جاء احلديث ولكن جمملة كانت اآلية وإن
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. صصة له، وهنالك فرق كبري بني البيان والتخصيصللمجمل وليست خم
 (#θ :فآية الصالة جاءت جمملة ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9$#  ] وجاء الرسول ]٤٣البقرة 

 باعتباره به يؤتى أن جيوز ال الصالة من الرسول بينه وبينها، فما عدا ما
ول، وكذلك آية الزكاة جاءت ـدون مبا بينه الرسـمقي ألننا الة،ـص
 (#θ: ةجممل è?# u™uρ nο 4θ x. ¨“9$#  ]٤٣ البقرة[ ،  õ‹è{ ô⎯ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡uθ øΒ r&   ] ١٠٣التوبة[ ،
 $ yϑ ¯Ρ Î) àM≈s% y‰¢Á9$#  ]وجاءت األحاديث فبينت األنواع اليت ]٦٠  التوبة 

تؤخذ منها الزكاة ببيان املقدار الذي يؤخذ من هذه األنواع، وبيان 
ه الزكاة، وحيرم أخذها بوصفها وما عدا ذلك ال تؤخذ من. النصاب فيها

زكاة من غري ما جاء الشرع ناصًا على نصابه، وعلى املقدار الذي يؤخذ 
وعليه ال زكاة على الدور، وال على السيارات، وال على الزيتون، . منه

ألن الشارع مل ينص على نصاب الزكاة فيها، وال على املقدار الذي 
فيقتصر يف أخذ الزكاة على . يؤخذ إذا بلغت النصاب، فال زكاة عليها

فال تؤخذ الزكاة إال من األشياء اليت . املال الذي ورد به النص الشرعي
وردت فيها النصوص الصحيحة، وهي اإلبل، والبقر، والغنم، والذهب، 

  .والفضة، واحلنطة، والشعري، والتمر، والزبيب
 أما اإلبل والغنم، فدليلها ما روي عن الزهـري عـن سـامل عـن أبيـه         

، َيفُِّوى ُتـ تَّـ  َحِهاِلمَّى ُعَلا ِإَهْجِرْخ ُيْمَل َوَةَقَد الصََّبَت َكْد َق  اِهللاوُلُس رَ اَنَك«: قال
 ِهِدْعـ  َبْن ِمـ  ُرَمـ ا عُ َهـ َجَرْخ أَ مَّ، ثُ َيفُِّوى تُ تَّا حَ َه بِ َلِمَع فَ ِهِدْع بَ ْن مِ ٍرْكو بَ ُبا أَ َهَجَرْخَأَف: اَلَق
 اَنَكـ َف: اَل، َقـ  ِهِتيَِّصَو بِ وٌنُرْقَم لَ َكِل ذَ نَِّإ وَ َكَل هَ َمْو يَ ُرَم عُ َكَل هَ ْدَقَلَف: اَلَق. اَه بِ َلِمَعَف
 ٍسْمى َخَل ِإْتَغَلا َبَذِإ، َفيَنِرْشِع َوٍعَبْرى َأَلي ِإِهَتْنى َتَت، َحاٍة َشِسْمي َخ ِفِلِبي اِإلا ِفيَهِف
 ُناْب َفـ  اٍضَخـ  مَ ُتْنـ  بِ ْنُكـ  تَ ْم لَ ْنِإ، فَ َنيالِثَث وَ ٍسْمى خَ َل، إِ اٍضَخ مَ ُتْنا بِ يَهِف فَ ريَنْشِعَو
ا َذِإ، َفـ  َنيِعـ َبْرَأ وَ ٍسْمـ ى خَ َلـ ، إِ وٍنُب لَ ُتْنا بِ يَهِف فَ َنيالِثَث وَ ٍسْمى خَ َل عَ ْتاَدا زَ َذِإ، فَ وٍنُبَل
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، َنيِعْبَسـ  َوٍسْمـ ى َخَل، ِإٌةَعِذا َجيَهِف َفْتاَدا َزَذِإ، َفَنيتِّى ِسَل، ِإٌةقَّا ُحيَهِف فَ ٌةَداِح وَ ْتاَدَز
 يَنِرْشى ِعـ َلـ ، ِإاِنَتـ قَّا ُحيَهـ ِف َفْتاَدا زَ َذِإ، َفـ  َنيِعْسى ِتـ  َلـ ، إَ وٍنُبا لَ َتَنا ابْ يَهِف فَ ْتاَدا زَ َذِإَف
ي ِفـ َو. وٍنُبـ  لَ ُتْنـ  بِ َنيِعَبْر أَ لِّي كُ ِف، وَ ٌةقَّ حُ َنيِسْم خَ لِّي كُ ِف فَ ُلِب اإلِ ْتَرُثا كَ َذِإ، فَ ٍةاَئَمَو
ى َلـ ، إِ اِناَتا َشـ  يَهـ ِف فَ اٌة َشـ  ْتاَدا زَ َذِإ، َفـ  ٍةاَئِم وَ يَنِرْشى عِ َل، إِ اًة شَ اًة شَ َنيِعَبْر أَ ْن مِ ِمَنالَغ
 ٌءْيا َشيَه ِفَسْيَل َفُدْع بَ ْتاَدا زَ َذِإ، فَ ٍةاَئَمالُثى ثَ َل، إِ ياٍه شِ الُثا ثَ يَهِف فَ ْتاَدا زَ َذِإ، فَ ِنْيَتاَئِم
 أخرجه أمحد وأبو داود »اٌة َشٍةاَئ ِملِّي ُكِف َفُمَنَغ اْلْتَرُثا َكإَذ، َفٍةاَئَمُعَبْر َأَغُلْبى َتَتَح

ـ  الَّ ِةقََد الصَّ ُضاِئَر فَ ذِه هَ نَّإِ: ْمُه لَ َبَت كَ رٍكْا بَ َب أَ نَّأَ«:  وعن أنـس   .والترمذي ي ِت
 البخاري أخرجه   »ُهولُُسَرا وَ َه بِ  اهللاُ َرَمي أَ ِت الَّ َنيِمِلْسُمى الْ لَ عَ   اهللاِ ولُُس رَ َضَرفَ

وبنـت  . مث ذكر اإلبل والغنم على النحـو الـذي ورد يف حـديث الزهـري              
املخاض بفتح امليم هي الـيت أتـى عليهـا حـول ودخلـت يف الثـاين، وابـن                   

 لبونًا بوضع احلمـل واألنثـى       ههو الذي دخل يف الثالثة وصارت أم      اللبون  
منــه بنــت لبــون، واحلقــة بكــسر احلــاء وتــشديد القــاف واجلمــع حقــاق 

عـة، واجلذعـة   كسر، وهي اليت أتى عليها ثالث سـنني ودخلـت يف الراب       بال
.  اليت أتى عليها أربـع سـنني ودخلـت يف اخلامـسة            يبفتح اجليم والذال ه   

وكون احلديث نص على بنت اللبون فيمـا زاد علـى مخـس وثالثـني يـدل       
  ".أنثى"على عدم جواز ابن اللبون يف هذا ولذلك زاد البخاري 

 َبَعَثِني النَِّبـيُّ    «: ها ما روي عن معاذ بن جبل قال       وأما البقر فدليل  
ْن ُكـلِّ َأْرَبِعـَني    َوِمـ ،ِثـَني َبَقـَرًة َتِبيًعـا َأْو َتِبيَعـةً     آُخَذ ِمْن ُكلِّ َثَال َفَأَمَرِني َأنْ ،ِإَلى اْلَيَمنِ 

َعـْن  و ، أخرجـه أمحـد وأبـو داود والنـسائي والترمـذي وحـسنه             »...ُمِسنًَّة
 ُأَصـدُِّق َأْهـَل اْلـَيَمِن    َبَعَثِنـي َرُسـوُل اللَّـِه      «: َحَكِم َأنَّ ُمَعاًذا َقالَ   َيْحَيى ْبِن الْ  

َوَأَمَرِني َأْن آُخَذ ِمـْن اْلَبَقـِر ِمـْن ُكـلِّ َثَلـاِثَني َتِبيًعـا َقـاَل َهـاُروُن َوالتَِّبيـُع اْلَجـَذُع َأْو                        
 َقاَل َهـاُروُن  ْرَبِعَنيُضوا َعَليَّ َأْن آُخَذ ِمْن األَ     َر َوِمْن ُكلِّ َأْرَبِعَني ُمِسنًَّة َقاَل َفعَ      ،اْلَجَذَعُة
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ْرَبِعَني َأْو اْلَخْمِسَني َوَبـْيَن الـسِّتَِّني َوالـسَّْبِعَني َوَمـا َبـْيَن الثََّمـاِنَني َوالتِّـْسِعَني                 َما َبْيَن األَ  
َك َفَقِدْمُت َفَأْخَبْرُت النَِّبيَّ     َعْن َذلِ  َفَأَبْيُت َذاَك َوُقْلُت َلُهْم َحتَّى َأْسَأَل َرُسوَل اللَِّه         

   ُِثـَني َتِبيًعـا َوِمـْن ُكـلِّ َأْرَبِعـَني ُمـِسنًَّة َوِمـْن الـسِّتَِّني                َذ ِمْن ُكـلِّ َثال     َفَأَمَرِني َأْن آخ
أخرجـه أمحـد    »... آُخَذ ِفيَمـا َبـْيَن َذِلـكَ    َأْن الَوَأَمَرِني َرُسوُل اللَِّه  ... َتِبيَعْيِن

َلْم َيْأُمْرِني َرُسـوُل  «: عن معاذ بن جبل قالروى أمحد  و.لزينبإسناد حسنه ا  
واألوقــاص مجــع وقــص، وهــو مــا بــني . » ِفــي َأْوَقــاِص اْلَبَقــِر َشــْيًئااللَّــِه 

 والتبيع والتبيعة ما كان يف أول سنة، واملسنة ما كانت يف السنة             .النصابني
  .الثانية

ن أيب طالـب عـن   وأما الذهب والفضة فدليلها ما روي عن علـي بـ        
ِإَذا َكاَنْت َلَك ِماَئَتا ِدْرَهٍم َوَحـاَل َعَلْيَهـا اْلَحـْوُل َفِفيَهـا َخْمـَسُة               «:  قال النيب  
 َفـِإَذا  ، َحتَّى َيُكوَن َلَك ِعْشُروَن ِديَنارًا، َيْعِني ِفي الذََّهبِ   ، َوَلْيَس َعَلْيَك َشْيءٌ   ،َدَراِهَم

 رواه أبـو داود  »َل َعَلْيَها اْلَحْوُل َفِفيَها ِنـْصُف ِديَنـارٍ   َكاَن َلَك ِعْشُروَن ِديَناًرا َوَحا    
ــو حــسن ــدانق . وه ــق، وال ــدرهم ســتة دواني ــرياط: وال ــان، والق : قرياط

سدس مثن درهـم، وهـو جـزء مـن     : حبتان، واحلبة: طسوجان، والطسوج 
هـذا هـو وزن الـدرهم الـشرعي املـراد           . مثانية وأربعني جـزءًا مـن درهـم       

هـذا  . درهم وثالثـة أسـباع الـدرهم      : مثقال، واملثقال : باحلديث، والدينار 
  .هو وزن الدينار الشرعي املراد باحلديث

وأما احلنطة والشعري والتمر والزبيـب فدليلـها مـا أخرجـه احلـاكم              
 والبيهقي والطرباين من حديث أيب موسى ومعـاذ حـني بعثهمـا الـنيب               

 ِهِذ ِهـ  ْن ِمـ  الَّ إِ َةَقَدا الـصَّ  َذُخـ ْأ تَ َال«: إىل اليمن يعلمان الناس أمـر دينـهم فقـال         
قال البيهقي رواته  صححه احلاكم و»ُرْمالتَّ َويُبِبالزَّ َوُةَطْنِحاْل َوُريِعالشَّ: ِةَعَبْراَأل

الـدارقطين يف سـننه مـن طريـق عبـد اهللا بـن              وأخـرج   . ثقات وهو متصل  
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 ِرْمـ التَّ وَ ِريِعالـشَّ  وَ ِةَطـ ْنِحاْل: ي ِفـ  اَةَكـ  الزَّ   اهللاِ وُلُسـ  رَ نَّا َسـ  َمـ نَِّإ«: عمرو قـال  
 إىل أهـل    كتـب رسـول اهللا      : ، وحكي عن الشعيب أنـه قـال       »يِبِبالزََّو

 أخرجه البيهقي عن    »يِبِبالزَّ وَ ِرْمالتَّ وَ ِريِعالشَّ وَ ِةَطْنِحي الْ  فِ ُةَقَدا الصَّ َمنَِّإ«: اليمن
  .الشعيب مرسًال

 :فمـثالً  ،فة فهـي ضـعي    وأما األحاديث اليت ذكرت الزكاة يف الذرة      
 نَّا َسـ  َمـ نَِّإ« من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده             ةأخرج ابن ماج  

قال احلافظ  » ِةَر والذُّ  َوالزَِّبيبِ ِرْمالتَّ وَ  َوالشَِّعريِ ِةَطْنِحاْل: ي فِ اَةَك الزَّ   اهللاِ وُلُسَر
ــن ماجــ  : يف التلخــيص ــناد اب ــنادمها، أي إس ــه  ةإس ــدارقطين، واٍه ففي  وال
 ْمَلـ «:  البيهقي من طريق احلسن قـال      روىوكذلك  .  متروك العرزمي وهو 

 ُةضَِّفـ اْلَو ُبَهالـذَّ َو ُمَنَغاْلَو ُرَقَباْلَو ُلِباِإل :اٍءَيْشَأ ِةَرَشَع يِف الَِّإ  اِهللا وُلُسَر َضِرْفَي
 قـال احلـافظ     »ُةَرالذَُّو اَلَق اُهَرَأ َةَنْيَيُع ُنْبا اَلَق ،يُبِبالزََّو ُرْمالتََّو ُريِعالشََّو ُةَطْنِحاْلَو

يف التلخيص رواية احلسن مرسلة من طريق عمرو بن عبيـد وهـو ضـعيف               
 كما أن البيهقي نفسه ذكر يف سـننه         .جدًا، وقال أبو حامت متروك احلديث     

: الكربى يف رواية أخرى عن احلسن، وفيها عمرو بن عبيـد كـذلك، قـال      
 ْمَل وَ  السُّْلتُ نَّيِه فِ َرَكَذ وَ نَُّهَرَكَذ فَ ٍةَرَشي عَ  فِ الَّ إِ َةَقَد الصَّ   اهللاِ وُلُس رَ ْلَعْج يَ ْمَل«
فالروايتـان علـى   . والسلت نوع من الشعري كما يف القـاموس  » ُةَر الذُّ ْرُكْذَي

  .وهكذا فإن أحاديث زكاة الذرة ضعيفة. ضعف إسنادمها خمتلفتان
 هي هذه األربعة األصناف اليت تؤخذ منها الزكاة وبالتايل فإن

وأما ما . ، وال تؤخذ من غريها مطلقًا)نطة والشعري والتمر والزبيباحل(
 َوِفيَما ،ِفيَما َسَقْت اَألْنَهاُر َواْلَغْيُم اْلُعُشوُر«:  قالروي عن جابر عن النيب 
 وما روي عن ابن عمر أن النيب . أخرجه مسلم»ُسِقَي ِبالسَّاِنَيِة ِنْصُف اْلُعْشِر

َوَما ُسِقَي ِبالنَّْضِح ،سََّماُء َواْلُعُيوُن َأْو َكاَن َعَثِريًّا اْلُعْشُرِفيَما َسَقْت ال«:  قال 
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 والعتري هو الذي يشرب بعروقه من غري  أخرجه البخاري،»ِنْصُف اْلُعْشِر
َلْيَس ِفيَما ُدوَن َخْمَسِة «:  قالسقي، وما روي عن أيب سعيد عن النيب 

ع و كله نص جممل يف زكاة الزر فإن هذا، متفق عليه»َأْوُسٍق َصَدَقٌة
والثمار، وجاءت أحاديث أخرى فبينته، وحددت ما تؤخذ منه الزكاة، 
وال سيما أن بياهنا جاء بطريق احلصر، فما أخرجه احلاكم والبيهقي 

 صححه احلاكم »ِةَعَبْر اَألِهِذ ِهْن ِمالَّ ِإَةَقَدا الصََّذُخْأ َتَال«: والطرباين جاء فيه
 وُلُس َرنِّا َسَمنَِّإ«: الدارقطين يف سننه وما رواه .واته ثقات ر البيهقيوقال
" إال"و" ال"وال شك أن لفظ » يِبِبالزَّ َوِرْمالتَّ َوِريِعالشَّ َوِةَطْنِحاْل: ي ِفاَةَك الزَّاِهللا

فهي . يف احلديث الثاين، كلها أدوات حصر" إمنا"يف احلديث األول، و
ة، ولذلك فإن ربع يف هذه األتدل على حصر زكاة الزروع والثمار

اخل غري واردة على أن " ..ما سقت األهنار"و" ما سقت السماء"أحاديث 
الزكاة تؤخذ من كل ما ينبت، فإهنا جمملة بينتها النصوص األخرى، 

ة ليس غري، وتؤيد ذلك ربعوحصرت الزكاة مما ينبت يف هذه األ
قطين يف سننه من  أخرجه الدارالروايات األخرى يف هذا املعىن مثل ما

 ُرْشُعاْلَو«:  أنه قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب طريق
فكلها تدل على أن زكاة الزروع . »ِريِعالشَّ َوِةَطْنِحاْل َويِبِبالزَّ َوِرْمي التَِّف

والثمار ال تؤخذ إال من أصناف معينة، عددهتا بعض األحاديث بأربعة، 
ب والتمر، وجاءت فيها أحاديث كثرية وهي الشعري واحلنطة والزبي

مما يؤكد أنه ال زكاة يف الزروع والثمار إال فيما جاء يف .  وكلها صحيحة
 (#θ: وأما قوله تعاىل. هذه النصوص è?# u™uρ … çμ ¤)ym uΘöθ tƒ ⎯ Íν ÏŠ$ |Á ym (  ] األنعام

 فإن هذه اآلية مل ترد فيها الزكاة، ألهنا مكية، والزكاة إمنا فرضت ]١٤١
إذا حصد زرعه : وقال جماهد. املدينة، وهلذا ذكر الرمان وال عشر فيهيف 
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 وقال النخعي ،ه ألقى هلم من الشماريخ خنَلدَّوإذا َج. ألقى هلم من السنبل
هذه اآلية منسوخة، على أهنا حممولة على ما يتأتى حصاده، ": وأبو جعفر

 القاموس وقال يف. انتهى" بدليل أن الرمان مذكور بعده وال زكاة فيه
حصد الزرع والنبات حيصده وحيصده حصدًا وحصادًا وحصادًا : "احمليط

فلو فرض أهنا تدخل يف الزكاة فتحمل على ما حيصد منه، " قطعه باملنجل
ألن الرمان ال حيصد، فتكون من قبيل اجململ، وجاءت األحاديث وبينت 

ه نوعني ، وأضافت ل حيصد، وهو احلنطة والشعريما خيرج منه الزكاة مما
وعلى أي حال ما دامت اآلية قد نزلت يف مكة، . آخرين التمر والزبيب

وأما . ومل تكن الزكاة قد فرضت بعد، فإن هذا كاف لرد االستدالل هبا
 دَِّأَف: اَل َق،ًالْحي َن ِلنَّ ِإ، اِهللاوَلُسا َر َي:ُتْلُق«: ما روي عن أيب سيارة املتعي قال

وعن » اَهَلَبي َجى ِلَمَحَف: اَلا، َقَهَلَبي َج ِلِم اْح، اِهللاوَلُسا َر َيُتْلُق: اَل، َقوَرُشالُع
 ِإَلى ، َأَحُد َبِني ُمْتَعاَن،َجاَء ِهالٌل«: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

 ، َوَكاَن َسَأَلُه َأْن َيْحِمَي َلُه َواِدًيا ُيَقاُل َلُه َسَلَبُة، ِبُعُشوِر َنْحٍل َلُهَرُسوِل اللَِّه 
 رضي اهللا عنه َفَلمَّا ُولَِّي ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب . َذِلَك اْلَواِديَفَحَمى َلُه َرُسوُل اللَِّه 

 ِإْن َأدَّى :َكَتَب ُسْفَياُن ْبُن َوْهٍب ِإَلى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َيْسَأُلُه َعْن َذِلَك َفَكَتَب ُعَمُر
 َفِإنََّما  َوِإالَّ، َفاْحِم َلُه َسَلَبَة، ِمْن ُعُشوِر َنْحِلِهِل اللَِّه ِإَلْيَك َما َكاَن ُيَؤدِّي ِإَلى َرُسو

فإنه ال يصلح لالستدالل على أن العسل . »ُهَو ُذَباُب َغْيٍث َيْأُكُلُه َمْن َيَشاُء
فحديث أيب سيارة منقطع ألنه من رواية سليمان بن موسى عن . فيه زكاة

 سليمان أحدًا من الصحابة وليس يف مل يدرك: أيب سيارة، قال البخاري
 رواه أبو داود زكاة العسل شيء يصح، وحديث عمرو بن شعيب

 على ك فال يدلل يف االستذكار ومع ذوالنسائي وقد حسنه ابن عبد الرب
 بدل ما  هلما محى وقد ما دفعه هو تطوعاة يف العسل، ألنوجوب الزك



 ١٠١

مبثل ذلك، ويؤيد هذا أنه  أخذ، بدليل ما فعله عمر، فإنه عقل العلة فأمر
: ْمُه َلاَل َقُهنََّأ َوِهِمْوى َقَل َعُهَلَمْعَت اْس يَِّب النَّنََّأ«:  سعد بن أيب ذبابروي عن

 وضعفه البخاري يب شيبةأ أخرجه البيهقي وابن »ِلَسَعي اْل ِفَرْشا الُعُودَُّأ
ما اب حيكي بوسعد بن أيب ذ: واألزدي وغريمها، ومع ذلك قال الشافعي

 ِه ِبُه َلَعوََّطَت َفَو ُهآُه َرٌءْي َشُهنََّأ، َوٍءْيَش ِبيِه ِفُهْرُمْأ َيْم َل يَِّب النَّنََّأ«: يدل على
وهذا كله يدل على أنه ال زكاة يف العسل، حىت األحاديث اليت . »ُهُمْوَق

  .استدلوا هبا تدل على أنه ال زكاة فيه واجبة
 تؤخـذ الزكـاة ممـا مل يـبني          فهذه النصوص كلـها تـدل علـى أنـه ال          

ألن النصوص بينت النصاب، ومقدار ما خيرج، فتكون        . الشرع فيه نصاباً  
الزكاة واجبة فيه، ومـا مل تـرد فيـه نـصوص فعلـى أي أسـاس تؤخـذ منـه                  

ال سـيما وأن النـصوص الـيت بينـت      ! أو يؤخذ منه مقدار معـني؟     ! الزكاة؟
وفـوق  . لقيـاس عليهـا   النصاب ومقدار ما خيرج مل تأت معللة فـال يـصح ا           

هذا فقد جاءت نصوص أخرى بينت أشياء بعينها خترج منـها الزكـاة، ومل          
تكتف بذلك بل حصرت الزكـاة هبـذه األشـياء واسـتعملت هلـذا احلـصر             

وهـذا وحـده يـدل علـى أن الزكـاة ال         . أكثر من أداة من أدوات احلـصر      
ن غريهـا  خترج إال من أعيان األشياء اليت جاءت النصوص هبا وال خترج مـ         

  .مطلقًا
ن النص جاء بتعميم وجوب الزكاة على املال يف القرآن إوقد يقال 

 õ‹è{ ô⎯ÏΒ öΝ: ال تعاىلـرآن قـنة ففي القـوالس Ïλ Î;≡uθ øΒ r& Zπ s% y‰|¹  ] ١٠٣التوبة[ ،
 š⎥⎪ É‹©9$#uρ þ’ Îû öΝ ÏλÎ;≡ uθ øΒ r& A,ym ×Πθè= ÷è ¨Β ∩⊄⊆∪  ] ويف احلديث]٢٤املعارج  :
 متفق عليه من طريق »فترض عليهم صدقة يف أمواهلمأعلمهم أن اهللا ا«

فتلزم الزكاة فيها مجيعًا إال ما .  وهذا يشمل كافة أنواع املالابن عباس



 ١٠٢

  الصالةوالشرع مل يستثن إال الرقيق واخليل بقوله عليه. استثناه الشرع
 متفق عليه من »َلْيَس َعَلى اْلُمْسِلِم َصَدَقٌة ِفي َعْبِدِه َوال ِفي َفَرِسِه«: السالمو

 واجلواب على ذلك هو أن هذا النص جممل حيتاج إىل ،طريق أيب هريرة
 وجاءت  فقد جاء النهي عنه جممًال،بيان وجاءت السنة وبينته متامًا كالربا

م يف كل شيء ألنه جاء النهي عنه ارحن الربا إ فال يقال ،السنة وبينته
بوية اليت جاءت السنة وبينتها ن الربا حرام يف األموال الرإ  بل يقال،عامًا

ن إ وكذلك ال يقال .ال ربا يف غريهاألن نصها جممل والسنة بينته ف
ن الزكاة إ بل يقال ،نه جاء األمر هبا عامًاالزكاة واجبة يف كل شيء أل

واجبة يف األموال اليت جاءت السنة وبينت نصاب الزكاة فيها فبينت 
ذلك أن اهللا أمر بالزكاة أمرًا  و؛بذلك أنواع األموال اليت تؤخذ منها

جممًال ومل يبني املقدار الذي يؤخذ منها وال مىت يؤخذ هذا املقدار فجاءت 
األحاديث وبينت املقادير الواجب إعطاؤها، واألنصبة اليت تؤخذ هذه 
 املقادير منها إذا بلغتها، ومواعيد الوجوب، وكون الواجب يستحق جملرد

ي وقت معني كالذهب والفضة، فعلى  ملضواحلصول عليه كالزروع، أ
حسب هذا البيان الذي بينته السنة تؤخذ الزكاة، فتكون األموال اليت 
بينت السنة أخذ الزكاة منها وكيفيتها هي األموال اليت جتب فيها الزكاة 
وما عداها ال جتب فيه الزكاة بل ال يتأتى أخذها بوجه من الوجوه إذ ال 

دار ما يؤخذ وال النصاب الذي يؤخذ منه يعرف فيها وقت لألخذ وال مق
 وقد وردت .فال ميكن أن يتأتى األخذ من غري ما بينه الشرع مطلقًا

قال رسول اهللا :  عن أيب هريرة قال:النصوص واضحًة يف هذه األشياء
:» ِإَذا َكاَن َيْوُم ِإالَّ،َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب َوال ِفضٍَّة ال ُيَؤدِّي ِمْنَها َحقََّها  

  َفُيْكَوى ِبَها َجِبيُنُه، َفُأْحِمَي َعَلْيَها ِفي َناِر َجَهنََّم، ُصفَِّحْت َلُه َصَفاِئُح ِمْن َناٍر،اْلِقَياَمِة



 ١٠٣

َلْيَس ِفيَما ُدوَن َخْمِس َأَواٍق ِمْن  «: وقال  متفق عليه»... َوَظْهُرُهَوَجْبَهُتُه
  علي بن أيب طالب وعن. أخرجه مسلم من طريق جابر»اْلَوِرِق َصَدَقٌة
ِإَذا َكاَنْت َلَك ِماَئَتا ِدْرَهٍم َوَحاَل َعَلْيَها اْلَحْوُل  «: عن النيب رضي اهللا عنه

 َحتَّى َيُكوَن َلَك ِعْشُروَن ، َيْعِني ِفي الذََّهِب، َوَلْيَس َعَلْيَك َشْيٌء،َفِفيَها َخْمَسُة َدَراِهَم
 »ِديَناًرا َوَحاَل َعَلْيَها اْلَحْوُل َفِفيَها ِنْصُف ِديَناٍر َفِإَذا َكاَن َلَك ِعْشُروَن ،ِديَنارًا

َما ِمْن َصاِحِب «: السالمو  الصالةقال عليهو .أخرجه أبو داود وهو حسن
ِإِبٍل َوال َبَقٍر َوال َغَنٍم ال ُيَؤدِّي َزَكاَتَها ِإال َجاَءْت َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَظَم َما َكاَنْت َوَأْسَمَنُه 

 : وقال . متفق عليه من طريق أيب هريرة»َطُحُه ِبُقُروِنَها َوَتَطُؤُه ِبَأْظالِفَهاَتْن
 أخرجه الدارقطين يف سننه من »ِريِعالشَّ َوِةَطْنِحاْل َويِبِبالزَّ َوِرْم التَّ:ي ِفُرْشالُعَو«

كذلك من الطريق وأخرج  . عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهطريق
 ِرْمالتَّ َو َوالشَِّعِريِةَطْنِحاْل: ي ِفاَةَك الزَّ  اِهللاوُلُس َرنَّا َسَمنَِّإ«: نفسه قال
:  بعثه إىل اليمن فقال بن جبل أن رسول اهللا ذعن معاو »َوالزَِّبيِب

 » َواْلَبَقَرَة ِمْن اْلَبَقِر، َواْلَبِعَري ِمْن اِإلِبِل، َوالشَّاَة ِمْن اْلَغَنِم،ُخْذ اْلَحبَّ ِمْن اْلَحبِّ«
  . والدارقطينةبن ماجرجه أبو داود واأخ

 فإن الزكاة إمنا جتب فقط يف األموال اليت جاء النص وبينها هكذاو
 استثىن من الزكاة وأما ادعاء أن النيب . وال جتب يف غريها مطلقًا

أمواًال معينة هي الرقيق والفرس وهذا يعين أن ما مل يستثنه من األموال 
 مل يستثن أمواًال معينة اطل ألن النيب واجب فيه الزكاة فهو ادعاء ب

فهو مل يقل الزكاة واجبة يف كل مال إال الرقيق واخليل، وإمنا . من الزكاة
. جاء األمر بالزكاة جممًال وجاءت النصوص وبينت هذا اجململ بيانًا تامًا

وأما قصة الرقيق واخليل فإن . فال توجد قضية استثناء على اإلطالق
 فقد روى ، وإمنا أخرب أنه ال زكاة عليهما،نهماثت مل يسالرسول 



 ١٠٤

َلْيَس َعَلى اْلُمْسِلِم ِفي َفَرِسِه  «:قال النيب : البخاري عن أيب هريرة قال
َلْيَس «:  قالويف رواية أخرى عن أيب هريرة عن النيب » ِمِه َصَدَقٌةَوُغَال

قال : وعن علي رضي اهللا عنه قال» َعَلى اْلُمْسِلِم َصَدَقٌة ِفي َعْبِدِه َوال ِفي َفَرِسِه
 »... َفَهاُتوا َصَدَقَة، َعْن َصَدَقِة اْلَخْيِل َوالرَِّقيِق َلُكْمَقْد َعَفْوُت «:رسول اهللا 

، وهذا ليس أخرجه أمحد وأصحاب السنن وقال احلافظ إسناده حسن
وكذلك جاء . استثناء وإمنا هو إخبار فال يكون ماًال مستثىن من الزكاة

 سئل رسول اهللا «: نه ال زكاة على احلمري عن أيب هريرة قالالنص بأ
: اذةـــما جاءين فيها شيء إال هذه اآلية الف: عن احلمري فيها زكاة فقال

 ⎯yϑ sù ö≅yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ >ο §‘ sŒ #\ ø‹ yz … çν t tƒ ∩∠∪ ⎯tΒ uρ ö≅yϑ ÷ètƒ tΑ$ s) ÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ # vx© …çν ttƒ ∩∇∪  
خليل كذلك سئل عنها كما يف حديث أيب  وا، متفق عليه»]الزلزلة[

 وهلذا ال يعترب أن الرسول ؛فهذا ليس استثناء وإمنا جواب سؤال. هريرة
  استثىن من األموال الرقيق واخليل واحلمري فقال ال زكاة عليها

 فإن هذا خيالف النصوص الشرعية ،وأوجب الزكاة على مجيع األموال
ألن االستثناء إما أن يكون بنص .  مطلقًامتام املخالفة فلم يرد فيها استثناء

 جاء استثناء منه ، نفسهاأي اجلملةنفسه  ويف النص ،عام على احلكم
بأداة من أدوات االستثناء مثل جاء القوم إال حممدًا، أو مثل وجبت 

أو يكون هناك نص عام . الزكاة على كل شيء إال على اخليل والرقيق
. ذلك العام فيكون استثناء منهوجاء نص آخر خاص فيكون ختصيصًا ل

اة وهذا غري موجود يف نصوص اخليل والرقيق واحلمري ألن النص يف الزك
رقيق مل يأت يف مجلة ن حديث اخليل والإجممل وجاءت السنة وبينته، مث 

 بأداة من أدوات االستثناء وإمنا جاء يف مجلة منفردة فيكون عامة واستثين
  .إخبارًا وليس استثناء



 ١٠٥

ــا زكـــ ــاع   وأمـ ــديث وإمجـ ــا احلـ ــإن دليـــل وجوهبـ ــارة فـ اة التجـ
ــدب      ــن جنـ ــرة بـ ــن مسـ ــناده عـ ــو داود بإسـ ــد روى أبـ ــصحابة فقـ الـ

ــال ــُد، «: قـ ــا َبْعـ ــوَل اِهللاَأمَّـ ــِإنَّ َرُسـ ــصََّدَقَة   َفـ ــِرَج الـ ــا َأْن ُنْخـ ــاَن َيْأُمُرَنـ  َكـ
ــدُّ ِلْلَبْيـــعِ    ــْن الَّـــِذي ُنِعـ  قـــال احلـــافظ يف بلـــوغ املـــرام رواه أبـــو     »ِمـ

: وعـــن أيب عمـــرو بـــن محـــاس عـــن أبيـــه قـــال  .اده لـــيِّنداود وإســـن
 الإ مـــايل مـــال  : فقلـــت،أد زكـــاة مالـــك : أمـــرين عمـــر فقـــال  "

ــال،دمأجعـــــاب و ــاْموَِّق:  فقـــ ــا مث أد زكاهتـــ ــد"هـــ ــه أمحـــ   أخرجـــ
ــا  ــشافعي وغريمهــ ــها ومل   .والــ ــشتهر مثلــ ــصة يــ ــذه قــ ــر  وهــ تنكــ

ــاب واأل  ــًا، واجلعــ ــون إمجاعــ ــها،  فيكــ ــاة يف عينــ ــب الزكــ دم ال جتــ
ــي ال  ــاة    وهـ ــا الزكـ ــل فيهـ ــذي جيعـ ــبري الـ ــدر الكـ ــادة بالقـ متلـــك عـ

ــدة للبيــــع ــا  ،إال إذا كانــــت معــ ــة علــــى أهنــ  فيكــــون هــــذا قرينــ
  .كانت معدة للبيع

وهو أخذها من كل مالك فإنه يعين أن الزكاة : وأما األمر الثالث
 عاقًال كان أو جمنونًا، صبيًا كان ،تؤخذ من كل مسلم رجًال كان أو امرأة

 وأما  بالنسبة للمرأة والرجل فظاهر من عموم النصوص،أما. أو بالغًا
 وهو احلق الوحيد ،ألن الزكاة حق يتعلق باملالبالنسبة للصيب واجملنون ف

 õ‹è{ ô⎯ÏΒ öΝ تعاىل الواجب يف املال من حيث هو مال، ولذلك قال ÏλÎ;≡ uθøΒ r& 

Zπ s% y‰|¹  ]١٠٣ التوبة[ ، š⎥⎪ É‹©9$#uρ þ’Îû öΝ ÏλÎ;≡ uθ øΒ r& A, ym  ] ويف ]٢٤املعارج ،
متفق عليه من » َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اللََّه اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة ِفي َأْمَواِلِهْم «احلديث

طريق ابن عباس، وجاء يف احلديث املتفق عليه جوابًا لسؤال األعرايب 
 ، الزََّكاَةوُل اللَِّه  َوَذَكَر َلُه َرُس:إىل أن قال... ِمَفِإَذا ُهَو َيْسَأُل َعْن اِإلْسال...«
 ما يدل على أن فرض الزكاة » َأْن َتَطوََّع ِإال، ال: َقاَل؟ َهْل َعَليَّ َغْيُرَها:َقاَل
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 بغض النظر عن كون مالكه مكلفًا أم إمنا هو على املال من حيث هو مال
فاهللا قد فرض على املسلم املالك للمال حقوقًا كثرية بوصفه . غري مكلف
 وفرض عليه إطعام ،ل أي غنيًا، ففرض عليه اجلهاد باملالمالكًا للما

 ولكنه مل يفرض على املال ، إىل غري ذلك، وفرض عليه النفقة،اجلائع
 وحصر احلقوق الواجبة يف ،اململوك للمسلم سوى حق واحد هو الزكاة

 مما يدل على أن الفرضية ؛ ونفى أن يكون فيه غريها من احلقوق،املال هبا
ملال من حيث هو مال بغض النظر عن كون مالكه مكلفًا أو مسلطة على ا
 وهذا دليل على أن املال تؤخذ منه الزكاة ولو كان مالكه ،غري مكلف
وأيضًا فإن اهللا حني .  أي ولو كان مالكه صبيًا أو جمنونًا،غري مكلف

فرض على املسلم فروضًا بوصفه مالكًا للمال أي حقوقًا متعلقة باملال 
 ،على املسلم مطلقًا سواء أكان مكلفًا أم غري مكلففرضها كذلك 

. وذلك مثل نفقة األقارب والزوجات، وأرش اجلنايات، وقيم املتلفات
فكلها واجبة على الصيب واجملنون ألهنا متعلقة باملال، فكذلك الزكاة ألهنا 

َمْن َوِلَي «:  أنه قالوفوق ذلك فقد روي عن النيب . حق يتعلق باملال
 أخرجه ،أي الزكاة » َوال َيْتُرْكُه َحتَّى َتْأُكَلُه الصََّدَقُة، َلُه َماٌل َفْلَيتَِّجْر ِفيِهَيِتيًما

الترمذي والدارقطين من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد 
 ومع أن يف إسناده املثىن بن الصباح وفيه مقال، إال أنه اهللا بن عمرو،

، ن اخلطاب موقوفًا عليهروي كذلك عن عمرو بن شعيب عن عمر ب
، فإذا وجبت على الصيب ويقاس عليه اجملنون جبامع عدم التكليف يف كلٍّ
  .وهو غري مكلف وجبت كذلك على اجملنون

 ؛وهو كوهنا توضع يف باب خاص يف بيت املال: وأما األمر الرابع
فألن كل مال استحقه املسلمون ومل يتعني مالكه فهو من حقوق بيت 
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وكل حق وجب صرفه يف مصاحل املسلمني فهو حق على بيت . املال
والزكاة وإن كانت مما يستحقه املسلمون ولكن مالكها قد تعني . املال

بنص الشارع، فقد عني الشرع مالكها حني عني اجلهات اليت تصرف 
$ * :  وحدها قال تعاىلهذه اجلهات الثماينا، وحصرها يف إليه yϑ̄Ρ Î) 

àM≈s% y‰ ¢Á9$# Ï™!# t s)àù= Ï9 È⎦⎫Å3≈ |¡ yϑø9$# uρ t⎦,Î# Ïϑ≈ yè ø9$#uρ $ pκö n= tæ Ïπ x©9xσ ßϑ ø9$# uρ öΝ åκ æ5θ è= è% †Îûuρ É>$s% Ìh9$# 

t⎦⎫ÏΒ Ì≈ tó ø9$#uρ †Îûuρ È≅‹Î6 y™ «! $# È⎦ ø⌠$# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# (  ] وما دامت قد ]٦٠التوبة 
يف هذه اجلهات فهي ليست من حقوق بيت املال، ألهنا مال حصرت 

معني اجلهات ال جيوز صرفه على غري جهاته، وبيت املال إمنا هو حمل 
وإمنا كان بيت املال هو حمل إحرازها . إحراز هلا ولكنها ليست من حقوقه

