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لكالحمدعلىماهديت وأنعمت ,لكالثناءكلهوعلىنبيكمحمد أفضل الصلاة وأتم

السلام ,ولصحابته وآلهالذكرالمحمود؛ وعليهمالرضوان.
أما بعد :فإن معهد الدراسات الإسلامية قدقرر أن يكتب عن التكافل الاجتماعى فى
الإسلام وأن يدرس فيه.

وقد عهد إلىأن أكتب فىهذا الموضوع وأن أدرسه فاتجهت إلى اللهضارعا أينمن
يهته مااستطعنا عملا صالحا .
افيق
داتو
هول
ونهل
عبلتوىفيقه ,فإ

وقد رأيت أن أكتب فى الموضوعات الآتية» وهى تصور بناءذلك المجتمع الإسلامى:

 -١المجمتع الفاضل فىالإسلام وفيه بيان الفردية والجماعية وحكمالإسلام ,كما أن
ليةم وجحقتمع وما يتصل بذلك.
افرد
فيه الحرية ال
؟ -الملكية وحدودها -ملكية الأراضى  -ملكية المعادن,

" -العمل وتمكين القوى والموا هب من أن تعمل فى طاقاتها .

والكقارات :وعن تنفقة الأقارب :وعن الوقف الخيرى.

يناعا انونه تعالى الكتايبهة :فى هذه ال بأقبوا بن تكون قد وضعئا صورة
وأنه #1إذا تنم كلن

جد

فى الإسلام؛ ونرجوها واضحة مشرقة؛ وائنتمذلكفبفضلاولتلوهفيقه؛ فوهلوى التوفيق,
روة
زمدهأب
مح

تهريف بالشيخ الإمام
محمد أبوزهرة
 .الإمام محمد أزبهرة غنى عن التعريفء إذ لياختلف اثنان على أكنهان إمام
عصره بلا منازع:؛ ولكن من حقه عليناء ومن حق قارئه» أن نسطر عنه كلمات ولق فى أسطر

قليلةتشير إلىنشأة ذلك الإمام ,والجى الذىولدوعاش فيه والمواقف الشجاعة فى
الإصلاح الاجتماعى والإسلامى :ول أدى الأمرإاللىوقوف ضد اتجاهات السلطان.

17هءفى

رى
بمطة
كىال
ل ف
ا١4م.
التاسع والعشرين من شهر مارس عام 941

إحدى مدن

محافظة الغربية.

وأسرة أبىزهرة يتتهى نسبها إلىالأشرافء ولكنها لاتدعى ذلك كما يفعل الكثيرون,
لعهم لا ينستحقون الرفعة,
ااق
ممن يرفعون بذلك النسب خسيستهم؛ وإن كانوا ف
حىو
ب-دا الشيخ حياته التعليمية فىالكتاب .شأن كل أزهرى فى ذلك الوقتء ثمالمدرسة

ملية
دمئ القراءة والكتابة ,ثم انصرف إلى المدارس الراقية» وبها أتم حفظ
اثتعل
الأو
بحي
القرآن الكريم» وتعلم مبادئ العلوم المدنية كواالرلياجضغةفرافياء بالإضافة إلى العلوم

العربية» وفىسنة1111م التحق بالجامع الأحمدى بطنطا حيثظهرنبوغه وتفوقه على
أقرانه مما أثار إِعْجِابٍ المحيطين بهمن زملاء ومريين .وقى عام 1191م دخل الإمام محمد

أزبهىرة مدرسة القضاء الشرعى بعد أن اجتاز امتحان مسابقة كان أول المتقدمين فيه,
لادتراسة بيئه وبينهم.
ورغم فارق السن؛ وعدد سائو
 -وقد تنقل رحمه الله فى عدة مناصب بين كلية أصول الدين :وكلية الحقوق» وتدرج

اىضى
مى ف
اانليسم
بهرر فاىير عام 7151؛ وهى المجمع الذى يعتبر بديلا لماك
فلأز
با

هايلئةعكبلامراء.

ظ

بتحدث

عن نفسه :يقول:

 اختلطت حياتى بالحلووالمر» وابتدأت حياتى العلمية بدخول المكتب لحفظ القرآنالكريم» وإذا كان النيات قيل أن يستغلظ سوقه يعيش على الحب المتراكب ,وقد يرى بالمجهر
سورة النبات فى ذلك الحبء فكذلك ينشا الناشئ مثاء وفى حبته الأولى فى الصبا' تكمن كل

خصائصه فى الكبرء وكنت أشعر وأنا فى المكتب بأمرين ظهرا فى حياتى فيما بعد.
الأمر الأول  :اعتزازى يفكرى ونفسيء حتى كان يقال عنى أنى طفل عنيد.

والأمر الثانى  :أن نفسى كانت تضيق من السيطرة بغير حق.
وبسبب هذين الأمرين كانت حياة الشيخ أب زهرة سلسلة من المواقف الشجاعة,
يناضل فى سييل الحق ضد الباطلء ولميرحل عن دنيانا إلاوقدتركثرؤة” منالفلوم
الشرعية الإسلامية التى تحيط بكثير من الموضوعات من كل جوانبها .فهو الكنز الذى

لةين,
هثر
لاينفدء والنبع الذىلايزاليتهلمنهالظامئون ,والاليضنيقابك

رحمه اللهرحمة واسعة :وجزاه خيرمايجزى عالم عااملا لميردإلا العزةوالرفعة
للإسلاموالمسلمين,

الناشر
محمد محمود الخصرى

١

التكافل الاجتماعى فىالإسلام
لة
كشعفبافى
-١قصد بالتكافل الاجتماعئ فىمعنا اللفظى أن يكون آحاد ال
ي
جماعتهم؛ وأن يكون كل قادر أو ذى سلطان كفيلا فى مجتمغه يمده بالخير :وأن تكون كل

القوى الإنسانية فىالمجتمع متلاقية فى المحافظة على مضالح الآحادء ودفع الأضرار ,ثم

غ
لعل
أمة؛ب ول
افلىمحافظة علىدقعالأضرار عنالبناء الاجتماعى وإقامته علىأسس سلي
تعبير جامعلمعنىالتكافل الاجتماعى قولهعليهالصلاةوالسلام« :المؤمنللمؤمنكالبنيان

يشد بعضه بعضا»؛ وقولهعليهالصلاة والسلام« :مثلالمؤمنينفىتوادهم وتراحمهم كمثل

الجسد إذا اشتكى عضومنهتداعىلهسائرالجسد بالسهروالحمى»,

والتكاقل الاجتماعى فى مغزاه ومؤداه أن يحس كل واحد فى المجتمع بأن عليه

واجبات لهذا المجتمع يجب عليه أداؤهاء وأنهإن تقاصر فى أدائهاء فقديؤدى ذلكإلى

انهيارالبناءعليهوعلىغيره,وأن للفزد حقوقا فى هذا المجتمعيجبعلىالقوامينعليهأن

عنفاءء ويسند
يعطوا كل ذى حق حقه من غير تقصير ولا إهمال؛ وأن يدفع االضلزرض ع

خلل العاجزين :وأنهإن لميكن ذلكتآكلت لبنات البناءءولابدأن يمخنرهارا بعدحين.
وأن التكافل الاجتماعى يوجب على القوامين توزيع الأعمال بمقدار المواهب والقوى
ى:كلقوة ,ومواهب ذوى المواهب :ليعمل الجميع فى اتساقء ويقوم المجتمع
وتعرف قذوة

علىميزان ثابتينينبهعمل العاملين منغيرإهماللقوةعاملةولا إغفاللمقدرة خاملة,
وق
قصل
لنحفىأ
اساوي
جفلتماعى يوجب أن يكون الناس جميعا مت
اكا
واإنلالت

لزةثلمهمرنات
امتا
اىية الم
كءففذ
لرها
اقدا
والواجبات» ويوجب أن تكون نتائج الأعمال بم

بمقدار كفايته ,وذىالكفاية المحدودة يكونلهبمقدارها منغيرتجاوزللحدولاشطط , -
واإنلالاتكجافتلماعى يوجب سد حاجة المحتاجين ممنلايستطيعون القيامبعمل,

اىهب,
يسد اعلجزعاجزين» وليهليئقالاعدملرين» ويربى النشء تروبياةتلظهمر اولقو

نهمهم ,فإنالتكافل يوجب
عيعوولون
وبايءالرذين
فالذين يخرجون إلى الحياة وقدفقدوا الآ
تعهدهم ليكونوا لبناتقويةفىبناءالجماعة.وإنالذينيعجزون بعدالقدرة املنعاملي-.

حليلهامة :وفاءم قادموا لمخندمات.
علىالمجتمع أانيلسه

 .وإنالتكافلالاجتماعى يوجبالعملعلىسلامةكلقوىالآحادلتسير فىقافلة

المجتمع العاملة,

المجتمع الإسلامى
تكوين رأى عام فاضل
؟ -الإسلام جاء لإيجاد مجتمع فاضل تتعاون فيه كل القوى بحيث لا يطفى فريق
الون
غاض
على فريق؛ وأول مظهر للمجتمع الفاضل فى الإسلام :هو وجود رأييعاتم ف

على

رىه العايكمون بيئصةالحةلآتنترعوعفىظلها
هف
ظجتمع
منالم
الاخيرل وشدفنع .فإ
الفضيلة وتختفى من نورها الرذيلة,

وإن الرأى العاملهرقابة نفسية تجعل كل شرين ينطوى علىنفسه .فلايظهر» وكل
خيّريجدالشجاعة فى إعلان خيره فيظهره؛ وإنه لايهذب الآحاد إلا الرئى العام الفاضل,
لةة :ويترك الرذائل
ينصر
فعدضعن
لتقا
اذى ي
ولا يفسد الجماعة إلاالى العااملفاسيادل
رافعة رأسها.

ولأجل تكوين رأى عامفاضلحث الإسلاممل ايلأمنبالمعروفوالتهىع انلمذكر,
قه؛ وذلك بإرشاد
طخيرريفى
فأوجب الإرشاد العام ليمتنع الضال عن شروره؛ ويسير ال
الفضلاء فتكون الجماعة فى فضيلة ظاهرة تتعاون على الخير ولاتتعاون على شر قط.

وإنالقرآن جعل الوصبف الخاص الذىتعلىبهالشريعة الإسلامية هىالأمربالمعروف
والنهى عن المتكر .فالجماعة الإسلامية فى القرآن تعد خير أمة أخرجت للناس إذا تمسكت

بهذا المبدأ الذىيكون مجتمعا فاضلا وهو الأمربالمعروف والنهى عن المنكرء ويذهب عنها
الشرء بل ينحل مجتمعها إذا تخلت عنهذاالواجب المقدس,7
عسا
فيسي
اشس
رتال
واإلنجماعة كلها تكون آثمإةذا رأ

ا
تهسكت عنه؛وإن
روأس

قىه ولا يوجد يمذنكره ,لأن الش ارلذى
يرف
طشرريسي
الجماعة تكونشريرة إذا كان ال
يظهر علىالسطع هىالذىيغرى الناسبه ويدعى إليه.وإن الأمةكلهاتعتبرمشتركة مع
الآشين إذا رأت الآثمولمتعمل علىمنعه,ولقد ذم القرأن الكريم بنى إسرائيلءالأنهم
أفسدوا مجتمعهم بترك الأثمينيرتعونفى إثمهممنغي أرن ينهوهم”.
( )١ورد النص بذلك فى قوله تعالى ««كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عنالمنكر

وتؤمنون بالله»(.س
مةرآل
عور
ان الآية١١١):

( )1منذلكقوله تعالى « ::لعنالذين كفروامنبنىإسرائيل علىلسانداود وعيسى بن مريم ذلكيما
عصوا وكانوا يع
كتداونن»
وا لايتناهون عنمنكر فعلوه؛ لبئسما كانوا يفعلون»ا(لسومراةئدة الآية :!//
) فاعتيروا جميعا عصاة لأنهم لمينهوا العصاة.

1

له

 -واإلنآثمين إذا تركوا من غرياردع من رأى عام قوام مهذب هدمو يناء المجتمع,

وإذا ليمخذ الفضبلاء علىأيديهم سقطوا جاميلعراذفىيلة ووراءهذهالهاوية ولاتقوم من
بعدها للأمةقائمة إلاإذاغيرتحالهاء فيغير اللهتعالىمابهاوإن اللهلاايغير مابقوم حتى
بيرأوانفماسهم,
يغ

٠

 .ولقدقال النبىعله فىهذا المعنى« :مثل المدهن فىحدود الله(أى الذىلايقيم
هموا فى سفينة؛ .فصار
سقتوم
الحق ويخفض الباطل ملقا تأهىاونا مأجواملة) ماثل

لىها ويعضهم فى أعلاهاء فكان الذى فى أسفلها يبمارلماء على الذى فى
بأعضسهمف ف
أعلاها .فتأذوا به .فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه؛ فقالوا :مالك؟ قال :تأذيتم

ولابدلىمنالماء؛ فإن أخذوا عألىنيدجيهوه ونجوا بأتفسهم .وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا

أنفسهم»,

|

وإن هذا المثل النبوى الذنى ضربه محمد لَللّهُ يصور التعاون فىإيجاد مجتمع

فاضلء والتكافل الاجتماعى فى محاربة الآفات الفكرية والخلقية والاجتماعية .ويبين أن
الرشيد عليهأن يهدىالضالء»وأ العالمعليهأنيعلم الجاهل؛ ,ولقد قالعلىبن أبى طالب
رضى اللعهنه:دلايسالالجهلامءلم يتعلمواحتىيسالالعلمءلامَّلَمْيعلموا».