ألهنا تدفع إىل اخلليفة وهو الذي حيصلها، عن أنس أن رجًال قال لرسول 
 َفَقاَل ؟ِإَذا َأدَّْيُت الزََّكاَة ِإَلى َرُسوِلَك َفَقْد َبِرْئُت ِمْنَها ِإَلى اِهللا َوَرُسوِلِه« :اهللا 

 َوِإْثُمَها ، َفَلَك َأْجُرَها، ِإَذا َأدَّْيَتَها ِإَلى َرُسوِلي َفَقْد َبِرْئَت ِمْنَها، َنَعْم:َرُسوُل اللَِّه 
 وعن بشري بن ، اهليثمي والزين أخرجه أمحد وصححه»َعَلى َمْن َبدََّلَها
 ، الصََّدَقِة َيْعَتُدوَن َعَلْيَنا َأْهِل َقْومًا ِمْن ِإنََّيا َرُسوَل اِهللا،: ُقْلَنا«: اخلصاصية قال

 أخرجه أبو داود وعبد » ال: َفَقاَل؟َأَفَنْكُتُم ِمْن َأْمَواِلَنا ِبَقْدِر َما َيْعَتُدوَن َعَلْيَنا
 فهذا دليل على أهنا تدفع للخليفة وهو .الرزاق وسكت عنه املنذري

الذي يرسل والته وعماله لتحصيلها، مث أهنا تصرف إىل اجلهات املعينة 
كنه جمرد حرز برأيه واجتهاده، ولذلك كان حمل حفظها هو بيت املال، ول

فهي .  جلهاهتا املعينة، ولذلك توضع يف باب خاص هباهلا، إذ ال تصرف إال
يت املال ألهنا تدفع للخليفة ويعاقب الناس وإن كانت من واردات ب
 ولكنها ليست مما يصرف برأيه واجتهاده ،عليها إن تأخروا عن دفعها

 حمصورًا يف حدود اجلهات املستحقة هلا ليس ه بل برأيه واجتهاد،مطلقًا
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  .غري
وهو كوهنا ال تصرف إال ألشخاص خمصوصني : وأما األمر اخلامس

 وحصر ، قد عني من تصرف إليه الزكاةحمددي الصفة والعدد فألن اهللا
$ * : صرفها يف هؤالء الذين عينهم قال تعاىل yϑ̄Ρ Î) àM≈s% y‰ ¢Á9$# Ï™ !#t s)à ù= Ï9 

È⎦⎫Å3≈ |¡ yϑ ø9$#uρ t⎦,Î# Ïϑ≈ yèø9 $#uρ $ pκ ön= tæ Ïπ x©9 xσßϑ ø9$# uρ öΝ åκ æ5θè= è% †Îûuρ É>$ s%Ìh9$# t⎦⎫ÏΒ Ì≈ tó ø9$#uρ †Îû uρ 

È≅‹ Î6 y™ «! $# È⎦ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# (  ] إمنا" فقد جرى حصرهم يف لفظ ]٦٠التوبة "
ولذلك يقول . وهي أداة حصر، فال حيل أن تصرف لغريهم مطلقًا

 أخرجه الترمذي » َوال ِلِذي ِمرٍَّة َسِويٍّ،ال َتِحلُّ الصََّدَقُة ِلَغِنيٍّ «:الرسول 
 .عن عبد اهللا بن عمرو وحسنه، وأخرجه احلاكم عن أيب هريرة وصححه

 أخرجه » َوال ِلَقِويٍّ ُمْكَتِسٍب،َوال َحظَّ ِفيَها ِلَغِنيٍّ« : عن الزكاة ولويق
 .أمحد وأبو داود والنسائي وقال الذهيب حديث صحيح ورواته ثقات

  .فهذا دليل على أهنا ال تصرف لغري هذه الثمانية مطلقًا

ر  جتىب اجلزية من الذميني، وتؤخذ على الرجال البـالغني بقـد           :١٤٤املادة  
  .ما حيتملوهنا، وال تؤخذ على النساء وال على األوالد
© 4: دليلها الكتاب والسنة، أما الكتاب فقد قال اهللا تعاىل ®L ym 

(#θ äÜ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9$# ⎯tã 7‰tƒ öΝ èδ uρ šχρã Éó≈|¹ ∩⊄®∪  ]َبَتَك«:  وأما السنة فقد]التوبة 
 الَِّإ َو،ُهْن ِمَلِب ُقَمَلْس َأْنَم َف،ِمَالْسى اِإلَل ِإْموُهُعْد َيٍرَج َهوِسُجى َمَل ِإ  اِهللاوُلُسَر
 رواه أبو عبيد »ٌةَأَر اْمُه َلَحَكْن ُتَال َوٌةيَحِب َذُه َلَلَكْؤ ُت َالْني َأ ِفُةَيْز اجلِِّهْيَل َعْتَبِرُض

 وتؤخذ على القادر فقط يف األموال وأبو يوسف يف اخلراج وغريمها،
 ⎯tã 7‰: لقوله تعاىل tƒ   أي عن مقدرة، وتؤخذ على الرجال وال تؤخذ

 ْن ِمْذُخ«: السالم ملعاذو  الصالةعلى النساء وال على الصبيان، لقوله عليه
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أخرجه البيهقي يف سننه وملا   أخرجه احلاكم وصححه،»ارًايَن ِدٍماِل َحلُِّك
 َضَرَف« بيه عن جده أن رسول اهللا أ عن عمرو بن شعيب عن الكربى

  قول الرسول و،»ًارايَن ِدارًايَن ِدِنَم الَيِلْهَأ ْن ِمٍمِلَتْح ُملِّى ُكَلَع َةَيْزاجلِّ
 ال تؤخذ من النساء وال  بلفظ التذكري يدل على أهنا»ٍمِلَتْحُم« و»ٍماِلَح«

أن يضربوا « إىل أمراء األجناد عمروكذلك فقد كتب  من غري البالغ،
ال يضربوها إال على من جرت عليه اجلزية، وال يضربوها على النساء والصبيان، و

 ومل يعلم أنه  أخرجه أبو عبيد يف األموال والبيهقي عن أسلم،.»املوسى
 على اجملنون قياسًا على وكذلك ال تؤخذ. أنكر عليه أحد فكان إمجاعًا

   .الصيب

جيـىب اخلـراج علـى األرض اخلراجيـة بقـدر احتماهلـا، وأمـا               : ١٤٥املادة  
  .ا الزكاة على الناتج الفعلياألرض العشرية فتجىب منه

ــال  ــا روي عــن الزهــري ق ــها م ــ«: دليل ــ  اِهللاوُلُســى َرَضَق  ْنيَم ِف
ــَأ ــَمَلْس ــ َأْن ِم ــ الَبِلْه ــ َأِنْيَرْح ــُهنَّ ــ َأْد َق ــ َدَزَرْح ــَم َوُهَم ــْر َأالَّ ِإُهاَل ــنَِّإ، ِفَهَض ــَه  ٌءْيا َف
ــْلِل ــنَّ َأل؛َنيِمِلْسُم ــْمُه ــْم َل ــوا َوُمِلْس ُي ــِنَتْم ُمْمُه ــن آدم يف  »وَنُع ــىي ب ــه حي  أخرج

 أي وهــم يف منعــة مــن املــسلمني، فهــذا دليــل علــى أن  كتــاب اخلــراج،
ــائم     ــن الغن ــي م ــًا ه ــتح فتح ــيت تف ــبالد ال ــاء  . األرض يف ال ــه ج ــري أن غ

ــال         ــت امل ــًا لبي ــة األرض ملك ــأبقى رقب ــه ف ــي اهللا عن ــر رض ــيدنا عم س
خراجــًا  وصــار يأخــذ منــهم مقابــل االنتفــاع هبــا ،وتــرك منفعتــها ألهلــها

ــواحي      ــد ضــرب يف بعــض ن ــًا، فق ــدرًا معين ــيس ق ــه األرض ول ــا حتتمل مب
ــني         ــاس مع ــب مقي ــًا، واجلري ــزًا ودرمه ــب قفي ــل جري ــى ك ــراق عل الع

ــن األرض   ــة م ــساحة معين ــذا     . مل ــري ه ــرى غ ــة أخ ــى ناحي ــرب عل وض
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ــه راعــى يف كــل      ــم أن ــذا، فعل ــشام غــري ه ــواحي ال ــدر، وعمــل يف ن الق
ــه  ــا حتتمل ــذا يف األرض اخل. أرض م ــي العــشرية    ه ــا األراض راجيــة، أم

ــذ       ــا تؤخ ــرب فإهن ــرة الع ــا وجزي ــها عليه ــلم أهل ــيت أس ــي األرض ال وه
 ،عليها الزكـاة علـى النـاتج الفعلـي، وهـو العـشر إن سـقيت مبـاء املطـر                   

  .ونصف العشر إن سقيت بآلة
تستوىف من املسلمني الضريبة الـيت أجـاز الـشرع اسـتيفاءها            : ١٤٦املادة  

على شرط أن يكون اسـتيفاؤها ممـا        لسد نفقات بيت املال،     
يزيــد علــى احلاجــات الــيت جيــب توفريهــا لــصاحب املــال   

  . باملعروف، وأن يراعى فيها كفايتها لسد حاجات الدولة

أن ال  : استيفاء الـضريبة، والثـاين    : أحدها: ة أمور ثالثيف هذه املادة    
ال  احلاجات اليت حيتاجها صاحب املـ      نتستوىف هذه الضريبة إال مما يزيد ع      

أن ال تستوىف إال مبقدار ما حيتاج بيت املـال وال           : حسب العرف، والثالث  
  . تستوىف أكثر من ذلك
 فإن كلمة ضريبة اصطالح غريب وهي مـا يفرضـه           ،أما األمر األول  

 للدولـة  جيـوز  هـل  :هـو  والـسؤال  .شـؤوهنا  إلدارة الرعيـة  على السلطان
وهنم؟ واجلـواب   اإلسالمية أن تفرض ضـرائب علـى املـسلمني إلدارة شـؤ           

 وجعل هـذه    ،على ذلك هو أن الشرع قد حدد الواردات اليت لبيت املال          
الرعية،  ومل يشرع ضرائب إلدارة شؤون       ،الواردات إلدارة شؤون الرعية   

 ومل يثبـت عنـه      ، كان يدير شؤون الرعية هبـذه الـواردات        ن النيب   إمث  
نـه ذلـك   السالم أنـه فـرض ضـريبة علـى النـاس ومل يـرو ع        و  الصالة عليه

مطلقًا، وحني علـم أن مـن علـى حـدود الدولـة يأخـذون ضـرائب علـى                   
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فقد روي عن عقبة بن عامر أنـه        . البضائع اليت تدخل البالد هنى عن ذلك      
 أخرجـه أمحـد     »ال َيْدُخُل اْلَجنَّـَة َصـاِحُب َمْكـسٍ       «:  يقول مسع رسول اهللا    

ابـت  مسعـت رويفـع بـن ث   :  وعـن أيب اخلـري قـال   .وصححه احلاكم والزين  
 أخرجـه   »ِإنَّ َصاِحَب اْلَمْكِس ِفي النَّـارِ     «:  يقول مسعت رسول اهللا    : يقول

" يعـين العاشـر   : " قـال  أبو عبيد يف األموال، وأخرجه أمحد وحـسنه الـزين         
وهـذا يـدل علـى      . والعاشر هو الذي يأخذ العشر على التجارة اخلارجيـة        

علـى أن   . النهي عن أخذ الـضرائب بـاملعىن الـذي اصـطلح عليـه الغـرب              
ِإنَّ «:  يف احلــديث املتفــق عليــه مــن طريــق أيب بكــرة يقــولالرســول 

ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َوَأْعَراَضُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا ِفي َبَلِدُكْم َهَذا ِفي            
ــَذا ــة، وأخــذ   »...َشــْهِرُكْم َه ــها الدول  وهــو عــام يــشمل كــل إنــسان ومن
ذ ملال املسلم من غري طيب نفسه مما يـدل علـى عـدم جـواز                الضرائب أخ 

  . أخذها
إال أن واردات بيت املال حمددة اجلهات اليت تستوىف منـها وحمـددة         

 إىل حتتـاج  شـؤون  توجـد  وقـد  الرعيـة،  شـؤون  لرعاية تكفي ال فقد املقدار
 احلالـة  هـذه  يف جيـوز  فهـل  ،تدنفـ  قد املال بيت واردات ية وتكون الرعا
 أم ال؟ واجلواب على ذلك أن ما أوجبه الشرع علـى بيـت         ضرائب فرض

 مـا   ومنـه  ،فقط ومل يوجبه على املسلمني    املال منه ما أوجبه على بيت املال        
فمـا أوجبـه    .  على املسلمني   نفسه أوجبه على بيت املال وأوجبه يف الوقت      

على بيت املال فقط ومل يوجبه على املسلمني ال حيل للدولة فـرض ضـريبة           
 وإن  ، فإن كان يف بيت املال مال قامـت بـه          ،سلمني ألجل القيام به   على امل 

 وال تفـرض مـن      ،مل يكن فيه مال أخرته حىت يوجد لـديها مـال لتقـوم بـه              
أجلــه ضــريبة علــى املــسلمني مطلقــًا، ألن الــشرع مل يوجــب ذلــك علــى 



 ١١٢

 ألن أخـذ الـضرائب يف هـذه احلـال           ؛املسلمني فال حيل أخذ ضرائب عليه     
 وهـو كتحـرمي     ، ويعترب كذلك إجيابًا ملا مل يوجبه اهللا       ،و حرام يعترب ظلمًا وه  

املباح وإباحـة احلـرام وهـو عـدوان علـى الـشرع يعتـرب فاعلـه كـافرًا إن             
 ومن هنا ال حيل للدولـة فـرض ضـريبة           .هويعترب عاصيًا إن مل يعتقد     هاعتقد

وذلك مثل  . على املسلمني فيما مل يوجبه الشرع يف الكتاب والسنة عليهم         
 وإعطـاء  طاء رواتب للعاملني على الزكاة، ومثل إعطـاء املؤلفـة قلـوهبم           إع

طريـق ثانيـة مـع       فتح ومثل .دينهم ليسدوا املدينني وإعطاء ليعتقوا األرقاء
مـة  وجود غريها ومثـل إقامـة سـد للميـاه مـع وجـود األمطـار، ومثـل إقا                  

 قائم باحلاجة، أو ما شاكل ذلـك ممـا ال           مستشفى ثان مع وجود مستشفى    
ؤدي عدم وجـوده إىل ضـرر، ولكـن يـؤدي وجـوده إىل حتـسني وزيـادة            ي

 ضـرائب علـى املـسلمني ألجـل      حـل للدولـة فـرضَ     فهذا كله ال يُ   . كمال
وقد قال الفقهاء يف مثل هـذه  .  ذلكيهمالقيام به ألن الشرع مل يوجب عل     

األمور بأن هذا يكـون اسـتحقاقه علـى بيـت املـال معتـربًا بـالوجود دون                
ان املـال موجـودًا كـان صـرفه يف جهاتـه مـستحقًا وعدمـه              العدم، فإن كـ   

  .  الستحقاقهًامسقط
وأما ما أوجبه الشرع على بيت املال وعلى املسلمني فإنه إذا مل 

 احلال هذه يف للدولة فإن مال، من فيه ما فقد أو مال، املال بيت يوجد يف
ع تفرض ضرائب على املسلمني للقيام باملصاحل اليت أوجبها الشر أن

وذلك ألنه ثبت بالنص أن اهللا أوجبها . عليهم وأوجبها على بيت املال
عليهم، وجعل اإلمام واليًا عليهم، فهو الذي حيصل هذا املال منهم، 

 وذلك كالنفقات الالزمة للفقراء واملساكني ،وينفقه على هذه املصاحل
 لزكاةا واردات يف ال عليهم ينفق ما  ومل يوجد يف بيت املال،وابن السبيل



 ١١٣

وذلك ألن إطعام الفقراء واجب على . األخرى املال بيت واردات يف وال
َوَأيَُّما َأْهُل َعْرَصٍة َأْصَبَح ِفيِهْم اْمُرٌؤ َجاِئٌع َفَقْد َبِرَئْت « ، قال مجيع املسلمني

 .رجه أمحد عن ابن عمر وصححه أمحد شاكرـ أخ»ِمْنُهْم ِذمَُّة اللَِّه َتَعاَلى
اجبة للجيش واحلرب وكل ما يلزم من اإلعدادات وكالنفقات الو

 ريبةـض لمنيـاملس علىت ـربية إذا مل يوجد يف بيت املال ما يكفيها فرضـاحل
≈ (#ρß‰Îγ :اىلـتع لقوله هبا للقيام y_ uρ öΝ à6Ï9≡ uθ øΒ r'Î/ öΝ ä3Å¡àΡ r& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 4  ] التوبة
≈ tβρß‰Îγ:  وقال]٤١ yf çRùQ $#uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ «! $# óΟÎγ Ï9≡ uθøΒ r'Î/ öΝ Íκ Å¦àΡ r& uρ 4  ] ٩٥النساء[ 

َجاِهُدوا اْلُمْشِرِكَني ِبَأْمَواِلُكْم َوَأْيِديُكْم  «:قال رسول اهللا : وعن أنس قال
 أخرجه أمحد والنسائي، وصححه النسائي واحلاكم ووافقه »َوَأْلِسَنِتُكْم
مسلمني ، وكذلك كل ما كان عدم القيام به يسبب ضررًا للالذهيب

كفتح طريق ال يوجد غريها، وكفتح مستشفى تقتضي الضرورة فتحه، 
وما شاكل ذلك من كل ما يكون صرفه مستحقًا على وجه املصلحة 
واإلرفاق دون البدل، وكان ضرورة من الضرورات، وينال األمة ضرر 

 فإنه تفرض ضريبة على املسلمني للقيام به ألن إزالة ،من عدم وجوده
ال َضَرَر َوال «: السالمو  الصالةقال عليه. على املسلمنيالضرر واجبة 

 اخلدري سعيد أيب عن واحلاكم عباس، ابن عن أمحد  أخرجه»ِضَراَر
 وكأرزاق اجلند والقضاة واملعلمني، فإهنا مما .ووافقه الذهيب وصححه

أوجبه الشرع على املسلمني، إذ التعليم فرض عليهم، وكذلك القضاء، 
فهذه األمور اليت . ت على ذلك النصوص الصرحيةواجلهاد، كما دل

أوجبها الشرع على املسلمني مع إجياهبا على بيت املال جيوز للدولة أن 
 ألن النصوص صرحية يف فرضها على ؛تفرض ضرائب ألجل القيام هبا

  .املسلمني، وهذا دليل األمر األول من املادة



 ١١٤

 الصََّدَقِة َما ُلأفض «:وأما األمر الثاين فإن دليله قول الرسول 
 ، متفق عليه من طريق حكيم بن حزام وأيب هريرة»َكاَن َعْن َظْهِر ِغًنى

والغىن ما يستغين عنه اإلنسان مما هو قدر كفايته إلشباع حاجاته، وروي 
 َواْلَيُد ، َعْن َظْهِر ِغًنىَما َكاَنَأْفَضُل الصََّدَقِة «:  قالعن جابر أن رسول اهللا 

 ويف رواية أخرى  متفق عليه،» َواْبَدْأ ِبَمْن َتُعوُل،ْيٌر ِمْن اْلَيِد السُّْفَلىاْلُعْلَيا َخ
 ،»اْبَدْأ ِبَنْفِسَك َفَتَصدَّْق َعَلْيَها َفِإْن َفَضَل َشْيٌء َفَألْهِلَك«ملسلم من طريق جابر 

ر من جتب عليه نفقته عن نفسه، ومثل ذلك الضريبة، ألهنا مثل النفقة خَّفَأ
 š: على أن اهللا تعاىل يقول. دقةومثل الص tΡθè= t↔ó¡o„ uρ #sŒ$ tΒ tβθ à) ÏΖãƒ È≅è% 

uθ øyè ø9$# 3  ]أي ما ليس يف إنفاقه جهد، مبعىن الزائد، وهو يدل ]٢١٩  البقرة 
، إمنا ةأم نفقعلى أن ما جيب على املسلم من مال سواء أكان زكاة، 

 ذلك مثلو معروف، هو ما حسب كفايته تؤخذ منه مما هو زائد عن
املسلم إال إذا زادت عن احلاجات اليت تلزم مثله  من حتصل فال الضريبة،

 وما وزواجه، وخادمه، ومسكنه، وملبسه، عادة، أي ما زاد على مأكله،
ألن هذا هو معىن . وما شاكل ذلك حسب أمثاله حاجته، لقضاء يركبه

  ".عن ظهر غىن"قول الرسول 
 الشرع أخذ ما مل جيب، وما زاد        فإن دليله حترمي  : وأما األمر الثالث  

وهلذا حتصل بقـدر مـا يلـزم     . عن الكفاية مل جيب على املسلم، فحرم أخذه       
وقـد اقتـرح علـي علـى عمـر بـن            . لبيت املال، وال يؤخذ أكثر من ذلـك       

تقسم كل سنة ما اجتمـع      «اخلطاب أن ال يبقي يف بيت املال شيئًا فقال له           
 .أخرجـه ابـن سـعد عـن الواقـدي          »إليك من املال وال متـسك منـه شـيئاً         

ت املـال  عنه كان يقسم األموال حىت يفرغ بيـ  ًا رضي اهللا    ن علي أ«روى  وُي
 أخرجه ابن عبد الـرب يف االسـتذكار عـن أنـس بـن             »فريش له فيجلس فيه   



 ١١٥

 وهذا بالنسبة للواردات مـن غـري الـضرائب كـان يفعـل اخللفـاء                .سريين
 أن ال يبقـى منـها       فإنـه مـن بـاب أوىل      . ذلك، فكيف بواردات الـضرائب    

شيء يف بيت املال، فال حيصل منها زيادة عما هو مطلوب حبيـث تبقـى يف              
  .بيت املال

  .ةثالث كلها أدلة املادة بأمورها الوهذه

كل ما أوجب الـشرع علـى األمـة القيـام بـه مـن األعمـال                 : ١٤٧املادة  
وليس يف بيت املال مال للقيام بـه فـإن وجوبـه ينتقـل علـى          

لة حينئذ احلق يف أن حتـصله مـن األمـة بفـرض             األمة، وللدو 
وما مل جيب علـى األمـة شـرعًا القيـام بـه ال              . الضريبة عليها 

جيوز للدولة أن تفرض أي ضريبة مـن أجلـه، فـال جيـوز أن               
  .تأخذ رسومًا للمحاكم أو الدوائر أو لقضاء أي مصلحة

 الـسادسة واألربعـني   دليلها هو عينه دليـل األمـر األول مـن املـادة             
مائة اليت قبلها، من أن الشرع حـدد الـواردات العامـة، وأن الرسـول مل                و

يفرض ضرائب، وأنه هنى عن فرض ضريبة املكوس، وهي ضريبة اجلمارك           
ألهنا ضريبة، فهو هني يشمل كل ضريبة، ومن أن ما أوجبـه الـشرع علـى         
بيت املال وعلى األمة إذا مل يوجـد يف بيـت املـال مـال انتقـل وجوبـه إىل                    

ة، وما فرضه الشرع علـى بيـت املـال ومل يوجبـه علـى األمـة فإنـه ال                 األم
ينتقل وجوبه على األمة إذا مل يوجد يف بيـت املـال مـال، بـل يـؤخر حـىت           

وكما ال تفـرض الـضرائب   . يوجد مال، وال تفرض به ضرائب على األمة     
على األمة بشكل مباشر فيما مل يوجبه عليهـا كـذلك ال تفـرض ضـرائب                

شر، فال تؤخذ رسوم للمحـاكم، وال للـدوائر، وال طوابـع            بشكل غري مبا  



 ١١٦

أما طوابـع الربيـد     .  من ذلك مطلقاً   ءشي وال   م رخص، وإيرادات، وال رس  
فهي ليست ضرائب بشكل غري مباشر بل هي أجرة نقل الرسـائل، وهـي              

فكل ضريبة بشكل غري مباشر مما مل يوجبه الشرع علـى املـسلمني             . جائزة
الضريبة املباشرة سواء بسواء ال جيوز حتـصيلها        ال يصح أن حتصل، فهي ك     

  .من األمة

وأمـا  . مليزانية الدولة أبـواب دائميـة قررهتـا أحكـام شـرعية           : ١٤٨املادة  
فصول امليزانية واملبالغ اليت يتـضمنها كـل فـصل، واألمـور            
اليت ختصص هلا هذه املبالغ يف كل فصل، فإن ذلك موكـول          

  .واجتهادهاخلليفة لرأي 
يزانية أو املوازنة اصطالح غريب، ومعناها بيان الـواردات         إن لفظ امل  

اليت تأخذها الدولة، ببيان أبواهبا وهـي اجلهـات الـيت جتمـع منـها، وبيـان                 
وإىل جانب ذلك   . فصوهلا وهي فروع هذه اجلهات، وبيان املبالغ اليت ترد        

يوضع بيان النفقات اليت تنفقها الدولة، ببيان أبواهبـا وهـي اجلهـات الـيت               
جيري اإلنفاق عليها، وبيان فصوهلا أي فروع هذه اجلهات، وبيـان املبـالغ             

هـذا هـو   . اليت تنفق على كل أمر من هذه األمور املذكورة يف كـل فـصل            
وهـذا الواقـع مل يكـن املـسلمون يعرفونـه، وإمنـا       . واقع امليزانية أو املوازنة 

 غـري أن    .يعرفون بيت املال، وإليـه تـرد الـواردات، ومنـه تنفـق النفقـات              
وجود واردات لبيت املال ووجود نفقات منه يشكل واقع امليزانيـة وإن مل     
يسم هبذا االسم، وهلذا ال يوجد ما مينع من أخذ هذا اللفظ مبـا يعنيـه مـن                
اصطالح، وهو جمموع أبواب الواردات، وأبواب النفقات، وفصول كـل          

ون بيت املـال    وبناء على هذا تكون للدولة موازنة أو ميزانية، ويك        . منهما



 ١١٧

  . هو املوكل يف هذه امليزانية
أما إعداد هذه امليزانيـة يف أبواهبـا، وفـصوهلا، واملبـالغ الـيت توضـع        

 شـرعية   فالواردات جاءت أحكـامٌ   . فيها، فإن األحكام الشرعية قد قررهتا     
 شــرعية وقــررت وقررهتــا كــاخلراج والفــيء، والنفقــات جــاءت أحكــامٌ 

. ًا ومـا ال يـصرف إال إذا وجـد مـال           كيفيتها وثبت ما جيـب صـرفه حتمـ        
فالواردات والنفقات جاءت أحكام شرعية قررهتا، فتكون أبواب امليزانيـة          
على ذلك أبوابًا دائمية، ألنه قد قررهتا أحكام شـرعية، واحلكـم الـشرعي      

وأما فصوهلا وهـي الفـروع الـيت تتفـرع عنـها مثـل خـراج          . دائم ال يتغري  
ي أو مـا شـاكل ذلـك فـإن اخلليفـة            خراج أراضـي الـسق    وضي البعل،   اأر

يضعها، ألهنا من رعاية الشؤون، ومما هو متروك لرأيه واجتهاده، وكذلك           
املبالغ اليت توضع ألهنا توضـع حبـسب رأيـه واجتـهاده، كمقـدار اجلزيـة،                

 فتكـون أدلـةُ   . ألهنا مما هو موكول إليـه     . ومقدار اخلراج، وما شاكل ذلك    
املال وعلى نفقاته، وجعـل التـصرف   األحكام الشرعية على واردات بيت     

هـذه  . مبا يف بيت املال مما مل يعينه الشرع موكوًال لرأي اخلليفـة واجتـهاده           
 أدلة الواردات وأدلة النفقات ودليل رعاية اإلمـام للـشؤون           ةاألدلة الثالث 

ومـا دام للخليفـة أن يـضع برأيـه واجتـهاده فـصول              . هي أدلة هذه املادة   
 توضع يف كل فصل، وفصول النفقات واملبالغ اليت         الواردات واملبالغ اليت  

توضع يف كل فصل فإنه ال يوجد ما مينع من وضع ميزانية سـنوية للدولـة                
 يف  ميف الـواردات أ   أكـان ذلـك      سواء   ،يف فصوهلا واملبالغ اليت لكل فصل     

واملمنوع هو وضع ميزانية سنوية ألبواب امليزانيـة، ال لوارداهتـا           . النفقات
  . ألهنا قد قررهتا أحكام شرعية فهي دائميةوال لنفقاهتا



 ١١٨

واردات بيــت املــال الدائميــة هــي الفــيء كلــه، واجلزيــة،  : ١٤٩املــادة 
وتؤخـذ هـذه األمـوال      . واخلراج، ومخس الركاز، والزكـاة    

  .دائميًا سواء أكانت هنالك حاجة أم مل تكن
  :أدلة هذه املادة هي أدلة ما تضمنته من واردات

$! : عاىلفالفيء دليله قوله ت ¨Β u™!$ sù r& ª! $# 4’ n? tã ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ ô⎯ÏΒ È≅÷δ r& 3“t à)ø9$# 
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šχρã Éó≈|¹ ∩⊄®∪  ]التوبة[.  
 قال أبو   ،ما روي عن أيب عبيد يف األراضي اخلراجية        واخلراج دليله 

 واخللفـاء بعـده قـد جـاءت يف     وجدنا اآلثـار عـن رسـول اهللا       «: عبيد
فهي ملـك أميـاهنم،   أرض أسلم عليها أهلها : افتتاح األرضني بثالثة أحكام  

 صـلحًا علـى   وأرض افتتحـت . رض عشر ال شيء عليهم فيها غريه      أوهي  
وأرض .  معلوم فهم علـى مـا صـوحلوا عليـه ال يلـزمهم أكثـر منـه                 ٍجاخر

أخذت عنوة فهي اليت اختلف فيها املسلمون، فقال بعضهم سبيلها سـبيل            
الغنيمة فتخمس وتقسم، فيكون أربعة أمخاسها خططًا بني الذين افتتحوهـا           

بعضهم بل  وقال  . خاصة، ويكون اخلمس الباقي من مسى اهللا تبارك وتعاىل        
ــسها      ــة فيخم ــها غنيم ــام إن رأى أن جيعل ــا إىل اإلم ــر فيه ــا والنظ حكمه

 خبيـرب فـذلك لـه، وإن رأى أن جيعلـها         ويقسمها كما فعل رسـول اهللا       
فيئًا فال خيمسها وال يقسمها ولكن تكون موقوفة على املـسلمني عامـة مـا          
 بقوا كما صنع عمر بالسواد فعل ذلك، فهـذه أحكـام األرض الـيت تفـتح       

 وقصة نقاش املسلمني لعمر رضي اهللا عنـه يف       . عبيد  انتهى كالم أيب   »فتحًا
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  . نقلها كذلك أبو يوسف يف اخلراجأرض السواد
  .»َوِفي الرَِّكاِز اْلُخُمُس«: وأما مخس الركاز فدليله قول الرسول 
 (#θ: وأما الزكاة فأدلتها كثرية قال تعاىل è?#u™ uρ nο 4θ x. ¨“9$#  ] ٤٣البقرة[ 

َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اَهللا اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة ِفي «: السالم ملعاذو  الصالةال عليهوق
  .» ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم َوُتَردُّ َعَلى ُفَقَراِئِهْم،َأْمَواِلِهْم

وهذه كلها أدلة تفيد الوجوب، فأداء هذه األموال فرض، ولـذلك           
ــًا  هنالــك حاجــة أم مل تكــن، ألن اهللا  ســواء أكانــت،تؤخــذ أخــذًا دائمي

  .فرضها، والفرض جيب أداؤه

إذا مل تكف واردات بيت املال الدائمية لنفقات الدولـة فـإن            : ١٥٠املادة  
هلــا أن حتــصل مــن املــسلمني ضــرائب، وجيــب أن تــسري يف 

  :حتصيل الضرائب على الوجه التايل
ــراء    -  أ  ــال للفق ــت امل ــى بي ــة عل ــات الواجب ــسد النفق  ل

  .اكني وابن السبيل وللقيام بفرض اجلهادواملس
لسد النفقات الواجبة على بيت املال على سـبيل البـدل         -ب  

  .كنفقات املوظفني وأرزاق اجلند وتعويضات احلكام
 لسد النفقـات الواجبـة علـى بيـت املـال علـى وجـه                -جـ  

ــات     ــشاء الطرق ــدل كإن ــاق دون ب ــصلحة واإلرف امل
ملــــدارس واســـتخراج امليــــاه وبنــــاء املــــساجد وا 

  .واملستشفيات
 لــسد النفقــات الواجبــة علــى بيــت املــال علــى وجــه - د 

الضرورة كحـادث طـرأ علـى الرعيـة مـن جماعـة أو              
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  .طوفان أو زلزال
دليلها أن الشرع هنى عن أن يفرض السلطان ضريبة على املسلمني           

  أخرجـه »ال َيْدُخُل اْلَجنََّة َصـاِحُب َمْكـسٍ  «: بناء على أمر صادر منه قال    
 واملكس هو الضريبة اليت تؤخذ من التجـار  ،أمحد وصححه الزين واحلاكم   

 يف   يشمل كل ضريبة لقول الرسـول         النهي  حدود البالد، ولكن   على
ِإنَّ ِدَمـاَءُكْم َوَأْمـَواَلُكْم َوَأْعَراَضـُكْم        «:احلديث املتفق عليه من طريق أيب بكرة      

وهـو عـام   » ...ا ِفي َبَلِدُكْم َهَذا ِفي َشْهِرُكْم َهـَذا     َعَلْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهذَ    
وما دام الشرع قد هنـى عـن أخـذ          . يشمل اخلليفة كما يشمل باقي الناس     

إال أنـه   . الضريبة فال جيوز للخليفة أن يفرضها على الناس بأمر مـن عنـده            
إذا كان اهللا قد جعل ما يؤخذ املال له فرضـًا علـى املـسلمني فإنـه حينئـذ                   

ز للخليفة أن يفرض ضريبة على املسلمني وأن يأخـذها منـهم بـالقوة،              جيو
 بـل بنـاء علـى       ،وأخذها يف هذه احلال ال يكون بناء على أمر السلطان هبا          

فالـشرع أجـاز    .  والسلطان إمنا ينفذ األمـر الـذي أمـر بـه اهللا            ،أمر اهللا هبا  
ذها للخليفة أخذ الضريبة إذا كان اهللا أمر هبا، علـى شـرط أن يكـون أخـ                

أمرًا من اخلليفة جبمع ما أمر اهللا به املسلمني أن يـدفعوه ال أمـرًا منـه هبـذه         
وبناء على هذا فإن مـا أوجبـه الـشرع علـى بيـت املـال وعلـى                  . الضريبة

املسلمني ينفق عليه من بيت املال، فإذا مل يوجد يف بيت املال مال، أو نفد               
 فـإن للخليفـة أن      ؛اتما فيه من مال، أو كان ما فيه ال يكفي لـسد النفقـ             

يفرض ضـرائب علـى املـسلمني حـسب األحكـام الـشرعية الـيت جـاءت                 
  :وما ذكر يف املادة تفصيالت ملا أوجبه اهللا على املسلمني. بفرضه عليهم

دليلها أن اهللا فرض على اخلليفة أن ينفق على الفقراء ) أ(فالفقرة 
د، وفرض ذلك يام بفرض اجلهاـ وأن ينفق للق،بيلـاكني وابن السـواملس
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 اَنَعْب َشاَت َبْني َم ِبَنا آَمَم«: السالمالصالة و قال عليه ،أيضًا على املسلمني
 . أخرجه البزار عن أنس وحسنه اهليثمي واملنذري»ُمَلْع َيَوُه َوٌعاِئ َجُهاُرَجَو

وهناك األدلة اليت ورد فيها ذكر الفقراء واملساكني وابن السبيل 
‰ (#ρß :تعاىل قال اجلهاد أدلة أدلتها ومن والسائلني وآية الزكاة، Îγ≈ y_ uρ 

öΝ à6Ï9≡ uθ øΒ r'Î/ öΝ ä3Å¡ àΡ r& uρ  ] ٤١التوبة[.  
فدليلها أن اهللا فرض على اخلليفة نفقات املوظفني        ) ب(وأما الفقرة   

وفـرض علـى   . وأرزاق اجلند أي أجرهتم بعقد اإلجارة الذي عقـده معهـم         
 بـدليل ختـصيص الـصحابة أليب      بيت املال تعويضات اخلليفة وسائر احلكام     

. بكر ماًال معينـًا مـن بيـت املـال مقابـل تركـه التجـارة وتفرغـه للخالفـة                   
 وفـرض   ،وكذلك فرض على املـسلمني التعلـيم والقـضاء واجلهـاد باملـال            

أما أرزاق اجلند فقد قـال      . عليهم إقامة خليفة كما فرض عليهم إقامة أمري       
:  عبـد اهللا بـن عمـر       طريـق  نمـ ود   أبو دا   يف ما رواه   السالمو  الصالة عليه

 وأمـا نفقـات املـوظفني فـإهنم         » َوِلْلَجاِعِل َأْجـُرُه َوَأْجـُر اْلَغـاِزي       ،ِلْلَغاِزي َأْجُرهُ «
 وهؤالء ما دام قد أوجب اهللا على املسلمني إقامتهم فقـد            ،معلمون وقضاة 

وجب عليهم دفع أجرة من يقوم به، مـن بـاب داللـة االلتـزام أي إجيـاب        
اضي يلزم منها إجياب دفع أجرته ومن باب ما ال يتم الواجب إال             إقامة الق 

إذ ال يتأتى تعيني معلمني وقضاة إال بإجياد مال يدفع أجرة           . به فهو واجب  
 فإن كان العمل الذي يقومون بـه قـد أوجبـه اهللا          ،وأما سائر املوظفني  . هلم

ربيـة  على املسلمني وعلى بيت املال مثل أئمة املـساجد ومـوظفي إدارة احل       
 وأما إن كـان ممـا   ،ومن على شاكلة ذلك فإن الضرائب تفرض من أجلهم    

أوجبه اهللا على بيت املال فقط ومل يوجبه على املسلمني مثل جباة األمـوال       
وأمـا تعويـضات احلكـام فـإن اهللا قـد           . فإنه ال تفرض من أجلهم ضـرائب      
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 بـه   فرض إقامة احلاكم على املسلمني فيكون قد فرض عليهم املـال الـذي            
  .يرضون التفرغ للحكم

فدليلها أن اهللا قـد فـرض علـى اخلليفـة أن يقـوم              ) جـ(وأما الفقرة   
. برعاية مصاحل املسلمني باإلنفاق على ما فيه املصلحة هلـم واإلرفـاق هبـم              

فاملــصلحة هــي مــا تــستعمله األمــة كلــها مثــل اســتخراج امليــاه والتعلــيم 
اإلرفـاق، وهـو مـا      وإصالح الطرق وما شاكل ذلـك، واملرافـق هـي مـن             

 ،يرتفق به النـاس لقـضاء مـصاحلهم، مثـل أمكنـة االسـتراحة للمـسافرين               
 ومثـل املستـشفيات لنــزول املرضـى ومثـل بنـاء             ،ومثل املراحيض العامـة   

يقال ارتفق بالشيء استعمله، فاملسلم يرتفـق يف سـاحة          . مساجد للمصلني 
مور مثل  فالشرع قد أوجب هذه األ    . املسجد للجلوس ويف مياهه للوضوء    

إنشاء الطرقات واستخراج املياه وبناء املـدارس واملـساجد واملستـشفيات           
وألن املـصلحة هـي   . وما شابه ذلك على اخلليفة ألهنا من رعايـة الـشؤون    

 واإلرفـاق هـو مـا       ،جلب منفعة ودفع مضرة وعدم توفريها يوجـد ضـرراً         
لـضرر   وإزالـة ا ، وفقدانه يوجـب ضـرراً  ،يرتفق به الناس لقضاء مصاحلهم 