وإنتركالأمربالمعروفوالنهىعنالمذكرل ياؤدىإلىإفسادالجماعةفقطبليؤدى

إلى تفرقها وتنابذها .ولقدقالفى ذلك العنبلىه «لتأمرن بالمعروف وإتنهون عنالمذكر

واتأخذن علىيدى الظالم»ولتأطرنه علىالحقأطراءأو ليضرين اللبهقلوببعضكم على
بعض» (أى تتفرق القلوب ويذلك ينخلالبنا» الاجتماعى) ثم تدعونفلايستجابلكم.
 -4وإ نن الاسلامفى سبيلإيجادمجتمعفاضلتختفىفيه الرذيلةولياظهرفيإهلا
ما هى فاضل قد حث على أمرين:

أىساس اللياقة فى المجتمعات :إذ الحياء يحمل المرء على ألا
أولهما -الحياء :إن ه

يظهر منهماينفرمثهالذوقالسليم ولقدقااللنبى عَلله«:لكلدين خلق»وخلقالإسلام

اةم« :الحياء خيركله»كماقال« :إذا لم تستع فاصنع ما
للا
سالص
ليه
وقاالعل
الحياء» .و
شئت» .أى أن الخياء قيد اجتماعى نفسى إذا فك انطلقت الفرائز الإنسانية معلنة شرهاء لا
يستتر فيها ما ينبغى استتاره وإنه إذا ساد الحياء وانضبطت النفوس بضوابط من اللياقة
8

الاجتماعية كان التالفبينالآحاد وعدم التنافر» فيكون الشخص ممن يألف ويؤلف وإن هذه
صفة المؤمن؛ ولذلك قالعليه الصلاة والسلام« :المؤمن مألفء فلاخير فيمنلايألف ولا
اعى إلاإذا كانتكللبناتهمتالفة ,يتماسك يعضها فبىعض.
مناء
تالب
اايجقوم
لول
الف»
يؤ

الأمرالثانى -الذىحرصعليهالإسلام :ه أون يكونالمجتمعلايظهرفيهإلا

لو
القضائل .وتستتر الجرائم» فلاتكشف أستار الجرائم أمام الن
عقد
قتكوونية علنية,
ااس؛

ولكنالجريمةيجبألياعلمأمرهاإلا م ععقوبتهاء لأ إنغلانهايفسدالجىللمجتمع ويجعل
الشر ظاهراء وظهوره يغرى باتباعه .ويشيع القساد,ء إن الرذيلة إذا أاعل
تنيتعت :وكل نفس
تميل إليهاءوتجد ما ينمى ذلكالميل»ولذلكاعتبر الإسلام منارتكب جريمة ويعلنها قد

ارتكب جريمتين :جريمة الارتكابوجريمةالإعلان؛ومنأعل جنريمة غيرهءفقدشاركهفى
إثم ماارتكب بمقدار ماأعلن.
ول
مقدحصا
محد باهلذحهقيقة فقالفيمارو
ماهال
سشاف
نعىدفى
ه:

«أيها الناس من

ارتكب شيئا منهذه القاذورات فاستتر فهوفى ستر اللهتعالى,ومن أبدى صفحته أقمنا

عليهالحد»فالعقوبات الشديدة الفليظةفى الإسلامتكادتكونلإاعلانل ل
ااصلالارتكاب٠ .
ول
اقدلقنالبى

مله «إ
أنبمعند ال
اناس
لع
لنه منازل يومالقيامةالمجاهرين ,قيل:

ومن هميارسول الله؟ قال :الذىيعملعملابالليلقدسترهاللتهعالىعليه.فيصبح يقول
فعلت كذاوكذاء ايك
لشف
لس
هت»ر..
0
|

ه -وهكذا نرىأن واجبالمزمنين أن يتضاقروا فىإيجادمجتمع فاضلءولايسكت
موّمن منهم عن الدعوة إلىالحقء»بلإن التكافل الاجتماعى الخلقى يوجب عليه أن يسهم

فىبناء المجتمع الفاضلء فيمئع شره؛ ويدفعه إلىالخيرء ولقدنهى النبىمله المؤمن منأن

يقف على الحياد فىمعركة الخير والشرء بلعليهأن يكون عنصرا إيجابيا عاملا .فقدقال
عليه الصلاة والسلام:
«لا يكن أحدكم إمعة .فيقول :إن أحسن الناس أحسئنت فإن أساءوا

أسأت :بل وطنوا
وأ
اتفسكمإن أحسن الثاس تحسنو) وإن أساءوا تتجنبوا الإساءة»,

لايظهرفيهإلاالخير. :
٠٠

الفردية واالإجلتماإعيةسلفىام
1ا-لفعىالم الآن نظامان بارزان والناس منبعد ذلك يتقاريون إلىأحدهما أى
 .أو هلذين النظامينيتجهإلىملاحظةالفرديةوإعطءا الحريةة لاتحاد .ليواجهوا
نشاطهم أفرادا وجماعات فحىرية منطلقة حفدىود المجتمع؛ وتتلاقى قواهم جميعا فى
خدمة أنفسهم وغيرهم منغير اعتداء» ومنوراءهذاتكون قوةالمجتمع» فالنظر فى المجتمع

إلى تقوية آحاده؛ على أن.يقوم لكلفدردولة بمالها من حقوقء والإنتاج فىهذا النوع من
النظام للآحاد منفردين أو
امج
ستمع
تين
غف
ل
ى شر
اكا
لتية,

ولا تتدخل الدولة فى إنتاج :ولا

لاأمن
عمال التى يمكن أن يقوم بهاالأفراد» أتىقوم بها شركات مكونة من هذه
تتولى عامل

الأفراد» بلإنهاتنظمالعلاقات بينهاوتنسقبِينأعمالها منغيرتدخل فىشئونها إلا

بالقدر الذى يحقق لهاماتف
ارض
لهتعلزيها
ا ممنات.
وإنه فىظلهذا الانظا
لمتيكعونليم حراء بل إنهفىبعض هذه الدول تتولى
الذراسات العليا جماعات من الأمة .وتتولى معاونة الضعفاء جماعات أيضا من الآحاد
وي
إ فرىذشلك
اتبلعون
ادات الخلقية والدينية والاجتماعية.
ونرئ أظناهر هذا النظام هىحرية فى الإنتاج والعمل :وكلما يتعلق بالتكافل لبناء

المجتمع» وعلى الدولة التنسيق بين القوى المختلفة وجعلها متالفةغير متعارضةوحمايةعملها
وإنتاجها بكل الأسباب القائونية,

والنظام الثانى يقوم على رعاية المجتمع أولاوبالذات» واألنأفراد ير
بغمو
ننافى
ء
المجتمع» فلاحريةلهمإلامايعطيها المجتمع إياهم:فهىبالنسبة للمجتمع كالأجزاءالداخلة
فبنىاء االلجإسنمسانى» ليسلواحد منها قوة بذاته إلا فى داخل نشاط الهيئة الإنسانية
المكونة لبناء الإنسانء :فليس للفرد نشاط ينفرد باهلعجنماعة :إنما إنتاجه أولا ويالذات

للجماعة» والتكافل الاجتماعى بمعناه العام يجب أن يكون للجماعة؛ فإن المجتمع هاولوحدة

ال
يتىت
نمدق
اوا
بهبك
يلع الحياة» وأنكلفردلايعدفىالجماعة إلاإاذلاتملاصق بيته

وب
اينلغير
إه ف
نىال
سبنا
اءنى الكاملء وبذلكتكون الذولة هىالعنصر الذىيتدخل فى كل

أجزاءالبناء»فليستفقطمنظمة ,ولكنهامشتركة مستولية علىكلالجهود.فهىتتولىإدارة

دولاب الإنتاج فىكلنواحيه .وليس للآحاد حق إلابمقدار ماتعط
تيهم
ل؛اوه
حىظ

فى
١

عطائها التساوى الذى يتكافا معإنتاج كلقرد على أن ما يحفضالجعن
اته لايورث
عنه ,فإذا تباينت الجهودء فبلكمل اقمردئار ماكسب ,ويمقدار جهدهء ولكن لايئول جهد
إنسان بالوراثة إلى إنسان قريب أبعويد ,وقدكانت نتائج الجهود لا تدخر فى هذا المجتمع

ولكن أجيز ادخارها على ألا تنتقلبالإرث علىأى ضرب من ضروبه إجباريا اأخوتيارياء

وأخيرا قإينله يباح أانلتنأتقملوال التىلا وتفتلكون منالحاجات الأصلية كالمنزل
ايلذ
سىكنه ومافيهمن أثاثوذلك فىالسنوات الأخيرة.

 ذانكم هما النظامان القائمان فى عصرتا الحاضرء وتتقارب منهما يعض الدولوتتباعددء حتى أنهل ي
اكاديوجد النظامالفردى إلافىبعضقليلمنالدولالتى تسمى

رأسمالية وأنبعض هذهالدولالتىتسمىبهذه التسميةتأخذبكثيرمنالنظامغيرالفردى
بق
كدر ق
ثلي
يل أ
روء فإنجلترا تأخذ كثيرامن النظامالثانىفى تدرج واضح منغيرأن
59خذه طفرة.

وإن المقياسالضابطالذيىفرقبي انلنظامينه تىأميموسائلالإنتافجيمقدار
تأ
امي
لموهذ
سهائل يكون القرب أو
االب
لعد
نم
ظنه
اذي
منين ,ونجد بلادا تسبمى نفسها
رأسمالية تتوؤمم كثيرا منوسائل الإنتاج فيهاء و
قأخ
لرىيتؤ
لمم
اء أما الدول التى حاريت
ال
بفرد
اية
لف
تهى
الى حاريت رأس المالوأممتجميعوسائلالإنتاجمن غير إهماللجهود
الأقراد فى هذه الدائرة الضيقة,

'. -4 ..يعدهذه الكلمات الموجزة فى الفردية والاجتماعية ننظر فى الإسلام لنتعرف إلى
أى الاتجاهين يميلء وإننا عندما ننظر فئ مصادره وموارده نظرة فاحصة عميقة ننتهى إلى
أنه لا يأخذ بأى النظامين جملة وتفصيلاء فهى لايمح حرية الإنتاج الفردى؛ ولايمكن تلك

الحرية من كل *شئء فهو أعطى الأفراد حقوقا تجعللهم حرية الإنتاج ولكنه قيدهذه
الحقوق بألا يكون ثمة ضرر بالمجموع .فمامن حقفى الإسلام إلاوهىمقيدبعدمالإضرار

بغيره؛ والحرية ال
ضشخ
رصية
وب
يكل
ها

حق ممنوح ولكنها مقيدة يعدم الإضرارء فإذا كان

الضرر أو توقع الضرر قيد الحق تققييييدداقضائياءومنعصاحبهمناستعماله إلا فىالحدود
لب ذ
القانونية أاوسل
حلك
ق,
١

اوئى فقط كما يعبر فقهاء
ضطأ
لنىقفق
اانو
وإن الإسلام لم يسلك سبيل التقييد الق
المسلمين ,بل إنهقيد الأمر بقيود دينية أى أن العبد .مسئول أمام اللهتعالى إذا استخدم
الحقوق التىمنحه اللهتعالى إياهااستخداما يؤدى إلىالإضراربغيره,فوقأن لولائلأمر
العادل أن يتدخل قانونا فى كلما يرى فيه ضررا يمس الجمهور,

|

وإننا فى هذا المقامنتكلمفىالرقابة الدينية التى تربى فىالمؤمن روحالائتلاف مع
غيره من غير ضياع لشخصه ,أ إيذاءلغيره.ونتكلمفىالحقوق الفرديةإجمالاوقيودهاء

وبذلك يتمبز النظام الإسلامي فى التكافل الاجتماعى.