:  عـن ابـن عبـاس قـال       ،واجبة على اخلليفة وكذلك واجبة على املـسلمني       
 أخرجـه أمحـد عـن ابـن عبـاس،           »ال َضَرَر َوال ِضَرارَ    «:قال رسول اهللا    

: الـسالم و  الـصالة   وقـال عليـه    .واحلاكم عن أيب سعيد اخلدري وصححه     
 أخرجـه أمحـد عـن أيب صـرمة          »ِه َوَمْن َشاقَّ َشقَّ اُهللا َعَليْ     ،َمْن َضارَّ َأَضرَّ اُهللا ِبهِ    «

 وكـذلك أخرجـه احلـاكم عـن أيب سـعيد اخلـدري              ،بإسناد صححه الزين  
 ملا يترتب على عدم توفري ما يلزم من املصلحة واإلرفـاق            ًا فنظر وصححه،

 دون بدل للرعية من ضرر على املسلمني فإنـه جيـب علـى اخلليفـة وعلـى                
 الـضرر فكانـت فرضـًا       ن توفريها هـو الـذي يزيـل       إاملسلمني توفريها، إذ    
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والذي جعلها فرضًا على اخلليفة ظاهر يف رعاية الشؤون، والـذي           . عليهم
ال َضـَرَر   «: جعلها فرضًا على املسلمني وعلى اخلليفة عموم األدلـة فكلمـة          

 فيـشمل اخلليفـة ويـشمل مجيـع         ، عام »َمْن َشاقَّ « وكذلك   ، عام »َوال ِضَرارَ 
  .املسلمني

ا ورد مـن أدلـة يف إغاثـة امللـهوفني، فـإن             فدليلها م ) د(وأما الفقرة   
وأمـا اجملاعـات    . أمثال الطوفان والزالزل وحنومها تدخل يف إغاثة امللهوفني       

 أخرجه »ُمَلْع َيَوُه َوٌعاِئ َجُهاُرَج َواَنَعْب َشاَت َبْني َم ِبَنا آَمَم«: فتدخل يف حديث
 »ْهـُل َعْرَصـةٍ  َأيَُّمـا أَ  « وحـديث    البزار عن أنس وحـسنه اهليثمـي واملنـذري،        

 فهـي واجبـة علـى بيـت     .أخرجه أمحد عن ابن عمر وصححه أمحد شـاكر       
  .املال وعلى املسلمني لعموم األدلة

يعترب من الواردات اليت توضع يف بيـت املـال األمـوال الـيت              : ١٥١املادة  
تؤخذ من اجلمارك على ثغور الـبالد، واألمـوال الناجتـة مـن      

لة، واألموال املوروثـة عمـن   امللكية العامة أو من ملكية الدو    
  .، وأموال املرتدينال وارث له

دليلها ما ورد عن عمر من أن يأخذ املسلمون من جتـار احلـرب مـا            
 أن جملـز  أيب عـن «  ابن أيب شيبة يف املصنف    أخرج  فقد ،يأخذون من جتارنا  

 الـيت  أمـواهلم  يف الذمـة  أهـل  علـى  فجعـل  حنيـف  بـن  عثمـان  بعـث  عمر
 فرضـي  عمـر  إىل بـذلك  وكتـب  درمهـاً  درمهـاً  رينعش كل يف هبا خيتلفون
 كـم  :قـال  ؟احلرب أهل جتار من نأخذ أن تأمرنا كم :لعمر وقال ،وأجازه
 فخـذوا  فكـذلك  :قـال  ،العـشر  :قـالوا  ؟بالدهـم  أتيتم إذا منكم يأخذون
   ».منهم
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سـألت  : عن عبد الرمحن بن معقل قال     وأخرج أبو عبيد يف األموال      
مـا كنـا نعـشر مـسلمًا وال         «: رون؟ قـال  زياد بـن حـدير مـن كنـتم تعـش          

جتــار احلــرب كمــا كــانوا :  فمــن كنــتم تعــشرون؟ قــال:قلــت. معاهــدًا
 فهذا دليل على أن رسوم اجلمارك الـيت تؤخـذ مـن       »يعشروننا إذا أتيناهم  

أمـا  . هذا بالنسبة للضرائب  . غري رعية الدولة تعترب من واردات بيت املال       
ة فإن اخلليفة قد جعل نائبـًا عـن املـسلمني           األموال الناجتة عن امللكية العام    

 يف رعاية مصاحلهم، فما كان من األموال العامة ميكـن أن يتمتـع بـه مجيـع            
، فإهنم يتركون أن يأخذوا منه ما يشاءون كمـاء النـهر ومـاء              أفراد الرعية 

البئر اليت يستقون منها، وأما إن كـان أخـذ بعـضهم مينـع الـبعض اآلخـر                  
ذ منـه القـادر وال يأخـذ العـاجز، ويف مثـل هـذه       كمعدن حديد، فإنه يأخـ  

احلال يتوىل اخلليفة رعايـة هـذا املـنجم واسـتخراجه، ليجعـل مثنـه جلميـع                 
ألن . ، فهذه األموال توضع يف بيت املال وتعترب مـن وارداتـه           أفراد الرعية 

اخلليفــة هــو الــذي يتوالهــا، ولكنــها ليــست ممــا يــصرف بــرأي اخلليفــة  
، ورأيــه واجتــهاده إمنــا هــو الرعيــة لعامــة واجتــهاده يف كــل شــيء فهــي

 فهـي ليـست مـن       ، باإلنفاق ال مبن تنفـق عليـه       ،بالتساوي وعدم التساوي  
  .ملكية الدولة

وأما األموال اليت ال وارث هلا فإهنا توضع يف بيت املـال فـإن ظهـر                
هلا وارث أعطيت له وإال كانت ملكًا لبيـت املـال ألن بيـت املـال وارث                 

ن املــسلمني كــانوا يــأتون مبــرياث مــن ال وارث لــه   أل؛مــن ال وارث لــه
للرسول، فكان يسأل هل له مـن نـسيب أو رحـم؟ مث يـأمر بإعطائـه ملـن                   

  .يراه، مما يدل على أنه من واردات بيت املال
كون فيئًا للمـسلمني، ُيوضـع يف بيـت مـال         ي  فإنه ال املرتدين موأما  



 ١٢٥

فهما، وال ُيـورث    املسلمني يف ديوان الفيء واخلـراج، وُيـصرف يف مـصار          
 ألّنه إن ارتد أحد الزوجني قبل الدخول انفسخ العقد يف احلال،            ؛ماله عنه 

وبذلك ال يكون توارث، وكذلك إن كانت الرِّدة بعـد الـدخول انفـسخ              
 ألّن أحـدمها مـسلم واآلخـر    ؛النكاح بينهما، وأّيهما مـات مل يرثـه اآلخـر         

 ألّن ؛ ال يرثـه املرتـد  كما أن املرتد لو مات له مـورث مـسلم، فـإن           . كافر
املرتد كافر، ومورثه مسلم، والكافر ال يرث املسلم، ويكون نصيبه لبقيـة            
الورثة إن كان هناك ورثة، وإن مل يكن هناك ورثة كان املـرياث كلـه فيئـًا             

 ورثـة مـن أبنـاٍء     وكان لهملرتدا  ماتوإن. للمسلمني ووضع يف بيت املال   
 ألّن املـسلم ال يـرث       ؛فإهنم ال يرثونـه   خوة مسلمني   إأو آباٍء أو أمهاٍت أو      

. الكافر ويكون مجيع ماله فيئًا للمسلمني وُيوضـع يف بيـت مـال املـسلمني              
  َوال،ِرُث اْلُمـْسِلُم اْلَكـاِفرَ   َيـ  ال «:قال رسول اهللا    : عن أسامة بن زيد قال    

قـال  : وروى عبـد اهللا بـن عمـرو قـال         . ، متفـق عليـه    »َيِرُث اْلَكاِفُر اْلُمْسِلمَ  
وكذلك لـو  .  رواه أمحد وأبو داود»ال َيَتَواَرُث َأْهُل ِملََّتْينِ  «:ول اهللا   رس

 فإن ماله ومـاهلم يـصبح ال حرمـة لـه، ويـصبح فيئـًا         ،ارتد مجيع ورثته معه   
  .للمسلمني، وال يرث بعضهم بعضًا

  :نفقات بيت املال مقسمة على ست جهات هي: ١٥٢املادة 
حقون أمــوال الزكــاة  األصــناف الثمانيــة الــذين يــست-  أ 

  . يصرف هلم من باب الزكاة
ن ووالغـارم  الفقراء واملساكني وابن الـسبيل واجلهـاد         -ب  

إذا مل يوجد يف باب أموال الزكاة مال صرف هلم من           
ة، وإذا مل يوجد ال يصرف      يواردات بيت املال الدائم   



 ١٢٦

وأما الفقراء واملساكني وابن الـسبيل      . للغارمني شيء 
ئب لــسد نفقــاهتم ويقتــرض واجلهــاد فتحــصل ضــرا

  .ألجل ذلك يف حالة خوف الفساد
األشخاص الـذين يـؤدون خـدمات للدولـة كـاملوظفني            -جـ  

وإذا مل .  فإنه يصرف هلم من بيت املـال      واحلكام، واجلند
يكف مال بيـت املـال حتـصل ضـرائب يف احلـال لـسد             

  . ويقترض ألجلها يف حالة خوف الفساد،هذه النفقات
ــصاحل وامل- د  ــساجد    امل ــات وامل ــية كالطرق ــق األساس راف

واملستشفيات واملدارس يصرف عليها من بيت املال،       
فإذا مل يف ما يف بيت املال حتصل ضـرائب يف احلـال             

  .لسد هذه النفقات
 املـصاحل واملرافـق الكماليـة يـصرف عليهـا مـن بيـت               -هـ  

املال، فـإذا مل يوجـد مـا يكفـي هلـا يف بيـت املـال ال                  
  .يصرف هلا وتؤجل

 احلوادث الطارئة كالزالزل والطوفان يـصرف عليهـا         - و  
من بيت املال، وإذا مل يوجد يقترض ألجلـها املـال يف     

  .احلال مث يسدد من الضرائب اليت جتمع
دقات وهي قوله ـادة دليلها آية الصـمن هذه امل) أ(إن الفقرة 
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فإنـه بالنـسبة للفقـراء واملـساكني وابـن الـسبيل            ) ب(وأما الفقـرة    

الوجـود ويف حـال   واجلهاد، كون إنفاقها واجبًا على بيـت املـال يف حـال             
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 ألهنا مما أوجبه اهللا على بيت املال وعلى املسلمني، فإن مل يوجـد يف               ؛العدم
 ألهنـا واجبـة     ؛بيت املال مال فرضت ضرائب مـن أجلـها علـى املـسلمني            

عليهم كما ثبت ذلك باألدلة الشرعية، وأما بالنسبة للغارمني أي املـدينني            
جبه على املسلمني أمـا إجيابـه علـى    فإنه مما أوجبه اهللا على بيت املال ومل يو     

نـًا  ْي َدَكَر َتْنَم َف،ِهِسْف نَ ْن مِ ٍنِمْؤ مُ لُِّكى بِ َلْوا أَ َنَأ «:بيت املال فلقول الرسول     
 وعليه بوصفه رئـيس     . أخرجه مسلم عن جابر    »ِهِتَثَرَوِلاًال فَ  مَ َكَر تَ ْنَم وَ ،يََّلَعَف

 أيب هريـرة أن الـنيب    عـن  ،الدولة فهو مما أوجبه اهللا علـى بيـت املـال      
 َأْو  َوَمـْن َتـَرَك َدْينـاً   ، َفْلَيِرْثـُه َعـَصَبُتُه َمـْن َكـاُنوا    َفَأيَُّما ُمْؤِمٍن َماَت َوَتَرَك َماالً    «: قال

فـإن  .  فالـدين علـى بيـت املـال    ، أخرجه البخـاري »ُه َفْلَيْأِتِني َفَأَنا َمْوالَ  َضَياعًا
وجد مـال ال تفـرض ألجلـه        كان يف بيت املال مال وجب صرفه، وإن مل ي         

 ورد يف   .ضرائب، ألنه مل يوجد مـا يـدل علـى أنـه فـرض علـى املـسلمني                 
 ،مـات  مـن  علـى  يـصلي  ال  كـان   الـنيب أن  (شرح احلـديث للنـووي      

 ويهملـوا  االسـتدانة  يف النـاس  يتـساهل  لـئال  ،وفـاء  به خيلف مل دين وعليه
 علـى  اهللا فـتح  فلمـا  ،علـيهم  الـصالة  بتـرك  ذلـك  علـى  فزجـرهم  ،الوفاء

 فكـان  ،قـضاؤه  أي »يََّلَعَف نًاْيَد َكَرَت ْنَم« : قال الفتوح مبادي املسلمني
  .دفع من بيت املال إذا وجد مال ُيأي أنه .)يقضيه

فـرض  قـد     سـبحانه   أن اهللا   مـا مـر مـن      دليلهافإن  ) ج(وأما الفقرة   
،  وفـرض علـيهم إقامـة خليفـة         التعلـيم والقـضاء واجلهـاد،       املسلمني على

 وحـىت  ...ون مبا يلزم من حكام ومـوظفني  ؤ رعاية الش  ى اخلليفة عل وفرض
املـوظفني أجـرهتم،     على بيت املال إعطـاء    يقوم هؤالء بواجبهم، فإنه جيب      

مـا ال يـتم الواجـب إال بـه فهـو            ( ، وذلـك مـن بـاب      واحلكام تعويـضاهتم  
مل يكــف مـا يف بيــت املـال لــسد هـذه النفقــات، فتفــرض     وإذا ،)واجـب 
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ف و ويقتـرض ألجلـها يف حالـة خـ         ،سد هذه النفقـات   ضرائب يف احلال ل   
  .الفساد

فلكوهنا مـن املـصاحل واملرافـق الـضرورية ويـصيب      ) د(وأما الفقرة  
 ولذلك كانت واجبة على بيت املال وعلـى  ؛القيام هباعدم األمة ضرر من  

 ؛املسلمني، فإن مل يوجد يف بيت املال مـال حتـصل ضـرائب مـن املـسلمني               
  .ة الضرر فيجب دفع املال الذي يلزم إلزالتهألنه جيب عليهم إزال
فإنه للوقوف على دليلها ينبغي أن يدرك بدقـة أن          ) هـ(وأما الفقرة   

دليل سد النفقات الواجبة علـى وجـه املـصلحة واإلرفـاق دون بـدل هـو           
 أخرجـه  »َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ   «: كوهنا من رعاية الشؤون واحلديث يقول     

 وكوهنا يـصيب األمـة مـن عـدم القيـام هبـا ضـرر                . عمر البخاري عن ابن  
 أخرجـه أمحـد عـن ابـن عبـاس،           »ال َضَرَر َوال ِضَرارَ   «:  يقول  والرسول

 فهــذان مهــا دليــل وجــوب .واحلــاكم عــن أيب ســعيد اخلــدري وصــححه
 سـواء   ، ولذلك جيب عليه القيام هبا مطلقاً      ؛املصلحة واإلرفاق على اخلليفة   

أمـا دليـل وجـوب املـصلحة        . مـن الكماليـات   أكانت من الضروريات أم     
 ولذلك ال   »ال َضَرَر َوال ِضَرارَ   «: واإلرفاق على املسلمني فهو قول الرسول     

جتب عليهم املصاحل الكمالية ألنه ال يصيب األمـة ضـرر مـن عـدم القيـام                 
.  وال جيب على املسلمني إال ما يصيب األمة ضرر من عـدم القيـام بـه                ،هبا

ة وإرفاق واجبة على املسلمني وإمنا املـصاحل الـيت    كل مصلح توعليه ليس 
لقيـام  ايصيب األمة ضرر من عدم القيام هبا، وأما على بيت املـال فيجـب               

 وبكل ما يوجد من عدم القيام به ضـرر علـى            ،بكل ما فيه نفع للمسلمني    
ال َضـَرَر   «: ومن أجل ختصيص دليل وجوهبا علـى األمـة حبـديث          . املسلمني
تفــرض ضــرائب علــى املــسلمني للقيــام باملــصاحل واملرافــق  ال »َوال ِضــَراَر



 ١٢٩

الكمالية كتوسيع طريق تكفي الناس دون توسيع، وكبناء مستشفى ميكـن      
 فإهنـا إن وجـد يف       ، وما شاكل ذلك مـن املـصاحل الكماليـة         ،االستغناء عنه 

 وال يـصح أن     ، يوجد مـال   حىتبيت املال مال تقوم هبا الدولة وإال تؤجل         
  .جل القيام هباتفرض ضرائب من أ
عن أيب موسـى    : فإن دليلها هو دليل إغاثة امللهوف     ) و(وأما الفقرة   

َعَلـى ُكـلِّ ُمـْسِلٍم      «:  قـال  األشعري يف احلـديث املتفـق عليـه أن الـنيب            
 ،َصدَُّق َيْعَمُل ِبَيـِدِه َفَيْنَفـُع َنْفـَسُه َوَيَتـ         : َقالَ ؟ َفَمْن َلْم َيِجدْ   ، َيا َنِبيَّ اهللاِ   : َفَقاُلوا ،َصَدَقٌة
 : َقـالَ ؟ َفـِإْن َلـْم َيِجـدْ   : َقـاُلوا ، ُيِعُني َذا اْلَحاَجـِة اْلَمْلُهـوفَ  : َقاَل؟ َفِإْن َلْم َيِجدْ  :َقاُلوا

  .» َفِإنََّها َلُه َصَدَقٌة،َفْلَيْعَمْل ِباْلَمْعُروِف َوْلُيْمِسْك َعْن الشَّرِّ
:  قــالوكـذلك حــديث ابـن عمــر املتفـق عليــه أن رسـول اهللا     

 َوَمْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اُهللا ِفـي          ،ُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم ال َيْظِلُمُه َوال ُيْسِلُمهُ      اْل«
 َوَمْن  ، َوَمْن َفرََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبًة َفرََّج اُهللا َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَباِت َيْوِم اْلِقَياَمةِ             ،َحاَجِتِه

  .»ُهللا َيْوَم اْلِقَياَمِةَسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه ا
 عام يشمل اخلليفة ويـشمل سـائر املـسلمني فتجـب علـى              ذاه فإن

فإن وجد يف بيـت املـال مـال كـاف هلـا ينفـق               . بيت املال وعلى املسلمني   
 وإن مل يوجـد تفـرض ألجلـها ضـرائب ألن إغاثـة         ،عليها مـن بيـت املـال      

  .امللهوف جتب على املسلمني
ــوارد يف الفقــرة وأمــا االقتــراض يف حــال خــوف ا  ) ب(لفــساد ال

فألن الفـساد ضـرر يـصيب املـسلمني، وإزالـة           ) و(والفقرة  ) جـ(والفقرة  
فإن عـدم وجـود املـال وعـدم         » ال َضَرَر َوال ِضَرارَ   «: الضرر واجبة حلديث  
 يوجد مال يوقع الضرر ولذلك وجب االقتراض        حىتاالقتراض واالنتظار   

وأمـا  . رض مبقدار ما يزيل الـضرر     فكان على الدولة أن تقت    . إلزالة الضرر 



 ١٣٠

غري هذه األحوال الثالث فـال جيـوز االقتـراض مـن أجلـه ألن اسـتحقاقه                 
 فإن كان املال موجودًا كـان صـرفه يف جهاتـه            ،معترب بالوجود دون العدم   
 السـتحقاقه، ومـا دام قــد سـقط فـال يــصح أن     ًامـستحقًا وعدمـه مــسقط  

ًا بالوجود والعدم فإن كـان   يقترض من أجله، وأما ما كان استحقاقه معترب       
 وإن مل يكـن املـال موجـودًا سـعي إلجيـاده بفـرض               ، صـرف  املال موجوداً 

فهـذا إذا كـان ميكـن أن ينتظـر وال يقـع             . ضرائب على املسلمني لتـوفريه    
 جتمع الضرائب له، وإذا كـان ال ينتظـر          حىتضرر من االنتظار فإنه ينتظر      

ولـذلك ال تقتـرض     . هويصيب الناس ضرر من تأخريه فحينئـذ يقتـرض لـ          
 وذلـك فيمـا     ،الدولة إال يف احلاالت اليت يقع فيها ضرر من عدم اإلنفـاق           

  .كان استحقاقه معتربًا بالوجود والعدم

  .من الدولة إجياد األعمال لكل من حيمل التابعيةتض : ١٥٣ة املاد
  َوُهـوَ  اِإلَمـاُم َراعٍ   «:أدلة هذه املادة كوهنا تدخل يف عموم قولـه          

 أهـم  مـن  فـإن  عمـر،  بـن  اهللا عبد عن البخاري أخرجه »َرِعيَِّتِه َعْن وٌلَوَمْسُؤ
وكون نفقـة الفقـري     . رعاية الشؤون إجياد العمل للقادرين عليه وال جيدونه       

 : على اإلنفاق عليه إمنا هي على الدولة لقوله          ًاالذي ال قريب له قادر    
 ويف . متفـق عليـه عـن أيب هريـرة    » َفِإَلْيَناالًّ َوَمْن َتَرَك كَ ، َفِلَوَرَثِتهِ َمْن َتَرَك َماالً  «

 َأْو  َوَمـْن َتـَرَك َدْينـاً   ، َفْلَيِرْثُه َعَصَبُتُه َمْن َكـاُنوا َتَرَك َماًال«ومن : حديث أيب هريرة 
رك خلفـًا    أي مـن تـ      متفق عليه واللفظ للبخـاري،     »ُه َفْلَيْأِتِني َفَأَنا َمْوالَ   َضَياعًا

 نفقتـه وجـب عليهـا إجيـاد عمـل           لـة ى الدو ومن وجـب علـ    . ذوي ضياع 
 ِمـْن  َأنَّ َرُجـالً  «َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍكفقد أخرج ابن ماجة    يكتسب منه لينفق،  

 ِحْلـٌس  ، َبَلـى  : َقـالَ  ؟ َلَك ِفـي َبْيِتـَك َشـْيءٌ       : َيْسَأُلُه َفَقالَ  ْنَصاِر َجاَء ِإَلى النَِّبيِّ     اَأل
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 َفَأَتـاُه   : َقـالَ  ، اْئِتِنـي ِبِهَمـا    : َقـالَ  ،ٌح َنْشَرُب ِفيِه اْلَماءَ   َنْلَبُس َبْعَضُه َوَنْبُسُط َبْعَضُه َوَقدَ    
 َأَنـا  : َفَقـاَل َرُجـلٌ  ؟ َمْن َيْشَتِري َهـَذْينِ    : ِبَيِدِه ُثمَّ َقالَ    َفَأَخَذُهَما َرُسوُل اللَِّه     ،ِبِهَما

 َأَنـا آُخـُذُهَما   : َقاَل َرُجٌل،ًثاَثالى ِدْرَهٍم َمرََّتْيِن َأْو     َمْن َيِزيُد َعلَ   : َقالَ ،آُخُذُهَما ِبِدْرَهمٍ 
 اْشَتِر ِبَأَحِدِهَما :ْنَصاِريَّ َوَقاَلدِّْرَهَمْيِن َفَأْعَطاُهَما اَأل َفَأْعَطاُهَما ِإيَّاُه َوَأَخَذ ال،ِبِدْرَهَمْيِن

 َفَأَخـَذُه َرُسـوُل اللَّـِه     ، َفَفَعـلَ  ،َخِر َقُدوًما َفْأِتِني ِبهِ    َواْشَتِر ِباآل  ، َأْهِلكَ َطَعاًما َفاْنِبْذُه ِإَلى  
      َفَجَعَل ، َأَراَك َخْمَسَة َعَشَر َيْوًما    اْذَهْب َفاْحَتِطْب َوال   :َوَقاَل َفَشدَّ ِفيِه ُعوًدا ِبَيِدِه 

ا َطَعاًما َوِبَبْعِضَها    َفَقاَل اْشَتِر ِبَبْعِضهَ   ، َفَجاَء َوَقْد َأَصاَب َعْشَرَة َدَراِهمَ     ،َيْحَتِطُب َوَيِبيعُ 
 ِإنَّ ،ِقَياَمِة َهَذا َخْيٌر َلَك ِمْن َأْن َتِجيَء َواْلَمْسَأَلُة ُنْكَتٌة ِفي َوْجِهَك َيْوَم اْل: ُثمَّ َقالَ  ،ًابَثْو

، وأخرجه » ِلِذي َفْقٍر ُمْدِقٍع َأْو ِلِذي ُغْرٍم ُمْفِظٍع َأْو َدٍم ُموِجـعٍ اْلَمْسَأَلَة ال َتْصُلُح ِإال   
 َباَع  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه    « : أنس بن مالك    عن وحسنه بلفظ خمتصرًا  الترمذي  

 ، َأَخْذُتُهَما ِبِدْرَهٍم: َفَقاَل َرُجٌل؟ َمْن َيْشَتِري َهَذا اْلِحْلَس َواْلَقَدَح:ِحْلًسا َوَقَدًحا َوَقاَل
ِدْرَهَمـْيِن   َفَأْعَطـاُه َرُجـٌل   ؟ َمْن َيِزيُد َعَلى ِدْرَهٍم؟ َمْن َيِزيُد َعَلى ِدْرَهٍمَفَقاَل النَِّبيُّ  
 :َقـالَ «: قـال   أن الرسـول  ورد يف حديث ابن ماجة   قد  ، و »َفَباَعُهَما ِمْنهُ 

، وكذلك ورد يف حديث الترمذي أن الرسـول         »؟َمْن َيِزيُد َعَلى ِدْرَهٍم َمرََّتْينِ    
 أي أن البيـع مت     »؟ َمـْن َيِزيـُد َعَلـى ِدْرَهـمٍ        ؟َمـْن َيِزيـُد َعَلـى ِدْرَهـمٍ       «:  قال ،

   .زايدةبطريق امل
ــإن مباشــروهكــذا ــة ة الرســول  ف ــسًا   بوصــفه للعملي رئي

  .  إجياد عمل للعاطل عن العملللدولة، تعين أن على الدولة
. وفوق ذلك فإن النفقة على بيت املال هي للعاجز فعـًال أو حكمـاً             

 والعـاجز حكمـًا هـو الـذي         ،فالعاجز فعًال هو الذي ال يقدر علـى العمـل         
 فيكـون  ، فهو عـاجز حكمـًا وجتـب لـه النفقـة      ،دهيقدر على العمل وال جي    

وأيضًا . توفري العمل للعاجز حكمًا كتوفري النفقة للعاجز فعًال سواء بسواء         
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 وأجـازه مـن الـسلطان أي مـن     فإن الشرع حرم الـسؤال أي االسـتجداء       
َكـدٌّ   «: قـال رسـول اهللا    :  قال  ابن جندب  مسرةعن   ، فقد ورد    الدولة
 أخرجـه   » ُبـدَّ ِمْنـهُ    ُل ُسْلَطاًنا َأْو ِفي َأْمٍر ال      َأْن َيْسَأَل الرَّجُ    َوْجَهُه ِإال   ِبَها الرَُّجلُ  َيُكدُّ

أمحـد  ل الترمـذي حـسن صـحيح، وأخـرج حنـوه            ا وق ،الترمذي والنسائي 
وهـذا  . ل الـسلطان أي الدولـة   فهو دليل على جواز سؤا    .وصححه الزين 

  .اإلنفاق عليه أو إجياد عمل لهبلفة ّكميعين أهنا 
املوظفون عند األفراد والشركات كـاملوظفني عنـد الدولـة يف           : ١٥٤ادة  امل

 موظـف    هـو  مجيع احلقوق والواجبات، وكل من يعمل بـأجر       
وإذا اختلـف األجـري     . مهما اختلـف نـوع العمـل أو العامـل         
أما إذا اختلفوا علـى     . واملستأجر على األجرة حيكم أجر املثل     

  . الشرعغريها فيحكم عقد اإلجارة على حسب أحكام
  ÷βÎ*sù: دليلها هو دليل اإلجارة، ألن املوظف أجري، قال تعاىل

z⎯÷è |Ê ö‘r& ö/ä3s9 £⎯èδθ è?$t↔ sù £⎯èδ u‘θã_ é& (  ] السالمو  الصالة، وقال عليه]٦الطالق 
َثالَثٌة َأَنا َخْصُمُهْم َيْوَم :  اُهللااَلَق«: يف حديث قدسي، فيما يرويه عن ربه

 »َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجًريا َفاْسَتْوَفى ِمْنُه َوَلْم ُيْعِط َأْجَرُه«: لإىل أن قا» اْلِقَياَمِة
  .أخرجه البخاري من طريق أيب هريرة

 انعقدت اإلجارة وصحت، ويرجع عنـد       ،إذا مل تكن األجرة معلومة    ف
 األجر عند عقـد اإلجـارة،   فإذا مل ُيسمَّ. االختالف يف مقدارها إىل أجر املثل     

 ،ملسمى، فإّنـه يرجـع إىل أجـر املثـل          واملستأجر يف األجر ا    أو اختلف األجري  
 قياسًا على املهر، فإّنه يرجـع فيـه عنـد عـدم التـسمية أو االخـتالف                  وذلك

وذلك ملا روى النسائي والترمذي وقـال حـسن          ،على املسمى إىل مهر املثل    
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َأًة َوَلـْم َيْفـِرْض َلَهـا َصـَداًقا     ُعوٍد َأنَُّه ُسِئَل َعْن َرُجٍل َتَزوََّج اْمـرَ ـَعن اْبِن َمسْ «: صحيح
ُل َصـَداِق ِنـَساِئَها ال َوْكـَس َوال    ـْ َلَها ِمثـ : َفَقاَل اْبُن َمْسُعودٍ   ،َوَلْم َيْدُخْل ِبَها َحتَّى َماتَ    

ُسـوُل   َقَضى َر: َفَقاَم َمْعِقُل ْبُن ِسَناٍن اَألْشَجِعيُّ َفَقالَ      ، َوَعَلْيَها الِعدَُّة َوَلَها اِملَرياثُ    ،َشَطَط
. »ُعوٍدـ َفَفِرَح ِبَها اْبُن َمْس،ْيَتـ ِفي ِبْرَوَع ِبْنِت َواِشٍق اْمَرَأٍة ِمنَّا ِمْثَل الَِّذي َقَضاللَِّه 

فأوجـب  .  مثـل مهـر نـسائها    مهـرٌ   هلـا     هلا صداق نـسائها، أي     :ومعىن قوله 
ومثـل ذلـك إذا اختلـف يف املهـر          . الشارع مهر املثل ملـن مل ُيـَسمَّ هلـا مهـر           

 فإّنـه يقـاس     ، عقـد النكـاح     الزمًا يترتب على   وملا كان املهر عوضاً   . سمىامل
، بغـض النظــر عـن مقابــل هــذا    عقــد الزم يترتــب علـى عليـه كــل عـوض  

 أم منفعًة أم جهـدًا كاإلجـارة، أم ِنحلـًة كمـا يف     ،العوض، أكان ماًال كالبيع  
  فإّنـه حيكـم فيـه بعـوض املثـل يف حالـة عـدم تـسمية                  وعليـه،  .عقد النكاح 

 ولـذلك حيكـم بـأجر       ،العوض يف العقد، أو االختالف على العوض املسمى       
 عند عدم التسمية عند العقد، وعنـد        ، وبثمن املثل يف البيع    ،املثل يف اإلجارة  

وعلى هذا حيكـم بـأجر املثـل عنـد اخـتالف األجـري             . االختالف يف املسمى  
فـإذا  . واملستأجر على األجر املسمى، وعند عدم تسمية األجـر عنـد العقـد            

وإذا مل تعـرف    .  يكون األجر حينئذ أجرًا مـسمى      ،عرفت األجرة عند العقد   
  .أو اختلف على األجر املسمى يكون األجر أجر املثل

جيــوز أن تكــون األجــرة حــسب منفعــة العمــل، وأن تكــون   :١٥٥املــادة 
حسب منفعة العامل، وال تكون حسب معلومـات األجـري، أو           

رقيات للموظفني بل يعطون مجيـع      شهاداته العلمية، وال توجد ت    
  .ما يستحقونه من أجر سواء أكان على العمل أم على العامل

ألن التعريف الشرعي حكـم      ؛يلها هو التعريف الشرعي لإلجارة    دل
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القاعدة الشرعية سواء ألنه مـستنبط مـن دليـل شـرعي أو             و وهو   ،شرعي
 ينطبـق    ولـذلك يعتـرب دلـيًال للمـسألة الـيت          ؛أدلة شرعية باجتهاد صـحيح    

 عليهـا،  ينطبـق  الـيت  املـسألة  علـى  دلـيالً  الـشرعي  احلكـم  عليها كما يعترب  
الشرعي يف احلالتني دليًال على احلكم الـشرعي الـذي انطبـق        النص ويعترب

. علــى املــسألة، أو علــى التعريــف الــشرعي الــذي انطبــق علــى املــسألة  
نفعـة  وامل) عقـد علـى املنفعـة بعـوض     (والتعريف الشرعي لإلجارة هو أهنـا       

بالنسبة لألجري إما منفعـة العمـل الـذي يقـوم بـه كمهنـدس، وإمـا منفعـة               
الشخص نفسه كاخلادم، فهـذان النوعـان مـن املنـافع مهـا اللـذان جيـري                  

ومـن هنـا    . عليهما العقد، وما عدامها ال يصح أن جيعل العقد مسلطًا عليه          
 بـل  ال يسلط العقد على منفعـة املعلومـات، وال علـى منفعـة الـشهادات،              

واألجـرة  . عملـه  منفعـة  وإمـا  شخصه، منفعة إما األجري، منفعة على يسلط
 وهلذا فـإن مـا يـسمى        ؛إمنا تكون مقابل هذه املنفعة اليت سلط عليها العقد        

بدرجات املـوظفني، أي مـا يقـدر مـن أجـر للمـوظفني ال يكـون حـسب                   
الشهادة وال حسب املعلومات، وإمنـا تكـون حـسب الـشخص نفـسه إذا        

 بعمله جبسمه كاخلادم، أو حسب منفعة عمله إن كان يقـوم بـه              كان يقوم 
ألن هذا هو املنطبـق علـى       . بعلمه وخربته كاملهندس، وال يكون غري ذلك      

  . التعريف

تضمن الدولة نفقة من ال مال عنده وال عمل له، وال يوجـد             : ١٥٦املادة  
  .وتتوىل إيواء العجزة وذوي العاهات. من جتب عليه نفقته

ومائـة، وهـو قولـه    الثالثـة واخلمـسني    ورد يف دليل املـادة  دليلها ما 
 :»  ًمتفـق عليـه مـن طريـق أيب          » َفِإَلْيَنا  َوَمْن َتَرَك َكالًّ   ، َفِلَوَرَثِتهِ َمْن َتَرَك َماال 
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 الضعيف وهو يشمل الفقـري ويـشمل كـل عـاجز ويـشمل             لُّ والكَ هريرة،
 َفْلَيـْأِتِني َفَأَنـا    َأْو َضـَياعاً  َوَمـْن َتـَرَك َدْينـاً     «:  وقول الرسول . ذوي العاهات 

اع مـن فقـري   َي فإنـه يـشمل كـل َضـ         متفق عليه من طريق أيب هريرة      »ُهَمْوَال
  .وعاجز وذي عاهة وما شابه ذلك

تعمل الدولـة علـى تـداول املـال بـني الرعيـة، وحتـول دون                : ١٥٧املادة  
  .تداوله بني فئة خاصة

 ö’s1 Ÿω tβθ: دليلها آية احلشر وهي قوله تعاىل ä3tƒ P' s!ρßŠ t⎦ ÷⎫ t/ Ï™!$ uŠ ÏΨøî F{$# 

öΝ ä3ΖÏΒ 4  ] ل إعطاء يفء بين النضري للمهاجرين دون األنصار،  فعّل]٧احلشر
مع أنه للمسلمني كافة، ومل يعط من األنصار أحد سوى رجلني كانا 

 ذكر هذا البيهقي يف فقريين كاملهاجرين ومها أبو دجانة وسهل بن حنيف،
ل ذلك بأنه حىت ال يتداوله األغنياء  عّل.يف الطبقاتالكربى وابن سعد 

 وهلذا فكلما ؛وهذه علة شرعية تدور مع املعلول وجودًا وعدمًا. فقط
 ألهنا ؛وجد التفاوت كان على اخلليفة أن يوجد التوازن عمًال هبذه اآلية

 وألن لفظها عام ولو كان سببها خاصًا، إذ القاعدة ،معللة من جهة
ولذلك تنطبق يف ) لعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السببا: (الشرعية هي
  .كل وقت

تيسر الّدولة ألفراد الرعية إمكانية إشباع حاجاهتم الكمالية وإجيـاد          : ١٥٨املادة  
  :التوازن يف اجملتمع حسب توفر األموال لديها، على الوجه التايل

 أن تعطي املال منقوًال أو غري منقول مـن أمواهلـا الـيت               - أ  
  .ها يف بيت املال، ومن الفيء وما شاهبهمتلك
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 أن تقِطع من أراضيها العـامرة وغـري العـامرة مـن ال               -ب  
ــا مــن ميلكــون أرضــًا وال  . ميلكــون أرضــًا كافيــة أم
وتعطي العاجزين عن الزراعـة     . يستغلوهنا فال تعطيهم  

  .ماًال لتوجد لديهم القدرة على الزراعة
داد مـن مـال     تقوم بسداد ديـون العـاجزين عـن الـس          - ـج

  .الزكاة ومن الفيء وما شابه
 يـضعها حيـث   دليلها أن اهللا جعل أموال بين النضري للـنيب   ) أ(الفقرة  

 ومل يعـط مـن األنـصار        ، خص هبا املهـاجرين دون األنـصار       يشاء، والرسول   
سوى رجلني، وأموال بين النضري من الفيء، ومثل الفيء بقية األمـوال الـيت هـي                

 ، ألهنا مما جعل مصرفه موكوًال لرأي اإلمام واجتـهاده         ؛ة كاخلراج من املوارد الثابت  
اللهم إال ما جاء النص مبينًا مصرفه كمصارف الزكاة فـال يـصح أن تـصرف إال                

 أما األموال اليت جتمـع ضـرائب        ،وهذا فقط يف املوارد الثابتة    . فيما ورد فيه النص   
س عليه املال الـذي مثلـه       ألن النص على الفيء ويقا    . من املسلمني فال يعطى منها    

  .وهو املوارد الثابتة
.  بإقطاعـه األراضـي    فإن دليلها فعل الرسول     ) ب(وأما الفقرة   

 : َداًرا ِباْلَمِديَنِة ِبَقْوٍس َوَقالَ    َخطَّ ِلي َرُسوُل اِهللا     «: عن عمرو بن حريث قال    
د أمحـ  ويف احلديث الـذي أخرجـه     .  أخرجه أبو داود وحسنه    »َأِزيُدَك َأِزيُدكَ 

وصححه الزين، وأخرجه البيهقي، كالمها من طريق علقمة بن وائـل عـن             
 ، َفَأْرَسَل َمِعي ُمَعاِوَيَة َأْن َأْعِطَها ِإيَّـاهُ : َقاَل، َأْقَطَعُه َأْرًضا َأنَّ َرُسوَل اِهللا    «أبيه أن   

 ،وَنُنـ ْي عَ ُهْعـ ِطْق يُ ْن أَ   اهللاِ وَلُس رَ يُّاِر الدَّ يُمِم تَ َلَأَس«وقد  . »َأْو َقاَل َأْعِلْمَها ِإيَّاهُ   
 »ا اَهـ يَّ ِإُهَعـ َطْقَأ َف،يـلِ ِلَخ اْلُةيَنـ ِد َمَوُهـ  َو،ِهِحـ ْت َفَلْبـ  َقاِمالشَّ ِبُهْن ِماَني َكِذ الَّ ِدَلالَب
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ودليلها أيضًا ما فعله    . أخرجه أبو عبيد يف األموال وأبو يوسف يف اخلراج        
 من بيت املال لزراعـة  عمر بن اخلطاب من إعطاء الفالحني يف العراق ماالً      