التهذيب الدينى الاجتماعى
 -4إن الشريعة الإسلامية تتجهفى كل أحكامها إتلحىقيقالأهداف:التى تؤدئ إلى
تكافل اجتماعى سليم قائم على الائتلاف والتهذيب الدينويالعدالة التى لاتكون فيها قوة
تتغلبعلىالأخرى.
وإننا نبتدئبالعبادات التىهى فىظاهرهاعلاقة العبد بربه,ولكنهىفى معناها
تربية الضمير الاجتماعى الذى يجعل الآحادمندمجين فى الجماعات التى يعيشون فيها
تقحرٌقق التكافلالاجتماعى نفسياقيل
بقوةروحية تحكمميولهم وإرادتهم وتوجه عقولهم فبيتح

أانلتتقدخولانين التى لهامبررها املنإسلام.
وإن التكافل الاجتماعى المنبعث من النفس ابتداء أجدى على المجتمع متنكافل بقوة
اد على الإيمان والضمير الدينيء لأن مايابنلىقغلاىنون قديوجد
مير
تن غ
عن م
اانو
الق
فى النفس ما يبرن مخالفته؛ أما ما يعتمد علىالضمير الدينى أولاء ثم علئ القانون ثانيا
فإن المؤمن يطيعه على أنهأمرمناللهالذىيعلم السر وأخفىء والذى يعلم خائنة الأعين وما
تخفى الصدورء وإن ذلكلايسوغ لهالهروب منالأحكام المقررة بحكم قانونى.
-٠بعد هذا تقرر أن العبادات فىالإسلام شرعتلتهذيب النفوس وتربية دوح
و

المساواة وروح الاجتماع الذى لااعتداء فيه؛ وإذا كاالنعتبادات لاتحقق تلكالأهداف
التهذيبية فهىليست عبادة خالصة يقبلها اللهتعالىويثيبعليها.
١١

ولنضرب لذلك مثلا بالصلاة التى هى أوضح العبادات؛ هى عمود الإسلام كما هى

عمود كديلن :فقد وضحها القرآنوبينغايتها بأنها تمنع الجرائم الاجتماعية وتمنع كل
منكر لاتعرفه العقول السليمة؛ بلتستتكره ,وأنها يجب أن تؤدى هذه الفاية .فإن لمتؤد

إليها فصاحيها مذموم وصلاته مصصدر عقاب له ,لأنها صلاة هو ساه عن معتاها وعن

غايتها(,)١

والصوم هىطهارة روحية وسمى نقسىمنشأتهأن يجعل النفس تتطامن للضعيف,

وه
اويلربى
نقفىس الر
اغب
لة ف
ضىإ
ععط
فاءاءء وإن مايشتمل عليه الصوم منطهارة
نف
اسية
ل يج
نعل
فس تأغتليفرمع
هاء إذ تع
ألىرعجناس الأرضء فينظر المؤمن إعلبىاد
اللهمنالجانب الذى يجعله متآلفا ماتكا
لملجاممع
اعة فىشدتها ورخائها.

والحج تعارف اجتماعى عام يجعل المؤمنين يتعارفون ويتكافلون حيثما كانت

أماكنهم» ومهما تتباعد أقطارهم؛ فتهى
ولجيسيها للتكافل الاجتماعى فى داخل الإقليم
الواحد فقط؛ ولكنه توجيه لهذاالت
اكاف
للإفىع
سمو
لمال
اأقط
مارية,

ْ

والزكاة تعاون اجتماعى يجعلللفقير حقا معلوما فىأموال الغنى فهىتكليف
اجتماعى خالص ومصرفها خالص ونظامها فى الجمع والتوزيع يشمل أكثر أيواب التكافل

الاجتماعى وولىاليأمر
جهموالعذىها وهىالذى يوزعها معصلاىرفها .وقد قااللنبى

ع «:خذها منأغتيائهم وردها فعقلرىائهم»' .

والقلدإجعسللام كفارات الذتوب تعاونا اجتماعياء قمنأفطرفىرمضانعليهعتق
رقب أةو صيامستينيوماءأى |طعامستي منسكيناءومنحلفوحنثفى يمينهكا عنليهعتق
رقبة أى إطعام عشرة مساكين أى كسوتهم.

وهكذا نجد كفارات الذنوب تاكاجفتلمااعياء وكأنالذنب الذى يرتكب والتقصير فى

عبادة اعتداء اجتماعى؛ فلايكفر الاعتداء الاجتماعى إلاتعاون اجتماعى يسد النقص

ويزيل الخللء ولقد اعتبر النبى عله كلإعطاء للفقير مكفرا للس
ايئات
ل فق
صال
لعلي
اهة

والسلام« :الصدقة تطفئ المعحصية كما يطفئالماءالنار»إذ كلمعصية مهما كبرت أو
صغرت :ظهرت أو خفيت تعد اعتداء اجتماعيا فلايزولأثرها إلا بتعويض للمجتمع.

( )١وردت نصوص قرآئية تبين مقاصد الإسلام من الصلاة ,وعدم قبولها إذا تلتمحقق مقاصدهاء فقال
تعالى :ذاتل ماأوحى إليكمن الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر ولذكر اللهأكير».
(العنكبوت :ه؛) وقال تعالى« ::فويلللمصلين » الذين ه ع
من صصلاتهمساهون » الذين هميراءون+
ويمنعون الماعون» (الماعون7 :
)5
,١

فالكذب والتميمة والغيبة وغيرها من الآفات الاجتماعية التى قدتاحدلثأمنشخاص
دممنأذىعلى
ا
مق
يقدر
معو
ملمجتمع
ن يد ل
أ.
عنها
ويقع
لتكفيرها أن يتوب صاحبها

قدر طاقته.

-١كثذما نجدكل العبادات الإسلامية تتجه إلىتهذيب ضمير المؤمن ليكون
ه
متكافلا معالمجتمع الفاضل فى غايته الفاضلة» وإصنايا النبىعله تتجه إلى تطهير قلب
المؤمن ليكون نور الإخلاص مضيئا له فى سبيل النفع الاجتماعى؛ فالنبىمَللهُيدعو إلى

تطهيرالقلوبليكونالتالفالاجتماعى؛ فهىيقول «:إن اللهلاينظرإلىصوركم وأموالكم
لفصىدر
ااك
ولكن ينظر إلىقلوبكم وأعمالكم» ويقول عليه الصلاة والسلام «الإثم ماح
ايهس» فاستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك» ويقول عليه الصلاة
نعل
للع
ايط
وكرهت أن

١

والسلام« :إنما الأعمال بالنيات وإنمالكلامرئمانوى».

وتجد الوصايا الدينية تتجهكلهاإلى إصلاح القلوب؛ وإذا صلحت القلوب واستقامت
أومسعلاىس من
فإنها تحسن مقاصدها الاجتماعية ولاحياةلتكافلاجتماعى لايق
العلاقات الروحية القلبية ,لأن المجتمعات لابد أن يقوم تكافلها وترابطها على معان روحية
ظ

لاعلى مجرد علاقات مادية.

إن الاسلام ككل دين من الأديان :يريد أولا ويالذات مجتمعا دينيا معنويا ولا يريد

الفل اجتماعى فيهعلى المادةوحدهاء ذلكلأنالمجتمع ترايط أحياء لهم
تومك ك
مجتمعا يق

خواص روحية؛ تكونهى الحبال النورانية التى تربط أجزاءه .وتوثق أركانه؛ فإن ما يبنى
على الارتباط المادى سهل الانهيار» وما يبنى على العلائق الروحية لا يسهل انهياره؛ وإنه لا
اهء,
طقس
علىن
له ع
اخا
بثر أ
الائر الدينية القوية التى تجعل كلفرديؤ
مإ
ضماعة
افظلالج
يح
وإذا قاالمجتماعة على هذا النحو من الترابط الروحى لاتححقدقدطائفةعلأىخرى ولا تكون
المنازعات ولاتنظركل طائفة إلى أخرى نظرة من تريد اغتصابها أى تخشى اغتصابها.
فى
نرى
رالسلطانكما
ةلقه و
بهقوا
اكونب
وإن الخسمائر الدينيةتجعلالترايطلي

سلطان نظاممادىلاأثفري لهلمعنويات.لقدوجدنا النظمالت نتىةقوم علىضغط الآحاد فى
1

بناءواححدمنغيرنظرإلىالإ
ورااداتلال
ضخرمةائر الحيةيكفىلزوالها وزو
قالاممن
بالضغط وإيجاد البناء كمارأينا فىالنظم الدكتاتورية الفاشية' ,

إنالتكافل افلىإسلام أولىدعائمه القلوب ومايبنى على القلوب يكون له البقاء.
يحد بها الف
مردية
ت» ف
طلا
ليجع
قلها
ة.

الحريةالغردية

 - 1قلنإان الإسلامجعل أساس التكافلالاجتماعى مراعاة ك م
لؤمنلحقغيره
مراعاة تامة؛وهذبت العبادات النفوس المؤمنة ,ليتقدموا بقلوبهمطيبةمخلصة لكلنفع
لأنفسهم ولجماعتهم:.ون الجتمعلايدمعالشروديمحإروادته واكنيهجع إلراتهللخير

الجما
عى بقوة التدين والضمير .فإنلميكن فقفقوة السلطان وحماية الجماعة من أضرار
الفردية؛ ولذلككانت حقوق الآحاد قد مت ب
مق ألجماتقن ل ف
مي ا
دل ب
الدين قيد بحكم السلطان :وكانلولى الأمرأان ي
لسن
نمن
ظم ما يكفل الرعاية الاجتماعية
السليمة
؛ فيقوموا بحق المجتمع مجبرين ما داموالميقوموا بهمختارين بحكم الدين.وإنه

لهذا كفلالإسلام الحرية القردية للآحاد على آلا يتجادنه!فى حريتهمال لحمعقول,لأنكل
حق كما قلنامقيد بعدم الإضرا ر بالغير.

ا

والخرية
فا
ىلنسام
ل تتصوإرل مقيدة.
لاال
نرية ليس ا
تنطلاا
ما
نلقيب
:ةل
ل

هى معنى لايتحققفىالوجواإلامقيدافا
؛لحر حقاهوالشخص الذى تتجلى فيهالمعانى

الإنسانية العاليةالذى يضبط نفسه ويتجه بهاإلى معالىالأمور,ولا تأنهطلوقازه ولايكون
عبدا لشهوته,يل يكون سيدالنفسه -وإن هذهالسيادة التىيتسمبهاالحرهىالعنصر

الأول فى تكوين معنى الحرية فى نفسه وهو القوى حقاء ولذلك قال محمد َله« :ليس

الشديد بالصرعة إنماالشديد منيملك نفسهعندالغضب؟ لأنهعندالغضب يسيطر الهوى,
فإذا ملكنفسه فىهذه الحال فهن القوى حقاء ؤهىالخرحقاءلأنهحررنفسه منربقة
3

وإذا كان الحر هى الذى يضبط نفسه ولايذل ويأئف من أن يهضم حقه فهو
لا يعتدىء فالحر لايمكن أن يكون معتدياء لأنه يسيطر على أهوائه ,ولأنه يعطى لغيره ما

نى الإنسانية التى يجب أن يلتزمها لغيره؛ ولذلك يتحقق الأمر
محعسباال
يعطيه لنفسه .ولأنه ي

وكأبهح»ب لأخيك ماتحب
«ملو
المحمدى الصريع المنظم« :عامل الناسبماتحب أن يعا

لنفسك»,

 -١إن الحرية الحقة لاتتصور انطلاقا املنقيود والضوايط؛ لاألنانطلاق من
جانب تقييد فى جانب آخرء فإذا انطلق بعض الكتاب يقوضون من كرامة من يخالفون

آراءعهم من غير أن يجادلوهم بالتى هى أحسن فإن مؤدى ذلك أن يحجم ذو الكرامة التى
يريد يأصنونها منلغو القول فلايبدى رأيه :وبذلك يكون الانطلاق الظالم مقيدا للحرية
ش

العادلة.

وإن الحرية معنى اجتماعى لا يتصور وجوده إلا فى مجتمع متكافل يأخذ الآحاد منه

مدها
سحدو
رفى
يون
ويعطونء وإذا كانت كذلك قلايد أن تك

المجتمع الفاضل من غير إرهاق

عمبيد الأهواء الذين لايراعون حق المجتمع» ولا
نفسىء وإن الذين يفهمون الحرية انطلاقا ه

ويجب أن يلاحظ أن القيود الضابطة للحرية هىفى أصلها قيود نفسية وليست قيودا
خارجية ابتداء.
وهى 335

 .من

قيقتين:

إحداهما :السيطرة على التفس والخضوع لحكم العقل لا الخضوع لحكم الهوى :كما
أشرنا مقنيل.

٠

٠

والثانية :الإحساس الدقيق بحق الناسعليهوإلاكانت الأنانية ,والحرية والأنانية
نقيضان لايجتمعان :ومن الإحساس بحق الغير ينبعث نور الحياءء ,وهىخير كله كما أشرنا
فضل على الآخرين إلا يعمل الخير؛ إنما هى وهم على سواء فلا يطغى غنى على فقير ولا

ا عجلىنء ولاذى جاه على خاملء فإن كان شئ من ذلكفإن فاعله ليس حرا .
عدر
قا
١/

 -١4ولاشكأن الناس ليسوا سموارءافعىاة حرية الغير؛فمناليناسرامعنون
حقوق غيرهم ومنهم منلاير
باعي
عها
بءاأى
رة أدق من الناس من هم أحرارء ومنهم منليسوا

أحرارا وإن تداعوا بينهم باسم الحرية .لذلك كان لابد أن تقيد حرية بعض الئاس بقيود
خارجة عنالنفس بحكم القانون الذىيضعه ولىأمرالمسلمين؛ وإنالتعبير الصادق فى
معناه أن نقولإن هذهحمايةللحرية وليست قيودا فيها إنما هاىقنيوطدلللذي
قنوا غير

مراعين حقها.