  .أراضيهم وسكت عنه الصحابة فكان إمجاعًا
: هـولـاة بقـال الزكـعله اهللا يف مـا ما جـفإن دليله) جـ(وأما الفقرة 

 t⎦⎫ÏΒ Ì≈ tóø9 $#uρ  ] وقول الرسول ]٦٠التوبة :» ْن ِمٍنِمْؤ ُملُِّكى ِبَلْوا َأَنَأ 
 أخرجه مسلم من طريق »ِهِتَثَرَوِلاًال َف َمَكَر َتْنَم َو،يََّلَعنًا َفْي َدَكَر َتْنَم َف،ِهِسْفَن

، وجعل الشرع مال الفيء ينفقه اإلمام برأيه واجتهاده ومنه سداد جابر
  .الديون

تشرف الدولة على الشؤون الزراعيـة وحمـصوالهتا وفـق مـا            : ١٥٩املادة  
تتطلبه السياسة الزراعية الـيت حتقـق اسـتغالل األرض علـى            

  .من اإلنتاجأعلى مستوى 
 أخرجــه » َعــْن َرِعيَِّتــِهَوَمــْسُؤوٌل  َوُهــَواِإلَمــاُم َراٍع «:دليلــها قولــه 

 واإلشراف علـى الـشؤون الزراعيـة عامـة          البخاري عن عبد اهللا بن عمر،     
من رعاية الشؤون، لـذلك كانـت ممـا جتـب رعايتـه علـى اإلمـام، ولكـن                   

ا للمـسلمني، فقـال   الدولة ال تباشر الشؤون الزراعية، ألن الرسول تركهـ    
 رواه مـسلم عـن      ،»ْماُكَيـ ْن دُ وِرُمُأ ِبـ  ْعَلـمُ  أَ ْمُتْنـ َأ«: هلم يف حديث تأبري النخـل     

 ورواه ابـن حـزم يف اإلحكـام    .عائشة رضي اهللا عنها وأنس رضي اهللا عنه     
  .»ْماُكَيْن ُدوِرُمُأ ِبْعَلُم َأْمُتْنَأ«: بسنده وصححه عن عائشة وأنس بلفظ

 َلـْو  : َفَقـالَ ، َمرَّ ِبَقْوٍم ُيَلقُِّحـونَ َأنَّ النَِّبيَّ    «نسويف رواية أخرى عن أ    
 ُقْلَت َكَذا   : َقاُلوا ؟ َما ِلَنْخِلُكمْ  : َفَمرَّ ِبِهْم َفَقالَ   ، َفَخَرَج ِشيًصا  : َقالَ .َلْم َتْفَعُلوا َلَصُلحَ  

فقـال  : عـن أنـس   ويف رواية عنـد أمحـد       . » َأْنُتْم َأْعَلُم ِبَأْمِر ُدْنَياُكمْ    : َقالَ ،َوَكَذا
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 َفِإَذا َكاَن ِمْن َأْمـِر  ،ِإَذا َكاَن َشْيٌء ِمْن َأْمِر ُدْنَياُكْم َفَأْنُتْم َأْعَلُم ِبهِ     «:رسول اهللا   
 مما يدل على أن الدولة ال تشرف إشرافًا مباشرًا على الزراعة            »ِديِنُكْم َفِإَليَّ 

أسـاليب ختتارهـا   وال تتوالها، وإمنا تشرف إشرافًا عامًا بتنظـيم املباحـات ب     
ة زراعية تـؤدي    أمورها، وأن ترسم سياس   لتنمية الزراعة وتقويتها وتسهيل     

  .إىل رفع مستوى اإلنتاج

تشرف الدولة على الشؤون الصناعية برمتـها، وتتـوىل مباشـرة           : ١٦٠املادة  
  .الصناعات اليت تتعلق مبا هو داخل يف امللكية العامة

  : هذه املادة ذات شقني
أن تتـوىل مباشـرة بعـض       : اف علـى الـصناعة كلـها، والثـاين        اإلشر: اأحدمه
 قد أقـر ملكيـة األفـراد     أما الشق األول فدليله أن الرسول  .الصناعات

 َأنَّ النَِّبـيَّ    «و. للمصانع، كمصانع األحذية والسيوف والثياب وغريهـا      
 َعَنْصَتـ  اسْ  ُهنَّـ َأ«أخرجه البخاري عن عبد اهللا بن عمـر، و        » اْصَطَنَع َخاَتًما 

، ممـا يـدل علـى أن    أخرجه البخاري عن سهل بن سـعد الـساعدي     » َرَبـ ْناِمل
املصانع إمنا يتوالها األفراد ال الدولة، فهي كالزراعة سواء بسواء، ولكـن            

  الـصالة  الدولة مبا أوجبه الشرع عليهـا مـن رعايـة الـشؤون بقولـه عليـه               
 أخرجه البخاري مـن طريـق   »يَِّتِه َعْن َرِعَوَمْسُؤوٌل  َوُهَواِإلَماُم َراعٍ «: السالمو

 فــإن عليهــا أن تــشرف إشــرافًا عامــًا علــى الــشؤون ،عبــد اهللا بــن عمــر
الصناعية بتنظيم املباحات بأساليب تساعد على حتـسني الـصناعة، وبفـتح            

  . أسواق هلا، وبتوفري املواد اخلام، وما شاكل ذلك
ع حكم املادة   يأخذ املصن . (فإن دليله القاعدة الشرعية   : هماوأما ثاني 

َلَعَن اللَُّه اْلَخْمَر   «: عن أنس قال  . املستنبطة من حديث الرسول   ) اليت ينتجها 
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 »َوَشاِرَبَها َوَساِقَيَها َوَباِئَعَها َوُمْبَتاَعَها َوَعاِصَرَها َوُمْعَتِصَرَها َوَحاِمَلَها َواْلَمْحُموَلَة ِإَلْيـهِ         
 فقـد حـرم   لـسكن،   طريق ابن عمر، وصـححه ابـن ا        نم داود   و أب أخرجه

 صناعة عصر اخلمر، ألهنا صنعت مخرًا، مع أن صناعة العصر           الرسول  
مباحة، فأخذ املصنع حكم املادة اليت أنتجها، وهذا عام، وبناء عليه يأخـذ             
املصنع حكم املادة اليت ينتجها، فتكون املصانع اليت تنتج ما هو داخـل يف              

ادة الـيت ينتجهـا، وامللكيـة       امللكية العامة ملكية عامة، ألنه أخـذ حكـم املـ          
 فيهـا فـرد أو أفـراد مينـع          تصلعامة املسلمني، وال يصح أن خي     العامة ملك   

 ومن هنـا كـان اخلليفـة هـو الـذي        ؛ غريهم من ملكيتها   متكَنيختصاُصهم  ا
يتوىل هذه املصانع ومينع األفراد من ملكيتها، ألن ملكيتهم هلا متنع غريهـم   

 مباشـرة  انـت الدولـة هـي الـيت تتـوىل          وهلـذا ك   ؛من التمكن مـن ملكيتـها     
ــنفط أو  يف املــصانع الــيت هــي داخلــة  امللكيــة العامــة، مثــل اســتخراج ال

غري أهنا جتعل هلـا مـصلحة خاصـة         . استخراج احلديد والذهب وما شاكله    
 وتـضع أرباحهـا يف بيـت املـال يف           ،هبا يف وارداهتا ونفقاهتا وسائر شـؤوهنا      

  .  الدولة بل هي من امللكية العامة ألهنا ليست من ملكية؛باب خاص هبا

التجــارة اخلارجيــة تعتــرب حــسب تابعيــة التــاجر ال حــسب : ١٦١املــادة 
ــن التجــارة     ــون م ــون مينع ــضاعة، فالتجــار احلربي ــشأ الب من

والتجــار . يف بالدنــا إال بــإذن خــاص للتــاجر أو للمــال    
ــيت بيننـــا       ــدات الـ ــاملون حـــسب املعاهـ ــدون يعـ املعاهـ

مــن الرعيــة مينعــون مــن إخــراج  وبينــهم، والتجــار الــذين 
ما حتتاجـه الـبالد مـن املـواد ومـن إخـراج املـواد الـيت مـن               
ــناعيًا أو    ــسكريًا أو صـ ــدو عـ ــا العـ ــّوى هبـ ــأهنا أن يتقـ شـ
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. اقتــصاديًا، وال ُيمنعــون مــن إدخــال أي مــال ميلكونــه     
وُيـستثىن مـن هـذه األحكـام البلــد الـذي بيننـا وبـني أهلــه        

ــه يأخـــذ)إســـرائيل(ـكـــحـــرب فعليـــة  ــام دار  فإنـ  أحكـ
 جتاريــة كانــت أم ،احلــرب الفعليــة يف مجيــع العالقــات معــه

  .غري جتارية
أن البـضاعة تعتـرب     : أحـدها :  علـى ثالثـة أمـور       هـذه املـادة    تشتمل

اخـتالف أحكـام    : حبسب تابعية التاجر ال حبسب منشأ البـضاعة، والثـاين         
ير احلـاالت الـيت مينـع فيهـا التـصد     : التجار بـاختالف تابعيتـهم، والثالـث     

  .واالسترياد
فإن دليله أن التجارة اخلارجيـة تتعلـق هبـا أحكـام            : أما األمر األول  

 أحكام البيع، وأحكام دخول األموال من دار احلرب إىل دار           :شرعية هي 
اإلسالم وخروجهـا مـن دار اإلسـالم إىل دار احلـرب، وأحكـام مـا ينـال                  

. سلمنيضـرر، وأحكـام مـا يتقـوى بـه العـدو علـى املـ               من  املسلمني منها   
واحلكم الشرعي هو خطاب الشارع املتعلق بأفعال العبـاد، لـذلك كانـت      

ذلـك أن األحكـام     . التجارة اخلارجية متعلقة بالتجار وليس مبنشأ البضاعة      
الشرعية املتعلقـة بالتجـارة اخلارجيـة إمنـا نزلـت يف حـق أفـراد اإلنـسان،           

 كونه مملوكـًا لفـرد      واحلكم الذي نزل متعلقًا باملال إمنا يتعلق به من ناحية         
معني ال من ناحية كونه ماًال فقط، أي باعتباره ماًال مملوكًا لفـرد معـني، ال      
باعتباره جمرد مال، وهلذا كانت األحكام املتعلقـة بالتجـارة اخلارجيـة إمنـا              
هي األحكام املتعلقة باألفراد من حيث نظر الشرع هلم وألمواهلم، أي من            

. يث حكم اهللا يف أمـواهلم اململوكـة هلـم   حيث حكم اهللا يف حقهم، ومن ح 
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ومن هنا كانت أحكام التجارة اخلارجية ليست متعلقة باملنشأ بـل متعلقـة              
  .بالتاجر

وأما األمر الثاين فإن دليله ما ورد يف حديث سليمان بن بريدة عن 
يقول ملن  كان مما أبيه يف وصية الرسول ألمراء اجليوش أن الرسول 

 َفِإْن َأَجاُبوَك َفاْقَبْل ِمْنُهْم َوُكفَّ ،ِماْدُعُهْم ِإَلى اِإلْسال... «: يؤمِّره على اجليش
 َوَأْخِبْرُهْم َأنَُّهْم ِإْن ، ُثمَّ اْدُعُهْم ِإَلى التََّحوُِّل ِمْن َداِرِهْم ِإَلى َداِر اْلُمَهاِجِريَن،َعْنُهْم

 َفِإْن َأَبْوا َأْن َيَتَحوَُّلوا ،َما َعَلى اْلُمَهاِجِريَنَفَعُلوا َذِلَك َفَلُهْم َما ِلْلُمَهاِجِريَن َوَعَلْيِهْم 
ِمْنَها َفَأْخِبْرُهْم َأنَُّهْم َيُكوُنوَن َكَأْعَراِب اْلُمْسِلِمَني َيْجِري َعَلْيِهْم ُحْكُم اللَِّه الَِّذي 

 َأْن ُيَجاِهُدوا َمَع ٌء ِإالِنيَمِة َواْلَفْيِء َشْي َيُكوُن َلُهْم ِفي اْلَغ َوال،ْجِري َعَلى اْلُمْؤِمِنَنيَي
ووجه االستدالل هبذا احلديث أن قول . أخرجه مسلم» اْلُمْسِلِمَني
 َوَأْخِبْرُهْم َأنَُّهْم ،ُثمَّ اْدُعُهْم ِإَلى التََّحوُِّل ِمْن َداِرِهْم ِإَلى َداِر اْلُمَهاِجِريَن«: الرسول

هو نص يشترط . » َوَعَلْيِهْم َما َعَلى اْلُمَهاِجِريَنِإْن َفَعُلوا َذِلَك َفَلُهْم َما ِلْلُمَهاِجِريَن
 تطبيق الدولة شملهميالتحول ليكون هلم ما لنا وعليهم ما علينا، أي ل

 ؛، فإن مل يتحولوا فليس هلم ما لنا وليس عليهم ما علينااألحكام عليهم
وأيضًا فإن الرسول اعترب التحول إىل دار . ق عليهم األحكامبَّـفال تط
اجرين شرطًا يف استحقاقهم من الفيء والغنيمة، وتقاس عليها سائر امله

األموال، فيكون من ال يتحول لدار املهاجرين من حيث حكم املال كغري 
املسلمني من ناحية حرمانه منه، وهذا يعين عدم تطبيق األحكام املالية 

م ودار املهاجرين كانت دار اإلسال. عليه ألنه مل يتحول لدار املهاجرين
وما عداها دار كفر، ولذلك كان الرسول يغزو كل بلد غري دار 

إال أنه إن كان سكاهنا مسلمني مل يقاتلهم . املهاجرين باعتبارها دار حرب
وإن كانوا غري مسلمني . ومل يقتلهم وإمنا دعاهم للذهاب إىل دار اإلسالم
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قاتلهم كما يدل على ذلك هذا احلديث، ويدل عليه أيضًا ما روي عن 
 َفِإْن َسِمَع َأَذاًنا ، ِإَذا َغَزا َقْوًما َلْم ُيِغْر َحتَّى ُيْصِبَحَكاَن َرُسوُل اللَِّه «: أنس قال
 فالرسول.  أخرجه البخاري» َوِإْن َلْم َيْسَمْع َأَذاًنا َأَغاَر َبْعَد َما ُيْصِبُح،َأْمَسَك
ب، ولو  حر داَر، أي غري دار اإلسالم، كان يعترب غري دار املهاجرين

كان يسكنها مسلمون، أي دار كفر، وحكمها حكم دار الكفر من 
وال يفرق املسلمون فيها من . حيث تطبيق األحكام ومنها األحكام املالية

غري املسلمني إال بأن املسلمني ال يقاتلون وال يقتلون وال تؤخذ أمواهلم 
حلكم وغري املسلمني يقاتلون ويقتلون وتؤخذ أمواهلم وما عدا ذلك فا

سواء، وهذا هو دليل دار الكفر ودار اإلسالم، فمن يسكن دار الكفر أو 
دار احلرب كانت تابعيته تابعية كفر فتطبق عليه أحكام دار الكفر كلها، 
. سواء أكان مسلمًا أم غري مسلم سوى أن املسلم معصوم الدم واملال

دنا إال وعلى هذا فإن التاجر احلريب مسلمًا أو غري مسلم ال يدخل بال
َوِذمَُّة اْلُمْسِلِمَني َواِحَدٌة َيْسَعى ِبَها «: بأمان، ألنه حريب، وألن الرسول قال

  ، وقال أي الرسول متفق عليه من طريق علي رضي اهللا عنه»َأْدَناُهْم
 فيحتاج دخول  متفق عليه»َقْد َأَجْرَنا َمْن َأَجْرِت َيا ُأمَّ َهاِنٍئ«: ئألم هان

وماله تابع له يدخل يف أمانه، . إلسالم إىل إعطائه األماناحلريب إىل دار ا
وأما املعاهد . وحيتاج إىل أمان خاص به إن كان يراد إدخاله منفردًا عنه

 (#þθ: فيسار معه حسب معاهدته لقول اهللا تعاىل ‘ϑ Ï? r'sù öΝ ÎγøŠ s9Î) óΟèδ y‰ôγ tã  
 يعترب اكًال منهم، وال فرق يف املعاهد بني املسلم والكافر، ألن ]٤التوبة [

. حربيًا، ألنه حيمل تابعية كفر، فيعامل يف املعاهدة معاملة احلريب املعاهد
وأما من حيمل التابعية اإلسالمية مسلمًا كان أو ذميًا فال مينع من إخراج 
البضاعة اليت يريدها، وال من إدخال البضاعة اليت يريدها، وكذلك ال 



 ١٤٣

 من إخراج أية بضاعة وإدخال أية أما عدم منعه. تؤخذ منه رسوم مجارك
 ¨≅ym: بضاعة فلقوله تعاىل r& uρ ª! $# yì ø‹t7 ø9$#  ] فهو عام يشمل ]٢٧٥البقرة 

كل بيع سواء أكان يف دار اإلسالم أم يف دار احلرب، أي يشمل التجارة 
اخلارجية والتجارة الداخلية، ومل يرد نص خيصص هذا العموم، أو مينع 

راج مال أو إدخال مال إىل دار اإلسالم، وأيضًا املسلم أو الذمي من إخ
هو عام يشمل املسلم والذمي، ومل يرد نص مينع الذمي، أو خيصص حل 

 أخرجه أبو عبيد يف البيع باملسلم، وأما عدم أخذ رسوم مجارك منه فلما
 من كنتم :سألت زياد بن حدير:  قالعبد الرمحن بن معقل  عناألموال

 فمن كنتم :قلت. عشر مسلمًا وال معاهدًاما كنا ن: "تعشرون؟ قال
: والعاشر. "جتار احلرب كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم: تعشرون؟ قال

من يأخذ العشر على البضاعة اليت تدخل إىل دار اإلسالم من دار 
فهذه األدلة على دار اإلسالم ودار احلرب وعلى عدم دخول . احلرب

 أم كافرًا، ومعاملة مسلمًاء أكان سوا ،احلريب دار اإلسالم إال بأمان
املعاهد حسب معاهدته وإباحة البيع مطلقًا للمسلم والذمي هي أدلة 

  .األمر الثاين من املادة
الشيء املباح إذا كان فرد مـن       (وأما األمر الثالث فإن دليله قاعدة       

) أفــراده يــؤدي إىل ضــرر مينــع ذلــك الفــرد ويبقــى ذلــك الــشيء مباحــًا
ع الرسول اجليش من الشرب من بئر مثود وهو يف طريقـه            املستنبطة من من  

فكل بضاعة يعتـرب إخراجهـا مـضرًا بـالبالد كالطعـام، أو كـان              . إىل تبوك 
إخراجها يتقوى به العدو على املسلمني كالسالح وكاملواد االسـتراتيجية،     
مينع إخراج هذه البضاعة وحدها، ال فرق بني أن خيرجها مـسلم أو ذمـي               

. وكذلك إدخال البـضاعة يـسري علـى هـذه القاعـدة           . ريبأو معاهد أو ح   
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وإذا كانت هذه البضاعة ال يوجد من إخراجها ضرر ال مينع إخراجها وال          
ى احلريب واملعاهـد حكـم      وجيري فيها عل  . مينع إدخاهلا على املسلم والذمي    

  .كل منهما

علقـة  جلميع أفراد الرعية احلق يف إنشاء املختربات العلمية املت        : ١٦٢املادة  
بكافة شؤون احلياة، وعلى الدولة أن تقوم هي بإنشاء هـذه           

  .املختربات
إن املختربات العلمية مل خترج عن كوهنا علمًا يتعلمه اإلنسان، واهللا 

& ù: سبحانه وتعاىل قد أباح العلم إباحة مطلقة، قال تعاىل t ø% $# ÉΟ ó™$$ Î/ y7 În/ u‘ 

“Ï% ©! $# t, n= y{ ∩⊇∪  ]وقال]العلق  : zΟ ¯= tæ z⎯≈ |¡Σ M} $# $ tΒ óΟs9 ÷Λ s> ÷ètƒ ∩∈∪  ]وقال ]العلق 
 من طريق متفق عليه. »َمْن ُيِرْد اللَُّه ِبِه َخْيًرا ُيَفقِّْهُه ِفي الدِّيِن« :النيب 
وقال » َوِإنََّما اْلِعْلُم ِبالتََّعلُِّم« بصيغة اجلزم ، وروى البخاري تعليقًامعاوية

  .أيضًا مرفوع حديث هو )علمبالت العلم وإمنا(احلافظ يف الفتح 
: هــــفقول. ذه األدلة تدل على إباحة العلم من حيث هو علمـفه
 ù& tø% $# هــــ عام يشمل أن يقرأ كل شيء، وقول : zΟ ¯= tæ z⎯≈ |¡Σ M}$# $ tΒ óΟ s9 

÷Λ s> ÷ètƒ ∩∈∪ اسم جنس حملى »إمنا العلم«:  يشمل كل علم، وقول الرسول 
وهذا كله يدل على إباحة التعلم .  العمومباأللف والالم فهو من ألفاظ
. فعموم األدلة يدل على إباحة العلم مطلقًا. ألي شيء، وإباحة أي علم

وعلى هذا فإن لكل فرد من أفراد الرعية أن يطلب العلم أي علم، وأن 
يتخذ الوسائل الالزمة للوصول إىل املعارف واحلقائق العلمية، فلكل فرد 

وأن يساعد من يشاء يف إنشاء .  الذي يراهأن يقوم بإنشاء املخترب
  . املختربات
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وهذه املختربات ملكية فردية، وليست هي ملكية عامـة وال ملكيـة     
ــة أن متلكهــا بوصــفها   . الدولــة ــة جيــوز للدول إال أن هــذه امللكيــة الفردي

. شخصية معنوية كما متلكها أية شخصية حقيقية، أي كما ميلكها أي فرد           
 إال أن مـا متلكـه       .ةيدلها ملكية دولة بل تظل ملكية فر      عوملكيتها هلا ال جت   

والدولـة حـني    . الدولة يصبح ملكية هلا من أمالكها مع كونه ملكية فردية         
 ومن بـاب  ،تقوم بإنشاء املختربات إمنا تقوم بذلك من باب رعاية الشؤون    

القيام بالفرض الذي أوجبه اهللا عليهـا وهـو إجيـاد العلـم ومنـه املختـربات         
  .ةالعلمي

مينع األفراد مـن ملكيـة املختـربات الـيت تنـتج مـواد تـؤدي                : ١٦٣املادة  
  . ملكيتهم هلا إىل ضرر على األمة أو على الدولة

الشيء املبـاح إذا كـان فـرد مـن أفـراده        : (دليلها القاعدة الشرعية  
واملختـربات الـيت    ) يؤدي إىل ضرر مينع ذلك الفرد ويبقـى الـشيء مباحـاً           

 مثـل خمتـربات     ،هلا إىل ضرر متنع فيها امللكية الفرديـة       تؤدي ملكية األفراد    
  .الذرة وغريها مما يؤدي ملكية األفراد له إىل ضرر

 ولكنها ال   ،توفر الدولة مجيع اخلدمات الصحية جمانًا للجميع      : ١٦٤املادة  
  .متنع استئجار األطباء وال بيع األدوية

لناس فهـي مـن     إن الطب من املصاحل واملرافق اليت ال يستغين عنها ا         
 َرُسـولَ َيا   :َفَقاَلَجاَء َأْعَراِبيٌّ   «:  بالتداوي وقد أمر الرسول    . الضروريات

 َعِلَمُه َمـْن َعِلَمـُه      ، َأْنَزَل َلُه ِشَفاءً   للََّه َلْم ُيْنِزْل َداًء ِإالَّ     َفِإنَّ ا  َنَعْم، : َقالَ ؟ َأَنَتَداَوى ،اللَِّه
 ويف روايـة    .ن طريـق أسـامة بـن شـريك         أخرجه أمحـد مـ     »َوَجِهَلُه َمْن َجِهَلهُ  
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ُكنَّـا  «: ، َقـاَل  الطرباين يف املعجم الكبري من طريق أسامة بن شريك كذلك     
، َيـا َرُسـوَل اللَّـهِ    : َفَقـاُلوا ،  ٌس ِمـَن اَألْعـَراِب َفـَسَأُلوهُ       َفَأَتـاُه َنـا    ،َمَع َرُسوِل اللَِّه    
وعنـد   .»لَّ َلـْم ُيْنـِزْل َداًء ِإال َأْنـَزَل َلـُه ِشـَفاءً           َنَعْم، ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجـ     : َأَنَتَداَوى؟ َقالَ 

  َأال،ْعـَراُب َيـا َرُسـوَل اللَّـهِ    َقاَلـْت األَ « :الترمذي عن أسامة بن شريك، بلفـظ     
 َأْو ،ِشَفاًء َوَضَع َلُه  اللََّه َلْم َيَضْع َداًء ِإال َفِإنَّ، َيا ِعَباَد اللَِّه َتَداَوْوا، َنَعْم: َقاَل؟َنَتَداَوى

 قــال » اْلَهــَرُم: َقــاَل؟ َوَمــا ُهــَو، َيــا َرُســوَل اللَّــِه: َقــاُلوا، َداًء َواِحــًداَقــاَل َدَواًء ِإال
ُهَو َضْعُف   ِبَفْتِح اْلَهاِء َوالرَّاءِ  واهلرم  . َوَهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ   الترمذي  

  .أي أن املوت ال دواء له، الذي يتعقبه املوت واهلالكاْلِكَبِر 
وبالتـداوي جلـب منفعـة ودفـع        . ذا يدل علـى إباحـة التـداوي       وه

وة على أن العيادات واملستشفيات مرافق يرتفـق        مضرة فهو مصلحة، عال   
فـصار الطـب مـن حيـث هـو مـن            .  يف االستشفاء والتداوي   هبا املسلمون 

واملصاحل واملرافق جيب على الدولة أن تقوم هبا ألهنـا ممـا            . املصاحل واملرافق 
 َعـْن   َوَمْسُؤوٌل  َوُهوَ اِإلَماُم َراعٍ  «: عايته عمًال بقول الرسول   جيب عليها ر  

 ؛ وهذا من مسؤولية الرعاية    . أخرجه البخاري عن عبد اهللا بن عمر       »َرِعيَِّتِه
  :ومن األدلة على ذلك. ولذلك وجب على الدولة توفريه للناس

َبـيِّ ْبـِن     ِإَلى أُ  َبَعَث َرُسوُل اللَِّه    «:  جابر قال   طريق نم مسلم   أخرج
  .» َفَقَطَع ِمْنُه ِعْرًقا ُثمَّ َكَواُه َعَلْيِه،َكْعٍب َطِبيًبا

: احلـاكم يف املـستدرك عـن زيـد بـن أسـلم عـن أبيـه قـال                 وأخرج  
 فـدعا يل عمـر طبيبـًا        ،مرضت يف زمان عمر بن اخلطـاب مرضـًا شـديداً          (

  .)فحماين حىت كنت أمص النواة من شدة احلمية
) الطب( التداوي واالستشفاء ن توفر أى الدولةوجب علوعليه 

 ألنه من النفقات الواجبة على بيت املال على وجه املصلحة ؛جمانًا



 ١٤٧

 ولذلك كان عليها أن توفر مجيع اخلدمات الصحية ؛واإلرفاق دون بدل
وهذا هو الدليل على أن الطب مما جيب أن توفره الدولة . دون بدل

يب وتدفع له أجرة فألن املداواة وأما جواز أن يستأجر الطب. للناس باجملان
َيا ِعَباَد اللَِّه «:  يف احلديث السابقالسالم الصالة ومباحة، قال عليه

 وألهنا أي املداواة منفعة ميكن للمستأجر استيفاؤها فينطبق عليها .»َتَداَوْوا
اْحَتَجَم َرُسوُل اللَِّه «تعريف اإلجارة، ومل يرد هني عنها، وفوق ذلك فقد 

أخرجه » َوَأْعَطاُه َصاَعْيِن ِمْن َطَعاٍم َوَكلََّم َمَواِلَيُه َفَخفَُّفوا َعْنُه،ُه َأُبو َطْيَبَة َحَجَم 
ه ألنه كان  واملراد مبواليه سادت رضي اهللا عنهالبخاري من طريق أنس

: وعن ابن عباس قال. دل على ذلك رواية مسلمتمملوكًا جلماعة، كما 
 أخرجه أمحد » َلْم ُيْعِطِهُسْحتًا َوَلْو َكاَن اْلَحجَّاَم ُأْجَرًة،ْعَطى  َوَأاْحَتَجَم النَِّبيُّ «

وقد كانت . هبذا اللفظ، وأخرج البخاري ومسلم حنوه بألفاظ خمتلفة
احلجامة يف ذلك الوقت من األدوية اليت يتطبب هبا، فدل أخذ األجرة 

ة ألهنا ومثل أجرة الطبيب بيع األدوي. عليها على جواز تأجري الطبيب
 ¨≅ym:  عموم قولههشيء مباح يشمل r& uρ ª! $# yìø‹ t7 ø9$#  ] ومل يرد ]٢٧٥البقرة 

  .نص بتحرميه

 يف الـبالد، كمـا      هاواسـتثمار   مينع استغالل األموال األجنبيـة     ١٦٥:املادة
  .مينع منح االمتيازات ألي أجنيب

 غربيان، أما كلمة    ناصطالحا" االستغالل"و" االستثمار"إن كلميت   
وأمـا  . ستثمار فمعناها جعل املال نفسه ينتج رحبًا، وهـو إعطـاؤه بالربـا            اال

كلمة االستغالل فمعناها تشغيل املال بالصناعة، أو الزراعـة، أو التجـارة،           
  . ليعطي رحبًا



 ١٤٨

 ألنه ربا والربا ؛وبناء على هذا املفهوم فإن االستثمار كله ممنوع
م رحيكم أن احلريب وإمنا نص على استثمار األجنيب تبنيًا حل. حرام

: لم سواء بسواء، لعموم قوله تعاىلـ كالذمي وكاملسبالربامعه االشتغال 
 tΠ§ ym uρ (#4θ t/ Ìh9$# 4  ] صحيحأي نصنه مل يرد وحيث إ ،]٢٧٥البقرة  

 ُلْهَأ َوَنيِمِلْسُم اْلَنْيا َبًب ِرَال« وال يقال إن حديث .خيصصها فتظل عامة
 فهو نه حديث ضعيفأل ، خيصصها، ال يقال ذلك»ِبْرَح اْلاِري َد ِفِبْرَحاْل

 قال الشافعي عنه يف األم ليس بثابت وال حجة فيه، ،مرسل عن مكحول
 الربا وال على لِّ على ِح فال يصلح حجًة،...وقال ابن مفلح خرب جمهول

 ًااستثمار األموال األجنبية حرام، فتبقى عامة ويكون ختصيص اآلية
 ؛من مسلمني وذميني سواء بسواءالرعايا يت ميلكها كاستثمار األموال ال

  .  والربا حرامألنه ربا
وأما استغالل األموال األجنبيـة فهـو حـرام ألنـه يوصـل إىل حـرام             

، وغلبة الظـن تكفـي يف التحـرمي،         "الوسيلة إىل احلرام حرام   "وفق القاعدة   
 فكيف واستغالل األموال األجنبية يوصـل إىل حـرام حمقـق؟ فـإن الثابـت              

ري أن استغالل األمـوال األجنبيـة   املوثوق بصحتها تُ   واملعلومات احملسوس
 وبسط نفوذهم على الـبالد      ، هو طريق لبسط نفوذ الكفار عليها      يف البالد 
  . حرام

أن : أحـدمها : وأما االمتيازات فإهنـا اصـطالح غـريب، وهلـا معنيـان           
عتبـار ذلـك    تعطى دولة أجنبية يف البالد حقوقًا معينة دون سائر الـدول با           

فرضًا هلذه الدولة على الدولة اإلسالمية، وذلك كاالمتيازات اليت كانـت           
 ،تعطيهـا الدولـة اإلسـالمية يف القـرن التاسـع عـشر حـني كانـت ضــعيفة        

 وذلك مثل أن حيـاكم      ،وكاالمتيازات اليت كانت إلجنلترا وفرنسا يف مصر      



 ١٤٩

أن ال يكـون     ومثـل    ،الرعايا األجانب بقانون بالدهـم ال بقـانون اإلسـالم         
فهـذه االمتيـازات هبـذا املعـىن حـرام مـن       . للدولة سلطان علـى األجانـب     

هنا ختل بسيادة الدولة اإلسالمية، وجتعل للدول الكـافرة         إ:  األول :وجهني
هنـا متنـع حكـم      إ: والثـاين . سلطانًا على بالد اإلسالم، وذلك حـرام قطعـاً        

م، وجتعـل حكـم     اإلسالم من أن يطبق على غري املـسلمني يف بـالد اإلسـال            
وهلـذا متنـع االمتيـازات هبـذا        . الكفر هو الذي يطبق، وذلك حـرام قطعـاً        

أما املعىن الثاين لالمتيازات فهو إعطاء ترخيص بعمل مـن األعمـال            . املعىن
املباحة، على أن مينع عن غـري املعطـى، وهـذا كـذلك حـرام سـواء أكـان                

شخص بـ تخصيصه  مباح مباح للجميع، ف   ألن كل   . ألجنيب أم لغري أجنيب   
صحيح أنه جيـوز للدولـة أن       . ومنعه من غريه هو حترمي للمباح على الناس       

تنظم هذا املباح بأسلوب ميكن من االنتفاع منه على أحسن وجـه، ولكـن         
 وهكــذا فــإن .مــًا املبــاح علــى أحــدال يــصح أن يكــون هــذا التنظــيم حمرِّ

ص علـى    وإمنا نُ  ،االمتيازات هبذا املعىن أيضًا حرام لألجنيب وغري األجنيب       
األجنيب ألن إعطاء االمتياز له يسبب ضررًا ألنه يؤدي إىل جعـل سـيطرة              

  . له يف البالد، كما هي احلال يف امتيازات البترول

تصدر الدولة نقـدًا خاصـًا هبـا يكـون مـستقًال وال جيـوز أن                : ١٦٦املادة  
  .يرتبط بأي نقد أجنيب

حـق رعايـة الـشؤون    القسم األول منها دليله ما جعـل لإلمـام مـن           
 أخرجه البخاري من طريق عبد »اِإلَمـاُم َراعٍ «: السالمالصالة و بقوله عليه   
 ومن رعاية الشؤون تنظيم املباح، وجعل نقـد خـاص للدولـة    .اهللا بن عمر  

. من املباحات جيوز هلا أن جتعل نقدًا خاصًا، وجيوز هلا أن ال جتعل هلا ذلـك          



 ١٥٠

ى صـفة معينـة ال ختتلـف، وكانـت           مل يضرب نقدًا معينًا علـ      فالرسول  
  الـصالة الدولة يف أيامه من غري نقد معني، وظلت كذلك طوال أيامه عليه    

السالم، وطوال أيام اخللفاء الراشدين األربعة، وصدر بين أمية، حىت جـاء   
عبد امللك بن مروان فرأى صرف مجيع ما يتعامل به من الـذهب والفـضة               

م ونقشه، وتصيريها وزنًا واحدًا ال      منقوشًا وغري منقوش إىل ضرب اإلسال     
خيتلف، فضرب عبد امللك الدراهم من الفضة والدنانري من الذهب، ومنذ           
ذلك التاريخ وجدت دراهم إسالمية ودنانري إسالمية مـضروبة، أمـا قبـل              

ومن هنا كان إصدار النقـد مباحـًا ولـيس واجبـًا        . ذلك فلم يكن موجوداً   
فظ اقتصاد البالد من الضياع ومحايته من       إال أنه إذا أصبح ح    . على الدولة 
 فإنـه حينئـذ يـصبح إصـداره واجبـًا عمـًال        حيتاج إىل إصدار النقد األعداء

  ).ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب: (بالقاعدة الشرعية
وأما القسم الثاين من املادة فإن دليل حترميـه هـو أنـه جيعـل الدولـة                  

 الدول الكافرة كما كانـت احلـال مـع          ماليًا تابعة ملن يرتبط هبم نقدها من      
العراق حني كان تابعًا لإلسترليين، وتكـون فـوق ذلـك حتـت رمحـة هـذه                 

: والقاعـدة الــشرعية . الدولـة الكـافرة مـن ناحيـة ماليــة، وكالمهـا حـرام      
ولـذلك كـان ارتبـاط نقـد الدولـة اإلسـالمية       ". الوسيلة إىل احلرام حرام   "

  .باألجنيب حرام

دولة هـي الـذهب والفـضة مـضروبة كانـت أو غـري              نقود ال : ١٦٧املادة  
وجيــوز أن . مــضروبة، وال جيــوز أن يكــون هلــا نقــد غريمهــا

تصدر الدولة بدل الذهب والفضة شيئًا آخر على شرط أن          
. يكون له يف خزانة الدولة ما يساويه مـن الـذهب والفـضة            



 ١٥١

فيجوز أن تصدر الدولـة حناسـًا أو برونـزًا أو ورقـًا أو غـري                
 بامسها نقدًا هلا إذا كان له مقابل يساويه متامـًا           ذلك وتضربه 

  .من الذهب والفضة
اإلسالم حني قرر أحكام البيع واإلجارة مل يعني ملبادلة السلع أو 
ملبادلة اجلهود واملنافع شيئًا معينًا جتري املبادلة على أساسه فرضًا، وإمنا 

وجودًا يف هذه أطلق لإلنسان أن جيري املبادلة بأي شيء ما دام التراضي م
املبادلة، فيجوز أن يتزوج امرأة بتعليمها اخلياطة، وجيوز أن يشتري سيارة 
باالشتغال يف املصنع شهرًا، وجيوز أن يعمل عند شخص مبقدار معني من 
السكر، وهكذا أطلق الشرع املبادلة لبين اإلنسان مبا يريدون من 

 ¨≅ym: بدليل عموم أدلة البيع وأدلة اإلجارة. األشياء r& uρ ª! $# yì ø‹ t7ø9$#  ] البقرة
َأْعُطوا اَألِجَري َأْجَرُه َقْبَل َأْن َيِجفَّ «، واحلديث  ألي شيء بأي شيء]٢٧٥
 أيًا ،امل إمنا يوىف أجره إذا قضى عمله الع، أي أنةأخرجه ابن ماج» َعَرُقُه

وأيضًا فإن هذه األشياء اليت جيري التبادل هبا . كان نوع هذا األجر
حتاج إباحتها إىل دليل، تد ففعاًال حىت يكون األصل فيها التقيُّأليست 

واألصل يف األشياء اإلباحة ما مل يرد دليل التحرمي، ومل . وإمنا هي أشياء
 عليها الشرعية املعامالت إجراء فيجوز وعليه  هذه األشياء،يرد دليل حيرم

وبناء . لتبادل فيهما ورد نص بتحرمي اإال  ...ومبادلًة وهبًة، وشراًء، بيعًا
على هذا فإن مبادلة السلعة بنقد والنقد بسلعة كذلك مباحة مطلقًا إال 

وكذلك . مبادلة النقد بالنقد فلها أحكام خاصة فهي مقيدة بتلك األحكام
مبادلة اجلهد بنقد والنقد جبهد مباحة مطلقًا، إال السلع أو اجلهود اليت 

ادلة السلعة بوحدة معينة من وبناء على هذا فإن مب. ورد نص بتحرميها



 ١٥٢

النقد وكذلك مبادلة اجلهد بوحدة معينة من النقد مباحة أيضًا مطلقًا أيًا 
كانت هذه الوحدة ليس هلا مقابل  أ فسواء.كانت هذه الوحدة النقدية

كانت هذه الوحدة هلا مقابل نسبة أم  ،مطلقًا كالنقود الورقية اإللزامية
كانت هذه الوحدة هلا أم  ،ة الوثيقةمعينة من الذهب كالنقود الورقي

، مقابل من الذهب والفضة مساو لقيمتها متامًا كالنقود الورقية النائبة
صح مبادلة السلعة أو اجلهد بأية وحدة توهلذا .  فيها التبادلفكلها يصح