ول
اذلك
لت
قكو
ينود

حيث يضعف املعنى النفسي فى نفوس الناس .فإذا كان الكاتب

أى الشاعر لايلاحظ حق الفير فى التمتع بحرية رأيه؛ بليعتدى عليه بالتشنيع أو السخرية
والتعرض لكرامته وسمعته؛ فإن القانون لابد أن يقيد قول ذلك المعتدى وهى قيد مستمد من

الحرية .استوجبته حمايتهاء وعلى ذلكيكون تقييد أولئك المنقلتين الذين لايراعون حق
المجتمع ه
حىممانية اولحاريلةباعث عليه هىحق الغير فى أن يتمتع بحريته الحق,

وإذا استخدم المالك مايملكفىإيذاءالناس اعتمادا علىحريتهفإنهيمنعذملنك
حماية لحرية غيره .ولنضرب لذلك مثلا ذكره الفقهاء وهىمن يرفع بنا
يءهححتى
جب

النور

والهواء تماما جعانره فإنه يمنعمن ذلك وتقيد حر
ايته
ل لي
اتمك
نن ج
تاره
فم
انعء

ويكون

االتلدقخلانونى فىحرية الم
االكلفى
حهذ
اهل

لحماية حرية امالك فىجانب أخر .وإذا منع

الشبان من التعرض للنساء فى الط
ارقا
لتمأوأ
لما
ام د
هورى,
سواء أكن متف
مردا
عت أ
هون

فإن ذلك لحماية حرية المارة

أزىاجهن أو محارمهن؛ وهكذا نجد الأمثلة الكثيرة التى تبين أن

تقييد الحرية فىالإسلام جفاىنب لابد أحنتك
مونافييهة للاحرليةجفاىنب الآخر أو

لدفع الضرر عن المجموع :ومن ذلك التدخل لمنعالاحتكار ,فإنه تد
حخل
رفيىة الاتجار,
ولكن عندما يكون التجار قدتجاوزوا االعلدثلابت فحقعليهم التدخل لمنعالأذى.
وإذا اشتد الإقبال على الأراضى وقد صار أكثرها فىيدطائفة تحتكرها وجب

التدخل لحماية حرية الذين لايستطيعون همنافسة الكبار حتىلايئول الأمرإلىحرمان هؤلاء
الصغار.
ْ

حرية الملك
ييدعةطولياها
 -١الحقوق الشرعية كلهامنحمن اللهتعالى لعباده؛ وهىيعطيها مق

مطلقة؛ ليمكن الائتلاف بينالحقوق والواجبات .وبينمصالح الناس بعضهم على بعض فلا
ظ

تتضارب الحقوقء بليسير المجتمع على أسس متينة متماسكة.

وإنالملكيةالفردية لعموم الناس حق أعطاه اللهتعالىلعباده فىقيود وحدود,
أساسها أانتلكومنلهذكهية فيها لاتضر ملكيته الفردية كالماءوالمعادن التىتكون في
باطن الأرض سراء كانت سائلة أى كانت جامدة :وسواء أكان الجامد فلزات قابلة للطرق
والسحبء أم كانت حجرية لاتقبل إلا الكسر .وقد ذكر الفقهاء الأراضى الزراعية المفتوحة

رلكوا
رذ
قمن
فوى ض

أن اليد عليها ليست يد ملك .ولكنها يد اختصاص يثبت حق

الاختصاص ولايثبت حق الملكية التامة  -وأنقيود الملكية سواءأكانت ملكية رقبةملكية
تامة؛ أم كانت ملكية انتفاع ولاتكون إلا ناقصة هى مقيد يألا تضر بالغير.

وقد أثبتت الشريعة الإسلامية الملكية الخاصة فيتلك الحدود وهذه الرسوم :وإذا

ها منيدصاحبهاء لأنالنبى َل
نلأزحدعأن
ييس
التزمت هذهالرسوم وتلكالقيود فل
يقول « :لايحل مالامرئ مسلم إلابطيب نفسه » وقدنهى القرآن الكريم عنالاعتداء على
الملكية مادامت قي الحدود التىرسمها الشارع(,)١
وقد رأينا بعض الذين يكتبون فى المسائل الإسلامية يقؤل  :إن الملكية وظيفة
اجتماعية :ولا نرى مائعا من استعمال هذا التعبير؛ ولكن يجب أن يعرف أنها بتوظيف الله

تعالى» لا بتوظيف الحكامء لأنالحكام ليسوا دائما عادلين؛ فلىكانوا دائما كعمر بن
الخطاب أعىثمان أاولصديق أعولى أى عمربنعبد العزيز لقلنا إن التوظيف منهم سيكون
ائرة العدل والحق وما شرعه اللهتعالى» ولكن إذا صادفنا عادلا فسنجد غيره
دائما دفى

مرارا ولذلك كان من الأجدى والأصون أينستمر الذى يتولى التوظيف هاولأحكام الشرعية

التى وضعها اللطيف الخبير,
وإن ولىالأمرالعادللهأن يتدخللتقرير القيودعلىالملكيةإن لميلاحظها المالك.
وقد أثرعن النبى تله أتنهدخل بمنع بقاءالملكية عندالمضارة معتعويض.

( )١النصالقرآنىيقول :٠يأيهاالذينآمنو لاا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلأان تكونتجارةعن
تراض منكم»( .سورة النساء4 :؟)

ش
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فقد رورى أبى جعفر محمد الباقر عن أبيه على زين العابدين أنهقال « :كان لسمرة
ابن جندب نخل فى حائط رجل من الأنصار (أى بستانه ) وكان يدخل هو وأهله فيوّذيه,

قشكا الأتصارى ذلك إلى رسول الله عله قال رسول الله عله العادل لصاحب الثخل  :بعه.
فأبى  ,فقال الرسول  :فاقطعه ,فأبى :قال  :فهبه؛ ولك مشه فى الجنة فأبى :فالتفت

الرسول له وقال :أنت مضارء ثم التفت إلى الأنصارى وقال :اذهب فاقلع نخله» ونرى من
هذا أن النبىعله لميحترم تلك الملكية المعتدية ١).
وفعل ذلك الإمام عمر من يعده ,فإنه أثبت أن للمالك علىملكه حقوقا مقررة ثابتة
أساسها أأمروانله:نما منع ضرر الغيرء وثانيهما نفع الغير إن لميكن ثمة ضرر لاحق.

مدى
ود
وف
طىاً مالك أن رجلا ااسلمضهحاك .ساق خليجا من العريضء فأراد أينمر به
فى أرض محمد بن سلمة؛ فأبى» فكلم فيه عمر .فأمره أن يخلى سييله فقال  :لاوالله ,فقال

ممنعأخاكماينفعه,وهىلكنافعتسقىأولواآخراوهىلايضرك,فقالمحمد:لا
عمر :ل ت
ققالعمر«:واللهليمرن به ولىعلىبطنكفأمرهعمرأن يمسبه».
ونرى من هذا أن عمر لا يكتفى يجعل الضرر سيباء بل يوجبأن يقومالإنسانفي

ملكه بما يكون فيه نفع لغيره مادام لا ضرر عليه قيه؛ لأن جلب النفع للغير يتضسمن دفع
|
مور المتع.
و
ننتهى من هذا إلى أن الملكية حق أعطاه اللهتعالى لعباده وقدقيدبالايكونفى الاستمساك بهمنع خير عنغيره» ولايكونفىمنعه جلب نفعللمالك.

وفى الجملة إنهمعثبوت حق الملكية للمالك من الآحاد تتعلق حقوق الفيرء ولكن حق
المالك يقدم أولاء وحق غيره يكون ثانياء ويوازن بينهما بميزان العقل والشرع :وسيكون لذلك

قضل منالقول عندما نتكلمع انلمصالح الإسلامية المقررة وتعارضها بين الآحاد
والجماعات,

إن الى تقررههنفىا هذام
اقامه أن الحقوقالتتجىب علاىللكيتةت:زايد فى
الجاعيو أب سعيادلخرى
فقي:
لكنافىسفر ف,قال النبى عله  :من كانمعه

ى

فضل زادء فليعد يهعلي منلازأد له,ومن كان لهفضل ظهرء فليعد بهعلى من لاظهر له.
ا أثنا ليس لنامن أموالنا إلا ما يكفينا»...
نتى
نح
ظموال
وأخذ يعدد أصنافا من الأ
وقد أصابت العرب فى عصر عمر مجاعة شديدة فى سنة سميتث سنة الرمادة وفيها

رة العرب»
زةيعن
ججاع
تكافل المسلمون فيمشارق الأرض ومغاريها ليدفعوا غائلة هذه الم
قال عمر رضى الله عنه بعد أن انتهت  « :لىأصاب الناس السنة لأدخلت على أهل كل بيت

مثلهم فيإناهلنلاسكلاون علىأنصاف بطونهم».

ظ

0

اعة
مقوق
جع ح
لم
انافى
وبهذا نتبين أن حرية الملك وثبوت الملكية الفردية لايت

هذهالملكية702 .

0

على

|

-١لإسلام قررأن الملكية لها أسباب نظمها الشارع؛ فقد وضع سبحانه أسبابا
وا
للملكية التامة ,كإحياء موات الأرض فإنهينشئ الملكية؛وكالعقود الناقلةللملكية منحيزإلى
حيزء وكالملكية بالخلافة سبوااءلأكمانيتراث أم كبانلتوصية؛ فإن اللهسبحاته وتعالى هفو

الذىنظمهذهالأسباب وجعلها منتجةثمراتهاف اىلملكيةمنغيرأن يكونأعتداءعلىحق
الجماعة » أى حق أحدمن التاس .وفرض حقوقا للغيرفيها؛ وجعل فيهالحلقضاعفاءء وحقا
صية
خترام
ش اح
لبيل
امن ق
وإن جعل الملكية حقا للآحاد التى أشرنا إليها هى

جروبعض
بأحجا
تلبمناءاعى كال
اهر
جونا
لاداويك
الجم
الإنسانية؛ حتىلايكون الآحاد كا

0
ظ
يةة.
نراد
نمسنغايرإ
إضه
بع
اءد
جلجا
ي”ب
إشئ
إن الإسلام لميجئلتنظيم الدولة؛ أسولفرطضاتها فلىكل
مجتمع تتلاقى فيه الإرادات الإنسانية الحرة تحى هدف واحد هى إقامة مجتمع سليم قوى
ىة,
أفنى
لات
ره قو
خفي
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إانتلنمشيةخصية معتهذيب الطبائع والقيام بالواجبات الاجتماعية وتنمية الضمير
الحى المستيقظ وروح الألفة والتآخىء وملاحظظة الحقوق بين الناس يعضهم مع بعض يوجد

التكاقل الاجتماعى السليم ,إن تتلاقى إرادة الآحاد بعضهم مبععضء فيتكون الاجتماع فى

 .مفنيكون المجتمع قويا مؤتلفاء لأنهتكون منقلوب متآلفة لامن جسوم
ماحبلةلويهروح
متراصة,
لف

ولايكونكذلك المجتمع الذىيكونفيهالآحاد مندغمين فىالجماعة ,فإنهلاتكونلهم
حقوق شخصية إلاماتمنحه الجماعة ممثلةفىالحاكم؛ ويشبه أن يكون اجتماعا صناعيا
وليس اجتماعا ائتلافيا,

 -4ولايعترض على هذاالنظر الإسلامى الخالص بأن الأحادقديطفى بعضهم
على بعض » ,وبأن الأولى أن نيتدئ من أولالأمر فنعطى الجماعة حقهاء ث ي
مكونمنهابعد
ذلكالتوزيع العادل على الآحاد.

فإنا نقول فى الإجابة عن ذلك بأن النظر يتنازعه أمران :حق الجماعة قبل الآحاد

وحق الآحاد قيل الجماعة؛ فالإسلام نظرإلىالحقين فىإطار واحد؛ فجعل لاآحاد حقوقا
وعليهم للجماعة واجبات يتحملونها؛ وعليهم أداؤها؛ وربى الضمائر للحملعلى أدائهاوإذا لم

تؤد اختيارا أديت اجباراء وجعلملكيةأخرىللدولةتتولىتهوزىيعها علىالآحادتأتىولى

كلاثة:

٠

أولها :أن تكون الملكية فى دائرة منع الضرر,

وثانيها :أنهليس كل *شئقابللالامتلاكالفردى.

وثالثها :أحنهققر
ورقا ضرورية للدولةأو للجماعة على الملكيةالخاصة لأنها ليست
حقا خالصاء إذ هى عملإنتاجىل ياتكافلإلباتوافرالحريةالمختارة.

 ٠وبتلاقىهذهالأمورالثلاثةيتكونمجتمعمتكافل,لاتطفىفي قهوة علىقوة.

ونرجئ الكلامفىالأول إالكىلام فىالأصل الاعامل وأهىصل الذى تقوم عليه

بف

الأموال التى يجوز امتلاكها

وايلتجىولزافيها الإمتزاك
مع أنالملكية حقشخصى أعطاه اللهتعالى؛فليستكل الأموالقابلةللامتلاك
مبنلها ما يقبل الامتلاك الفردىء ومنها مالا يقبلالامتلاك الفردىء بلإن خْيرالجماعة أن

تكونملكيتها عامة ,بأاىلعبارة المجارليةكتيكوتنها مؤممةأى للأمةكلهاوإذابينًا م لاا

ياقبللالفملركيدةية نتبينمايقبلملكيةالآحاد ويكونمنالخير أن يعكنوامملنكيته,
وتكونلهمالحريةفىامتلاكه والانتفاع بهفىالحدود المرسومة.