 وأن يشتري بأي نقد ،فيصح للمسلم أن يبيع بأي نقد. معينة من النقد
  .كون أجريًا بأي نقد وأن ي،وأن يستأجر بأي نقد

ــدة      ــا وح ــيت حتكمه ــبالد ال ــل لل ــة إذا أرادت أن جتع إال أن الدول
معينـة مـن النقـد تنفــذ األحكـام الـشرعية املتعلقـة باملــال مـن حيـث هــو         

 أو األحكــام املتعلقــة  ،مــال كالزكــاة والــصرف والربــا وغــري ذلــك     
ــك    ــسرقة وغــري ذل ــدار ال ــة ومق ــك للمــال كالدي ــشخص املال ــا ،بال  فإهن

  ملزمــةمطلقــة اليــد جتعـل أيــة وحــدة معينـة مــن النقــد، بـل هــي   ليـست  
ــن      ــا وال بوجــه م ــل غريه ــا أن جتع ــوز هل ــد ال جي ــن النق ــة م بوحــدة معين

فـإن الـشرع قـد عـني وحـدة معينـة مـن النقـد يف جـنس معـني                     . الوجوه
ــضة    ــذهب والف ــو ال ــه أال وه ــنص علي ــاء ال ــة أن  . ج ــإذا أرادت الدول ف

ن هــذا النقــد هــو الــذهب والفــضة  تــصدر نقــدًا فإهنــا مقيــدة بــأن يكــو 
فالــشرع مل يتــرك للدولــة أن تــصدر النقــد الــذي تريــده مــن . لـيس غــري 

أي نــوع تــشاء، وإمنــا عــني الوحــدات النقديــة الــيت للدولــة أن  جتعلــها  
نقـــدًا هلـــا إذا أرادت أن تـــصدر نقـــدًا بوحـــدات نقديـــة معينـــة هـــي  

ــري   ــيس غ ــضة ل ــذهب والف ــ  . ال ــالم رب ــك أن اإلس ــى ذل ــدليل عل ط وال
ــتغري  ــة عــني هلــا  . الــذهب والفــضة بأحكــام ثابتــة ال ت فحــني فــرض الدي



 ١٥٣

ــني         ــسرقة ع ــع يف ال ــب القط ــني أوج ــذهب، وح ــن ال ــًا م ــدارًا معين مق
ــال     ــذهب، ق ــن ال ــسرقته م ــع ب ــذي يقط ــدار ال ــذي املق ــه ال  يف كتاب

 ِلْهــى َأَلــَع، َوِلِبــ اِإلَن ِمــٍةَئــْا ِمِةَنــِمْؤ اُملِسْفي الــنَّ ِفــنََّأَو«: كتبــه إىل أهــل الــيمن
ــ ــ َأِقَرَواْل ــ ِدُفْل ــين  »اٍريَن ــة يف املغ ــن قدام ــره اب ــن   ذك ــرو ب ــا رواه عم  عم

ــاب رســول اهللا   ــيمنحــزم مــن كت ــسائي . إىل أهــل ال ــة الن  ويف رواي
وعلــى أهــل الــذهب ألــف ( إىل أهــل الــيمن عــن كتــاب رســول اهللا 

ــار ــدل )دين ــورق( ب ــال).أهــل ال ــسَّاِرِق ِإالَّ  «:  وق ــُد ال ــُع َي ــي ال ُتْقَط  ِف
 . رضـي اهللا عنـها     مـن طريـق عائـشة     أخرجـه مـسلم     . »ُرْبِع ِديَنـاٍر َفـَصاِعًدا    

فهـــذا التحديـــد ألحكـــام معينـــة بالـــدينار والـــدرهم واملثقـــال جيعـــل  
ــة    ــه مــن الفــضة وحــدة نقدي ــدرهم بوزن ــه مــن الــذهب وال ــدينار بوزن ال

ــيم األشــياء واجلهــود  ــة هــي  . تقــاس هبــا ق فتكــون هــذه الوحــدة النقدي
ــ ــد، وه ــدالنق ــشرعية   . ي أســاس النق ــام ال ــط األحك ــشرع رب ــون ال فك

بالـذهب والفــضة نـصًا حــني تكـون هــذه األحكـام متعلقــة بالنقـد دليــل      
ــيس غــري    ــضة ل ــذهب والف ــا هــو ال ــد إمن ــى أن النق ــإن اهللا . عل ــضًا ف وأي

ســبحانه وتعــاىل حــني أوجــب زكــاة النقــد أوجبــها يف الــذهب والفــضة  
فاعتبـار زكـاة النقـد      . لفـضة ليس غـري، وعـني هلـا نـصابًا مـن الـذهب وا             

ــضة    ــذهب والف ــو ال ــد ه ــني أن النق ــضة يع ــذهب والف ــإن  .بال ــضًا ف  وأي
ــاءت       ــا ج ــط إمن ــد فق ــامالت النق ــاءت يف مع ــيت ج ــصرف ال ــام ال أحك
ــيت وردت يف       ــة ال ــامالت املالي ــع املع ــدمها، ومجي ــضة وح ــذهب والف بال

ــضة     ــذهب والف ــى ال ــاءت عل ــا ج ــالم إمن ــة   . اإلس ــع عمل ــصرف بي وال
 وإمــا بيــع عملــة بعملــة أخــرى،  ،بيــع عملــة بــنفس العملــةبعملــة، إمــا 

ــد   ــع نقــد بنق ــصرف بي ــارة أخــرى ال ــشرع للــصرف ـ    . وبعب ــيني ال فتع



 ١٥٤

ــا          ــدمها دون غريمه ــضة وح ــذهب والف ــة ـ بال ــة حبت ــة نقدي ــو معامل وه
 ،دليــل صــريح علــى أن النقــد جيــب أن يكــون الــذهب والفــضة ال غــري 

ــه  ــال علي ــصالةق ــسالمو  ال ــذَّهَ «: ال ــوا ال ــذََّهِب  َوِبيُع ــضََّة ِبال ــضَِّة َواْلِف َب ِباْلِف
ــْئُتْم ــَف ِش ــق أيب بكــرة   »َكْي ــن طري ــسلم وأخــرج :أخرجــه البخــاري م  م

ــادة بــن الــصامت حنــوه  ــه.مــن طريــق عب : الــسالمو  الــصالة وقــال علي
وفــوق .  متفــق عليــه مــن طريــق عمــر» َهــاَء َوَهــاَء ِإالَّالــذََّهُب ِبــاْلَوِرِق ِربــًا«

ــول    ــإن الرس ــك ف ــدذل ــهما     ق ــدًا وجعل ــضة نق ــذهب والف ــني ال  ع
ــه مقيــاس الــسلع واجلهــود   . وحــدمها املقيــاس النقــدي الــذي يرجــع إلي

وجعــل املقيــاس هلــذا النقــد  . وعلــى أساســهما كانــت جتــري املعــامالت 
ــدينار   ــال، وال ــدانق، والقــرياط، واملثق ــدرهم، وال ــة، وال وكانــت . األوقي

.  هبــا النــاس يتعامــلهــذه كلــها معروفــة ومــشهورة يف زمــن الــنيب  
ــه  ــه علي ــت أن ــصالةوالثاب ــا و  ال ــسالم أقره ــذهب  . ال ــع بال ــت تق وكان

 ،والفــضة مجيــع البيــوع واألنكحــة كمــا ثبــت يف األحاديــث الــصحيحة 
ــضة     ــذهب والف ــد ال ــل النق ــول جع ــون الرس ــد   ،فك ــشرع ق ــون ال  وك

ــة      ــاة النقدي ــل الزك ــا وحــدمها وجع ــشرعية هبم ــط بعــض األحكــام ال رب
ــصرف و  ــا، وحــصر ال ــا حمــصورة هبم ــة هبم ــامالت املالي ــك ؛املع  كــل ذل

ــيس      ــضة ل ــذهب والف ــو ال ــا ه ــد اإلســالم إمن ــى أن نق ــل واضــح عل دلي
  .غري

غري أنه جيب أن يكون واضحًا أن كون الشرع قد عني النقد الذي             
تصدره الدولة بوحدة معينة مـن النقـد هـي الـذهب والفـضة ال يعـين أن                   

 بل يعين   ،حتكمها هبذا النقد  الدولة تقيد املبادالت بني الناس يف البالد اليت         
أن األحكام الشرعية اليت عني الشرع فيها النقـد بوحـدة معينـة ال جتـري                



 ١٥٥

أما املبادالت فتبقى مباحـة كمـا جـاء         . هذه األحكام إال حبسب هذا النقد     
وال حيل تقييدها من قبل الدولة بوحدة معينـة، أي ال حيـل هلـا               . الشرع هبا 

هذا التقييد هو حتـرمي ملبـاح، وهـو ال جيـوز          ألن  . تقييدها بنقدها وال بغريه   
وال حيل للدولة أن تفعله، إال أنه إذا رأت الدولـة أن إباحـة نقـد غـريه يف                   
البالد اليت حتـت سـلطاهنا يـؤدي إىل ضـرب نقـدها أو ضـرب ماليتـها أو               

 فإهنـا حينئـذ متنعـه عمـًال بقاعـدة      ،ضرب اقتصادها، أي يـؤدي إىل ضـرر       
وكذلك إذا رأت نقـدًا معينـًا يـؤدي إىل ذلـك            ) الوسيلة إىل احلرام حرام   (

كل فرد مـن أفـراد الـشيء املبـاح إذا           (فإهنا متنع ذلك النقد عمًال بقاعدة       
ويطبـق ذلـك    ) كان يؤدي إىل ضرر حيرم ذلك الفرد ويبقى الشيء مباحـاً          

أيضًا على إخراج نقد الدولـة مـن الـبالد وعلـى إدخـال النقـد األجـنيب                  
  . التعامل به داخل البالدوإخراجه مثل ما طبق على

الصرف بني عملة الدولة وبني عمالت الدول األخرى جائز         : ١٦٨املادة  
كالصرف بني عملتها هي سواء بسواء، وجـائز أن يتفاضـل        
الصرف بينهما إذا كانا من جنسني خمـتلفني علـى شـرط أن             

ويـسمح بتغـيري    . يكون يدًا بيد، وال يصح أن يكون نـسيئة        
 ولكـل   .يد ما دام اجلنسان خمـتلفني     سعر الصرف دون أي ق    

فرد من أفراد الرعيـة أن يـشتري العملـة الـيت يريـدها مـن                
 وأن يـشتري هبـا دون أي حاجـة إىل إذن            ،الداخل واخلارج 
  .عملة أو غريه

» َوِبيُعوا الذََّهَب ِباْلِفضَِّة َواْلِفضََّة ِبالذََّهِب َكْيـَف ِشـْئُتمْ        «: دليلها قوله   
َعْن َماِلِك ْبِن َأْوِس ْبـِن اْلَحـَدَثاِن َأنَّـُه          و .يق أيب بكرة  رواه البخاري من طر   



 ١٥٦

 َفَقاَل َطْلَحُة ْبُن ُعَبْيـِد اللَّـِه َوُهـَو          ؟ َمْن َيْصَطِرُف الدََّراِهمَ   :َقاَل َأْقَبْلُت َأُقولُ  
ْعِطـَك َوِرَقـَك    َأِرَنا َذَهَبَك ُثمَّ اْئِتَنا ِإَذا َجاَء َخاِدُمَنا نُ :ِعْنَد ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّابِ   

َفـِإنَّ   ، َواللَِّه َلُتْعِطَينَُّه َوِرَقُه َأْو َلَتُردَّنَّ ِإَلْيِه َذَهَبُه َكالّ :ْبُن اْلَخطَّابِ اَفَقاَل ُعَمُر   
  .أخرجه مسلم »اْلَوِرُق ِبالذََّهِب ِرًبا ِإلَّا َهاَء َوَهاَء«:  َقاَلَرُسوَل اللَِّه 

 فاشـتريا   ،كنييرقـم كانـا شـر     وروي أن الرباء بن عازب وزيد بن أ       
َأنَّ َمـا َكـاَن ِبَنْقـٍد       «:  فأمرمهـا   فبلغ ذلك رسـول اهللا       ،فضة بنقد ونسيئة  

 رواه أمحد من طريـق أيب املنـهال، وأخـرج           » َوَما َكاَن ِبَنِسيَئٍة َفُردُّوهُ    ،َفَأِجيُزوُه
سـألت أبـا املنـهال عـن     : البخاري من طريق سـليمان بـن أيب مـسلم قـال     

 ،بيد فقـال اشـتريت أنـا وشـريك يل شـيئًا يـدًا بيـد ونـسيئة                 الصرف يدًا   
فعلت أنا وشـريكي زيـد بـن أرقـم          : فجاءنا الرباء بن عازب فسألناه فقال     

 َنـِسيَئةً  َوَما َكـاَن ِ    ، َفَأِجيُزوهُ ِبَنْقٍد َما َكانَ َأنَّ  « : عن ذلك فقال   وسألنا النيب   
. يل على جواز الـصرف    فهذه األحاديث دل  . كانا صرافني مها   أي   » َفُردُّوُه

الت الداخلية كما جيري يف املعامالت اخلارجية، فكمـا    وهو جيري يف املعام   
يستبدل الذهب بالفضة والفضة بالذهب من نقد البلـد فكـذلك يـستبدل           

 خارجهـا،  يف أم النقد األجنيب بنقـد البلـد سـواء أكـان يف داخـل الـبالد              
ما فـرق يـسمى سـعر       بينه يكون خمتلفتني عملتني بني الصرف جيري وحني

فسعر الصرف هـو النـسبة بـني وزن الـذهب الـصايف يف عملـة                . الصرف
وهلذا جتد سعر الـصرف   . دولة ووزن الذهب الصايف يف عملة دولة أخرى       

  .يتغري تبعًا لتغري هذه النسبة، وتبعًا لتغري سعر الذهب يف البلدان
وتنطبق أحكام الصرف بـني الـذهب والفـضة علـى النقـد الـورقي               

متوفرة فيه إللزام قانون الدولـة التعامـل        ) النقدية والثمنية (ايل ألن علة    احل
وذلك ألن أحاديث الـصرف قـد وردت يف الـذهب والفـضة             . النقدي به 



 ١٥٧

 وهذه ال مفهوم هلـا وال يقـاس عليهـا، وكـذلك وردت يف               ،كأمساء جنس 
أي ) النقديـة (النقد املضروب الدينار والدرهم وهـذه يـستنبط منـها علـة             

ففي حديث مالك بـن أوس الـسابق        . اهلا أمثانًا وأجورًا فيقاس عليها    استعم
وعليـه فمـا    .  والـدراهم لفـظ مفهـم للنقديـة        ،أنه كان يصطرف الـدراهم    

ينطبق على الصرف بني الذهب والفضة مـن حـالل وحـرام ينطبـق علـى                
ــة، أي أن    ــدول احلالي ــة بقــانون ال ــة اإللزامي الــصرف بــني النقــود الورقي

س الواحد منـها جيـب أن يكـون هـاًء هبـاء ومـثًال مبثـل،                 الصرف بني اجلن  
والصرف بني اجلنسني املختلفني منها جيب أن يكون هاًء هباء ولكن كيـف             

  .شئتم من حيث السعر بني اجلنسني
واحلكم الشرعي يف سعر الصرف أنه مباح، وال يقيد بأي قيد، فإن            

ي الصرف مباح، وكذلك سعر الـصرف مبـاح، ولكـل إنـسان أن يـشتر              
العملة اليت يريدها بالسعر الذي يريده، وكل ذلك داخل يف دليـل إباحـة              

  .وهذا هو دليل هذه املادة من إباحة الصرف وإباحة تغري سعره. الصرف

مينع فتح املصارف منعًا باتًا، وال يكون إال مـصرف الدولـة،            : ١٦٩املادة  
ويقـوم  . وال يتعامل بالربا ويكون دائرة من دوائر بيت املال        

إقراض األمـــوال حـــسب أحكـــام الـــشرع، وبتـــسهيل بـــ
  .املعامالت املالية والنقدية
  :أظهر أعمال املصرف ثالثة هي

ــا كالــسندات واالعتمــادات، ومعــامالت التحويــل   معــامالت الرب
  .كالشيكات، ومعاملة األمانات

أما بالنسبة ملعامالت التحويل واألمانات فإهنا جائزة شرعًا، ودليلها 



 ١٥٨

فيجوز للمسلم أن يفتح مصرفًا يشغله . وأدلة األمانةأدلة احلوالة، 
 شرعًا جائز هو ما كل من أشبهها وما واألمانات التحويلمبعامالت 
 وحينئذ ال يكون فتح مثل هذا املصرف حرامًا، ،الصرف كمعامالت

ولكن هذه املعامالت ال تأيت . واحلرام إمنا هو البنك الذي يتعامل بالربا
احها ال تساعد إال على فتح ما يشبه حمالت الصرافني بأرباح كبرية أو أرب

لعدم كفاية ما يربح منها ) ًابنك (ًا وال ميكن أن يفتح املرء هبا مصرف،فقط
 ألن أرباح التحويل واألمانات وأرباح معامالت الصرف أرباح ؛لفتحه

زهيدة جدًا إىل جانب أرباح الربا، واألرباح الكبرية إمنا هي األرباح اليت 
ثمر فيها املال مبعامالت الربا، فتلك هي اليت تستثمر املال استثمارًا يست

مرحبًا، ولذلك ال يتأتى أن تكفي أرباح احلواالت واألمانات ومعامالت 
مبدلوهلا كما هو واقع اليوم يف العامل، وإمنا ) بنوك(الصرف لفتح مصارف 

طبق تكفي لفتح حمالت حمدودة العمل كمحالت الصرافني، وهذه ال ين
إال ) البنك(وهلذا ال يتأتى فتح املصرف . عليها واقع البنوك املعروف
إمنا يفتح ملعامالت الربا، والربا حرام ) البنك(مبعامالت الربا، واملصرف 
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  .مبدلوله املعروف حرامًا) البنك(املصرف 

 :أنه ملا كان اإلقراض مباحًا إباحة مطلقة لقول الرسول إال 
 أخرجه ابن » َكاَن َكَصَدَقِتَها َمرًَّة َمرََّتْيِن ِإالَّ َقْرضًاَما ِمْن ُمْسِلٍم ُيْقِرُض ُمْسِلمًا«

قال : ، وعن أنس قال رضي اهللا عنهماجة من طريق عبد اهللا بن مسعود
 الصََّدَقُة ِبَعْشِر :ِرَي ِبي َعَلى َباِب اْلَجنَِّة َمْكُتوبًاَرَأْيُت َلْيَلَة ُأْس «:رسول اهللا 

 ؟ َما َباُل اْلَقْرِض َأْفَضُل ِمْن الصََّدَقِة، َيا ِجْبِريُل: َفُقْلُت، َواْلَقْرُض ِبَثَماِنَيَة َعَشَر،َأْمَثاِلَها
 أخرجه » ِمْن َحاَجٍةَتْقِرُض ِإالَّ َواْلُمْسَتْقِرُض ال َيْس، َألنَّ السَّاِئَل َيْسَأُل َوِعْنَدُه:َقاَل
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!© ( * ¨βÎ: وملا كانت الودائع مباحة كذلك لقوله تعاىل. ةابن ماج $# öΝ ä. ã ãΒ ù'tƒ 

βr& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈tΒ F{ $# #’ n< Î) $ yγ Î= ÷δ r&  ] وقال]٥٨النساء  : ÷βÎ* sù z⎯ÏΒ r& Ν ä3àÒ ÷èt/ $ VÒ ÷èt/ 

ÏjŠxσ ã‹ ù= sù “ Ï% ©!$# z⎯Ïϑ è? øτ$# … çμ tF uΖ≈tΒ r&  ] وقوله ]٢٨٣البقرة :»  َأدِّ اَألَماَنَة ِإَلى َمْن
 أخرجه الترمذي من طريق أيب هريرة رضي اهللا » َوال َتُخْن َمْن َخاَنَك،اْئَتَمَنَك

  الصالة وقد روي عنه عليه.عنه، وقال هذا حديث حسن غريب
 َرَمَأ َو،َنَمْي َأمِّ ُأَدْنا ِعَهَعَدْو َأَةَرْج اِهلاَدَرا َأمََّل َف،ُعاِئَد َوُهَدْن ِعْتاَن َكُهنََّأ«: السالمو
وملا كانت احلوالة .  أورده ابن قدامة يف املغين»اَهِلْهى َأَلا َعَهدَُّر َيْنًا َأّيِلَع

 َوِإَذا ُأْتِبَع َأَحُدُكْم َعَلى ،َمْطُل اْلَغِنيِّ ُظْلٌم«: السالمو  الصالةمباحة لقوله عليه
. )َمِليٍء(بدل ) َمِليٍّ(جه مسلم وأخرجه البخاري بلفظ  أخر»َمِليٍء َفْلَيْتَبْع

ملا كانت هذه . »َوَمْن ُأِحيَل َعَلى َمِليٍء َفْلَيْحَتْل«: لفظب  مسند أمحدويف
املعامالت الثالث اليت يقوم هبا البنك جائزة شرعًا، واحملرم فيها إمنا هو 

الربا، لذلك أخذ ربا على القرض، والبنك ال ميكن أن يفتح ويشتغل إال ب
صبح من مصاحل أإذ قد . وفري ذلك للناس بدون رباكان ال بد من ت

الناس، ومن هنا كان على الدولة أن تفتح مصرفًا كفرع من فروع بيت 
 حسب رأي اإلمام واجتهاده، ألهنا من ليات الثالثاملال، يقوم هبذه العم

 ،هادهاملباحات اليت جتري رعاية الشؤون فيها حسب رأي اإلمام واجت
  .فكان هذا دليًال على فتح الدولة ملصرف يقوم بقضاء مصاحل الناس
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  سياسة التعليم
جيب أن يكون األساس الذي يقوم عليـه منـهج التعلـيم هـو              : ١٧٠املادة  

العقيدة اإلسالمية، فتوضع مواد الدراسـة وطـرق التـدريس      
مجيعها على الوجه الذي ال حيدث أي خروج يف التعليم عن           

  .سهذا األسا
يقال يف اللغة علم الرجل علمـًا حـصلت لـه حقيقـة العلـم، وعلـم                 

علمه كسمعه علمًا بالكسر عرفه،     : (قال يف القاموس احمليط   . الشيء عرفه 
وهـذا املعـىن    ). وعلم هو يف نفسه، ورجل عامل وعليم مجعه علمـاء وعـالم           

اللغوي هو األصل يف معىن كلمة علم وما اشتق منها فينصرف إليـه معـىن               
ــظ ــىن    لف ــصرفه إىل املع ــة ت ــاك قرين ــه إذا مل تكــن هن ــا اشــتق من ــم وم  عل

وحني يقال منهج التعليم إمنا يراد منه هذا املعىن اللغوي أي           . االصطالحي
ومنــهج التعلــيم هــو عبــارة عــن األســس الــيت تــبىن عليهــا  . كــل معرفــة

ــراد تعليمهــا، وعــن املوضــوعات الــيت تــشملها تلــك    املعلومــات الــيت ي
جهة، والكيفية اليت جيري حبسبها إعطاء هذه املعلومات مـن  املعلومات من   

: مـواد الدراسـة، واألمـر الثـاين     : أحـدمها : فهو يشمل أمرين  . جهة أخرى 
وملا كانت العقيدة اإلسـالمية هـي أسـاس حيـاة املـسلم،             . طرق التدريس 

وهي أساس الدولة اإلسالمية، وهي أسـاس العالقـات بـني املـسلمني، أي              
إن كـل معرفـة يتلقاهـا املـسلم ال بـد أن يكـون أساسـها                 أساس اجملتمع، ف  

 بعالقتـه   وهذه املعرفة متعلقة حبياتـه هـو أ       العقيدة اإلسالمية، سواء أكانت     
 متعلقـة   م كانـت  علقة بوضعه السياسي يف الدولـة، أ      متكانت   ممع غريه، أ  
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 كـان  والرسـول  .  وفيمـا بعـدها   وفيمـا قبلـها  بأي شيء يف هذه احلياة   
.  بدعوهتم لإلسـالم أوًال، أي العتنـاق العقيـدة اإلسـالمية           يسري مع الناس  

هم أحكام اإلسالم، فكانت العقيدة هي األسـاس       محىت إذا أسلموا بدأ يعل    
الذي جيري عليه تعليم الرسول للمسلمني، وحني كـسفت الـشمس عنـد             
وفاة ولده إبراهيم قال الناس كسفت الشمس ملـوت إبـراهيم، فقـال هلـم           

  ال َيْنَكـِسَفانِ   ،َمَر آَيَتـاِن ِمـْن آَيـاِت اهللاِ       ِإنَّ الشَّْمَس َواْلقَ  « :معليه الصالة والسال  
اس للمعلومات عـن    فجعل العقيدة األس  متفق عليه،   »  ِلَحَياِتهِ ِلَمْوِت َأَحٍد َوال  

:  اخلدري قال   أيب سعيد  البخاري من طريق   وأخرج   .الكسوف واخلسوف 
 ، َفَأَصْبَنا َسْبًيا ِمْن َسْبِي اْلَعَربِ ،ِة َبِني اْلُمْصَطِلقِ   ِفي َغْزوَ    َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اهللاِ   «

 : َفَقالَ    َفَسَأْلَنا َرُسوَل اهللاِ   ، َفاْشَتدَّْت َعَلْيَنا اْلُعْزَبُة َوَأْحَبْبَنا اْلَعْزلَ     ،َفاْشَتَهْيَنا النَِّساءَ 
ويف  .» َوِهـَي َكاِئَنـةٌ    ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمـِة ِإالَّ      َما ِمْن َنَسَمٍة َكاِئَنةٍ    ، َتْفَعُلوا َما َعَلْيُكْم َأْن الَ   

 َمـا َعَلـْيُكْم َأْن الَ     «: فقـال  العـزل  عـن   الـنيب  سـألوا  أهنـم  أخرىرواية  
. ، وأخـرج حنـوه مـسلم      »ِةاَمَيِقاْل ِمْوَي ىَلِإ ٌقاِلَخ َوُه ْنَم َبَتَك ْدَق اَهللا نَِّإَف ،َتْفَعُلوا

 مسألة العزل مـن حيـث كونـه مينـع            أجاهبم على سؤاهلم يف     فالرسول
. احلمل، وجعل أسـاس جوابـه اإلميـان بعلـم اهللا، أي بالعقيـدة اإلسـالمية               

وهناك أحاديث كثرية تـدل علـى ذلـك ممـا يـدل علـى أن جعـل العقيـدة               
اإلسالمية أساسًا ملنهج التعلـيم أمـر واجـب علـى الدولـة، ال حيـل هلـا أن                

 ملنهج التعليم ال يعين أن تكون كـل         إال أن جعلها أساساً   . تفرط فيه مطلقاً  
وهو أيضًا  . معرفة منبثقة عن العقيدة اإلسالمية، ألن ذلك مل يطلبه الشرع         

خيالف الواقع، فالعقيدة اإلسالمية ال تنبثق عنها كل معرفـة، ألهنـا خاصـة               
وإمنا معىن جعلـها أساسـًا ملنـهج      . بالعقائد واألحكام، وال عالقة هلا بغريمها     

 املعـارف املتعلقـة بالعقائـد واألحكـام جيـب أن تنبثـق عـن                التعليم هـو أن   
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 أمـا غـري العقائـد واألحكـام مـن          .العقيدة اإلسالمية، ألهنا إمنا جاءت هبما     
املعارف فإن معىن جعل العقيـدة اإلسـالمية أساسـًا هلـا هـو أن تـبىن هـذه                   
املعارف واألحكام على العقيدة اإلسالمية، أي أن تتخذ العقيدة اإلسالمية          

 وما مل يناقضها    ،قياسًا، فما ناقض العقيدة اإلسالمية ال نأخذه وال نعتقده        م
أما من حيـث املعرفـة      . فهي مقياس من حيث األخذ واالعتقاد     . جاز أخذه 

جـاءت يف احلـث علـى       والتعلم فال يوجد ما مينع من تعلمها، فـإن األدلـة            
:  يف التـذكرة    قـال الزركـشي    »ٌةيَضِر فَ ِمْلِع الْ ُبَلَط «: لاق،  طلب العلم 

 هذا روي مـن طـرق تبلـغ رتبـة احلـسن،           : وقال احلافظ مجال الدين املزي    
أخرج أبو داود وأمحد وابن حبـان       و ،عام يف كل علم نافع    "  العلم"ولفظ  

َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْطُلُب ِفيِه      «والبيهقي يف الشعب عن كثري بن قيس قوله         
مطلـق يف كـل علـم       " علمًا"، ولفظ   »ْن ُطُرِق اْلَجنَّةِ  ِعْلًما َسَلَك اللَُّه ِبِه َطِريًقا مِ     

  . نافع
$ : وجاء يف القرآن الكرمي أفكار وعقائد تناقض اإلسالم مثل tΒ uρ 

!$ uΖ ä3Î=öκ ç‰ ωÎ) ã÷δ ¤$! $# 4  ] وغريها مما يدل على جواز تعلم األفكار ]٢٤اجلاثية 
ن غري أخذ هلا وعليه فإن تعلم املعارف م. اليت تناقض العقيدة اإلسالمية

وال اعتقاد هبا جائز وال شيء فيه، ولكن املمنوع هو أخذ األفكار اليت 
ن اإلنسان تطور إ:  تقول»دارون«فمثًال نظرية . تناقض العقيدة اإلسالمية
 χÎ) Ÿ≅sV:  يقول سبحانهعن القرد، مع أن اهللا tΒ 4©|¤Š Ïã y‰Ζ Ïã «! $# È≅sV yϑ x. 

tΠyŠ#u™ ( … çμ s)n= yz ⎯ÏΒ 5>#tè? ¢ΟèO tΑ$ s% … çμ s9 ⎯ä. ãβθ ä3u‹ sù ∩∈®∪  ]ونظرية ]آل عمران ،
ن املادة تتطور من ذاهتا تطورًا حتميًا إتطور املادي عند الشيوعيني تقول ال
: ولــ يقهـ سبحانله، مع أن اهللاإال يوجد شيء آخر طورها فال يوجد و
 $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (# þθãΨ tΒ#u™ (#θ ãΨ ÏΒ#u™ «! $$ Î/  ]ولــوده، ويقــ أي بوج]١٣٦ النساء :
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 “Ï% ©!$# t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $# uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγuΖ ÷t/  ] وكتاب ،]٥٩الفرقان 
ن قصة إبراهيم مكذوبة ال أساس هلا قد اخترعها إاألدب اجلاهلي يقول 

الرواة، مع أن قصة إبراهيم مذكورة يف القرآن وقصها على أهنا قصة 
فهذه املعارف وأمثاهلا ال توضع .  تكذيب للقرآنوقعت حقيقة، فإنكارها

يف منهج التعليم إذا كان وضعها يؤدي إىل أخذها واعتقادها، فال توضع 
وكذلك .  ألن تعليمها يترتب عليه أخذهايف منهج التعليم االبتدائي مثًال

إذا وضعت فال بد أن يبني زيفها وتنقض أفكارها حىت ال حيصل أخذ هلا 
  . واعتقاد هبا

وبذلك تكون العقيدة اإلسالمية قد جعلـت أساسـًا ملنـهج التعلـيم،        
فجعلت مقياسًا أساسيًا ألخذ املعارف من حيث تصديقها واالعتقاد هبـا ال            

  .من حيث جمرد معرفتها

سياســة التعلــيم هــي تكــوين العقليــة اإلســالمية والنفــسية  : ١٧١املــادة 
ريـسها  اإلسالمية، فتوضع مجيع مواد الدراسة الـيت يـراد تد         

  .على أساس هذه السياسة

الغاية من التعلـيم هـي إجيـاد الشخـصية اإلسـالمية وتزويـد              : ١٧٢املادة  
فتجعل طرق  . الناس بالعلوم واملعارف املتعلقة بشؤون احلياة     

التعليم على الوجه الذي حيقق هذه الغاية ومتنع كـل طريقـة            
  .تؤدي لغري هذه الغاية

ياسة التعليم هو القاعدة أو واقع هاتني املادتني هو أن معىن س
وأما الغاية من التعليم . القواعد اليت جيري على أساسها إعطاء املعلومات
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فسياسة التعليم هي . فهي اهلدف الذي يرمي إليه إعطاء املعلومات
األسس اليت ينبين عليها، وغاية التعليم هي القصد الذي يقصد من القيام 

دراسة وغاية التعليم تتعلق بطرق فسياسة التعليم تتعلق مبواد ال. به
وواقع اإلنسان أنه يدرك األشياء واألفعال فيحكم عليها، . التدريس

. ويدرك األشياء واألفعال فيميل إليها، وال خيرج عن هذين األمرين
وواقع املعرفة أهنا ال ختلو من أن تكون معارف لتنمية العقل ليحكم على 

فعال واألشياء لينتفع هبا، وال األفعال واألشياء، ومعارف عن نفس األ
واإلسالم قد جعل العقيدة اإلسالمية أساسًا . خترج عن هذين األمرين

. حلياة املسلم، فجعلها أساسًا ألفكاره، وجعلها كذلك أساسًا مليوله
: وآيات القرآن، وأحاديث الرسول اليت تثري الفكر، من مثل قوله تعاىل

 tβρã ¤6x tGtƒ uρ ’Îû È,ù= yz ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $# uρ  ] وقول ]١٩١آل عمران 
 إمنا تثريه  القرطيب يف التفسري،»ٍةَن َسِةاَدَب ِعْن ِمٌرْي َخٍةاَع َسْركَُّفَت«: الرسول

لإلميان باهللا، وآيات القرآن وأحاديث الرسول اليت تذكر امليول من مثل 
% ö≅è% βÎ) tβ: قوله تعاىل x. öΝ ä. äτ !$ t/#u™  ] ىل قوله إ]٢٤التوبة : ¡=ym r& Νà6 ø‹ s9Î) 

š∅ÏiΒ «! $# ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ uρ  ] ُيْؤِمُن َال«:  السالم الصالة وقوله عليه]٢٤التوبة 
 متفق عليه من »َأَحُدُكْم َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس َأْجَمِعَني

وهلذا ال بد أن . اإلسالمية إمنا تذكرها ميوًال مقيدة بالعقيدة حديث أنس،
يكون حكم املسلم على األفعال واألشياء مبنيًا على أساس العقيدة 
اإلسالمية، وكذلك ال بد أن يكون ميله لألفعال واألشياء مبنيًا على 

وملا كانت املعارف هي اليت تكون عقليته من . أساس العقيدة اإلسالمية
يته من حيث امليل  وهي اليت تكون نفس،حيث احلكم على األشياء

لألشياء، لذلك ال بد أن تكون هذه املعارف كلها مبنية على العقيدة 
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اإلسالمية، سواء املعارف اليت تؤخذ لتنمية العقل، أو املعارف اليت تؤخذ 
لالنتفاع باألفعال واألشياء، أي ال بد أن تكون املعارف اليت تكون عقلية 

ذلك ال بد أن تكون املعارف اليت املسلم مبنية على العقيدة اإلسالمية، وك
اس ال بد أن ـوعلى هذا األس. الميةـتكون نفسيته مبنية على العقيدة اإلس

فمن . تكون سياسة التعليم تكوين العقلية اإلسالمية والنفسية اإلسالمية
لقة ـواقع املعرفة من حيث هي، ومن جمموع اآليات املتعلقة بالفكر واملتع

ضعت استنبطت سياسة التعليم، وُوواقع املعرفة بامليول وتنـزيلها على 
  . ومائة بناء على هذا الدليلالواحدة والسبعوناملادة 

   ومائة فإهنا أخذت من فعل الرسولبعونـثانية والسأما املادة ال
لمني، سواء يف مكة قبل اهلجرة أو يف املدينة بعد اهلجرة، ـيف تعليمه للمس

قصد من تعليمهم أن يصبح كل منهم فإنه عليه الصالة والسالم كان ي
يته، أي يف حكمه على األفعال ـالمية يف عقليته ونفسـخصية إسـش

فعالوة على تعليمهم األحكام اليت تعاجل شؤون . واألشياء، ويف ميله إليها
حياهتم كان يعلمهم القيم الرفيعة، من مثل طلب رضوان اهللا، ومثل 

ى للناس، وهدايتهم إىل العزة، ومن مثل حتمل مسؤولية نشر اهلد
’ äí÷Š$# 4: اإلسالم، بطريقة مؤثرة، وبأساليب منتجة قال تعاىل n<Î) È≅‹ Î6 y™ y7În/ u‘ 
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اع األوامر وكان حيفظهم القرآن ويعلمهم أحكام اإلسالم ويأخذهم باتب

يتعلموا ما حيتاجون  وكان إىل جانب ذلك يبيح هلم أن ،واجتناب النواهي
ا الذي فكان فعل الرسول هذ.  من جتارة وزراعة وصناعةإليه ملعاشهم

 وجعلها تتزود باملعارف اليت تلزمها لشؤون كون به الشخصية اإلسالمية
  .احلياة بإباحة ذلك هلا هو دليل هذه املادة
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جيــب أن جتعــل حــصص العلــوم اإلســالمية والعربيــة أســبوعيًا، : ١٧٣املــادة 
  .مبقدار حصص باقي العلوم من حيث العدد ومن حيث الوقت

 لتنميـة    علميـة  معـارف   إمـا  :  ال ختـرج عـن نـوعني       مواد التـدريس  
األفعـال واألشـياء مـن حيـث        و  األقـوال  علـى اإلنسان  العقل، ليحكم هبا    

 كالكيميــاء اإلنــسان، فطــرةل مواءمتــها حيــث ومــن  وخواصــها،واقعهــا
وهــذه . والفلــك والرياضــيات وغريهــا مــن العلــوم التجريبيــة  والفيزيــاء

 عـن  شـرعية معـارف   وإما. املعارف ليس هلا عالقة مباشرة ببناء الشخصية     
 بيان احلكم الـشرعي التكليفـي       األفعال واألشياء، من أجل   و  األقوال هذه

، أو بيـان   أم حرامـاً م مكروهـاً   أ  أم مباحـاً    أم منـدوباً   فيها، إن كان واجبـاً    
 ، أم رخــصًة أم مانعــًا أم شــرطًااحلكــم الــشرعي الوضــعي إن كــان ســببًا

فـإن  . ، وهذا يكّون العقليـة اإلسـالمية      وفاسداً  وباطالً ، أم صحيحاً  وعزميًة
اقترنت هذه األحكام الشرعية هبدف اختـاذ املـسلم املوقـف الـشرعي مـن       

وعدم امليل وباألخذ والتـرك عنـد قيامـه         األشياء واألفعال واألقوال بامليل     
ومـن  .  النفسية اإلسـالمية   نبالعمل إلشباع غرائزه وحاجاته العضوية تكو     

العقلية اإلسالمية والنفسية اإلسالمية تتكـّون الشخـصية اإلسـالمية، الـيت           
  . جتعل العقيدة اإلسالمية أساسا لتفكريها ومليوهلا

 خلق الكون واإلنسان فاإلسالم كما طلب من املسلم أن يتفكر يف
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∩∠⊂∪  ]أفعاله وميوله أحكامه و االلتزام يف طلب من املسلم أيضًا، ]البقرة
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 املدرسة أن تكون احلاضنة األوىل لبناء وكما أنه مطلوب من

شخصيات إسالمية متميزة، يف علم أصول الفقه واللغة والتفسري، فإّنه 
 أن تكون احلاضنة األوىل لبناء شخصيات إسالمية مطلوب منها أيضًا
فاألمة .  العلمية كعلم الذرة والفضاء والكمبيوترمتميزة باملعارف

 واجلهاد كأيب بكر  واحلكم يف السياسةًااإلسالمية اليت أجنبت قادة أفذاذ
 يف الفقه وخالد وصالح الدين، هي األمة نفسها اليت أجنبت علماء أفذاذًا

فاهلدف من تعليم . والعلم كالشافعي والبخاري واخلوارزمي وابن اهليثم
بناء شخصية الطالب و هذه املعارف مجيعها يف املرحلة املدرسية ه