ونرى مما رأيناه فى مصادر الشريعة ومواردها أن الشريعة تمنع الملكية الخاصة فى

عملن:
مواا
لأن
ااثة
ثل

ش

أولها :الأموال التىترصد لمنافع العامةولايمكنأن تؤدى مقاصدها فملىكية
خاصة كالمعابد والمدارس والمصالح والطرقات ومجارى الأنهار ,وير ذلكمماليماكن أن

يؤتىنفعهإلالحيلثيجكموناعة؛ ومنهذاالأوقاف الخيرية؛ وهىالأموال التىرصدها
أصحابها للبر» لألىنفع الإنسانى العامفإنهابحكموقفهاوحبسها لله لا تكونملكالأحدء
وهذا هوالرأى المختار وهوفىالفقه الحنفى ,لأن الوقفيخرج العينعنالملكية الخاصة

إلىحكمملكيةاللتهعالى.فإذااكالنبفعقضهاء قالإنهاتلكولنمملوكاقوف عليهم,فإن

ه إذا كانالوقف علىغير النفعالعام وهوما يسمىبالوقف الأهلى
ثونرله
أكيك
ذل

كاصطلاح أهل مصرء والوقف الذرى كاصطلاح غيرمصر من البلاد العربية .أما الوقف

الخيرى فإنهيعتبر ملكاللجميع؛ لا لقومبأعيانهم :ويخرج بالوقف منالملك الخاص إلىالملك

وىا ألنلهمملوكقوف عليهم.
العام أو حكمملك الله تعقالىا»لول
النوع الثاتى من الأموال :ما تكون فيه الثمرة غير متكافئة مع العمل الذى ينتجه

كالمعادن التىتكونفى باطن الأرض فإن الثمرة التى تجئمنهالا يتكافا معها العمل الذى

علمالستخراجهاء ومن شأن إطلاق اليدفىهذا النوع منالأموال أن يكونفيه ضرر

ا مخلكايةصة .وكذلكقال
شديد بالأمةونفعكبيرمقرطلاكحادفكان المنطق ألتاثهبتذفى

بعض الفقهاء .وخالفهالآخرون ,واكنالذين خالفوا قدروا حق الجماعةفيهابقدركبير,لكيلا

تكون الغلةفيهاملكاللمنتج؛ بلنقصوا منالغلةمقدارا ياخفلفإمفنراط فىأخذالثمرة.
نذا

النوع الثالث منالأموال :التىتتولإلىملك الدولة أويكون للدولة عليها الولاية أنها لا
تعطى فيهاملكا خاصا يل تتدبقىعلىحكمالملكيةالعامةل ياعطيهاالإمام لأحد؛ وإنأقطعها
ولىالأمرلبعضلناسيكونإقطاعمنفع ؛ة إقطاع رقبة
 .ولنتكلم فىبعض هذهالأموال التىلاتقيل الامتلاك عندبعض الفقه ءا ولنيتدئ
بالكلام فى المعادن.

المعاردق

 ٠الاتفاق بينالفقهاء علىأن المعادن لاتسلمكلهالواجدها ويكون جزؤها أو كلها

للتكافل الاجتماعى العام .واختلاف الفقهاء هىفىمقدار مايكون للدولة أى مايكون مؤمما:

فالمالكية قرروا أن المعادن التى تخرج مبناطن الأرض تكونملكا للدولة ,فإذا

استخرجها إنسانبإذنها أو بفينإذنهافإنها تكونمؤممةفلأن شخصا يسير فى

صحراء فحفر يطلبماء فوجد ذهباأنيحاسا أمواسا فإنه لايحلله.بل عليهأن يقدمه

للدولة ,ولىأن إنسانا فى صحراء أراد أن يحفر بثرا يشرب منها فوجد بترولا :فإنه ل ي
اكون

سلج
لاهبلليك
مون
لماع
مةين,

وإذا أاذنلولأىمر لأحدأن يبحثفإنلهأجرالعملوالثمرةللامة.

وقديقطعولىالأمر لشخص جزءا منالأرض التىتشتمل علىمعادن :وقدفعل

النبى عله ذلك .فقد أقطع لبلال بن الحارث الهلالى؛ المزتى معادن من معادن أرض على

ساحل اليحر بينها وبين المدينة مسيرة خمسة أيام.وقد قالوا إإقنطاعها كان إقطاع

انتفاع ,لا إقطاعملكية ولعل الذى سوغ هذا الإقطاع بهعىد هذه الأرض عن المدينة وعدم

تمكنه ته من تنظيم الانتفاع بهالاشتغاله عليه الصلاة والسلام بإنشاء الدولة الإسلامية
ومجاهدة المشتركين» وجمع شمل المسلمين» ولعدم وجود من يتفرغلهذا من صحابته ورجاله,

فأقطع المعادن إقطاع منفعة ولميجعلها ملكيةليتمكنمنأن يغيرالوضع هوأو منيخلفه.

وإن هذا يدل دلالة لاشك فيها علىأنالمعادنسائلةأ ج
وامدةهىمل ل
كلدولةوهى

تدي
لرها
ل يم
ماتر
ساهأ
لتفع
مين
53

ويمايتفق إممعكانيات الدولة ورج الها ء ولوكان ذلك

بالإقطاع للعمل الشخصى :على ألايكؤنملكا دائماء فإنمن يخرجها من الأرض يقدم
للناس شيئًا ناقعا يسد حاجتهم وهى خير من تركها فى باطن الأرض لا ينتفع بهاأحد.

ويهذا الانظلرمتكعونادن ملكاللودلولوةوجدت فىأرض رقبتها مملوكة ملكاخاصا
فمن وجد معدنا فى أرضه المملوكة لهلايحللهامتلاكه بلعليه أن يقدمه للدولة أياكان

ئنًها لأينهمللاك
يم
شلك
فرإنفنطه لايم
مقداره قليلا أوكثيراء ومن وجد في أرض يملكها بئ

إاللاأرض وليس هذا منها.

ا

كية أن المعادن تكون ملكا للدولة أيا كان نوعها إذا وجدت
مضافقلهاء
وقد قااللبع

وضكة ملكا خاصا فإنها
مفلى أر
مجدت
وتكة ملكا خاصا .أمًاإذا و
مرضلليس
مأ
فى
تكون تابعة للأرض لأنها تبكموننزلة ما ينبت فيهانمبنات ومايغفرس فيها من شجرء فكما.
تها لمالك الأرض فكذلك المعادن التى توجد فيها.
يبت
كتث
لذه
أمن ه

ع,
رست
زن لي
لمعاد
انال
كدلأ
والرأى الأولأس

لسيبين:

ذىى يحصده,
ل وه
اعه
اأرلضإبعنملسان فاهىلذى يزر
أولهما :أن الزرع ينتج من ال

ارع للإنسان
دغي
إرضيمن
وإنكان الخير من الله تعالى :أما المعادن فإنها بفاىطن الأ
فيهاء فسبب الملكية افلىزرع لا يتحقق فى المعادن ,لأنه لالعلمإلنسان.فى إيجادها.
ثانيهما :أن المعادن موجودة فى الأرض قبيلمألنكها المالك ملكاخاصا والامتلاك
لعاليقيعها لأنهإنما يمتلك سطحها وظاهرها ولميرد الملك على أعماقها وما فى باطنها .إِذ

الأراضى تمتلك إفالإقامة المبانىغليها أوللزرع والإنبات والغرس :لا لإخراج المعادن,
والمقصد من الاقتناء هىالذى يحدد أسعارها وتوزن بهقيمتهاء فلميدخل فى تقويم الأرض
ها
ككيف
لف
مادن:
ين مع
مفايها م

وهى لم تدخل فى التقويم ولم تكن جزءا املنثمن,

 -١هذا هو الرأى المأخوذ مانللفبقه الإسلامى ويستند على السنة وعمل النبى
لله وعمل الصحابة؛ وهىيتفق معالمعانى الفقهية ويتفق مع التكافل الاجتماعى السليم.
ويتفق مع التكافئ بين العمل ومقدار الثمرة.

وهإنذا الرأى لايطبق فقط على المعادن التى تكون فى باطن الأرض بل يطبق

أيضا على اللكلئالتى تستخرج من البحار أوتلفظهاء فإنهاتكونملكاللدولةوليست ملكا
للأحاد .
م"

ولننتقل منمذهب مالك إلىالمذاهب الإسلامية ونراها واإفنترقت عنه فىتوسعة

الاملكليةملبسيتلماملين؛ نجدها لمتتركالمعنىمنأنهيجبلبيتالمالقدرفيهأكبر من
غيره ونجدهم يتفقون مع مالك فى جزء كبير من كلامه .فإن الحنابلة يرون أن المعادن إذا

عثرعليها الشخص فى أرض غير مملوكة تكونلبيت المال؛ويكونللواجد أجرمثلعملهلأن
االألرضم غميلروكة ملكا خاصا تعدفىحوزة الدولة .فمايكونفىداخلها يك
حونوفزىة
الدولة» ويكونلهاكلمافيهاءوالكاشف عنهلهفضل الكشف فيعطى مكافأة علىقدره.
وإنمن الأراضى التىلاتعدمملوكة ملكا خاصا الأراضى الخراجية وأنهذاالنوع

املنأراضى يشمل أراضى العراق وفارسوماوراءها املنشبرلقاد والشامات ومصروما

وراءها منغربالبلاد الإسلامية وإنكانت فىظاهرها مملوكة ملكا خاصا فلهلى مدلوكلة,
هذا كلهفى المعادن غير القابلة للطرق والسحب وهى الفلزات :وقدقحال
نأيبوفة أن

بايلتمماسللمين لهفيهاالخمس والخمس للواجد إن كانت فىأرض غيرمملوكة ,وللمالك

إمنكمانلتوفىكأةرض .

وال
اقول
لالر
ماجح
ذف
هىب

-

الشافعى أن الم
اعادن
لت
أتبع
رض فإ
من ك
مانت
لغ
وير
كة

فهىللدولة؛ وإلافهىللمالك؛ وفى الذهبوالفضة منهازك
ااة
لإمنآل
اتإ
للى
ك.

 -57هذا عرض موجز لأحكام المعادن وما يكون فى باطن الأرض من ثروات .ونرى

كلمةالفقهاء أجمعت على أن للدولةفيهاجظاكبيراج
ءومأهنرتهم قرروا أنهاإكاننت فى

أرض غيرمملوكةملكاخاصا تكو لنلدولةوإلفاهىكل اكلأرضء وللدولةقيهكاحبيظر .وآن

الأراضى فى غيرالدوربحكّمٌالشرعكلهاملكللدولة.

وإن أمثل الآراءهورأى مالك وهوآن المعادن حيث وجدت تكون ملكاللدولة؛ وهى

المشتق منالكتاب والسنة,
وفىالحقأنالفارقبي رنأى مالكورأىالحنفيةوأكثرالشافعيةوالحتايلةليسعمليا
لاألنجميع يتفقون على أن الأراضى المفتوحة كلها تعتبر فى ملك الدولةماعدا الدور

والحوانيت وإذا كانتملكاللدولة:وأنهالا تجرىعليها الملكية الخاصة وأنيدالزارع ومنفى

يدهمرقبتها يد الختصاص لايدملك .فإنهيكونالحكم أن كلالمعادن تكونملكا للدولة إلا

عاللىحقنولفية,
ها

الأراضى الزراعية
 -7ننتهى من الكلام فى المعادن إلىأنها باحكلمشرع تكون ملكا للدولة وتكون

كالمرافق العامة وتكون جزءا من التكافلء وأنعلى الذين فىأرضهم معادن سراء أكانت
جامدة أم كانتسائلة أن يعلموا أن الثمرات ملكللأمة رليست ملكا لأحد منالناسولىكانوا

حكاما لأنها محبوسة علىمنافع المسلمين» وليسلفيرهم .وأولياء الأمر الذينينالون
ها
وأن
قيهم
ف عل
نمى-
يسلا
هذه الولاية بمقتضى الحكم الإ

فىمصالح الكانة لا مفصىالح

أحد ليتحقق بها باب من أبواب التكافل الاجتماعى أو كل أيوابه.
وهناك مايشبه المعادن وهى الأراضى الزراعية؛ ولكنها تلشابهها مانلكولجوه لأن
ات
رفى
مخل
ثهد
الإنتاج فى الزراعة والفروس بعمل الإنسان وتفكيره وتقديره وإنفاقه؛ فل
ويض
فليم»
تالع
لزيز
االع
ودير
الأرض» وإن كان ذلكلايتمإلابتق

إليه والتوكل عليه.

فى مواضع متفرقة؛ وهى ملكية الأراضى ومقدان قوة !ليد عليهاء أهى يداختصاص أم يد

ملكية تامة؛ ونريد هناأن نتعرف الأمر منعمل الرسول وعمل أصحابه.

نعمبلى عَلله.
ونابتدلئ ب

 -4أول أرض استولى عليها المسلمون بعدالهجرة هىأرض بتى النضير وذلكعند

ما خانواعهد النبىعولحهالفوا المشركين عليهفأخرجهم عليهالصلاة والسلام منجواره

ليامن شرهم .وقد جاءالنص(') بان هذا الذى آإلى النبى مله بعدإخراجهم يكون
رهسول
وكوانللل
محبوسا للصالح المسلمين ويكون لسد باب من أبواب التكافل الاجتماعى .في

ولذى القربى واليتامي والمساكين والفقراء المهاجرين الذين أخرجوا دمينارهم وأموالهم
صاءار.
نفقر
أنهل
اكولن م
وي

١

( )١النصهوقولهتعالى«ماأفاءاللهعلىرسولهمنأهلالقرىفللهوللرسول ولذىالقربىواليتامي
والمساكين وابنالسبيلكىلايكوندولةبينالأغنياءمنكموماآتاكمالرسولفخذوهومانهقاكامنعتنههوا
يلهد
دنال
شهإ
واتقرا الل

العقاب  #للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من

الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون» إلى آخر الآيات (سورة الحشر الآيتان رقم لاء0
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وبذلك التوزيع الذى اشتمل عليه النص .القرآنى يكون ماأخذ مانلبننىضير سواء

رلاىء
فزعق ع
أكانعقارا أممنكقانولا يو

المهاجرين والأنصارء لكيلا يكون متداولا بين

الأغنياء فقط وقد قسم النبى فعلا الأموال المنقولة بين فقراء المهاجرين وفقراءالأنصار وما
نالهفقرااءلمهاجرين أكثر مماناله فقراء الأنصار لكثرة حاجة المهاجرين إذ خرجوا من
تىصار دون ذلك.
لجةأ ف
احا
أموالهم وديارهم ,وقد كانت ال

يأروضزفلعمها النبى َه فابقىالأرض والغراس تحت سلطانهلتكون
 1أما ال
غلاتها للفقراء واليتامى والمساكين.

أوألرض استرلىعليهاتحت سلطاتهوايمقسمهابين الآحاد
فالنبىمللأبقى
قسمة ملك؛ بل جعل قسمتها قسمة اختصاص .وذلك لكيلا يكون ينبوع الثروة التى تدر الدر

دة تداربينهمولاتنقلإلىغيرهم .ش
ويد
دىأ
حف
مقير
الو
وفى الستةالسابعة منالهجرة النبويةبعدعقدهدنةالحديبيةاتجهالنبىكلل

إلى خيبر لقتحهاء إذ تجمع فيها اليهود الذينكانوايناوئون النبىعولخهانوا عهده وكان
ه.
لبلوأن
ام ق
ناله
يتوقع الشر من جانبهم دائماء وكان لابد أينيث

وقدتملهفتحها فاستولى على حصونهم وكانت ثمانية حصون كلحصن فيهقوة.
وقد استولى بهذا الفتح على أموالهم المنقولة وعلى أراضيهم وحصونهم .أما الأموال فقد

قاسملهفاابتينحين» وأما الحصون وهى مبان قائمة فقد أيقى منها حصنين لمصالح

المسلمين ولعلهاتساوى خمس الحصون منحيث القيمة :ويكونهذاخمسبيت امالفى
الغنائم كما هى المقرر شرعا وينص القرآنء وأما االألرازضىراعية والنخيل فقد أبقاها
كلهاتحت أيدىأهلها مناصفة أى يكونلهم نصفماتنتجه الأرض باعتبارهم زراعها

والنصف الآخر للنبى َه باعتباره رئيسالدولة الإسلامية يوزعها فىمصارفه وفى إقامة

الدولةوالتكافل الاجتماعى؛ فيد الأهلين تكون يدعاملين يكونلهمالنصف وملكية الرقبة
للأمة .فهى قدنشأت مؤممة ابتداء.

وبعدتمامفتعخيبر جاء أهل فدكفصالحوا النبى
ملهعل أىن تكون أرضهم
ونخيلهم يديهمعل أىن يكون النصفلهمملكواالنصف الآخلرلجماعةالإسلاسيةويبقى
تحت أيديهم مزارعة؛ على النصف من الزرع والثمر.
م

اهليتببينلأاند التىكانت تفتح عنوةتبقى أرضها بأيدى
وباتتبلعنعمبلى عل
تها للأمة»أو كمايعبرالفقهاءء محبوسة علىمنافع الأمة,وغلتها
يون
أهلها عملىلأكنتك

تكونبالمقاسمة بينواضعى اليدوبينبيتمالالمسلمين؛ ويكونذلكمزارعة تجعلللعمل

حظا معلوما شائعا فىالزرع والثمروالباقى لمالكالرقبة :أى ماحبست لهمنافع الرقبةوهى
هنا اجملامعؤةمنين :وهى الخراج كمااسلمفىقهاء .فليس هذا الخراج إلاحصةبيت المال
من زرع الأرض وثمرهاء ومهما يكن اسمه .فقد نصالمتأخرون من الفقهاء على أن يأخذه

بيت المال فى حكم الأجرة فى الإجازة..

0

وفى حال الصلح يفرض على الذين بقيت الأرض تحت أيديهم جزء شائع مما تنتج»

وهذا الجزء يسمى جزية الأرض أاولخراج.ء ومع أن النبى طَقللاهسم أهل فدك ملكية

الأراضى والنخيل قررالفقهاء أن كلمااستولى عليهمنأراضى غير المسلمين بالفتح أو

الصلح يكونمايفرض عليهخراجا أى حصةفىمزارعة؛ وكأنهم يفسرون مسالةفدكبأنها

صلح وجبالوفاء به,لاعلىأنهنظاممستقر متبع.

ا

ويلاحظ أنهفى حال صلح فدك ما أخذه عليه السلام منأراضى فدك ونخيلها لم
اند
ح بي
آسمه
يق

ش

المسلمينء بل جعل منافعه لمجموعهم وليس ملكا لآحادهم.

* -1وإذا تركنا اعلصنربوة ,فإنال ناتركهبعيداء بلنتجه إلىعمل الذين اقتبسوا

منهديهوعاينوامشاهد التنزيل؛ وهمالراشدون الأربعة أوببعكرثوعممران وعلى وهو
ورة,
ائب
نعد
بعص
وايه شا
عصر الحكم الإسلامى ال
تذىش ل
لة ي

وأول أرض مثمرة ومغلة وقعت فى أيديهم أرض الغراقء وقد أراد المحاريون أن

يقسموها بينهم علىأنها من الغثائم وينطبق عليها نص الغنائم[') الوارد فى القرآن الكريم؛

فنىظرهم فأرسل سعد بن أبى وقناص الصحابى الذى كان قائدا لهذا الفتح إلى أمير
ممهم وفيها الأراضىء ثم أرسل مثل
ننه
ابي
غسم
ئره أن الناس سالوه أمنيق
نينبعم
يؤمئ
الم

ذلكأبوعبيدة عامر بنالجراح الذى فتح جزءا كبيرا منأراضى الشامء وذكرلهأن

الفاتحين سألوهأن تقسمبينهمالمدنوأهلهاء ومافيهامنشجر وزرع» وأنهأبىعليهمذلك
حتى يبعث إلىأميرالمؤمنين.
( )١نضالغنائمهوقولهتعالى«واعلموا أنماغنمتممنشئفأنللهخمسهوللرسول ولذى القربىواليتامى

والمساكين وابن السبيل إن كنتمآمنتمباللهوماأنزلناعبلدىنا يومالفرقان يومالتقىالجمعان واللهعلى
كل شئ؛قدير» (سورة الأنفال الآية)١4
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وهنا نجد أمير المؤمنين لايستبد بأمر المؤمنين» بليجمع عليه الصحابة وفقهاءهم,

ليخرج بالرأى السليم ومسنط آرائهم ,وق ادبتدأ بعرض القضية مبينا رأيه فقال:

«لى قسمت الأرضون لميبق لمن
بعدكم ش “»
ئ فكيف بمن يأتى من المسلمين فيجدون

الأرض ققدانقسمت وورثت عن الآباء وحيزت ,ماهذا برأى؛ومايكونللذريةوالأرامل بهذا

ولد و
اض ا
رأر
الب
عمن
ابغي
قلشا
لره
!م!».
ونرى عمر يبنى رأيه على ثلاثة أمورمصلحية:

أول
اها
ل :م
كنعا
بلمل
يكية
رة:

إذ أن أراضى المراق تعد بال
اوف
لالأ
ألوف
فم
دنتة

وثانيها :أن خارا
لجأهذرهاضى إذا منعت قسمتها يكون لمصالح الدولةوالجهاد فى
سبيل الله. ,

والمساكين,
ونراه أقامالرأى على المصلحة؛ وكانلهأن يحتج بعمل رسول الله عله
وقد عارضه يعض كبار الصحابة منهم عبد ال
ورحم
انلبن
زعو
بفير

بن العوام:

منه ,فقال  :اللهم اكفنى بلالا وأصحابه.
وكانت حجة هؤلاء آيةالغنائه!') فقدفهموا أن ال
اأرلاضى
غنمن
ائم ولعل الإمام عمر
رضى الله عنه فهم من النص أنه وارد قيما يؤخذ من أموال منقولة تتلقفها الأيدىء أما

الأراخمى فإنهيستولىعليهاول تاتلقفها الأيدى» فلاتدخلفىعموممايغثم.
وقد
أيد
عم ف
رى رأيه
جمع
م ع
نلية الصحابةمنهع
مل ب
ىن أب ط
ىالب
وعشمانبن
عفان وطلحة بن عبيد الله ومعاذ بن جيل.

والمساكين وابن السبيل إن كنتمآمئتم بالله وما أن'ثنا ععلبىدنا يوم الفرقان يومالتقىالجمعانواللهعلى
كل شئ قدير»

ل

(سورة الأنفال الآية ١5),

وقد كثر الخلاف والإمام العادل يجادلهمويحاولإقناعهم

واستمر

ثلاثة أيام

على ذلك.

الأنصارء

أ

ل

اشاب لا

اللهوأثنى عليه بماأههوله:
نموركم»,فإنىواحد
املت م أ
ايأمانتى»فيم ح
رو ف
شذك
«إنىلمزعجكمإللاآتن .
نن تشحن
مأ
نلعظاملابلدهسا
يجبالللزسوتهاءأرايتمهذهلي ا
لياح ر
الشفورلايد
بالجيوشء وإدرار الطعام عليهم فمن أينيعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون ومنعليها لقد
وجدت الحجة فئ كتاب الله الذى ينطق بالحق «وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم

اولبا؛ ولكن اللهيسلطرسلهعلىمنيشاءواللهعلىكل شئ قدير»!!) هذه
كيل
رنخ
عليه م

نزلت فى بنى النضيرء والآية« :ما أفاء الله على رسوله من أهل القرىء فلله وللرسولء ولذى

القربى واليتامى والمساكين وابنالسبيل كىلايكون دولةبينالأغنياء متكم!") هذه عامة فى

القرى كلها ثم قولتهعالي«:للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون
فضلا من اللهورضوانا»!؟ ) إنهاللمهاجرين :ثم الآيةبعدها« :والذين تبوعوا الدار والإيمان من

سىهم
نونفعل
أؤثر
قبلهم يحبون من هاجر إليهم؛ ولايجدون فى صدورهم حاجةمما أوتوا وي

ة»! )/وهذهللأنصار :ثاملخآتيمة« :والذين جاءوا منبعدهم يقولون رينا
ا بصهم
صان
خوك
ول
اغفر لناولإخواتنا الذين سيقونا بالإيمان»!*) هذه عامة فاستوعيت الآية الناس» وقد صار
هذا الفئ بين هؤلاء جميعا؛ فكيف نقسمه لهؤلاء وندع من يجئ بعدهم,

بعد هذا الييان الذى يستمد الأدلة منكتاب اللهاتفقرأى المحكمين معرأى عمر ,بل
اتفق الجميع معه :فانعقد علىذل اكلإجماع .وإن الآراكءانت تتجاذب فكرين أحدهما قوله
لسءه!)١1 الآية فاعتبروا الأرض ومن
رلسلهوخم
ل فلأن
تعالى« :واعلموا أنما غنمتم من شوشئئ
عليها من الغنائمء والثانية أن عمر رأى بثاقب نظره أنموضوع هذا النص هموناقول من
وا أتنكون
فلذين
لر ا
ا نظ
ختضى
الأموال.إذ الأرض لاتغنم ولكن يستولى عليها؛٠وأن مق

الأرض مملوكة للقاتحين والعمال فيها يكونون عبيدا  .وكيف يكون ذلكء وهملميقاتلوا ولم
يؤسرواء وقد وفق اللهالمسلمين للحق وزوال الريب.
لحشر' © 5 :
()١
ا
( )4الحشر5 :

( )5الحشر٠ :

(؟) الحشر :م

( )5الحشر٠ :

إل© الأتفال١ :غ

لذن

 -"1بقيت الأراضى فى أيدى أهلهاء وأيديهم ليست يدموللك/كنها يد اختصاص أى

تيحتلهصمرف
لأب
انحو
أنهم يملكون المنفعة ولايملكون الرقبة ولكنمعأن ملكهم علىهذاال

فيها بالبيعوالشراء والإجارة والمزارعة والإعارة وغيرذلكاملنتصرفات ,لأن التصرفات
تجرى فى المنافع الثابتة ,ولأن هذا الاختصاص فيه نوع ملك .ثم كانت تورث لأنها حق