ترك احلياة العملي، أو إعداده ملتابعة تعليمه اإلسالمية وإعداده خلوض مع
الالزمة لرفع مستوى األمة الشخصيات املتميزة العايل من أجل إجياد 

اإلسالمية الفكري والعلمي، لتكون مؤهلة لقيادة العامل، لتخرج الناس 
ات الكفر إىل نور اإلسالم، ومن جور القوانني الوضعية إىل ـكافة من ظلم

عية، وكذلك لتعمل على تسخري ما يف السموات رـعدل األحكام الش
ه ــ لقول، امتثاًالي اهللاـعة اإلنسان ورفاهيته فيما يرضـواألرض ملنف
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$ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# (  ] ٧٧القصص[.  
املعــارف العلميــة واملعــارف وعليــه فــإن احلــصص الدراســية تــضم 

ليكـون  وجيب أن توزع احلصص لتفي مبتطلبات هذين القسمني         ،  الشرعية
املسلم قادرًا على عمارة هذه األرض اليت استخلفه اهللا سبحانه فيها علـى             

  .الوجه الذي حيبه اهللا سبحانه ورسوله 
ــا    ــيت نعنيه ــة ال ــارف العلمي ــا    واملع ــست هل ــيت لي ــارف ال ــي املع ه

ــة مباشــ  ــدة      عالق ــن العقي ــة ع ــري منبثق ــاة، وغ ــر يف احلي ــة النظ رة بوجه
ملهــارات واملعــارف الالزمــة مــن كامبنيــة عليهــا، هــي  وإمنــا ،اإلســالمية

فــأول مـا ُيبــدأ بــه  . أجـل إعــداد الطالـب خلــوض معتـرك احليــاة العملـي    
ــا   ــة م ــدريس الطلب ــنهــو ت ــزمهم م ــيت   يل ــهم ال ــع بيئت ــل م ــوم للتعام  عل

رف العامـــة عـــن األدوات واآلالت يعيـــشون فيهـــا، كاحلـــساب واملعـــا
الــــيت يــــستعملوهنا، كــــاآلالت الكهربائيــــة واإللكترونيــــة، وأدوات  

 يف الطرقــات والــشوارع،  ه وقوانينــ الــسرياملنـــزل، وكــذلك قواعــد  
ويراعــى يف تعلــيم هــذه املــواد البيئــة الــيت يعــيش فيهــا الطلبــة، إن         

ــة      ــذه البيئ ــت ه ــة، وإن كان ــة أو جتاري ــناعية أو زراعي ــت ص ــة كان جبلي
ــاردة   ــت حــارة أو ب ــن  . أو ســهلية أو ســاحلية، أو كان ــة م فتكــون الغاي

تعلــيم هــذه املــواد حــىت ســن العاشــرة هــي متكــني الطلبــة مــن التعامــل   
  . حسب سّنهم وحاجاهتممع األشياء احمليطة هبم ومن االنتفاع هبا

ــا       ــيات بفروعه ــيمهم الرياض ـــُبدأ بتعل ــرة في ــّن العاش ــد س ــا بع أم
ــدر ــذلك ايبالت ــاء    ج، وك ــاء واألحي ــاء والكيمي ــرى كالفيزي ــوم األخ لعل

 وبعـــد ســـنِّ. والرياضـــة النافعـــة كالـــسباحة والقفـــز وإصـــابة اهلـــدف



 ١٦٩

ــارات التـــدريبالبلـــوغ يـــضاف إىل   العـــسكري حتـــت إشـــراف املهـ
 مث تتــوىل املعاهــد العاليــة واجلامعــات تنــاول مــا ينفــع اإلنــسان   ،اجلــيش

  .من العلوم بالقدر الالزم
ن يفرق يف التعليم بني العلوم التجريبية وما هو ملحـق     جيب أ : ١٧٤املادة  

فتـدرس العلـوم    . هبا كالرياضـيات، وبـني املعـارف الثقافيـة        
التجريبية ومـا يلحـق هبـا حـسب احلاجـة، وال تقيـد يف أي                

أما املعارف الثقافيـة فإهنـا تؤخـذ        . مرحلة من مراحل التعليم   
 تتنـاقض   ة ال نـ يوفق سياسـة مع    املراحل األوىل قبل العالية      يف

وأما يف املرحلة العاليـة فتؤخـذ   . مع أفكار اإلسالم وأحكامه   
هذه املعارف كما يؤخذ العلم علـى شـرط أن ال تـؤدي إىل              

  .أي خروج عن سياسة التعليم وغايته

 ،دليلها عموم األدلة اليت أباحت تعلم العلم، فإهنا تشمل كـل علـم            
بعـض العلـوم يـؤدي     للمسلم أن يتعلم كل علم، إال أنه إذا كانت           فيجوز

تعليمهــا إىل زيــغ العقائــد أو إىل ضــعف يف املعتقــدات فــإن هــذه العلــوم  
 فإذا فقـدت تأثريهـا جـاز        ،بالذات حيرم تعليمها ما دامت توصل إىل ذلك       

كل فرد من أفراد الـشيء املبـاح        : (تعلمها وذلك عمًال بالقاعدة الشرعية    
   .)إذا أوصل إىل ضرر حرم ذلك الفرد وبقي الشيء مباحًا

، هي أدلة   عموم األدلة املبيحة للتعلم والقاعدة الشرعية      فإن   ،وعليه
  . املادةهذه 

 األطفــال يفغ العقائــد ويــضعف املعتقــدات يــؤثر إن تعلــم مــا يزيــ
بسهولة، ولذلك مينع تعلـيمهم مثـل هـذه العلـوم يف املـرحلتني االبتدائيـة                
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لفلـسفة وحنوهـا جيـوز    أما املرحلة العالية فإن مثل هذه العلوم كا  . والثانوية
 إىل يعلـم  أن غـري  مـن  منـها  شيء يعلم وال وإبطاهلا، أن تعلم ولكن لنقضها   

فإن القـرآن الكـرمي قـد جـاءت فيـه أفكـار وعقائـد               . وإبطاله نقضه جانبه
وكـذلك  . اآلخرين، ولكن جاءت يف معرض بياهنـا إلبطاهلـا والـرد عليهـا          

ذه العلـوم يف املرحلـة      عندما توضع برامج التعليم إمنا توضع فيهـا مثـل هـ           
  .العالية ألجل نقضها وبيان زيفها

جيب تعليم الثقافة اإلسـالمية يف مجيـع مراحـل التعلـيم، وأن             : ١٧٥املادة  
خيصص يف املرحلة العالية فروع ملختلف املعارف اإلسـالمية         
  .كما خيصص فيها للطب واهلندسة والطبيعيات وما شاكلها

لـم أحكـام اإلسـالم للرجـال         فإنه كـان يع    دليلها فعل الرسول    
والنساء والشيوخ والشبان، مما يدل على أن اإلسالم يعلم كـل جيـل مـن        

وأما غري أحكام اإلسالم من العلـوم       . الناس، فيعلم يف مجيع مراحل التعليم     
، إال أن واقعها أهنا تعلم بعد اسـتكمال طائفـة مـن    جائزةوالصناعات فإهنا  

ل يف بعض هذه العلـوم والـصناعات،        املعارف ال بد منها كأوليات للدخو     
. كالطب واهلندسة، ولذلك جعـل تعليمهـا بعـد اسـتكمال هـذه املعـارف              

وبناء على واقع املعارف وفعـل الرسـول        . فجعل تعليمها يف املرحلة العالية    
  .  فكان ذلك هو املوجب هلا؛وضعت هذه املادة

فنون الفنون والـصناعات قـد تلحـق بـالعلم مـن ناحيـة كـال              : ١٧٦املادة  
التجارية واملالحة والزراعة وتؤخذ دون قيد أو شرط، وقـد        
تلحق بالثقافة عنـدما تتـأثر بوجهـة نظـر خاصـة كالتـصوير              
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  .والنحت فال تؤخذ إذا ناقضت وجهة نظر اإلسالم
 ومائة وهو عموم األدلـة الـيت        ثانية والستني دليلها هو دليل املادة ال    

 الشيء املباح إذا حـصل منـه        أباحت العلم، وقاعدة منع الفرد الواحد من      
ضرر، ألن الفنون والصناعات معارف فهـي مباحـة يـشملها عمـوم أدلـة               

هـذا إذا   . فإذا أوصلت إىل ضرر حني تتأثر بوجهة نظر خاصة متنـع          . العلم
أمـا إذا ورد نـص بتحرميهـا كرسـم ذي روح مـن              . مل يرد نـص بتحرميهـا     

 ألنـه حـرام     ؛ع أو حنـت ذي روح فإنـه مينـ         وطـري وغريهـا   إنسان وحيوان   
  .لألحاديث الواردة يف النهي عن التصوير هنيًا جازمًا ومثله النحت

 منـهاج  غـري    مبنهاج التعليم واحدًا، وال يسمح       منهاج يكون: ١٧٧املادة  
 نـهاج وال متنع املدارس األهليـة مـا دامـت مقيـدة مب           . الدولة

 التعليم، متحققًا فيها سياسـة    خطةالدولة، قائمة على أساس     
 أن ال يكـون التعلـيم فيهـا خمتلطـًا بـني             م وغايته علـى   التعلي

الذكور واإلناث ال يف التالميذ وال يف املعلمني، وعلى أن ال           
  .ختتص بطائفة أو دين أو مذهب أو عنصر أو لون

 واحد للتعليم أمر مباح، ألنه من املباحات الـيت  مبنهاجإلزام الرعايا   
ا، وقد فعل ذلك عثمـان بـن   هفيمام أن يلزم الناس بأسلوب معني    جعل لإل 

، جـائزة فـالعلوم كلـها     . عفان فقد نسخ املصاحف وبعـث هبـا إىل اآلفـاق          
كـن انتظـام هـذه      ول. وطرق التعليم كلها مباحة، ألهنا كلها مـن املعـارف         

 يف بــرامج معينــة هــو لــيم حبــسبها أو الــيت جيــري التعاملعــارف الــيت تعلــم
فلإلمـام أن   . ر الدولـة  أسلوب لتنظيم التعليم، مثـل أسـلوب تنظـيم دوائـ          
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يتخذ أسلوبًا معينًا هلا يلزم الناس بـه ألنـه ممـا يـدخل يف رعايـة الـشؤون،                   
  . فطاعته يف ذلك واجبة

 فدليله مناهجها غري مناهجأما منع الدولة للتعليم الذي يسري على 
 جيوز له أن خيتار للقيام هأن ما جعل لإلمام أن يتصرف فيه برأيه واجتهاد

ن إإذ . طاعته فرضًا، وحترم خمالفته وإذا اختار كانت ،ينًابه أسلوبًا مع
 (#θ: طاعته املذكورة يف القرآن الكرمي بقوله تعاىل ãè‹ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ÏÛ r& uρ 

tΑθ ß™ §9$# ’ Í<'ρ é& uρ ÍöΔ F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ (  ] واملذكورة يف قوله ]٥٩النساء :»  َوَمْن
اْسَمُعوا «:  وقولهعليه من حديث أيب هريرة متفق »ُيِطْع اَألِمَري َفَقْد َأَطاَعِني

 ، البخاري عن أنس»َوَأِطيُعوا َوِإْن اْسُتْعِمَل َعَلْيُكْم َعْبٌد َحَبِشيٌّ َكَأنَّ َرْأَسُه َزِبيَبٌة
 له والطاعة واجتهاده، برأيه فيه يتصرف أن له جعل فيما إمنا هي الطاعة له

كام الشرعية كاملندوبات أما األح. هي طاعة ألويل األمر احلال هذه يف
واملباحات والواجبات واحملرمات فإن طاعته فيها إذا أمر هبا هي طاعة هللا 

َعْن َعْبِد نافع روى : وليست طاعة له، بدليل أنه إذا أمر مبعصية ال يطاع
 اْلُمْسِلِم السَّْمُع َوالطَّاَعُة َعَلى اْلَمْرِء« : َقاَلاللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَِّبيِّ 

 » َطاَعَة َسْمَع َوَال َفِإَذا ُأِمَر ِبَمْعِصَيٍة َفَال،ِفيَما َأَحبَّ َوَكِرَه َما َلْم ُيْؤَمْر ِبَمْعِصَيٍة
 ال«محد بإسناد صحيح  عن عمران بن حصني  أوأخرج، أخرجه البخاري

 الشؤون رعاية يف حقه فيكون ،»َطاَعَة ِلَمْخُلوٍق ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى
وطاعة أمره املأمورون هبا هي يف هذه  واجتهاده، لرأيه جعل فيما هو

 معني امٍج برناألمور، فإذا رعى شؤون املباح على وجه معني كوضِع
  .  كانت طاعته واجبةهه عن خالفه به وهنِيوأمِر

أما من ناحيـة إباحـة املـدارس        .  التعليم منهاجهذا من حيث توحيد     
 كـان يرسـل معلمـني للنـاس يعلمهـم اإلسـالم،              فإن الرسـول   األهلية



 ١٧٣

وكان يسمح للمسلمني أن يعلم بعـضهم بعـضًا، ممـا يـدل علـى أن لكـل                  
وله أن يفتح مدرسـة، ولكنـه      . إنسان أن يعلم من يشاء بأجرة وبغري أجرة       

 الــذي أمــر بــه باملنــهاج الدولــة، أي مبنــهاجكــسائر أفــراد الرعيــة ملــزم 
   .ار من طاعة اإلمام فيما يأمر بهملللدليل ا. اخلليفة

هـل الذمـة أوالدهـم دينـهم إذا كانـت           فإن قيل كيـف إذن يعلـم أ       
 جيــب أن تكــون وفــق منــهاج الدولــة اإلســالمية، كــان  األهليــةاملــدارس

اجلــواب أهنــم ال مينعــون مــن تعلــم دينــهم وعبــادهتم يف بيــوهتم وأمــاكن  
ذه تـسري عليهـا سياسـة       عبادهتم، أي يف غري احلياة العامة كاملدارس، فهـ        

أهل الذمة لعباداهتم يف كنائسهم وكنـسهم       وقد كان تعلم    . التعليم للدولة 
عـن  ، وقد أخرج البخـاري       واخللفاء الراشدين  موجودًا زمن الرسول    

 َبْيَنَما َنْحُن ِفي اْلَمْسِجِد ِإْذ َخـَرَج َعَلْيَنـا َرُسـوُل اللَّـِه      «:  قال أيب هريرة   
  َفَقـاَم النَِّبـيُّ      ، َفَخَرْجَنا َمَعُه َحتَّى ِجْئَنا َبْيـَت اْلِمـْدَراسِ        ،وا ِإَلى َيُهودَ   اْنَطِلقُ :َفَقاَل

هـو موضـع عبـادهتم      ، واملـدراس    »... َأْسِلُموا َتْسَلُموا  ، َيا َمْعَشَر َيُهودَ   :َفَناَداُهْم
ن فيــه التــوراة، وكــذلك جيتمعــون فيــه ويــصلون يف ؤوالــذي كــانوا يقــر

املوِضـُع ُيْقـَرُأ فيـه      : واِملـْدراسُ : "يف القـاموس احملـيط    ء  أعيادهم، كمـا جـا    
يف ، أي الـذي يقـرأ اليهـود فيـه تـوراهتم، و            "القرآُن، ومنه ِمْدراُس الَيُهودِ   

تمعـون  وُفْهُر اليهود بالضم موضُع ِمْدراِسـهم الـذي جي         "...:لسان العرب 
نعـون   ال ميأي أهنم كانوا زمـن الرسـول       ."ِإليه يف عيدهم يصلون فيه    

وقد استمر ذلـك يف عهـد اخللفـاء    . من َتَعُلم دينهم يف كنائسهم وُكُنِسهم     
 أخرج عبد الرزاق يف مصنفه عن علي بن أيب طالـب            فقد   الراشدين،

، قلنـا لعبـد     " كأهنم اليهود خرجوا من فهرهم     :أنه رأى قومًا سدلني فقال    "
صلون  وصف الذين ُيـ    ، أي أن عليًا     كنائسهم: الرزاق ما فهرهم قال   
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كـاليهود الـذين خيرجـون مـن ُكُنـِسهم بعـد أن يـؤدوا عبـادهتم                 " سدلني"
أي أن أهــل الذمــة كــانوا يتعلمــون دينــهم وطقــوس عبــادهتم يف ... فيهــا

، ومل تكن هلم مـدارس خاصـة         أو يف أماكن ملحقة هبا     ،كنائسهم وُكُنسهم 
   .باملعىن املعروف

هـو ممنـوع يف     وأما دليل منـع االخـتالط يف املـدارس األهليـة كمـا              
  :مدارس الدولة فهو

 :َقاَلـْت النِّـَساُء ِللنَِّبـيِّ       «: البخاري عن أيب سعيد اخلدري    روى   
 َفـَوَعَظُهنَّ   ، َفَوَعَدُهنَّ َيْوًما َلِقَيُهنَّ ِفيهِ    ،َغَلَبَنا َعَلْيَك الرَِّجاُل َفاْجَعْل َلَنا َيْوًما ِمْن َنْفِسكَ       

 َكـاَن َلَهـا   ْنُكنَّ اْمَرَأٌة ُتَقـدُِّم َثالَثـًة ِمـْن َوَلـِدَها ِإال     َما مِ :َل َلُهنَّ  َفَكاَن ِفيَما َقا   ،َوَأَمَرُهنَّ
 أي أن تعلـيم النـساء       .» َواْثَنَتـْينِ  : َفَقـالَ  ؟ َواْثَنَتْينِ : َفَقاَلْت اْمَرَأةٌ  ،ِحَجاًبا ِمْن النَّارِ  

 اكانوا يؤدوهنـ   الصالة   يم الرجال وليس خمتلطًا، حىت    كان مفصوًال عن تعل   
، وعندما خيرجون من املسجد ال خيرجون معًا خمتلطني،         يف صفوف منفصلة  

 حــىت ختــرج النــساء مث ني ينتظــر وأصــحابه املــصلبــل كــان الرســول 
  .خيرجون

 َيْمُكُث ِفـي   َكاَن ِإَذا َسلَّمَ   َأنَّ النَِّبيَّ   «البخاري عن أم سلمة     أخرج   
 ِلَكـْي َيْنُفـَذ َمـْن َيْنـَصِرُف ِمـْن      ، َأْعَلـمُ  َواُهللا،ى َفُنـرَ : َقـاَل اْبـُن ِشـَهابٍ   ،ًاَمَكاِنِه َيِسري 

 َفَيْنَصِرُف النِّـَساُء َفَيـْدُخْلَن      ،َكاَن ُيَسلِّمُ «: ويف رواية عنده أيضًا قالت    . »النَِّساِء
   .»ُبُيوَتُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن َيْنَصِرَف َرُسوُل اللَِّه 

  .وهكذا فإن التعليم جيب أن ال يكون خمتلطًا
وأما عدم اختصاص املدارس األهلية بطائفـة أو ديـن أو مـذهب              -

أو عنصر أو لون فـألن إقامـة املـدارس علـى هـذه األسـس مـن شـأهنا أن          
تؤدي إىل التأثري يف وحدة الدولة وتركيز الرتعات االنفـصالية، خـصوصًا            
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. وأن املدارس تلعب دورًا مهمـًا يف صـياغة عقليـات الطـالب ونفـسياهتم              
مثل هذه املدارس يف أواخـر الدولـة العثمانيـة معـول هـدم يف               وقد كانت   
ولذلك متنع هذه املدارس ملا ينتج عنها من ضرر وما تـؤدي       . جسم الدولة 

قاعدة الضرر وقاعدة الوسيلة إىل احلـرام       هو  إليه من حرام، أي أن الدليل       
  .حمرمة

 من الدعوة هذا فضًال عما ورد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية
بسبب العنصر أو " التمييز"، وعدم  تعارف الناس ونبذ العصبياتإىل
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الذي أخرجه  ، وقال صلوات اهللا وسالمه عليه يف احلديث]احلجرات[

َمْن َخَرَج ِمْن الطَّاَعِة َوَفاَرَق اْلَجَماَعَة َفَماَت َماَت « مسلم من طريق أيب هريرة،
ْو َيْدُعو ِإَلى َعَصَبٍة َأْو َيْنُصُر  َوَمْن َقاَتَل َتْحَت َراَيٍة ِعمِّيٍَّة َيْغَضُب ِلَعَصَبٍة َأ،ِميَتًة َجاِهِليًَّة

أمحد بإسناد صححه الزين عن أيب نضرة وأخرج  ،»َعَصَبًة َفُقِتَل َفِقْتَلٌة َجاِهِليٌَّة
:  يف وسط أيام التشريق فقالحدثين من مسع خطبة رسول اهللا : قال

 أال ال فضل لعريب على ، وإن أباكم واحد، أال إن ربكم واحد،أيها الناس
 وال ألمحر على أسود وال أسود على ،مي وال لعجمي على عريبأعج
  .غ رسول اهللا بلَّ:  إال بالتقوى، أبلغت؟ قالوا،أمحر

  .وهذه كلها هي أدلة هذه املادة

تعليم ما يلزم لإلنسان يف معترك احلياة فرض على الدولة أن           : ١٧٨املادة  
ائيـة   كـان أو أنثـى يف املـرحلتني االبتد   ًاتوفره لكل فرد ذكر   

فسح جمـال   تها أن توفر ذلك للجميع جمانًا، و      والثانوية، فعلي 
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  .التعليم العايل جمانًا للجميع بأقصى ما يتيسر من إمكانيات
دليلها أهنا من املصاحل واملرافق األساسية للنـاس، فـإن تعلـيم أفـراد              
الرعية ما يلزمهم ملعترك احلياة هو من املصاحل األساسية ففيه جلـب منفعـة    

مضرة، وهلـذا جيـب علـى الدولـة أن تـوفر هـذه املـصاحل بقـدر مـا                    ودفع  
وتوفر ما يلزم من أبناء الرعية القادرين علـى القيـام     يتطلب معترك احلياة،    

ومبا أن احلياة يف هذا العصر بني األمم قـد أصـبح فيهـا              . بأمر هذه املصاحل  
 التعليم االبتدائي والثانوي لألمة مبجموعهـا مـن الـضروريات ولـيس مـن             
الكماليات، لذلك كان تعليم كل فرد من أفراد الرعيـة مـا يلزمـه ملعتـرك              

 مــا دام مــن ة فرضــًا علــى الدولــةاحليــاة يف املــرحلتني االبتدائيــة والثانويــ
املصاحل األساسية، فوجب عليها أن تفتح من املدارس االبتدائيـة والثانويـة            

  ملعتـرك احليـاة    ما يكفي لكل من يريد من أفراد الرعية، وما يفي مبـا يلـزم             
 فداء األسـرى مـن الكفـار تعلـيم          قد جعل الرسول    ف جمانًا دون بدل،  

عشرة من أبناء املسلمني، وبدل الفداء هـو مـن الغنـائم، وهـي ممـا جعـل                  
للخليفة أن ينفقه يف مصاحل املسلمني، وهو دليـل علـى أن  اإلنفـاق علـى                 

  التعليم يكون دون بدل
 مــن منــه كــان فمــا املــصاحل، نمــ كــذلك فإنــه العــايل التعلــيم وأمــا

ــدائي    ــوفريه كــالتعليم االبت ــة ت الــضروريات كالطــب وجــب علــى الدول
 وهو مما أوجبه    ، ألن فيه جلب منفعة ودفع مضرة       جمانًا دون بدل   والثانوي

 كان منه من الكماليات كاآلداب فإن هلا أن تـوفره            ما ماأالشرع عليها، و  
  . إن وجد لديها مال

بتــدائي والثــانوي، وكــذلك مــا هــو مــن  وهكــذا فــإن التعلــيم اال
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الضروريات لألمة من التعليم العايل، كله ُيعد مـن املـصاحل الواجبـة علـى               
  .بيت املال دون بدل

هتيئ الدولة املكتبات واملختـربات وسـائر وسـائل املعرفـة يف            : ١٧٩املادة  
مواصـلة  يف غري املدارس واجلامعات لتمكني الـذين يرغبـون    

عـارف مـن فقـه وأصـول فقـه وحـديث            األحباث يف شـىت امل    
ــاء، ومــن       ــة وكيمي ــر وطــب وهندس ــن فك ــسري، وم وتف
اختراعات واكتشافات وغـري ذلـك، حـىت يوجـد يف األمـة             

  .حشد من اجملتهدين واملبدعني واملخترعني
 َعـْن   َوَمـْسُؤولٌ   َوُهـوَ  اِإلَمـاُم َراعٍ  «: الـسالم الصالة و دليلها قوله عليه    

مـا ال يـتم الواجـب    : ( وقاعـدة  عبد اهللا بن عمر   البخاري عن رواه   »َرِعيَِّتِه
فإن املكتبات واملختربات وسائر وسائل املعرفة هي من        ) إال به فهو واجب   

فهـو مـسؤول عنـها، وإذا       . شؤون األمة اليت جيب على اإلمام أن يرعاهـا        
وهذه الوسائل للمعرفة إن كانت ممـا ال يتـأتى          . قصر حياسب على تقصريه   

لفقه إال بتوفريه، أو ممـا ال يتـأتى إجيـاد االختـراع فيمـا          إجياد االجتهاد يف ا   
يلزم إلعداد القوى إال به، فإن توفريها فرض على اخلليفـة عمـًال بقاعـدة               

، وإن كانت مما يساعد علـى ذلـك         " إال به فهو واجب    ما ال يتم الواجب   "
ويسهل أمر االجتهاد واالختراع كانت داخلة يف رعاية الـشؤون ممـا هـو              

نافع، وحينئذ ال تكـون واجبـًا، فـإن كـان لـدى الدولـة مـال            من جلب امل  
ولذلك كله كانت هتيئة املكتبات واملخترعـات وسـائر         . قامت هبا وإال فال   

  .ه الدولة أن هتيئوسائل املعرفة مما على اإلمام أن يوفره، أي على
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 وال ميلـك أحـد      ،مينع استغالل التأليف للتعليم يف مجيـع مراحلـه        : ١٨٠املادة  
ًا كان أو غري مؤلف حقوق الطبع والنشر إذا طبع الكتـاب            مؤلف

 أما إذا كان أفكارًا لديه مل تطبع ومل تنشر فيجـوز لـه أن               .ونشره
  .يأخذ أجرة إعطائها للناس كما يأخذ أجرة التعليم

ــم       ــة العل ــيم، وإباح ــى التعل ــرة عل ــذ األج ــواز أخ ــو ج ــها ه دليل
  مـن قـول الرسـول      أما جـواز أخـذ األجـرة علـى التعلـيم فثابـت            . للناس
:» البخــاري عــن ابــن  رواه» َعَلْيــِه َأْجــًرا ِكَتــاُب اِهللاِإنَّ َأَحــقَّ َمــا َأَخــْذُتْم 

ــاس ــضًا    ،عب ــى تعليمــه، وأي ــاب أوىل أن تؤخــذ األجــرة عل ــريه مــن ب  فغ
ثابــت مــن جعــل الرســول فــداء األســري مــن أســرى بــدر تعلــيم عــشرة  

أليف هــو كتابــة  والتــ. مــن أبنــاء املــسلمني، فهــو اســتئجار للتعلــيم     
ــه شــفوياً   ــًا فهــو مثــل إلقائ ــا . العلــم، أي إعطــاء العلــم مكتوب فــالعلم إم

ــش  ــاس باملـ ــى للنـ ــا   ـأن يعطـ ــة، ويف كلتـ ــى بالكتابـ ــا أن يعطـ افهة وإمـ
ــذ   ــان أخ ــالتني ك ــائزاً  احل ــه ج ــرة علي ــه إذا .  األج ــتعلم  أولكن ــي للم لق

ــه     ــًا ل ــتعلم ملك ــيت أخــذها امل ــة ال ــة صــارت املعرف ــفاهًا أو كتاب ــه. ش  فل
ــه احلــق يف أخــذ     ــة، ول احلــق يف إلقــاء هــذا العلــم لغــريه شــفاهًا أو كتاب

ــه ــرة علي ــدر مل    . األج ــدى أســرى ب ــة ل ــراءة والكتاب ــوا الق ــذين تعلم فال
ــار       ــذوها، وص ــيت أخ ــرة ال ــوى األج ــديهم س ــق ل ــيهم أي ح ــق ملعلم يب
ــأجرة مــن غــري     ــة ب ــراءة والكتاب ــتعلمني أن يعلمــوا غريهــم الق هلــؤالء امل

ــ  ــيهم، وم ــق  إذن معلم ــيهم أي ح ــون ملعلم ــري أن يك ــإن  . ن غ ــضًا ف وأي
العلـم مـن حيـث هـو مبـاح، ومعـىن إباحتـه هـو أن يكـون أخـذه جـائزًا            

ه، مــيلكــل النــاس، ومبــاح أخــذ األجــرة عليــه مــن كــل مــن يباشــر تعل  
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ومــن هنــا كانــت . ولــيس مــن املعلــم الــذي علمــه يف األصــل فحــسب 
ــا     ــذي علمه ــست هــي ملــك ال ــا، ولي ــامل هب ــة ملــك الع فحــسب، املعرف

وهي ملك العامل هبـا مـا دامـت عنـده فلـه أن يأخـذ أجـرة علـى تعليمهـا                      
ــا      ــأن علمه ــه ب ــإذا خرجــت من ــريه باجملــان، ف ــا لغ ــه أن يعلمه ــريه، ول لغ
ــة      ــاس بأي ــلها للن ــق، أو أوص ــا يف الطري ــدث هب ــة، أو حت ــرد أو جلماع لف
وســيلة صــارت مباحــة جلميــع النــاس عمــًال بأدلــة إباحــة العلــم العامــة،  

ــن  ــشاء   وصــار مل ــن ي ــا مل ــة أن يعطيه ــردًا أو مجاع ــذها ف ــواء أذن ، أخ  س
ــأذن، ســخط أم رضــي  ــه . صــاحبها الــذي علمهــا أم مل ي وهــذا دليــل أن

ــه أخــذ       ــده ل ــا دام عن ــو م ــم، فه ــه عل ــأليف ألن ال ميلــك أحــد حــق الت
ــن      ــيلة م ــة وس ــة بأي ــفاهًا أو كتاب ــاس ش ــاه للن ــإذا أعط ــه، ف ــرة علي األج

ــاس، و    ــع الن ــًا جلمي ــار مباح ــائل ص ــد أن   الوس ــل واح ــًا لك ــار مباح ص
ــه    ــى تعليم ــرة عل ــذ األج ــريه وأن يأخ ــه لغ ــأليف  . يعلم ــق الت ــل ح فجع

ــاح   ــرمي للمب ــو حت ــف ه ــإذن،    :للمؤل ــذه إال ب ــع أخ ــم يف من ــرمي للعل  حت
ــإذن   ــأجرة إال ب ــع تعليمــه ب ــه يف من ــذلك ؛وحتــرمي ألخــذ األجــرة علي  ول

  .ال جيوز أن ميلك أحد حق التأليف
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  ارجيةـياسة اخلـالس
السياسة هي رعاية شؤون األمـة داخليـًا وخارجيـًا، وتكـون      : ١٨١ املادة

فالدولة هي اليت تباشر هذه الرعايـة       . من قبل الدولة واألمة   
  .عمليًا، واألمة هي اليت حتاسب هبا الدولة

 وهذا التعريف عام عنـد مجيـع النـاس،          ،هذه املادة تعريف للسياسة   
ريف العقل وتعريـف    فهو كتع . إذ هو وصف لواقع السياسة من حيث هي       

الصدق وتعريف السلطان، وغري ذلك من املعاين الـيت هـي واقـع موجـود        
 ألنـه واقـع مـدرك، وإمنـا     ؛عند مجيع البـشر مبعـىن واحـد ال خيتلفـون فيـه            

وفوق ذلك فهو معناها اللغوي يف مادة ساس يسوس         . خيتلفون يف أحكامه  
الرعية سياسـة  وسست (سياسة مبعىن رعى شؤونه، قال يف القاموس احمليط  

وأيـضًا فـإن    . وهذا هو رعايـة شـؤوهنا بـاألوامر والنـواهي         ) أمرهتا وهنيتها 
األحاديث الواردة يف عمل احلاكم، والواردة يف حماسبة احلاكم، والـواردة          
يف االهتمام مبصاحل املسلمني يستنبط مـن جمموعهـا هـذا التعريـف، فقولـه         

:       طريق معقل بن يـسار    يف احلديث املتفق عليه، واللفظ للبخاري من  :
 .»ِةنَّـ َج الْ َةَحـ اِئ رَ ْدِجـ  يَ ْم ِلـ  الَّ إِ ِهِحْصُنـ ا بِ َهـ ْطِح يُ ْمَلَف ًةيَِّع رَ  اهللاُ َيْسَتْرِعيِه ٍدْب عَ ْنا مِ َم«

 َمرَّ َحـ الَّ ِإْمُه َلاٌش َغَوُه َووُتُمَي َفَنيِمِلْسُم اْلَن ِمًةيَِّعي َرِل َياٍل وَ ْنا مِ َم «:وقوله  
 ، َفَمْن َعَرَف َبِرئَ   ،َسَتُكوُن ُأَمَراُء َفَتْعِرُفوَن َوُتْنِكُرونَ    «:وقوله  » َةنَّ اجلَّ ِهْيَل عَ اُهللا

»  َمـا َصـلَّْوا     ال : َقـالَ  ؟ ُنَقـاِتُلُهمْ   َأَفـالَ  : َقاُلوا ، َوَلِكْن َمْن َرِضَي َوَتاَبعَ    ،َوَمْن َأْنَكَر َسِلمَ  
 اِهللا َفَلـْيَس ِمـَن      َهمُُّه َغْيرُ َمْن َأْصَبَح وَ  َو «:وقوله   .رواه مسلم عن أم سلمة    

 املـستدرك  رواه احلـاكم يف »  َوَمْن َلْم َيْهَتمَّ ِلْلُمْسِلِمَني َفَلْيَس ِمـْنُهمْ      ،اِهللا ِفي َشْيءٍ  
َباَيْعُت َرُسوَل  «: وعن جرير بن عبد اهللا قال      . عنه عن ابن مسعود رضي اهللا    
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وعن متفق عليه   »  َوالنُّْصِح ِلُكلِّ ُمْسِلمٍ   ،َكاِة َوِإيَتاِء الزَّ  ،ِة ِإَقاِم الصَّال  : َعَلى   اِهللا
 َفـَشَرَط   ،ِم ُأَباِيُعـَك َعَلـى اِإلْسـال      : ُقْلتُ َأَتْيُت النَِّبيَّ   «: جرير بن عبد اهللا قال    

 سواء مـا  ،فهذه األحاديث كلها.  رواه البخاري» َوالنُّْصِح ِلُكلِّ ُمـْسِلمٍ   :َعَليَّ
 مـا   م ما يتعلق باألمة حتاسـب احلـاكم، أ        ميتعلق باحلاكم يف تولية احلكم، أ     

يتعلق باملسلمني بعضهم مع بعض مـن االهتمـام بـصاحلهم والنـصح هلـم،                
كلها يستنبط منـها تعريـف الـسياسة، بأهنـا رعايـة شـؤون األمـة فيكـون                  
تعريف السياسة الذي عرفته هذه املادة تعريفًا شرعيًا مستنبطًا مـن األدلـة             

  .الشرعية
وز ألي فرد، أو حزب، أو كتلـة، أو مجاعـة، أن تكـون    ال جي: ١٨٢املادة  

والعالقـة  . هلم عالقة بأي دولة مـن الـدول األجنبيـة مطلقـاً           
بالدول حمصورة بالدولة وحدها، ألن هلا وحدها حق رعايـة          

وعلـى األمـة والتكـتالت أن حتاسـب         . شؤون األمـة عمليـاً    
  .الدولة على هذه العالقة اخلارجية

ــه   ــها قول ــ «:دليل ــَواُم َراٍعاِإلَم ــْسُؤوٌل  َوُه ــهِ َوَم ــْن َرِعيَِّت رواه »  َع
والـشرع أعطـى مباشـرة رعايـة الـشؤون           .البخاري عن عبد اهللا بن عمر     

 فال حيل للرعية أن تقوم بعمل احلـاكم    ؛عمليًا رعاية إلزامية للحاكم وحده    
وال حيل ألحد من املسلمني أن يقوم بعمل احلاكم إال بتوليـة شـرعية، إمـا                

ن الناس إن كان خليفة، وإما بتولية مـن اخلليفـة، أو مـن جعـل لـه                ببيعة م 
 ال بالبيعة، وال بتولية     أما من مل يولَّ   . اخلليفة حق التولية من معاونني ووالة     

خليفة، فال حيـل أن يقـوم بـشيء مـن مباشـرة رعايـة شـؤون األمـة ال يف                     
  .الداخل وال يف اخلارج
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لـدليل، ومـن حيـث      وهنا ال بد من توضيح هذا احلكم من حيـث ا          
أمـا الـدليل فـإن الـسلطان قـد جعلـه            . الواقع الذي ينصب عليـه الـدليل      

يقـول  .  وجعل سياسة النـاس للحكـام فحـسب        ،الشرع للحاكم فحسب  
 َفِإنَُّه َلـْيَس َأَحـٌد ِمـْن النَّـاِس     ،َمْن َكِرَه ِمْن َأِمِريِه َشْيًئا َفْلَيْصِبْر َعَلْيهِ      «:الرسول  

متفـق عليـه مـن      »  َمـاَت ِميَتـًة َجاِهِليَّـةً      َطاِن ِشـْبًرا َفَمـاَت َعَلْيـِه ِإالَّ       َخَرَج ِمْن السُّلْ  
 فهـو إذن    ،فجعل اخلروج عليه خروجـًا مـن الـسلطان         .حديث ابن عباس  

َكاَنــْت َبُنــو ِإْســَراِئيَل «: ويقــول الرســول. الــذي ميلــك الــسلطان ال غــريه
»  َوَسَيُكوُن ُخَلَفـاءُ   ، َوِإنَُّه ال َنِبيَّ َبْعِدي    ، َخَلَفُه َنِبيٌّ   ُكلََّما َهَلَك َنِبيٌّ   ،َتُسوُسُهْم اَألْنِبَياءُ 

معناه إنكـم أيهـا املـسلمون تـسوسكم        و .متفق عليه من حديث أيب هريرة     
ومفهوم هذا أن غـري األمـري ال يكـون       . ن من يسوس املسلمني   فعّي. اخللفاء
اسـة الرعيـة    فهذا دليل على أن سي    .  وأن غري اخللفاء ال يسوسون     ،سلطانًا

 هـو أنـه     وأيضًا فإن عمـل الرسـول       . إمنا هي للحاكم وال تكون لغريه     
كان حيصر السلطان والقيام بسياسة الناس به بوصفه رئيس دولـة، وكـان          
هو الذي يويل من يقوم بعمل من أعمال الـسلطان أو مـن أعمـال سياسـة             

 فــوىل مــن يقــوم مقامــه يف املدينــة حــني كــان خيــرج لغــزوة مــن . الرعيــة
الغزوات، ووىل الوالة والقضاة وجباة األموال ومن يقومون مبـصلحة مـن            

فهـذا كلـه دليـل علـى        . املصاحل كتوزيع املياه وخرص الثمار وغـري ذلـك        
حصر السلطان وحصر سياسـة النـاس باحلـاكم، أي باخلليفـة ومـن يوليـه            

والـسلطان هـو رعايـة شـؤون النـاس          . اخلليفة، باألمري ومن يوليـه األمـري      
هـي  " تـسوسهم " إلزامية، وسياسة الرعية الواردة يف قـول الرسـول           رعاية

وبناء على هذا فإن رعاية شؤون الناس       . رعاية شؤون الناس رعاية إلزامية    
رعاية إلزامية، أي القيام مبـسؤولية احلـاكم حمـصورة باحلـاكم، فـال جيـوز                