اء قرروا أن
هبعض
قأن
فمع
ل ,و
ارثته
مالىّوالنبىمه يقول«:من ثركحقاأماولا فلو
وا
ااتزورث
جل
أناقع
الم

وراثةالأراضىء لأنحق واضع اليدحقعينى؛ ولأنهم قرروا أنهم إن

لم يكونوا مالكين للرقبةفلهمبمقتضى الوضع القديم حقالأواوية نفظىير الخراج المعروف,
فأاشبلهححكقر ,وأنه يورث بوراثةالأعيانالتىتعلقبها.
وإذا كانت يدالزراع فىالأرض المفتوحة ليست يدملكء وكل الأراضصى فى البلاد

الإسلامية الخصبة أراض مفتوحة :فإنلولى الأمرأن يانلزأعراضى منأيدىواضعى اليد
طكاء
عمل
إي
لومن
اأمر
ماكاونتعويضهم عن أيدي ١هم .وذلك لأ|نيد هؤلاء كسبوها مونلى ال
عيليه

ولكن هللولى الأمر ذلكمنغير صمبرر؟ أملابدمنمبررء والجواب عن ذلكأن
امولضومعصهلوحة؛ أالوتكافل الاجتماعى ومايحققه .فالإمام العادل الذى
الأساس فى ال
يحكم المسلمين يجب أن يقرر المنعوالإعطاء على أساس المصلحة العادلة؛ ومايحقق أكبر
قدرمن التكافل الاجتماعى .وقدكان التوزيع الأوللمصلحة اقتضته فلايجوز العدول عنه
ضت العدول؛ وخصوصا أن وضع اليد أوجد حقوقا فلاتزول هذه
تقوى
قحة أ
المصل
إلا
اد يترتب عليهاء ويكون ضرر بقاء اليد أكبر من ضرر نزعهاء فإن الضرر
سلا
فق إ
لحقو
ال

القليليدفعبالضرر الكثير.
واخشية الظلممنالحكامفىعصورالتاريخ كانالفقهاء لايفتونبجوازنزع

الأراضى من أيدى زارعيهاء فقد حفظ التاريخ أن الظاهر بيبرس البندقدارى أراد تزع
الأراضى من أيدى أهلها بهذا الاعتبار فوقف فى وجهه العلماءء وقال كبيرهم محيى الدين

النووى« :إن ذلكغاية العناد ,وإنهعمللايحلهأحدمن علماءالمسلمين “ومازال يعظهمرة
با
عقبوأخ
رات فيها شدة حتى كف عن ذلك.
بلرف
ارى
وإن الفقهاء إن كانوا يقاومون نزع الأراضى من أيدى أهلها فلأنهم يتشككون فى

الحكام» ولايعتقدون سلامة أفعالهم واتلحقمقصلحة فىنظمهم. .
لق

 -4على ذلك يجب أن نقرن أن ولى الأمر العادل لهالنزع إن رأى ضررا أمىصلحة
أكبرء وقد روى أن النبىعه حمى أراضى وجعلها لعامة المسلمين فقد روى أن رسول الله
له
حمى أرضا بالمدينة لترعى فيها خيل المسلمين؛ ومعنى ذلك أنهجعلها للعامة :ومنع أن

خم عل
تقو
صحياز
ايها
ةة.

وقد كان عمس يسيرعلىنهج النبىعَلّهُفىحماية كلمايكونفيهنفععام .فقد

هلا اللكملسلمينء وجاءأهلها إليهيشكونقائلين« :يا أمير
أجع
كريذلة و
حمى أرضا بال
المؤمنين إنها أرضناء قاتلنا عليها فىالجاهلية وأسلمنا عليهاء علامتحميها» فأطرق الإمام
سملبفيىل الله ماحميث
العادل .وقال« :المال مال الله والعباد عباد الله.واللهلولا ما أح
مانلأرض شيرا فشىير».

لغنيواءاوقلاليه
ولقدجعلهذهاللألرفضقراء ترعىفيهاماشيتهم ومنعمنها الأ
الذى أرسله لتنفيذ ما قرر« :اضمم جناحك إلى الناس .واتقدعوة المظلوم :فإنها مجابة
وأدخل رب الصريمة (الإبلالقليلة)والغنيمة (الفنمالقليلة) وامنعنعمابنعفانونعم ابن
ته
يكت
شنهل
اإ
مسكين
عوف فإنهما إن هلكت ماشيتهما رجعا إولىزنخرلع؛ وإن هذا الم
جاءنى ببنيه يصرخ :يا أمير المؤمنين ,أفتاركهم ,أفتاركهم أنا لا أب لك,فالكلاً أيسر على
املنذهب والورق (أى الفضة) وإنها لأرضهم قائلوا عليها فى الجاهلية وأسلموا عليها فى
تنأهنىم ,ولولا النعمالتى يحملعليها فى سبيلاللهماحميت على
ميرو
لمل
ظأنه
الإسلام؛ و
الناس شيئًابملنادهم».
ا
هرىذمن
ون

أن عمر رضى الله عنهيقدم على هذا المنع مبتحرجا ويبرره بأن فيه

ة الجهاد
علأدهى
إعانة للضعفاء .ولذا يمنعمنهالأغنياء ويأنالنعمالتىتربىفىهذا الك
وغذاء المسلمين,
4و9ت-نتهى من هذا إثللىاثة أمور:

أولها :أن المنقولات تجوز فيها الملكية مطلقة بحكم الشرع وأن هذه الملكية تجب

حمايتها امنلوألىمرء إلا إذا أدتإلىضرر كالاحتكار مثلاءفإنولىالأمريتدخل,
رذن

ثانيها :أن المعادن تكون للدولة الإسلامية على أرجح الأقوال فى الفقه الإسلامى؛ ومن
لميقل ذلك فقد جلعللدولة حظا كبيراء وأنها إن وجدت فى أرض غير مملوكة لأحد فإن

كيفىتها لبيت المال عدد قليل,
ممخلالف
ال
مىين كذلك -يد انتفاع
لراض
سل أ
م وج
لون-
اسلم
هىا الم
حالت
تاضى
فالأر
ثالثها :أن
أصحابها ليست يد ملك مطلقء أى ملك تامءبلإنها يدانتفاع؛ ولكنلاتنزع إلاإذا تحقق
ليةقة.
طلك
مام
لك
ضارر
والاستغلال الإسلامى ليتم التكافل الاجتماعى على أعدل وجه.

مسلبكية
لك
طارق
 يقرر المحققون معنلماء الاقتصاد أن طرق الاستغلال أكىسب الملكية أريعطرق :أولها الزرع؛ وإحياء موات الأراضىء وثانيها :العمل .وثالثها :المخاطرة للكسب

والخسارة .ورابعها :الانتظار,

وإن الإسلام يقرربأحكامه الطرق الثلاثة الأولى؛ ويمنع الطريق الرابع.

الكسب بالإنتظار
١ل- وإن سيب مانلعطريق الرابع ,اولهاىنتظار؛ أن مؤداه أن يدقع المالإلىالغير
لأجل معلوم أى غير معلوم فىنظير أن تؤدى فى نظيز الأجل أموال هى الرياء ومنع الإسلام
هذا الطريقء لأنه لامخاطرة فيه؛ إذ أنه كسب لاخسارة فيه» فهى ربح مستمر من غير أى
جلى:
اعم
تأى
نفى
إهم
نناس لا تس
لم
ائفة
تلعلرضخسارة :ولأنه يؤدى إلى أن توجد طا

لىة بطالة؛ إلا ما تقتضيه متابعة الدائنين؛ والسير وراءهم؛ وعمل الحساب
اف
وتحكون
للأرياح بسيطها ومركبها  .ولأن ذلك كسب من غير القيام بأى عملء ولأنه كسب غير طبيعى,

كما قأارلسطى لأن النقد لا يالدنقد.
هبرى
و سي
جناك
وه
دل

غير ماسبقء لأن التعامل بالربا والكسب بطريق الانتظار هو

والتكافل الاجتماعى تقيضان لا يجتمعانء إذ أن التكافل يقتضى التعاون ومن التعاون ما

تيسعمانون فىشئ
ااءلول
يكون بينرب المالوالعامل بحيث يكسبان معاأيخوسران مع
أن يعمل العامل المستغلء فإن خسر فعلى نفسه؛ وإن كسب شاركه صاحب رأس المال؛ ولكى .
طصررة من الجانبين
ا عن
خكون
مأني
لوجب
الا
يكون رأس المال متعاونا مع العمل تعاونا كام
قائماء وإلا كانالكسب بطريق الانتظار البحت؛ وذلكمايحرمه الإسلام.
وقد يقول قائل إن من يدفع أرضه بالإجارة ينتظر ولايخاطر؛ فلماذا أباح الإسلام
يا فى هذا سواء.
الإجارة وهى ليست إلاكسبا مطنريق الوانتاظارل فرهى

اقوللإفجىابة ذعلنك :اإلنإجارة دفععين مغلة مملوكة ,ولواضع اليدعليها
ون

لياعلها بكلالطرق .والعين المغلةتفترق عنالتقود فىأن النقودلاغلة
ااختسصاتصغيب
لها إلا بالاسترباح بالتصرف فيها؛ فغلتها من عمل العامل فيهاء لا ذمانتها بخلاف الأرض

فإن غلتها ذمانتها مع عمل العامل ,على أن إجارة الأراضى الزراعية أقرب إلى باب
الإنتاج بالزرع وليست حصة المؤجر بالإجارة إلاجزءا مما تنتجه الأرضء فإن كان لهاشبه
تقظار فشبهها بالكسب بطريق الزرع أقوى,
نري
لسبا بط
الك
با
على أنه من الواجب أن نقرر أن بعض الفقهاء نظر إلىإجارة الأراضى الزراعية
نظرة مائعة ,فالظاهرية منعوا إجارة الأراضى الزراعية ولميبيحوا إلا المزارعة لاألمنزارعة
د اعلننبى َل أنهقال:
ونهرقد
مشاركة فهى إنتاج زرع ومخاطرة بالكسب والخسارة؛ ولأ
«إذا كان لك أرض فازرعها أادوفعها إلى أخيك يزرعها» ولميرد النص بإجارتها .

ل جفمهقورهاء على جواز الإجارة بلإن منهم منمنع المزارعة كبعض الزيدية
اكن
ول

وبعض الحنفية؛ وعلى أى حال فالفرق واضع بين الإجارة والريا من حيث الكسب بالانتظار.
ارة
إتجأن
لرقا
امفا
ولعل أوضح ال

ارة»
خسفى
اشالركة
فيها م

إذا لمتنتج الأرض

شيئًا بآفة سماوية أى نحوها؛ فقد قرر الأكثرون أن الأجرة توضعء وذلك من باب الجوائح»
فإنه إذا نزلت جائحة أسقطت الواجبات التىكانت مرتبطة بماأاهللكجتهوائح؛ وقد وضح
هذه النظرية ابن تيمية» ويهذا أخذ القانون المدنى المصرى,
والخلاصسة أانلإسلام منعالكسب بطريق الانتظار وأوضحه الرياء لأنهيؤدى إلى
العى» ولقد سئل الإمام الصادق« :لمحرم الله الربا»
مكاف
تالت
اس وجمنع
لنا
انال
التشاح بي
فقال رضى الله عنه« :لئلا يتمانع الناس» وذلك حقء لاألنناس إذا كانوا لا يقرضون إلا
3

بفائدة لا يوجد تعاون قط ,وإذا امتنع التعاون وجد التمانع» وإذا وجد التمانع أحضرت

الأنفس الشع ,والتمانع نتيجة مؤكدة للتعامل بفائدة زائدة عألصىل الدين من غير مشاركة
فى الخسارة سواء أكانالاقتراض للاستهلاك أمكان للاستغلال ,إذ لا يوجد التعاون الذى
يبعد التمانع إل إاذا وجدت المشاركة فىالخسارة,
٠
بعدأن نفيتاذلكالكسب الخبيث تتجه إلىطرق الكسب الحلال الطيب.

الزرع وإحياء موات الأرض
 8المزرع :دعا الإسلام إلىالزراعة وحث عليهاء لأنالزرع والغفرس فيهما مادة
إكلنمن
سهان أو
الغذاء للأحياءء ولذلكقااللنبى عَليهُ« :من زرع زرعا أى غرس غرساء فأ

دابةكتبلهبهصدقة ,فالزارع فىصدقة مستمرة؛ إقندم مايقدممنزرعطيبالخابث
فيه ثم إن الزرع اهلىغلة الطبيعية للأرض التى أمر الله الإنسان بعمارتها وإصلاحها ومنع
الفساد عنهاء والكسب بالزرع؛ يتضمن نوعا مانلتفويض لله تعالى بعد آخذ الأهبة وفلح

الأرض وسقيها وإنقاء آفاتهاء فإنالخير منبعدذلكيكونمن اللهفالقالحب والنوى.