 ١٨٣

ألن الـشرع أعطـى الـسلطان وأعطـى سياسـة           . لغريه أن يقوم هبـا مطلقـاً      
فـإذا قـام بأعمـال احلكـم والـسلطان          . س للخليفة وملن يوليـه اخلليفـة      النا

وتوىل سياسة الناس أي فرد غري اإلمام وغري من واله كان فعله هذا خمالفًا              
للشرع فكان باطًال، وكل تصرف باطل فإنه يكـون حرامـًا، ومـن هنـا ال            

قـوم  حيل ألحد غري اخلليفة، وغري من يوليه اخلليفـة، أي غـري احلـاكم أن ي               
بأي عمل من أعمال احلكم والـسلطان، فـال يقـوم برعايـة شـؤون النـاس        
رعاية إلزامية، أي ال يسوس الناس، ألن هذا هو عمـل احلـاكم وال جيـوز                

  .لغريه أن يقوم به
هذا من حيث الدليل، أما من حيث الواقع فإن القيام برعاية بعـض             

. م الـدميقراطي  الشؤون من قبل مجاعة رعاية إلزامية هو من مفـاهيم احلكـ           
فإن احلكم الدميقراطي مؤسـسات، أعالهـا الـوزارة أي احلكومـة، ولكـن             
يوجد غريها من يقوم برعاية بعض الشؤون رعايـة إلزاميـة، أي مـن يقـوم            

فنقابـة احملـامني تقـوم      . فهناك النقابات مـثالً   . باحلكم يف ناحية من النواحي    
اميـة فيكـون هلـا الـسلطان        برعاية شؤون احملامني يف مهنة احملاماة رعاية إلز       

 وتوقـع علـيهم   ،عليهم يف شؤون معينة، فهـي الـيت تعطـيهم إذنـًا باحملامـاة            
عقوبـات، وجتعــل هلــم صـندوق تقاعــد، وغــري ذلـك مــن أعمــال احلكــم    

 وأمرها نافذ كـأمر الـوزارة   ،والسلطان اليت تتوالها الدولة يف مهنة احملاماة  
 فهـذا هـو الواقـع       ،نقابـات  وكذلك نقابة األطبـاء وسـائر ال       ،سواء بسواء 

 فإن بعـض  ،أما بالنسبة للخارج. الذي يسلط عليه الدليل بالنسبة للداخل  
 ،الدول الدميقراطية جتعل للحزب املعارض حق االتصال بالـدول األخـرى       

وجتعل له صالحية مفاوضات تلك الدول وهو خارج احلكم، وله االتفاق           
ينـه وبـني دولتـه لينفـذها      مع الدول األخرى على أمور تتعلق بالعالقـات ب        



 ١٨٤

فهذا أيضًا هو الواقع الذي يسلط عليه الدليل بالنسبة        . حني يستلم احلكم  
  .للخارج

فهذا الواقع وهو قيام بعض املؤسسات من النـاس كالنقابـات مـثًال             
برعاية بعض الشؤون رعاية إلزامية يف الـداخل، وقيـام بعـض املؤسـسات              

اية بعض الـشؤون رعايـة إلزاميـة        ة مثًال برع  يمن الناس كاألحزاب السياس   
ألن الــسلطان والقيــام بــسياسة . يف اخلــارج، ال جيــوز يف اإلســالم مطلقــًا

الناس إمنا أعطي للخليفة أو لألمري، أو ملن يوليه اخلليفة أو األمري، فال حيل              
  .لغريه أن يباشره ولو يف مسألة واحدة، ملخالفة ذلك للشرع

عاية إلزامية والية علـى النـاس،    وأيضًا فإن مباشرة رعاية الشؤون ر     
والوالية عقد ال بد أن يتم بني اثنني، إما بني األمة واخلليفـة أو بـني األمـة                  

. واألمري الذي أمرته، وإما بني اخلليفة ومن يوليه أو بني األمري ومـن يوليـه      
ومن يباشر رعاية الشؤون مـن غـري عقـد واليـة فمباشـرته باطلـة، وكـل                  

 خالف، فكانت مباشرة رعاية الشؤون رعايـة        تصرف باطل فهو حرام بال    
إلزامية باطلة، ومن هنا حيـرم علـى األحـزاب الـسياسة وعلـى األفـراد يف           
األمة أن تكون هلم عالقة بأية دولة أجنبية فيهـا ممـا يعتـرب مباشـرة لرعايـة                  

  .شأن من شؤون األمة رعاية إلزامية، وهذا هو دليل هذه املادة

ر الواسطة، ألن الطريقة من جـنس الفكـرة فـال           الغاية ال ترب  : ١٨٣املادة  
والوســيلة . يتوصــل بــاحلرام إىل الواجــب وال إىل املبــاح   

  .السياسية ال جيوز أن تناقض طريقة السياسة
جعل ملعاجلة مشاكل الناس أحكامًا كالبيع إن اهللا تعاىل قد 

 وغري ذلك، وجعل لتنفيذ هذه املعاجلات بني الناس واإلجارة والشركة



 ١٨٥

. مًا أخرى، كعقاب الغاش بالبيع تعزيرًا، وقطع يد السارق حدًاأحكا
 وكذلك جعل ملعاجلة املشاكل اليت حتصل بني الدولة اإلسالمية والدول

 واملستأمن، وأحكام دار احلرب، وأحكام الكافرة أحكامًا كأحكام املعاهد
وجعل لتنفيذ هذه . تبليغهم الدعوة على وجه يلفت النظر، وغري ذلك

ام أحكامًا أخرى، كحفظ دم املستأمن وماله مثل حفظ دم املسلم األحك
ر قبل تبليغهم الدعوة على وجه يلفت النظر، افوماله، وكتحرمي قتال الك

ولذلك ال يتوصل للنصر . فالطريقة يف اإلسالم أحكام شرعية. وهكذا
فكما أن الغاية جيب أن تكون مما . بالغدر، وال يتوصل للفتح بنقض العهد

به الشرع كذلك جيب أن يكون ما يوصل إىل هذه الغاية مما أجازه أتى 
ألن الغاية والواسطة كل منهما فعل العبد، والذي جيعل هذا . الشرع

الفعل مباحًا أو ممنوعًا هو الدليل الشرعي وليس النتائج اليت تنتج عنه وال 
& Èβr: الغاية اليت يهدف إليها ألن اهللا يقول uρ Ν ä3ôm $# Ν æη uΖ ÷t/ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª! $#  

و مبا توصل إليه هذه األعمال، أ ال مبا نتج عن األعمال، ]٤٩املائدة [
فيكون حكم الواسطة كحكم الغاية هو الدليل الشرعي، أي أن كون 
الدليل الشرعي هو الذي يقرر إباحة الغاية أو حترميها دليل على أن الغاية 

 كان الدليل الشرعي قد جاء ا أي ال جتعلها مباحة إذ،ال تربر الواسطة
مباحة ألن غايتها مباحة أو واجبة أو  الواسطة ولذلك ال جتعل. بتحرميها

 بل تكون مباحة إذا ،مندوبة، أو ألن غايتها فيها نفع أو خري أو نصر
ر بأحكام سيَُّتأي جيب أن . أباحها الشرع وحمرمة إذا حرمها الشرع

ب أن يسري بالشرع، وأن ألن كل فعل من أفعال املسلم جي. الشرع
 الشارع خطاب هو الشرعي احلكم تعريف ألن .يكون وفق حكم شرعي

 .شرعي حكم وفق املسلم أفعال مجيع تكون أن العباد، فيجب بأفعال املتعلق



 ١٨٦

صحيح . املسلمون ويستنكرون قاعدة الغاية تربر الواسطة ينكر هنا ومن
يلة املوصلة للغاية أن اإلسالم قد استنبط من أدلته قواعد أعطت الوس

كل : (ومثل قاعدة) الوسيلة إىل احلرام حرام: (حكم الغاية، مثل قاعدة
). فرد مباح إذا أوصل إىل ضرر حرم ذلك الفرد وبقي الشيء مباحًا

ولكن هذا إذا كانت ) ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب: (ومثل قاعدة
ا الغاية إن كانت  حتله، أو فرضًا، أما إن كانت حرامًا فالةالوسيلة مباح
ومن هنا كانت الغاية ال تربر الواسطة، . ، بل تبقى حرامًاةفرضًا أو مباح

وعلى هذا . أي الغاية الواجبة أو املباحة ال جتعل الواسطة احملرمة مباحة
  .وضعت هذه املادة وكان ذلك دليلها

وة املناورات السياسية ضرورية يف الـسياسة اخلارجيـة، والقـ         : ١٨٤املادة  
  .فيها تكمن يف إعالن األعمال وإخفاء األهداف

إن هذه املادة من املباحـات الـيت جعلـت لـرأي اإلمـام واجتـهاده،                
واملناورة السياسية هي أعمال تقوم هبا الدولة قاصدة غايات غري الغايـات             

 فمـن ذلـك   ، يقوم هبذه املنـاورات  اليت تظهر من القيام بالعمل، وكان       
 ، يف أواخر السنة األوىل وأوائل الـسنة الثانيـة للـهجرة      السرايا اليت قام هبا   

فإن هذه السرايا يدل ظاهرها على أن الرسول كـان يريـد غـزو قـريش،                
لكن احلقيقة أنه كان يريد إرهاب قريش، وجعـل قبائـل العـرب األخـرى               

والدليل على ذلك هـو أن      . تقف حمايدة يف اخلصام الدائر بينه وبني قريش       
وهي ليست  . قليلة العدد، ستني، أو مايتني، أو ثالمثائة      هذه السرايا كانت    

أعدادًا كافية لقتال قريش، وأنه مل يقاتل قريشًا فيها كلها، وكـل مـا نـتج                
عنها عقد معاهـدات مـع بعـض قبائـل العـرب، كمحالفتـه لـبين ضـمرة،                  



 ١٨٧

 مكـة  إىل للهجرة ادسةالس السنة يف ومن ذلك ذهابه  . وموادعته لبين مدجل  
وجود حالة احلـرب الـيت بينـه وبـني قـريش           مع ذلك وإعالنه احلج قاصدًا

وصـول  الفإن القصد من تلك الرحلـة هـو         . اليت تقع الكعبة حتت سلطاهنا    
إذ بلغـه أن خيـرب وقـريش يتفاوضـان          . إىل مهادنة قريش، ليـضرب خيـرب      

والدليل على أن هذه مناورة هـو أنـه رضـي أن            . لالتفاق على غزو املدينة   
ظفر باهلدنة، وأنـه بعـد رجوعـه بأسـبوعني غـزا خيـرب            يرجع ومل حيج حني     

والقوة اليت يف هذه املناورات     . فهذه كلها مناورات سياسية   . وقضى عليها 
أن األعمال اليت يقام هبا كمناورة تكون معلنـة وظـاهرة، ولكـن الغايـات               

  . منها تكون خفية، فقوهتا يف إبراز األعمال وإخفاء األهداف

 كـشف جـرائم الـدول، وبيـان خطـر الـسياسات             اجلرأة يف : ١٨٥املادة  
 وحتطــيم الشخــصيات ،الزائفــة، وفــضح املــؤامرات اخلبيثــة

  .املضللة، هو من أهم األساليب السياسية
 قد  والرسول ،هذه املادة من األساليب، وهي من املباحات

كشف جرمية بين قريظة يف نقضهم العهد يوم األحزاب، وحني هامجته 
قتل آخر يف الشهر احلرام،  بن جحش بأسر رجلني، وقريش لقيام عبد اهللا

، ن حممدًا وأصحابه استحلوا الشهر احلرام، وسفكوا فيه الدمإوقالت 
 حني هامجته قريش بذلك أنزل اهللا ،وأخذوا األموال، وأسروا الرجال

، قال  يف فتنة املسلمني عن دينهمةـياستها الزائفـآيات يندد فيها بستعاىل 
 y7tΡθ :تعاىل è= t↔ ó¡o„ Ç⎯tã Ìöκ ¤¶9$# ÏΘ#t ys ø9$# 5Α$ tF Ï% ÏμŠÏù ( ö≅è% ×Α$ tFÏ% ÏμŠ Ïù × Î6x. ( <‰ |¹uρ ⎯ tã 
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 ١٨٨

 ليلقوا صـخرة عليـه       على الرسول    ين النضري وحني تآمر يهود ب   
        ول فـضح الرسـ     وهو جـالس إىل جنـب جـدار      ،مـؤامراهتم هـذه 

 إَلـى َبِنـي     َخـَرَج َرُسـوُل الّلـِه       « : َقاَل اْبُن إْسـَحاقَ    . عليها وأجالهم جزاءً 
ِني َعاِمٍر الّلـَذْيِن َقَتـَل َعْمـُرو ْبـُن ُأَمّيـَة            الّنِضِري َيْسَتِعيُنُهْم ِفي ِدَيِة َذْيِنك اْلَقِتيَلْيِن ِمْن بَ       

 َعَقـَد َلُهَمـا، َكَمـا َحـّدَثِني َيِزيـُد ْبـُن       الّضْمِرّي، ِلْلِجَواِر اّلِذي َكاَن َرُسوُل الّلـِه      
 الّلـِه   َفَلّما َأَتاُهْم َرُسولُ  . َوَبْيَن َبِني َعاِمرٍ  َعْقٌد َوِحْلفٌ      ، َوَكاَن َبْيَن َبِني الّنِضري    ُروَماَن
       ُنِعيُنـك َعَلـى َمـا       ، َنَعـْم َيـا َأَبـا اْلَقاِسـمِ        : َيْسَتِعيُنُهْم ِفي ِدَيِة َذْيِنك اْلَقِتيَلْيِن َقـاُلوا 

إّنُكْم َلْن َتِجُدوا الّرُجـَل     :  َبْعُضُهْم ِبَبْعِض َفَقاُلوا   َتَعْنت ِبَنا َعَلْيِه ُثّم َخال    َأْحَبْبت ِمّما اسْ  
 َفَمـْن  - إَلى َجْنِب ِجـَداٍر ِمـْن ُبُيـوِتِهْم َقاِعـدٌ    َوَرُسوُل الّلِه -ِه َعَلى ِمْثِل َحاِلِه َهذِ  

َرُجٌل َيْعُلو َعَلى َهَذا اْلَبْيِت َفُيْلِقي َعَلْيِه َصْخَرًة َفُيِرُحيَنا ِمْنُه؟ َفاْنَتَدَب ِلَذِلَك َعْمُرو ْبـُن           
 َفـَأَتى   ...ْلِقَي َعَلْيـِه َصـْخَرًة َكَمـا َقـالَ         َفَصِعَد ِليُ  ، َأَنا ِلَذِلكَ  : َفَقالَ ، َكْعبٍ َجّحاِش ْبنُ 

 ... اْلَخَبُر ِمْن الّسَماِء ِبَما َأَراَد اْلَقْوُم َفَقاَم َوَخَرَج َراِجًعا إَلى اْلَمِديَنةِ           َرُسوَل الّلِه   
  .»مث أجالهم  ...َحْرِبِهْم َوالّسْيِر إَلْيِهْمِؤ ِل ِبالّتَهيَُّوَأَمَر َرُسوُل الّلِه 
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  . الشخصيات املضللة

   وهذه هي أدلة املادة

يعتــرب إظهــار عظمــة األفكــار اإلســالمية يف رعايــة شــؤون  : ١٨٦املــادة 
  . من أعظم الطرق السياسيةاألفراد واألمم والدول

هذه املادة مما جيب على الدولة أن تقوم به، فهو فرض وليس 
وذلك أن الواجب على الدولة أن تبلغ الدعوة على وجه يلفت . مباحًا
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وال . هم، ولذلك تكون قيدًا للتبليغ، وكلمة املبني وصف مف]العنكبوت[

 إال بإظهار عظمة األفكار  على وجه يلفت النظريتأتى تبليغ الدعوة
ومن عظمة األفكار اإلسالمية معاملة الدولة اإلسالمية للذمي . اإلسالمية

واملستأمن واملعاهد، وكون احلاكم منفذًا للشرع ال متسلطًا على الناس، 
فكما جتب عليها حماسبته جتب . انضباط تاموكون األمة حتاسب احلاكم ب

وتتمتع حبق . عليها طاعته ولو ظلم، وحيرم عليها أن تطيعه يف معصية
ويتساوى . الثورة متتعًا تامًا، وجيب عليها أن تثور إذا رأت كفرًا بواحًا

فيها احلاكم واحملكوم يف كل شيء، وتشكو احلاكم كما تشكو أي فرد 
وتشكوه لقاضي املظامل إذا خالف الشرع يف يف احلقوق أمام أي قاض، 

قيامه باحلكم، إىل غري ذلك من األفكار، فإنه جيب إظهارها وإبراز العظمة 
اليت فيها حىت تربز عظمة اإلسالم، وحىت تكون، بتبليغه على وجه يلفت 

وإظهارها ليس من األساليب السياسية وإمنا هو من الطرق . النظر
  .السياسية

لشرعي أن قتال الكفار قتاًال فعليًا ال جيوز إال بعـد           على أن احلكم ا   
 املـرادي عن فـروة بـن مـسيك        أخرج الطرباين يف الكبري     تبليغهم الدعوة،   

َيا َرُسوَل اللَِّه ُأَقاِتُل ِبَمْن َأْقَبَل ِمـْن َقـْوِمي َمـْن            :  َفُقْلتُ ،َأَتْيُت َرُسوَل اللَِّه    : َقاَل
ِم َفـِإْن َأَبـْوا   ْدُعُهـْم ِإَلـى اِإلْسـال   ا: ا َأْدَبـَر َدَعـاُه، َفَقـالَ   َفَلمَّـ ، "َنَعْم"«:َأْدَبَر ِمْنُهْم؟ َقالَ  

 اِهللا وُلُسـ َر َلاَتـ َق اَم«: قالوعن ابن عباس  .وأخرج حنوه الترمذي  ، »َفَقاِتْلُهْم
 وكـل هـذا دليـل      . أخرجه الدارمي وأمحد واحلاكم   . »ْماُهَعَد ىتََّح مًاْوَق

وحــىت تــتم الــدعوة إىل . ســالم قبــل القتــالعلــى وجــوب الــدعوة إىل اإل
ومـن هنـا كـان      . اإلسالم ال بد من تبليغهم الدعوة على وجه يلفت النظر         
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إظهار عظمة األفكار اإلسالمية فرضًا ألنـه بـه حيـصل التبليـغ علـى وجـه                 
  .فهو من أحكام الطريقة وليس من األساليب. يلفت النظر

سـالم يف قـوة شخـصية دولتـه،         مة هـي اإل   القضية السياسية لأل  : ١٨٧املادة  
  .وإحسان تطبيق أحكامه، والدأب على محل دعوته إىل العامل

معىن كلمة القضية السياسية هو األمر الذي يواجه الدولة واألمة 
وقد يكون هذا األمر عامًا . وحيتم عليها القيام مبا يتطلبه من رعاية شؤون

 كذلك قضية فيكون هو القضية السياسية، وقد يكون خاصًا فيكون
. سياسية وقد يكون جزءًا من أمر فيكون حينئذ مسألة من مسائل القضية

فمثًال األمر الذي يواجه األمة اإلسالمية وحيتم عليها القيام مبا يتطلبه من 
رعاية شؤون هو إعادة اخلالفة إىل الوجود، فيكون هذا هو القضية 

الد القفقاس، هي السياسية، وما عداه من قضايا كقضية فلسطني وقضية ب
مسائل يف هذه القضية، وإن كانت من األمور اليت تواجه األمة اإلسالمية 

وحني تقوم . وحتتاج إىل رعاية شؤون، ولكنها جزء من إعادة اخلالفة
الدولة اإلسالمية فإن قضيتها السياسية هي تطبيق اإلسالم يف الداخل، 

قضيتها السياسية هي ومحل دعوته للخارج، فإذا استقر هلا املقام صارت 
ما ذكر يف املادة، فإذا أحسنت تطبيق اإلسالم وقويت شخصيتها دوليًا 
تصبح القضية السياسية هلا هي محل الدعوة اإلسالمية إىل العامل، حىت 

فالقضية السياسية هي ما يواجه الدولة . يظهر اهللا اإلسالم على الدين كله
فيجب . وجب الشرع القيام هبامة اليت يهواألمة من األمور األساسية امل

أن تعمل الدولة للقيام هبا حسب ما يتطلبه الشرع بشأهنا، وهذا ال حيتاج 
. إىل دليل ألنه من مجلة تطبيق أحكام الشرع على األمور اليت حتدث
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وقد كانت . حتدثاليت وهلذا ختتلف القضية السياسية باختالف األمور 
يف دور الدعوة هي إظهار  وهو يف مكة القضية السياسية للرسول 

إن قومك قد  ": اإلسالم، ولذلك فإن أبا طالب حني قال للرسول
بق علي وعلى أ ف،كذا وكذا، للذي كانوا قالوا لهجاءوين فقالوا يل 

ظن الرسول أنه قد بدا لعمه ما " نفسك، وال حتملين من األمر ما ال أطيق
ل له رسول اهللا ، وأنه ضعف عن نصرته، فقاهبدا، وأنه خاذله ومسلم

:» َكُرْت َأْنى َأَلي َعاِرَسي َي ِفَرَمَقاْلي َويِنِمي َي ِفَسْموا الشَُّعَض َوْو َلاِهللا َو،مُّا َعَي 
فهذا .  سرية ابن هشام»ُهُتْكَرا َت َمُهوَن ُدَكَلْه َأْو َأ اُهللاُهَرِهْظى ُيتَّ َحَرْما اَألَذَه

كانت يف هذا الوقت  ل الكالم يدل على أن القضية السياسية للرسو
 عدة وحني كان يف املدينة وأقام الدولة واشتبك يف معارك. إظهار اإلسالم

مع العدو الرئيسي رأس الكفر حينئذ قريش ظلت القضية السياسية له 
 هار اإلسالم، ولذلك فإنه هي إظ إىل احلج قبل أن يصل هيف طريق 

 فقد قال له رجل ،ربهإىل احلديبية بلغه أن قريشًا مسعت به وخرجت حل
قد مسعت مبسريك فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور : "من بين كعب

فقال الرسول " ونزلوا بذي طوى يعاهدون اهللا ال تدخلها عليهم أبدًا
:» َماَذا َعَلْيِهْم َلْو َخلَّْوا َبْيِني َوَبْيَن َساِئِر ، َلَقْد َأَكَلْتُهْم اْلَحْرُب!َيا َوْيَح ُقَرْيٍش 
 ِإنِّي ال َأَزاُل ُأَجاِهُدُهْم َعَلى الَِّذي ، َواللَِّه؟َفَماَذا َتُظنُّ ُقَرْيٌش«: إىل أن قال» نَّاِسال

رواه أمحد عن املسور » َبَعَثِني اللَُّه َلُه َحتَّى ُيْظِهَرُه اللَُّه َلُه َأْو َتْنَفِرَد َهِذِه السَّاِلَفُة
ا عن املوت أي حىت والسالفة صفحة العنق وكىن بانفرادهومروان 
فالقضية السياسية يف احلالتني واحدة، إال أنه يف احلالة األوىل أظهر . أموت

التصميم على الدعوة لإلسالم حىت يظهره اهللا، ويف هذه احلالة أي وقت 
وبعد أن توصل . قيام الدولة أظهر التصميم على اجلهاد حىت يظهره اهللا
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ك الفتح األكرب، ألنه هيأ  إىل الصلح مع قريش، وكان بذلالرسول 
 يدخلون يف دين اهللا  لفتح مكة، وجعل العرب يأتون إىل الرسول

أفواجًا، حينئذ صارت القضية السياسية للرسول ليس إظهار اإلسالم 
فحسب بل إظهاره على الدين كله يف غزوه دول أصحاب األديان 

ها ولذلك نزلت عليه سورة الفتح ونزل في. األخرى، كالروم وفارس
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È⎦⎪ Ïd‰9$# ⎯ Ï&Íj# ä. 4  ] وعليه فإن الدولة اإلسالمية إذا أحسنت تطبيق . ]٢٨الفتح
اإلسالم، وقويت شخصيتها دوليًا، تصبح القضية السياسية هلا إظهار 

بادئ دول أصحاب األديان واملوذلك جبهاد دين كله، اإلسالم على ال
  .األخرى لنشر اإلسالم فيها

  .ومن هنا أخذت هذه املادة
محل الدعوة اإلسالمية هو احملور الذي تدور حولـه الـسياسة           : ١٨٨املادة  

  .اخلارجية، وعلى أساسها تبىن عالقة الدولة جبميع الدول

 ومـن جتهيـزه جـيش    هذه املادة مأخوذة من كتب الرسول للملوك،      
أسامة إىل ختوم البلقاء والداروم من أرض فلسطني لغزو الـروم، وإصـراره    

فـإن ذلـك يـدل    . على ذهاب اجليش رغم مرضه األخري الـذي مـات فيـه         
على أن الدعوة إىل اإلسالم هي أساس العالقة بني الدولة اإلسـالمية وبـني    

يـوش، واإلعـداد    أي دولة يف العـامل، وأن هـذه العالقـة تقتـضي جتهيـز اجل              
للقتال، حىت إذا سنحت الفرصة لقتال مـن مل يـستجيبوا لـدعوة اإلسـالم               

. بعد تبليغهم إياها على وجه يلفت النظر كانت هذه القوة معـدة للجهـاد             
 فهـي أسـاس     ،فالدعوة إىل اإلسالم هي األساس لكل عالقة مـع أي دولـة           



 ١٩٣

  .السياسة اخلارجية

 الدول القائمـة يف العـامل تقـوم علـى           عالقة الدولة بغريها من   : ١٨٩املادة  
  :اعتبارات أربعة

الدول القائمة يف العامل اإلسالمي تعترب كأهنـا قائمـة          : أحدها
يف بالد واحدة، فال تدخل ضمن العالقات اخلارجية،        
وال تعتــرب العالقــات معهــا مــن الــسياسة اخلارجيــة،  

  .وجيب أن يعمل لتوحيدها كلها يف دولة واحدة
أو  اقتــصادية، الــيت بيننــا وبينــها معاهــداتالــدول : ثانيهــا

ــوار، أو    ــدات حــسن ج ــة، أو معاه ــدات جتاري معاه
معاهــدات ثقافيــة، تعامــل وفــق مــا تــنص عليــه       

ولرعاياها احلق يف دخـول الـبالد باهلويـة         . املعاهدات
دون حاجة إىل جواز سفر إذا كانـت املعاهـدة تـنص            

وتكـون  . على ذلك، على شرط املعاملـة باملثـل فعـالً         
العالقات االقتصادية والتجارية معها حمـدودة بأشـياء        

على أن تكـون ضـرورية، وممـا         معينة، وصفات معينة  
  .ال يؤدي إىل تقويتها

الدول الـيت لـيس بيننـا وبينـها معاهـدات، والـدول             : ثالثها
االستعمارية فعًال كإنكلترا وأمريكا وفرنـسا والـدول       

ــا كروســيا، تعتــرب دوًال حم  ــة الــيت تطمــع يف بالدن ارب
حكمــًا، فتتخــذ مجيــع االحتياطــات بالنــسبة هلــا، وال 
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ولرعايـا  . يصح أن تنشأ معها أية عالقات ديبلوماسية      
هذه الـدول أن يـدخلوا بالدنـا، ولكـن جبـواز سـفر              

ــرد ولكــل ســفرة   ، إال إذا وبتأشــرية خاصــة لكــل ف
  .أصبحت حماربة فعًال

تخـذ  ن  مثًال جيب أن   )كإسرائيل(الدول احملاربة فعًال    : رابعها
وتعامـل  . معها حالة احلرب أساسًا لكافـة التـصرفات       

 سواء أكانت بيننا وبينها     ،كأننا وإياها يف حرب فعلية    
  .ومينع مجيع رعاياها من دخول البالد. هدنة أم ال

كفـر ومـن    مأخوذة مـن أحكـام دار اإلسـالم ودار ال         هذه املادة    إن
   :أحكام املعاهد واملستأمن

الد اإلسـالمية الـيت كانـت حتكـم باإلسـالم            متعلق بالب  فالبند األول 
فـالبالد اإلسـالمية    .  أو كانت أكثريتها مسلمني كلبنان مـثالً       ،كاهلند مثالً 

، كلـها   بـإذن اهللا هـ وحىت إقامتها من جديـد ١٣٤٢ سنة منذ هدم اخلالفة 
أمانـه اخلـارجي بغـري أمـان         ألن منها مـا حيكـم بغـري اإلسـالم و           ؛دار كفر 
انه بأمان املسلمني ولكنه حيكم بغري اإلسـالم، وكلـها   ، ومنها ما أم اإلسالم

كانت دار إسالم فـال بـد مـن          بالد املسلمني اليوم      ومبا أن  ؛تعترب دار كفر  
العمــل إلعادهتــا ألن تــصبح دار إســالم، ولكنــها مــا دامــت حتكــم بغــري  

 وال تعين دار الكفـر أن  اإلسالم أو أماهنا بغري أمان اإلسالم فإهنا دار كفر،    
لها كفار، وال تعين دار اإلسـالم أن كـل أهلـها مـسلمون، بـل إن                 كل أه 

أي أن الـشرع هـو      " حقيقة شـرعية  "معىن الدار هنا هو اصطالح شرعي         
الذي أعطاها هذا املعىن، متامًا كلفظ الصالة والصيام وحنوها مـن احلقـائق             
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  .الشرعية
وعليه فإنه يطلق على بلد جل أهلـها نـصارى مـثًال ولكنـها واقعـة                

 الدولـة اإلسـالمية يطلـق عليهـا دار إسـالم؛ ألن األحكـام املطبقـة                 ضمن
أحكام اإلسالم، وأمـان البلـد بأمـان اإلسـالم، مـا دامـت ضـمن الدولـة                  

  .اإلسالمية
وكذلك بالنسبة لبلد معظم أهلها مسلمون ولكنها تقع ضمن دولة          
ال حتكم باإلسالم وال حتفظ أمنها جبيش املسلمني بل جبـيش الكفـار، فإنـه               

فمعـىن الـدار   . يطلق على هذه البلد دار كفر مع أن معظم أهلها مسلمون 
هنا هو حقيقة شرعية وال اعتبـار لكثـرة املـسلمني أو قلتـهم عنـد إطـالق           

أي أن . لفظ الدار، بل االعتبار لألحكام املطبقة ولألمـان املتحقـق ألهلـها    
مـًا كمـا    معىن الدار يؤخذ من النصوص الشرعية اليت بينت هذا املعـىن، متا           

وهكـذا كـل    . يؤخذ معىن الصالة من النصوص الشرعية اليت بينت معناها        
احلقائق الشرعية يؤخذ معناها مـن النـصوص الـشرعية ولـيس مـن املعـىن                

  .اللغوي لأللفاظ
. ولدار الكفر أحكام ختتلف كل االختالف عن أحكام دار اإلسالم         

  :فلها أي لدار الكفر أحكام خاصة هبا
 ال يستطيع إظهار شعائر لذي يعيش يف دار الكفرسلم افإن كان امل

إظهار شعائر فيها  فعليه أن ينتقل إىل دار كفر أخرى يستطيع ،دينه فيها
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 أمـا إن كـان      . كما هو احلال اليـوم     هذا إن مل يكن هناك دار إسالم      
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  من دار الكفر إىل دار اإلسالم تكـون اهلجرة، فإن أحكام هناك دار إسالم  
   :على النحو التايل

،  يف بلـده    ومل يستطع إظهـار دينـه      ، كان قادرًا على اهلجرة     من -١
 فرض   إىل دار اإلسالم    فإن اهلجرة  ،وال القيام بأحكام اإلسالم املطلوبة منه     

، االستيطان يف دار احلرب أي دار الكفـر       يف هذه احلالة     ، وحيرم عليه  عليه
 ¨β بل جيب عليه اهلجرة إىل دار اإلسـالم، ودليـل ذلـك اآليـة الـسابقة                Î) 
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مـن طريـق جريـر أن رسـول اهللا           الترمـذي    وأيضًا يدل على ذلك ما رواه     
 َرُسـوَل    َيـا  : َقـاُلوا  ،ِكَنيَأَنا َبِريٌء ِمْن ُكلِّ ُمْسِلٍم ُيِقيُم َبْيَن َأْظُهِر اْلُمـْشرِ         «: قال 
 ؟ ِلَم، َيا َرُسوَل اللَِّه:َقاُلوا« داود يب ويف رواية أ.» َتَراَيا َناَراُهَم ال: َقاَل؟ َوِلَم،اللَِّه
هم أي  ا حنوه النسائي، ومعىن ال تـراءى نـار        وروى. » ال َتَراَءى َناَراُهَما   :َقاَل

كنايـة عـن عـدم      .. .ال يكون مبوضع يرى نارهم ويرون ناره إذا أوقـدت         
   . العيش يف دارهم

 َةَرْجـ  هِ َال«: وأما ما روى البخاري من قوله عليـه الـصالة والـسالم           
 ُةَرْجـ ِه الْ ْتَعـ َطَق انْ ْدَقـ «: وقولـه » ِحْتَفـ  الْ َدْعـ  بَ َةَرْجـ  هِ َال«: وقوله» َةكَّ مَ ِحْت فَ َدْعَب
ال دين ملن    :لم قيل له  وما ُروي أن صفوان بن أمية ملا أس       » يٌَّةِن وَ اٌدَه جِ ْنِكَلَو

 يـلَ ِق: اَل َق؟ٍبْها َوَب َأَك ِباَءا َجَم «: فقال له النيب    ، فأتى املدينة  ،مل يهاجر 
ى َلـ وا عَ رَُّقـ َف ،َةكَّـ  مَ ِحاِطَبـ ى أَ َلـ  إِ ٍبْهـ ا وَ َبـ  أَ ْعِجـ اْر: اَل َقـ  ،ْراِجَه يُ ْم لَ ْنَم لِ يَن دِ  الَ ُهنَِّإ
رواه » واُرِفاْن فَ ْمـُـتْرِفـْنـُتـ اسْ ْنِإَف ،ٌةيَِّن وَ اٌدَه جِ ْنِكَل وَ ُةَرْجِه الْ ْتَعَطَق انْ ْدَق فَ ْمُكِنَكْسَم

 إال أن هـذا النفـي   . فإن ذلك كله نفي للهجرة بعد فتح مكة       .ابن عساكر 
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» َةكَّـ  َمِحْت َفـ َدْعـ َب«: معلل بعلة شرعية تستنبط من احلـديث نفـسه، إذ قولـه       
 .مكة هو علة نفي اهلجـرة  جاء على وجه يتضمن العلية، فهو يعين أن فتح          

وهذا يعين أن هذه العلة تدور مع املعلول وجودًا وعدمًا وال ختـتص مبكـة                
ويؤيـد  . »ِحْتَفـ  اْلَدْعـ  َبَةَرْجـ  ِهَال«: بل فتح أي بلد، بـدليل الروايـة األخـرى    

 َةَرْجـ  هِ َال«: ن اهلجرة فقالت  عذلك ما رواه البخاري عن عائشة، وسئلت        
 َرَهـ ْظ أَ ْدَق فَ َمْوَيا الْ مََّأ فَ .َنَتْف يُ ْن أَ َةاَفَخ مَ ِهوِلُسَر وَ ى اهللاِ َل إِ ِهيِنِد بِ رُِّف يَ ُنِمْؤُم الْ اَن كَ ،َمْوَياْل
مما يدل على أن اهلجرة كانت مـن        » اَء شَ ُثْي حَ ُهبَّ رَ ُدُبْع يَ ُنِمْؤُماْل، وَ الَمْس اإلِ اُهللا

الفـتح ألنـه صـار      املسلم قبل الفتح فرارًا بدينه خمافة أن يفنت، ونفيت بعد           
 فيكون الفتح الذي يترتب    .قادرًا على إظهار دينه والقيام بأحكام اإلسالم      

 وعليه فـإن ذلـك      .عليه ذلك هو علة نفي اهلجرة وليس فتح مكة وحدها         
الـسالم  و  الـصالة  وقوله عليه.يراد به ال هجرة بعد الفتح من بلد قد فتح         

ن اهلجـرة اخلـروج      أل ؛لصفوان قد انقطعت يعين من مكة بعـد أن فتحـت          
من بلد الكفار ومن دار الكفر، فإذا فتح البلـد وصـار دار إسـالم مل يبـق                  
بلد الكفار وال دار كفر فال تبقى فيه هجـرة، وكـذلك كـل بلـد فـتح ال                   

مسعـت  :  ويؤيد ذلك ما روى أمحد من طريق معاوية قـال          .يبقى منه هجرة  
 َوال َتـَزاُل التَّْوَبـُة      ،ُقبَِّلـْت التَّْوَبـةُ   ال َتْنَقِطـُع اْلِهْجـَرُة َمـا تُ       «:  يقول رسول اهللا   

 أنـه   وروى أمحد أيضًا عن الـنيب       » َمْقُبوَلًة َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمُس ِمْن اْلَمْغِربِ     
ال َتْنَقِطـُع  «ويف روايـة أخـرى عنـه    » ِإنَّ اْلِهْجَرَة ال َتْنَقِطُع َمـا َكـاَن اْلِجَهـادُ    «: قال

 علـى أن اهلجـرة مـن دار الكفـر إىل دار             فدل ذلك » َعُدوُّاْلِهْجَرُة َما ُقوِتَل الْ   
  .اإلسالم باقية مل تنقطع

 يف  ولكنه يستطيع إظهار دينه،من كان قادرًا على اهلجرة و-٢
 فإن اهلجرة يف هذه احلال ،، والقيام بأحكام الشرع املطلوبة منهبلده
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 ب يف كان ُيرغِّ أن الرسول  ودليل ذلك...مندوبة وليست فرضًا
اهلجرة من مكة قبل الفتح حيث كانت دار كفر، وقد جاءت آيات 
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 وأما كوهنا ليست فرضًا فألن .وهذا كله صريح يف طلب اهلجرة، ]٢٠

 فقد ُروي أن ُنعيم .ن بقي يف مكة من املسلمني قد أقر مالرسول 
 أقم عندنا :النحَّام حني أراد أن يهاجر جاءه قومه بنو عدي فقالوا له

 .وأنت على دينك، وحنن مننعك عمن يريد أذاك، واكفنا ما كنت تكفينا
وكان يقوم بيتامى بين عدي وأراملهم فتخلف عن اهلجرة مدة مث هاجر 

ي ِمْوي، َقي ِلِمْو َقْن ِم َلَكرًاْيوا َخاُن َكَكُمْوَق «:بعد، فقال له النيب 
 ذكره ابن حجر يف »وَكُعَنَم َووَكُظِف َحَكُمْوَق َو،يِلْتوا َقاُدَرَأي َووِنُجَرْخَأ

  .اإلصابة
 وهو غري مطالب ، فإن اهللا عفا عنه،أما الذي مل يقدر عليها -٣

وإما  ،لى اإلقامة إما ملرض أو إكراه ع،هبا، وذلك لعجزه عن اهلجرة
 ( ωÎ :، ودليل ذلك قوله تعاىل كالنساء والولدان وشبههمضعفل
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Wξ‹Î7 y™ ∩®∇∪ .  
 الشرع   والقيام بأحكام   يف بلده  يستطيع إظهار دينه  وأما الذي    -٤
 ميلــك القــدرة علــى حتويــل دار الكفــر الــيت ، ويف الوقــت نفــسهاملطلوبــة

يسكنها إىل دار إسالم، فإنه حيرم عليه يف هـذه احلالـة أن يهـاجر مـن دار                  
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الكفر إىل دار اإلسـالم، سـواء أكـان ميلـك القـدرة بذاتـه أم بتكتلـه مـع                    
الده، أم  املسلمني الـذين يف بـالده، أم باالسـتعانة مبـسلمني مـن خـارج بـ                

من الوسـائل، فإنـه     مشروعة  بالتعاون مع الدولة اإلسالمية، أم بأية وسيلة        
جيب عليه أن يعمل جلعل دار الكفر دار إسالم، وحترم عليه حينئذ اهلجـرة       

، ودليل ذلك أن العمل لـضم بلـده إىل دار اإلسـالم هـو فـرض وأي          منها
 ،وهـاجر ضم،  وهو قادر على أدائـه، فتـرك العمـل للـ          فرض، فإذا مل يؤده     

   .كترك أي فرضفقد أمث 
ــ  االســتيطان يف دار ، فــإنه إن كانــت هنــاك دار إســالموعليــه فإن

وفـوق ذلـك فـإن االسـتيطان يف     . حرامملن وجبت عليه اهلجرة هو   الكفر  
دار الكفر جيعل املسلم من أهل دار الكفر، فتطبق عليه أحكام دار الكفـر         

 حيـث العالقـات بغـريه مـن        العالقات بالدولة اإلسـالمية، ومـن       حيث من
فال يقام عليه احلد، وال تستوىف منه الزكاة، وال يـرث غـريه ممـن               . األفراد

هو يف دار اإلسالم، وال جتب له النفقة على مـن هـو يف دار اإلسـالم ممـن                   
جتب عليه له لو كان يف دار اإلسالم، ألن أهل دار الكفر ال تطبق علـيهم                

ني ولـيس علـيهم مـا علـى املـسلمني      أحكام الشرع، فليس هلم ما للمسلم   
يطلبـون ممـن   ال والدليل على ذلك هو أن املسلمني  . فال تشملهم األحكام  

 أن يــدخلوا حتــت ســلطان  اإلســالَم فحــسب، بــل كــذلكيف دار الكفــر
 َكـاَن َرُسـوُل اللَّـِه       «: فقد روى سليمان بن بريدة عن أبيه قال       . اإلسالم

َعـُه ِمـْن     َأْو َسـِريٍَّة َأْوَصـاُه ِفـي َخاصَّـِتِه ِبَتْقـَوى اللَّـِه َوَمـْن مَ                ِإَذا َأمََّر َأِمًريا َعَلى َجْيشٍ    
 اْغـُزوا   ، َقاِتُلوا َمْن َكَفَر ِباهللاِ    ،اْسِم اِهللا ِفي َسِبيِل اهللاِ     اْغُزوا بِ  : ُثمَّ َقالَ  ،ًااْلُمْسِلِمَني َخْير 

  َوِإَذا َلِقيَت َعُدوََّك ِمْن اْلُمْشِرِكنيَ     ،ًاُتُلوا َوِليد  َتقْ  َتْمُثُلوا َوالَ   َتْغِدُروا َوالَ   َتُغلُّوا َوالَ  َوَال
 ُثمَّ  ، َفَأيَُّتُهنَّ َما َأَجاُبوَك َفاْقَبْل ِمْنُهْم َوُكفَّ َعْنُهمْ       ،ٍلِث ِخَصاٍل َأْو ِخال   َفاْدُعُهْم ِإَلى َثالَ  



 ٢٠٠

 ُثمَّ اْدُعُهْم ِإَلى التََّحوُِّل ِمْن ،َعْنُهْمِم َفِإْن َأَجاُبوَك َفاْقَبْل ِمْنُهْم َوُكفَّ اْدُعُهْم ِإَلى اِإلْسَال
َداِرِهْم ِإَلـى َداِر اْلُمَهـاِجِريَن َوَأْخِبـْرُهْم َأنَُّهـْم ِإْن َفَعُلـوا َذِلـَك َفَلُهـْم َمـا ِلْلُمَهـاِجِريَن                 

ُهْم َأنَُّهـْم َيُكوُنـوَن      َفـِإْن َأَبـْوا َأْن َيَتَحوَُّلـوا ِمْنَهـا َفـَأْخِبرْ           ،َوَعَلْيِهْم َما َعَلى اْلُمَهـاِجِرينَ    
 َيُكـوُن    َوال اْلُمْسِلِمَنيْجِري َعَلى    الَِّذي يَ  َلْيِهْم ُحْكُم اهللاِ  َكَأْعَراِب اْلُمْسِلِمَني َيْجِري عَ   

رواه مـسلم،   » ... َأْن ُيَجاِهـُدوا َمـَع اْلُمـْسِلِمنيَ       ِنيَمِة َواْلَفـْيِء َشـْيٌء ِإالَّ     َلُهْم ِفي اْلغَ  
مَّ اْدُعُهْم ِإَلـى التََّحـوُِّل ِمـْن َداِرِهـْم ِإَلـى َداِر اْلُمَهـاِجِريَن         ُث«: يقول فالرسول  

» َوَأْخِبْرُهْم َأنَُّهْم ِإْن َفَعُلوا َذِلَك َفَلُهْم َمـا ِلْلُمَهـاِجِريَن َوَعَلـْيِهْم َمـا َعَلـى اْلُمَهـاِجِرينَ          
 ،فهذا نص يشترط التحول ليكون هلم ما لنا وعليهم ما علينا          رواه مسلم،   

 »َوَأْخِبـْرُهْم َأنَُّهـْم ِإْن َفَعُلـوا َذِلـَك َفَلُهـمْ       «: فـإن قولـه   . أي لتشملهم األحكـام   
مفهومه أهنم إن مل يفعلوا ذلك فليس هلم ما للمهاجرين ولـيس علـيهم مـا                

ألن حصول اجلزاء معلق علـى حـصول الـشرط، فـإذا مل             . على املهاجرين 
مل يكن هلـم مـا للمـسلمني        فإن مل يتحولوا    . حيصل الشرط ال حيصل اجلزاء    

َفَأْخِبْرُهْم َأنَُّهْم َيُكوُنـوَن َكـَأْعَراِب       «: مث إن قول الرسول   . يف دار اإلسالم  
هـذا مـن ناحيـة      » اْلُمْسِلِمَنيْجِري َعَلى    الَِّذي يَ  َلْيِهْم ُحْكُم اهللاِ  اْلُمْسِلِمَني َيْجِري عَ  

ن إإذ . امعــدم قتلــهم وعــدم أخــذ أمــواهلم غنــائم ال مــن ناحيــة األحكــ 
  وقـد زاد الرسـول    . موضوع األحكام الـشرط الـسابق صـريح فيهـا         

ِنيَمـِة   َيُكـوُن َلُهـْم ِفـي اْلغَ       َوال«:  نفـسه  مسألة املال إيضاحًا فقـال يف احلـديث       
 امتناعهم عن التحول مـسقطًا حلقهـم يف     فاعترب الرسول » َواْلَفْيِء َشْيءٌ 

سـائر األمـوال، أي سـقطت       الفيء والغنيمة، وتقاس على الفيء والغنيمة       
فيكون من ال يتحول إىل دار املهاجرين من حيـث          . حقوقهم املتعلقة باملال  

حكم املال كغري املسلمني من حيث حرمانـه مـن حقوقـه فيـه أي احلقـوق             
 مـا علـى املـسلمني، وهـذا يعـين      ، فليس له ما للمسلمني وليس عليه  املالية
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فهـذا  . تحـول إىل دار املهـاجرين  عدم تطبيق األحكام املالية عليـه ألنـه مل ي     
تأكيــد للحقــوق املاليــة وإن كانــت مجيــع األحكــام ال تطبــق عليــه لقــول 

. »ِإْن َفَعُلوا َذِلَك َفَلُهْم َما ِلْلُمَهاِجِريَن َوَعَلْيِهْم َما َعَلى اْلُمَهاِجِرينَ          «: الرسول
كانــت هــي وحــدها دار ) يف ذلــك الوقــتاملدينــة (ن دار املهــاجرين إمث 
الم، وما عداها كان دار حـرب أي دار كفـر، ولـذلك كـان الرسـول              إس
     يغزو كل بلد غري دار املهاجرين باعتبارها دار حرب، بدليل مـا روي

 َفِإْن َسِمَع   ، ِإَذا َغَزا َقْوًما َلْم ُيِغْر َحتَّى ُيْصِبحَ       َكاَن َرُسوُل اللَِّه    «: عن أنس قال  
ومـا روي   .رواه البخاري» ْع َأَذاًنا َأَغاَر َبْعَد َما ُيْصِبحُ      َوِإْن َلْم َيْسمَ   ،َأَذاًنا َأْمَسكَ 

ِإَذا َرَأْيـُتْم   «:  إذا بعـث سـرية يقـول       كان الـنيب    : عن عصام املزين قال   
 وقـال   رواه اخلمـسة إال ابـن ماجـة       »  َتْقُتُلوا َأَحًدا   َأْو َسِمْعُتْم ُمَناِدًيا َفال    َمْسِجًدا

  يثني يـدالن علـى أن الرسـول       فإن هذين احلد  الترمذي حسن غريب،    
كان يعترب غري دار املهاجرين دار حرب، أي دار كفر ولـو كـان يـسكنها         

وال يفرق فيها بـني املـسلمني وغـري         . مسلمون، وحكمها حكم دار الكفر    
املسلمني إال بأن املسلمني ال يقاتلون وال يقتلون وال تؤخذ أمواهلم غنائم،            

ؤخـذ أمـواهلم غنـائم، ومـا عـدا ذلـك            وغري املسلمني يقاتلون ويقتلون وت    
فكل بالد غري دار اإلسالم تعترب دار حرب، وتأخذ أحكام          . فاحلكم سواء 

فهذا كله يدل على أن احلكم للـدار، وأن مـن اسـتوطن دار              . دار احلرب 
 مــع وجــود دار ، مــسلمًا أم كــافرًا ســواٌء أكــان،احلــرب أي دار الكفــر

ر احلـرب، واملـسلم والكـافر يف         تنطبق عليه أحكام دا    ،اإلسالم يستوطنها 
ذلك سواء، سـوى أن املـسلم يف حـال فتحهـا عنـوة ال يقتـل وال تؤخـذ                    
أمواله غنائم، كما أن من اسـتوطن دار اإلسـالم تنطبـق عليـه أحكـام دار         

فـاختالف الـدار تترتـب عليـه        .  واملسلم والذمي يف ذلك سـواء      ،اإلسالم
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 ري مـسلم ال تـشمله     فمن استوطن دار الكفـر مـسلمًا كـان أو غـ           . أحكام
 يف    لقول الرسـول    اليت تطبقها الدولة اإلسالمية     أحكام اإلسالم  مطلقًا

َأنَُّهْم ِإْن َفَعُلوا َذِلَك َفَلُهْم َما ِلْلُمَهاِجِريَن َوَعَلْيِهْم َمـا          «:  بريدة  بن حديث سليمان 
إىل دار   أي مل يتحولوا     ،فإن مفهومه أهنم إن مل يفعلوا ذلك      » َعَلى اْلُمَهاِجِرينَ 

 أي  ، فليس هلم ما للمهاجرين وليس عليهم ما علـى املهـاجرين           ،املهاجرين
) دار اإلسـالم ( املطبقـة يف الدولـة اإلسـالمية       ال تشملهم أحكـام اإلسـالم     

عصمة دمهم  : وال يشملهم إال حكمان اثنان مها     ألهنم ال حيملون تابعيتها،     
 ألهنا مـستثناة    ذلك عند فتح دار الكفر اليت يعيشون فيها، و        ماهلموعصمة  

َقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه      :  من طريق عبد اهللا بـن عمـر قـال          : بقول الرسول 
: »   اللَّـُه َوَأنَّ ُمَحمَّـًدا َرُسـوُل    نَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن ال ِإَلَه ِإال  ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل ال 

 َمـاَءُهْم َوَأْمـَواَلُهْم ِإال  َعُلوا َعـَصُموا ِمنِّـي دِ   َفِإَذا فَ ،َة َوُيْؤُتوا الزََّكاةَ  ُيِقيُموا الصَّال اللَِّه وَ 
 عمـر وأيب هريـرة وابـن        مـن حـديث    متفق عليه » ِبَحقَِّها َوِحَساُبُهْم َعَلى اللَّهِ   

وأما من استوطن دار اإلسـالم مـسلمًا كـان          .  وغريهم واللفظ ملسلم   عمر
 ار اإلسـالم   اليت تطبقهـا الدولـة يف د       تشمله مجيع أحكام اإلسالم   فأو ذميًا   

  ..سلمني كعباداهتمإال ما استثناه الشرع لغري امل
وهذا االعتبار للدار من حيث كوهنا دار كفر أو دار إسالم هـو مـا          

فمن كان يستوطن دار اإلسـالم مـسلمًا كـان أو          . يطلق عليه اسم التابعية   
فتطبـق عليـه    . )تابعيـة دار اإلسـالم     (ذميًا، كان حامًال للتابعيـة اإلسـالمية      

ام اإلسالم من قبل الدولـة، ومـن كـان يـستوطن دار الكفـر مـسلمًا                 أحك
كفـر فـال تطبـق عليـه أحكـام          ال  دار كان أو كـافرًا، كـان حـامًال لتابعيـة         

ولذلك فـإن العـربة باالسـتيطان ولـيس باإلقامـة           . اإلسالم من قبل الدولة   
املؤقتة، فلو أن مسلمًا يستوطن دار اإلسالم وذهب لـدار الكفـر للتجـارة     
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للتداوي أو لطلب العلـم أو لزيـارة أقاربـه أو للنــزهة أو ألي غـرض                 أو  
وأقام هنالك أشهرًا أو سنوات ولكنه كان حيمـل التابعيـة اإلسـالمية، أي              

ــه يعتــرب مــن أهــل دار  ،كــان يــستوطن دار اإلســالم وســريجع إليهــا   فإن
ولـو أن مـسلمًا يـستوطن دار    . اإلسالم، ولـو كـان سـاكنًا يف دار الكفـر     

جاء لدار اإلسالم للتجارة أو للتدواي أو لطلب العلـم أو لزيـارة             الكفر و 
أقاربه أو للنـزهة أو ألي غرض وأقـام يف دار اإلسـالم يومـًا أو شـهرًا أو                  

 ل تابعيـة الدولـة اإلسـالمية بـل اسـتمر يف محلـه             م مل حي  سنة أو أكثر ولكنه   
 مـن    الكفر أي كان يستوطن دار الكفر وسـريجع إليهـا فإنـه يعتـرب              تابعيَة

أهل دار الكفر فتطبق يف حقه أحكام املستأمن فال يدخل دار اإلسـالم إال              
بأمان أي إال بإذن من الدولة، فاملوضوع ليس اإلقامة املؤقتة مهمـا طالـت          

  .بل املوضوع االستيطان أي محل التابعية
جــدت اخلالفــة، وعلــى هــذا فإنــه إذا قامــت الدولــة اإلســالمية فُو

 بسلطان املسلمني وبأمان اإلسـالم دار إسـالم،         صارت البالد اليت حتكمها   
 فـإن كـان ال حيكـم باإلسـالم، أو كـان أمانـه بأمـان        ،وما عداها ينظر فيه   

الكفـر، كـان دار كفــر أي دار حـرب، ولــو كـان مجيــع أهلـه مــسلمني،      
وأمـا إن كـان حيكـم باإلسـالم، وأمانـه           . وتنطبق عليه أحكام دار احلـرب     

 إىل اخلالفة، فإنه يكون دار إسالم، وتنطبـق       بأمان اإلسالم، ولكنه مل ينضم    
 عقـودهم،  تـصح  البغـاة  كحكـم  ويكـون حكمهـم   . عليه أحكام اإلسـالم   

ويـصح حكـم قـضاهتم ووالهتـم، ولكـن           والـوالة،  للقـضاة  نصبهم ويصح
َخـَر  ُتُلوا اآل  َفـاقْ  إلَمـاَمْينِ ِإَذا ُبوِيـَع    «: يقاتلون للدخول يف بيعة اخلليفة، حلديث     

قامـت  فمـىت   وعلـى هـذا     . أي قـاتلوه   مسلم عـن أيب سـعيد،        رواه» ِمْنُهَما
الدولة اإلسالمية يف قطر مـن أقطـار املـسلمني كـالعراق وتركيـا وسـورية        
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مثًال، فإنه يكون حكم املسلم الذي يستوطن إجنلترا أو أمريكـا أو روسـيا              
أو غريها من ديـار الكفـر وبـالد الكفـار هـو كحكـم مـن يكـون يف دار                     

سـوى بعـصمة  دمـه ومالـه عنـد فـتح           املسلم والكافر احلرب ال فرق بني     
وأما املسلمون الذين يكونون يف بالد مسلمة فإهنم إن طبقـوا           . تلك البالد 

، وحكمهم حكـم     اخلالفة كانت بالدهم دار إسالم     اإلسالم ومل يدخلوا يف   
وكـذلك كـل قطـر      .  أما إن مل يطبقوا اإلسالم فإهنا تكون دار كفر         .البغاة

م إذا ظل غري مطبق لإلسالم، أو كان أمانه اخلـارجي بغـري             من بالد اإلسال  
أمان املسلمني، فإنه يعترب دار كفر، وتطبـق يف حقـه أحكـام دار احلـرب،                

وال فـرق بـني أن يكـون جمـاورًا للدولـة            . ولو كـان مجيـع أهلـه مـسلمني        
. اإلسالمية، أي للبالد اليت حيكمها خليفة املسلمني، أو كان غري جماور هلـا       

ة اإلسالمية تعترب مجيع البالد اإلسالمية اليت كانت حتكم باإلسـالم،           فالدول
ضم ُتـ   أن أو كانت أكثريتها مـن املـسلمني، بـالدًا إسـالمية واحـدة جيـب              

ختضع للراية اإلسالمية، وأن تكون يف عنقهـا بيعـة           وأن   ،للدولة اإلسالمية 
  .للخليفة

 وكلمـة  ،موكلمة أمان اإلسالم املراد منها أن يأمن بسلطان اإلسـال      
: قـال يف القـاموس احملـيط      . أمان الكفر املراد منها أن يأمن بسلطان الكفر       

)  وأمانـًا بفتحهمـا    ب ضد اخلوف أمـن كفـرح أمنـاً        حااألمن واآلمن كص  (
 َلمَّا َكاَن َيْوُم َفْتِح َمكََّة َأمََّن َرُسـوُل اللَّـِه     «: وأخرج أبو داود عن سعد قال     

َيْوُم اْلَفْتِح  َفَلمَّا َكاَن   « وعن أيب بن كعب   » َفٍر َواْمَرَأَتْيِن َوَسمَّاُهمْ   َأْرَبَعَة نَ  النَّاَس ِإالَّ 
 َأِمَن اَألْسَوُد  َفَناَدى ُمَناِدي َرُسوِل اللَِّه ، ُقَرْيَش َبْعَد اْلَيْوِم ال:َقاَل َرُجٌل ال ُيْعَرفُ  

 ،محد يف املسند بإسـناد حـسن      أخرجه أ » ًنا َناًسا َسمَّاُهمْ  َواَألْبَيُض ِإال ُفالًنا َوُفال   
 عـن    وابـن حبـان يف صـحيحه، كالمهـا         احلاكم يف مستدركه  وأخرج حنوه   
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وإضافته إىل اإلسـالم    . فهذا هو معىن األمان    .رضي اهللا عنه   بن كعب اأيب  
أو إىل الكفـر إمنـا هــي إضـافة إىل الـسلطان الــذي يـؤمن، ألن األمــان يف      

 األمـان بـسلطان املـسلمني،     فأمـان اإلسـالم هـو     . الدولة إمنا هو للسلطان   
  .وأمان الكفر هو األمان بسلطان الكفار

واألمان الداخلي هو أن يأمن كل واحـد مـن الرعيـة علـى عرضـه                
ودمه وماله بأمان السلطان، وأما األمان اخلـارجي فهـو أن تكـون الدولـة               

  . حامية حدودها من الغارة عليها بسلطاهنا هي ال بسلطان غريها
 من املادة فإن دليله أن اإلسالم أجاز عقد وأما البند الثاين
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وحنة بن رؤبة  عقد معاهدة مع ي والرسول. هذه اآليات هو املعاهدة

وتطبق يف هذه املعاهدات .  بين ضمرةيلة، وعقد معاهدة معأصاحب 
الشروط اليت تتضمنها وجيب أن يتقيد املسلمون هبذه الشروط لقوله 

:» وقال حسن صحيحالترمذي أخرجه »َواْلُمْسِلُموَن َعَلى ُشُروِطِهْم ، 
على أن ال يكون هذا الشرط مناقضًا لإلسالم، فإن كان مناقضًا لإلسالم 

 َأْو َأَحلَّ ًال َشْرًطا َحرََّم َحَالِإالَّ«: الترمذي يف حديث رفض لقول الرسول 
متفق » َما َكاَن ِمْن َشْرٍط َلْيَس ِفي ِكَتاِب اللَِّه َفُهَو َباِطٌل« : ولقوله »َحَراًما

فيقوم املسلمون بتنفيذ هذه ،  رضي اهللا عنهاعليه من حديث عائشة
الف الشروط حسب ما وردت يف نصوص املعاهدات إن كانت ال خت

فدليل هذه الفقرة هو دليل جواز املعاهدات، ودليل وجوب . اإلسالم



 ٢٠٦

  .الوفاء بالشروط
وأما القسم الثاين مـن هـذه الفقـرة املتعلـق بالعالقـات االقتـصادية               

 ضـرر   مـن والتجارية، فإنه نظرًا ملا ميكن أن ينشأ من املعاهـدة االقتـصادية         
د، أو كانـت تـسبب      على األمة كأن كانت ختـرج املـواد اخلـام مـن الـبال             

 فإهنا حتدد مبـا ال ضـرر منـه ومتنـع      ،إقفال مصانع البالد أو ما شاكل ذلك      
كـل فـرد مـن أفـراد املبـاح إذا كـان             ( عمًال بقاعدة    ؛من كل ما فيه ضرر    

وكـذلك احلـال يف     ) يؤدي إىل ضرر مينع ذلك الفرد ويبقى الشيء مباحـاً         
  .املعاهدات التجارية

بة حكمًا، وذلـك ألن كـوهنم كفـارًا مل     دوًال حمار  وتعترب هذه الدول  
:  يقول خيضعوا لسلطان اإلسالم، فإهنم يعتربون حماربني، ألن الرسول         

فهو » َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اِهللا نَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن ال ِإَلَه ِإال اُهللاُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل ال«
لنـسبة لألحكـام، فإنـه بـسبب     ، أي با  حكماً وكوهنم يعتربون حماربني  عام،  

        . املعاهدات اليت بيننا وبينهم
وأما البند الثالث فدليله هو دليل أحكام دار احلرب يف حـال عـدم              

 فـإن   ، وأما الدول اليت نص عليهـا يف املـادة         .وجود ميثاق بيننا وبني أهلها    
دليل عدم إجياد عالقات ديبلوماسية معهـا كـون سـفاراهتا إذا وجـدت يف               

 ألن هـذه الـسفارات   ؛الد اخلاضعة لسلطان اإلسالم حيصل منـها ضـرر      الب
ملثل هذه الدول عملها هو حماولـة بـسط سـيطرة دوهلـا علـى الـبالد الـيت         

 ولذلك متنع عمًال بقاعدة منع فرد مـن أفـراد           ؛تكون فيها هذه السفارات   
إال أنه ال مينع رعاياها مـن دخـول الـبالد    . املباح إذا كان يوصل إىل ضرر   

وال مينع الرسول املؤقت مـن دخـول   . ال من كان دخوله يوصل إىل ضرر   إ
البالد إال إذا كان شخص الرسول املرسل ال رسوهلم مطلقًا يؤدي دخوله            



 ٢٠٧

  .إىل ضرر
وأما أن هذه الدول تعترب حماربة حكمًا فألهنم يـدخلون حتـت قولـه              

» َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اِهللا  ِإَلَه ِإال اُهللاُدوا َأْن الُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى َيْشَه «
 فألنـه ال جيـري   ؛ ال فعـالً حيث إهنم كفار، وأما اعتبـارهم حمـاربني حكمـاً       

قتال فعلي بيننا وبينهم، وألنه مل تعلن بيننا وبينهم حالة احلـرب الفعليـة ال               
يف  كلها أو بعضها     ،وأما إذا أصبحت هذه الدول     .من قبلنا وال من قبلهم    

 فإهنـا تعامـل معاملـة       ، أي اعتـدت علـى بـالد املـسلمني،         حالة حرب فعالً  
احلرب الفعلية يف البند الرابع، ولذلك فإن أمريكا وبريطانيا بعد عدواهنما           
على العراق وأفغانستان وكذلك أية دولة أخـرى تعلـن احلـرب علـى أي               

حكام احلرب  ، وتطبق عليها أ   بلد من بالد املسلمني فإهنا تصبح حماربة فعالً       
  .الفعلية ما دامت حالة احلرب هذه قائمًة بيننا وبينهم

وأما البند الرابع فدليله هو دليل اجلهاد من األمر بقتال الكفار، 
وأدلة استحالل دماء وأموال غري املسلمني منهم، وأدلة القتال يف 

 (#θ: املعركة، قال تعاىل è= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©!$# Ν ä3tΡθ è= tƒ š∅ÏiΒ Í‘$ ¤à6 ø9$#  ] التوبة
نَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل ال«: السالمو  الصالةوقال عليه، ]١٢٣

ويستثىن ،  واللفظ ملسلممتفق عليه» َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اِهللا ال ِإَلَه ِإال اُهللا
اَءُهْم َمَفِإَذا َفَعُلوا َعَصُموا ِمنِّي ِد «: منهم املسلمون لقول الرسول
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َوالتََّولِّي َيْوَم «: دها إىل أن قالوعّد» اِتاْجَتِنُبوا السَّْبَع اْلُموِبَق «: الرسول
  متفق عليه من حديث أيب هريرة، » الزَّْحِف

وغري ذلك مـن أحكـام القتـال وأحكـام املعركـة وسـائر أدلـة دار                  



 ٢٠٨

  . احلرب وأدلة املعركة
، أي وقف  احملاربة فعًاللح الدائم مع هذه الدولـوز الصـوال جي

ة ألن هذا ُيعطل اجلهاد، وهو ماض إىل يوم القتال الدائم أو اهلدنة الدائمي
القيامة، كما أن اهلدنة الدائمية متنع نشر اإلسالم حىت يظهره اهللا سبحانه 

 öΝèδθيقول اهللا سبحانه . على الدين كله è= ÏG≈ s% uρ 4© ®L ym Ÿω šχθä3s? ×π uΖ÷G Ïù 

tβθ à6tƒ uρ ß⎯ƒÏe$! $# … ã& —#à2 ¬! 4  ] ويقول الرسول ]٣٩األنفال ،:» ْلِجَهاُد َوا
أخرجه أبو داود من » َماٍض ُمْنُذ َبَعَثِني اللَُّه ِإَلى َأْن ُيَقاِتَل آِخُر ُأمَِّتي الدَّجَّاَل

  . رضي اهللا عنهطريق أنس 
أما عن الـصلح املؤقـت مـع هـذه الـدول، والوقـف املؤقـت حلالـة              

  : احلرب، فإنه ينظر
  هلـا  ،فعليـة بيننـا وبينـها احلـرب ال      ري   اليت جت  ، إذا كانت الدولة   -أ

رض غري إسالمية يقوم كياهنا عليها فإنه جيوز الصلح معهـا هبدنـة مؤقتـة،             أ
 إذا كـان ذاك الوقـف يف مـصلحة    ،أي وقف حالة احلرب معها مدة مؤقتة      

  .  وبشروط يقرها الشرع،اإلسالم واملسلمني
ودليل ذلك صلح احلديبية فهو كان بني الدولة اإلسـالمية، الدولـة            

 يف املدينة، وبني دولـة قـريش القـائم كياهنـا علـى      ول  اليت أقامها الرس  
  . أرض هلا مل يفتحها اإلسالم بعد، أي مل تكن أرضًا إسالمية

أما إذا كانت الدولة، اليت جتري بيننا وبينها احلـرب الفعليـة،             -ب
على أرض إسالمية، أي ال يضم كياهنا أرضًا هلا مل يفتحها           كله  قائمًا كياهنا   

 دولة يهود املغتصبة لفلسطني، فإنه ال جيـوز       )إسرائيل(ثل  املسلمون بعد، م  
الـصلح معهـا يعـين      وألن    قيام هذه الدولة باطل شرعًا،     الصلح معها، ألن  

، وهذا حرام وجرميـة يف اإلسـالم، بـل          تنازًال هلا عن أرٍض إسالمية وال بدّ      



 ٢٠٩

جيب أن تستمر حالة احلرب الفعلية معها قائمة، سواء أكانت هناك هدنـة             
  . ها معها احلكام غري الشرعيني يف  بالد املسلمني أم مل تكنعقد

 هو شرب من األرضوهكذا فإن أي صلح مع دولة يهود ولو على 
وكياهنا قائٌم كله على أرض املسلمني،  ألهنا مغتصبة ومعتدية، حرام شرعًا

 ومتكينها من متلكها ومن ،والصلح معها هو تنازل هلا عن أرض إسالمية
 على حيتم واإلسالم .شرعًا جيوز ال وهذا ،فيها املسلمني على السيطرة

جيوشهم للقتال، وجتمع القادرين جنودًا  فتنفر حماربتها، املسلمني مجيعًا
 واستنقاذ بالد املسلمني فيها، ويستمر ذلك حىت القضاء على دولة يهود
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 املعاهدات العسكرية، وما هو مـن جنـسها، أو          متنع منعًا باتاً  : ١٩٠املادة  
ملحق هبا كاملعاهدات السياسية، واتفاقيات تـأجري القواعـد         

ــارات ــوار،   . واملطـ ــسن اجلـ ــدات حـ ــد معاهـ ــوز عقـ وجيـ
ــة،    ــة، والثقافي ــة، واملالي ــصادية، والتجاري ــدات االقت واملعاه

  .ومعاهدات اهلدنة
ا بينها بغرض تعريف املعاهدات هو أهنا اتفاقات تعقدها الدول فيم

. تنظيم عالقة معينة وحتديد القواعد والشروط اليت ختضع هلا هذه العالقة
ويسميها فقهاء املسلمني املوادعات، والدليل على جواز عقد املعاهدات 
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 معاهدات كثرية مع يف هذه اآليات هو املعاهدات وقد عقد الرسول 

إال أنه يشترط لصحة انعقاد املعاهدة أن يكون موضوع التعاقد . الكفار
، كأن تكون حمددة املدة، باإلضافة لغريها من األحكام قد أجازه الشرع

املعاهدات غري السياسية واملعاهدات أنواع منها . الشرعية ذات العالقة
  . ومنها املعاهدات السياسية

أما املعاهدات غري السياسية فهي االتفاقات اليت تعني كيفية العالقـة           
بني الدولتني من حيث شأن خاص من شؤون كل واحدة منها كالعالقـات     

فهـذه  . املالية واالقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية وما شاكل ذلـك        
ًا حسب موضوعها، وتطبق عليها األحكام الشرعية املتعلقـة         ينظر هلا شرع  
ولذلك كانت املعاهدات االقتصادية جائزة، ألنـه تطبـق فيهـا           . مبوضوعها

أحكام األجري، وأحكام التجارة اخلارجيـة، وكانـت املعاهـدات التجاريـة             
جائزة، ألنه تطبق فيها أحكام البيع، وأحكام التجـارة اخلارجيـة، وكانـت             

ــصرف، وكانــت   املعاهــدات ــا أحكــام ال ــق فيه ــه تطب ــة جــائزة، ألن  املالي
املعاهدات الثقافية جائزة ألنه تطبق فيها أحكام التعلم والتعليم مـن حيـث           

هـا  ملتمية أو الظنية اليت تنـتج عـن تع        املادة العلمية، ومن حيث النتائج احل     
  .وتعليمها
  : أما املعاهدات السياسية فهي ثالثة أقسامو

 كيـان  يفؤثر  وهي املعاهدات اليت ال ت  اسية جائزة منها معاهدات سي  
اخلـارجي، وال جتعـل للكـافر     وأالدولة، وال تنقص من سـلطاهنا الـداخلي         



 ٢١١

وذلـك مثـل معاهـدات الـصلح، ومعاهـدات اهلدنـة، فـإن              . سلطانًا عليها 
 عقد اهلدنـة والـصلح مـع قـريش يف صـلح احلديبيـة، ومثـل                  الرسول

 عقد معاهدة عدم اعتداء مـع بـين          معاهدات عدم االعتداء، فالرسول   
 ضمرة وبين مدجل، وكذلك معاهدات حـسن اجلـوار جـائزة ألن الرسـول       

عقد معاهدة حسن جوار مع اليهود، وهكذا  .  
لـة وجـود الدولـة يف حالـة          يف حا  ومنها معاهدات جائزة اضـطراراً    

 كاملعاهدة مع دولة ألخذ جزيـة منـها وإبقائهـا حتكـم بنظـام               ،ةضيق وشد 
املعاهدة مع دولة إلعطائهـا مـاًال        يف حالة جتمع األعداء حلربنا ك      ، أو الكفر
   . إخراجها من حلف األعداء احملاربني لنامقابل

مثــل معاهــدة احلمايــة، ومعاهــدة احليــاد  منــها معاهــدات ممنوعــةو
الــدائم، ومعاهــدة حتديــد احلــدود الدائمــة، ومعاهــدة تــأجري املطــارات،   

 فهـذه املعاهـدات غـري جـائزة، ألن          ،ذلكوالقواعد العسكرية وما شاكل     
موضوعها غري جائز، ألن احلمايـة جتعـل للكـافر سـلطانًا علـى املـسلمني،                

واحلياد الدائم غري جائز، ألنه ينقص      . وجتعل املسلمني يأمنون بأمان الكفر    
من سلطان املسلمني، وحتديد احلدود الدائمة غري جـائز، ألنـه يعـين عـدم               

اجلهاد، وتأجري املطارات غري جائز، ألنـه جيعـل   محل الدعوة وإيقاف حكم  
  . للكفار سلطانًا على دار اإلسالم، وكذلك القواعد العسكرية

ال َتْسَتــِضيُئوا ِبَنــاِر «: وأمــا املعاهــدات العــسكرية فحــرام لقولــه 
ونار القوم كناية عن كيـاهنم يف احلـرب،         رواه أمحد والنسائي،    » اْلُمْشِرِكَني

 رواه مـسلم عـن      .»َفَلـْن َأْسـَتِعَني ِبُمـْشِركٍ     «: الـسالم و ة الـصال  ولقوله عليه 
: وعند أيب داود وابن ماجـة عنـها رضـي اهللا عنـها       ، رضي اهللا عنها   عائشة

»  َعَلـى اْلُمـْشِرِكنيَ  اِرفَّـ ُكاْل بِ ُنيِعَتْس َنـ  َال «: وقولـه    ،»ٍكِرْشُمـ  بِ ُنيِعَتْسا ال نَ  نَِّإ«
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  . ابن أيب شيبة عن سعيد بن املنذررواه
مسعـت رسـول اهللا     : وأما ما رواه أمحد وأبو داود عن ذي خممر قال         

 َوَتْغُزوَن َأْنُتْم َوُهْم َعُدوًّا ِمـْن َوَراِئِهـمْ        ،ُتَصاِلُحوَن الرُّوَم ُصْلًحا آِمًنا   «:  يقول  «
علـى أفـراد الـروم، ال       » َتْغُزوَن َأْنُتْم َوُهْم َعُدوًّا ِمْن َوَراِئِهـمْ      «: فإنه حيمل قوله  

»  َوَتْغـُزونَ  ،ُتـَصاِلُحوَن الـرُّوَم ُصـْلًحا آِمًنـا       «: دولتهم، وذلـك ألنـه قـال      على  
والصلح بني املسلمني والكفار إمنا يكون عند قبوهلم اجلزية ودخوهلم حتت           

 نروا الكفـار الـذي  حكم املسلمني، ألن اإلسالم قـد أمـر املـسلمني أن خييِّـ           
، فـإذا حـصل الـصلح       اإلسالم أو اجلزيـة أو احلـرب      : حياربوهنم بني ثالث  

وهــم كفــار ال يكــون إال يف حــال دفــع اجلزيــة، ودخــوهلم حتــت الرايــة  
فقوله ستصاحلوهنم قرينة علـى أهنـم حتـت رايـة املـسلمني فهـم           . اإلسالمية

فإن املسلمني حاربوهم   . حينئذ أفراد، ويؤيد هذا واقع ما حصل مع الروم        
 ولكـن    أفرادًا، وهزموهم واحتلوا بالدهم، وقد حارب الروم مع املسلمني       

 مع الدولة اإلسالمية عدوًا من ورائهم، مما يؤكـد أن           دولة الروم مل حتارب   
 مجعـًا    وجيب محلـه علـى هـذا،       ،الروم أفرادًا، ال كدولة   هو  املراد باحلديث   

بني األدلة، وإعماًال هلا، كما هو معروف يف أصـول الفقـه مـن أن إعمـال                
ــدليلني أوىل مــن إمهــال أحــدمها، وال يعمــ  د إىل التــرجيح إال إذا تعــذر ال

 وبــذلك يتــبني أنــه ال يوجــد دليــل يــدل علــى جــواز االســتعانة  .اجلمــع
  .باملشركني كدولة، بل األدلة صرحية يف عدم جواز ذلك مطلقًا

  .وهذه هي أدلة املادة

املنظمـات الـيت تقـوم علـى غـري أسـاس اإلسـالم، أو تطبـق                 : ١٩١املادة  
وز للدولـة أن تـشترك      أحكامًا غـري أحكـام اإلسـالم، ال جيـ         
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فيها، وذلك كاملنظمات الدولية مثـل هيئـة األمـم، وحمكمـة       
. العدل الدولية، وصـندوق النقـد الـدويل، والبنـك الـدويل           

  .وكاملنظمات اإلقليمية مثل اجلامعة العربية
املوضوع الذي قامـت عليـه املنظمـات الدوليـة واملنظمـات احملليـة              

 أسـاس النظـام الرأمسـايل وهـو نظـام           فهيئة األمم تقوم على   . حيرمه الشرع 
ــدول الكــربى وال ســيما أمريكــا    ــد ال كفــر، عــالوة علــى أهنــا أداة يف ي
لتسخرها من أجل فرض سيطرهتا علـى الـدول الـصغرى، ومنـها الـدول               

وحمكمة العـدل الدوليـة حتكـم بنظـام الكفـر،           . القائمة يف العامل اإلسالمي   
، وصـندوق النقـد الـدويل يقـوم         واالحتكام إليها احتكام لغري ما أنزل اهللا      

. على إقراض العمالت الصعبة بالربا، وعلى أساس الصرف احلرام شـرعاً          
وإمنـا تعطـي عملـة    . فهي ال تعطي عملة صعبة مقابل عملة البلـد يـدًا بيـد       

صعبة للدولة احملتاجة إىل هذه العملة الصعبة مقابل أن تـستويف منـها فيمـا               
فهي صرف حرام من جهة، ألنه من       . ا معني بعد مبلغًا مماثًال من علمتها برب     

 فـإن  ،الصرف املنهي عنه ألن الصرف إمنا يكون يدًا بيد وال يكون نـسيئة        
. وفيه كذلك ربـا فهـو حـرام      . كان نسيئة فهو حرام كما ورد يف احلديث       

واجلامعـة  . والبنك الدويل يقوم على االشتغال بالربا كأي بنك من البنـوك          
نظام الرأمسايل، وتنص يف ميثاقهـا علـى احملافظـة          العربية تقوم على أساس ال    

 أي احملافظـة علـى االنفـصال وجتزئـة بـالد       ،على استقالل الـدول العربيـة     
. ومثل اجلامعة العربية منظمة املؤمتر اإلسالمي وأمثاهلا      . اإلسالم وهو حرام  

  .هلذه األسباب كلها حيرم على الدولة اإلسالمية االشتراك هبذه املنظمات
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ة الدستھذه ھي  ةمقدم د بي. ور، أو األسباب الموجب ام انَّوق ة األحك ا أدل  فيھ
ين ناالتي تضمنتھا مواد الدستور، وشرح  فيھا ما ال بد من شرحه، ومنھا يتب

ام  ة أن ھذا الدستور دستور إسالمي، أي ھو أحك ستنبطة من األدل شرعية م
صحابة والقياس:الشرعية اع ال سنة وإجم إ.  من الكتاب وال ذلك ف ل ول ن العم

  .به فرض على المسلمين
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