ولأن الإسلام يحث على الزرع ويدعى إليه .شجع الحارثين الزارعين فجعل من يحيى

أرضا لاتنتجزرعاتكونله.

١

إحياءالموات:
ا موات الأرض هى الأرض التى تعذر ررعها لانقطاع الماء عنهاء أو لغمره لهاء
أى لكون طينتها غير صالحة للانبات ابتداء.
 .ويشترط لاعتبارها مواتا ألا يكون منتفعا بها فعلا بطريق أخرى من طرق الانتفاغ

غير الزرع ,كأن تكون قريبة منالمدينة أى القرية بحيث يكون أهل القرية منتفعين بها فعلا
مفرىافقهم,ء فإن هذا النوع من الأراضى لايكون مواتا بالفعل» فهى يتخذ إمامرابض
للحيوان :أى ملاعب للخيل» أى مستراضا للرياضة البدنية وثحى ذلكء ولذلك قرر الفقهاء أنه

يشترط لاعتبار الأرض مواتا أن تكون بعيدة اعلنعمران لكيلا تكون مرفقا من مرافقه أو

ه.
مرأن
فونقمن
يتوقع
اتك
8

واملنفقهاء من وضع حدا للبعد عن العمران» ومنهم منترك ذلك للعرف .والقول
الأخير أولى بالاتباع :وإحياء الموات يكون واجبا عالىقادر عليهإذا كانت الأرض ليس لها
مالك معروف فى الإسلام .فإنكانلهامالك فإنعليه إحياءهاء أو تنزع منه لتسلم إلى من
يحييها ..

جلوعاتلها صالحة للزراعة بإزالة السبب الذى جعلها غير
غ؟ -وإحياء الأرض ام

صالحة ,فإنكانمواتها بسببغمر المياه له فاإحيازها بإقامة السدود ,وإنكان بسبب قلة
المياه أعودم انتظامها فإحياؤها بإجراءالمياهلها .وحفر الآبار ووضع الآلات الرافعة :وإن

كانت غير مستوية سويت وإنكانت الأرض غير طيبةبأنكانتلاتنبتزرعافإحياؤها
بتسميدها وإضافة المواد التى تخصبهاء وهكذا.

والإحياء سبب للملكية باتفاق الفقهاء .ولكن هليشترط للإحياء المسبب للملكية إذن
ولى الأمر فى الإحياء؟ قال بعض الفقهاء إن الإحياء سببللملكية وحده منغير اشتراط إذن
ليامءلسبكبية ولكنشرطها إذن
ةى« :اللإح
فلأب
يقا
نء و
حقهاء
الإمام :وذلك رأى جمهور الف
الإمام».

وقد حكى أبىيوسف تلميذ أبىحنيفة هذا الخلاف فىكتابه (الخراج) وبين وجهة

الرأيين فذكر وجهةنظره الذى هونظر جمهور الققهاء وحكى وجهة نظر شيخه فقالفى
كتابه الخراج« :وكان أحبنىيفة رحمه الله يقول :من أحيا أرضا مواتا فهى له إذا أجازه
الإمام؛ ومن أحيا أرضا مواتا بغير إذن الإمام فوليلستللاهمام أن يخرجها يمدنه ويصنع
فة أن
يبى
ن لأ
حبغى
فيها ما يرى املنإجارة أالىإقطاع وغير ذلك.قليألبى يوسف :ما ين
يكون قدقالهذا إلامنشئ لأنالحديث قدجاءعنالنبىعله أنهقال«:منأحياأرضا
ميتة فهى له» ,فبينلناذلكالشئ فهل سمعت عنه فىهذا شيئا يحتج به؟قال أبىيوسف:

حجته فذىلك أنه يقول :الإحياء لا يكون إلابإذن الإمام .أرأيت رجلين أراد وكالحد منهما

أن يختار موضعا واحدا وكلواحد منهما منع صاحبه أيهما أحق؛ أرأيت إن أراد رجلا أن

يحيى أرضا ميتةبفناء رجلء وهىمقر أنهلاحقلهفيها .فقاللايحقله,فإنهابقنائى

نأيبوفة إذن الإمام فىذلكها هنا فاصللانبيانس ,فإذا أذن
وذلك يضرنىء فإنما جحعل
هنا وكان ذاللكإذن جائزا مستقيما .وإذامانلعإمام
يهأ
ينل
ح كا
يسان
الإمام فىذلكلإت
”7

أحدا كان ذلك المنع جائزا؛ ولميكنبين الناس التشاح فى الموضع الواحد ولا الضرار فيه
مع
إذن الإمام ومئعه :وليس ما قاله أبى حنيفة يرد الأثر ,إنما رد الأثر أن يقول» وإن أحياها:

بإذن الإمام فليست له؛فأما أينقول هى لفههذا اتباع الأثرء ولكن باإلذنإمام ليكون إذنه
فصلا فيما بيتهم من خصوماتهم ومنع أضرار بعضهم ببعض .أما أنا فأرى إذا لميكن

ضرر على أحدء ولالأحد فيه خصومة أن إذن رسول اللهعه قائم قال« :من أحيياأرضا
ميتة فهى لهوليس لعرق ظالم حق».
وم
اقت
لضى
ك ذللكام

أن الجمهور ينظر إلىالواقع ولاينظر إلىالمتوقع» فهم يقولون

إذا لم يكن خلاف ولا نزاع فإن الإحياء وحده سبب الملكية» وأبىحنيفة يتوقعالخلاف فيعمل

عاللىوقاية منه قيل وقوعه.

وفوق ذلكفإن أبا حنيفة يفرض أن سلطان الدولةقاائلمعألرىاضى كلها مواتا أى
غير مواتء وأن غير الموات عليها سلطان لأصحابها؛ وأصحابها فىولاية الإمام العامة
المنظمة للحقوق والواجبات فيها؛ ولهم سلطان محدود» أماالموات فسلطان ولى الأمر هى
الثايت وحدهة قلايد من إذنه.

ونحن نرى أانلرأإىمام هو الذى يتفق مع نظام الولاية الإاسلامية وهو أجدر

بال
اقبو
لل ل
نقو
بلى

عَلُّ« :ليسللمرء إلاماطابتبهنفس إمامه».

خصبة تخرج نباتها بإذن اللهتعالى .وعلى ذلكلاتعتبر حيازتها وتحجيرها؛ أى وضع سبور
حولهاء مثبتا ملكيته؛ ولكنه يشبت الأولوية فإذا اخت
أار
رشخص
ضا

ول
اكنلذل
حكق
هذه السنوات

فليس لغيره أن

لايستمر أمدا طويلا بليستمر لمدة ثلاث سنين فقط؛ فإذا انقضبت

الثلاث,
فقد سقط حقه؛ وتنزع منيده؛ لأنهلميحيها ولم يتركها للناس

يحيونهاء ولذلك قااللتبى عَلْتهُ« :
أمحنيا أرضا ميتة فهىله؛وليس لمحتجر حق بعد ثلاث
سنين» وقد روى مثل ذلك عن عمر رضى الله عنه,ولعله سمعه من الثبىمله وعلى أى حال

فالمعنى إسلامى ثبت بالسنة النبوية,

والحق أن التحجير منغين إحياءفيهظلممبين:وإذا لمتكنلهطاقةفى إحياء كلما
احتجره :فإنه يبقى مايكون على قدن طاقتئه ,ويترك الباقى لغيرة.
ان

 -41والإحياءسببللملكيةولتانتقاللملكيةإلىغيرالمحيىإلباسببمنأسباب

انتقال الملكية؛ولكنإذا عادت مواتاكما بدأتوهىفىيدهأ يدورثته (األىومرثحةيى)

أتزول الملكية لزوال سببها أتمستمرء ويكون عليه إحياؤها؛ وولى الأمر يلزمه بذلك حتى
لا تضيع قطعة أرض من غير أى ثمرة؟.
٠

قالجمهور الفقهاء؛  #تزولالملكيبةل تصيرككلأسبابالامتلاك.زكم /ال اونتقلت
إلى غيره؛ وولى الأمرلهأن يلزمه بالإحياء»؛ لأن ترك الإحياء ضرر لاحق بالكافة ودفع الضرر
0
ظ
وأجب.

وقالالإماممالك:مإلنكيته تزولإذا زالاإلحيا  ,لأنالعلةفى املكهئالإحياءوقد

مبسبطبلبء واإلنإحياء كاصطياد الحيوان .والاصطياد سبب
للسب
زالء وإذا زاالا

الملكية ,فإذا انطلق الصيد بعد حيازته فإنه تزؤل عنه ملكيته» فمن اصطاد سمكا مانلبحر

ولكن سقط فىالماء حيابعد اصطياده؛ أتبقى ملكيته عليهأم تزول؟

و1إذا تمتالملكية بالإحياء واستمر أيكون المحيىمالكالولراقلبةمنفعة أم يكون
مالكا للمنفعة فقط؛ وكتعبير الفقهاء ,أتكونالارضالتأىحييتخراجية يجب فيهالخراج:
والخراج فى طبيعته مقاسمة بين الدولةوواضع اليد.
لقدقررناأانلْبلاد المفتوحة لاتزال-بحكم الإجماع الذى انعقدعلىرأى عمرء وهى
الفقه فىالقضية -غيرمملوكة للرقبة وأنيدواضع الايدخيتدصاص تشبه يد املك فإذا
كان إحياء الموات فى بلاد مفتوحة أى كانت فى حوزتها أكىانت صفحىاريها .تكون مملوكة
ملكية تامةللرقبة والمنفعة أم تعطى حكم هذه الأراضى؟.

فى الفقه الإسلامى رأيان :أحدهما أنها تتبعالمحيى فإن كان مسلما كانت الملكية
مة,يملكالرقبةوالمنفعة ,وإن كانغيرمسلمتكونالملكيةللمنفعة فقطأى تكونخراجية,
يمع ذلأنكه عطيحك لىكانواضع اليدعندالفتتح الإسلامى :واذللكلأأنرض,

المملوكة ملكية تامةتجب فيها زكاةالزروع والثمار والزكاة عبادة إسلامية لايصع أن يلزم

بهاغير المسلم احتراما لحريته الدينية والتكافل يوجب أن يلزم بمايسهمبهفى بناءالدولة

اعطلاءمفقسرالءغميرين ,فكان لابدمنالمقاسمة بالخراج أوبالمال الذىيكونبدلاعن
وإ
الزرع.

هذا هىالرأىالأولوقدنظرإلىالمحيى نفس والنظر الثائىيتجه إلاىلماءالذى

ينبت الزرع فى الأرض التى أحييتء فنوع الملكية يتبع الماء فإنكانت تسقى من ماء السماء
كن

ضة أحد فإنها تكون مملوكة الرقبة
أالىمآنيارء أبمىاء الأنهار العظام التى لاتققعبفى

وتكون الأرض عشرية كماياعلبفرقهاء ولأنهذه المياهلميكنلغيرالمسلمين سلطان عليها,
وإن كانت الأرض تسقى بنهر قدحفره غير المسلمين فإنها تكون خراجية؛ أى لاتكون الملكية

فيها تامة.

وهذا إذا كانالذىأحياها مسلماء أما إذا كانالذىأحياها غيرمسلمفإنهاتكون

خراجية ليمكنتنفيذ التكافل الاجتماعى منغيرأن يكون مايمسحريته فىالعقيدة؛ فلا
يكلفعبادة ليستفىدينه.
 4هذه نظرات فى إحياء المواتوأقوال موجزة فيهاوتهشىير إلىأن الاسلام

دعا إلى عمارة الأرض وإصلاح فسادهاء ولىأخذ الناس بمبدأ الإسلام فىإحياء الموات,

ونفذوا قولالنبى عَ:ومن أحيا أرضا ميتة فهىله»-لكثر الزرعولكش العمران وماوجدتا

تلكالأدغال الكثيرة فى إفريقيا تط
للب
إيصدال
لإناسان
حهاء وماوجدنا صحارى مصر
بلاقع لايوجد فيها عمران.

ويجب أن تنبهإلىأن منإحياء المزاتإنشاء القرى؛ فمنوجدصحراء فأنشاًفيها

قرية عامرة ,فإنه يعدقد أحي
قاها
ا؛لولذ
ولكا

إذا أراد أتكنون الأرض الميتة قرية,

فإحياؤها يكون بتسوية أرضهاء وب
حناء
وج
لدر
ها وتقسيمها بيوتا ودورا وحوانيت ونحى ذلك

وبذلك تاعملرصحارى ويتحول بلقعها إلى عمران.
إننا نرى فى فتح ياب الإحيافتحا لياب العمارة فى الأرض وتتمية للثروة,
اجتماعيا وخصوصا أن ما ينت
زجرمن
ع

0

أى غراس تجرى فيه المقاسمة التى تقيم

الدولة وتضمن التكافل الاجتماعى أتوجرى فيهزكاة اولزارلوعثمار» وهى أيضا فمىعنى
المقاسمة وإن كانت أقل فى المخدارم ا
نلخراج»وهىحوالفقيربح ا
يلدينوينأي
الاسبليلم وجحق
اهد.

قورقردالفقهاء أن وجوبها فىالزرع وجوب مقاسمة فهى بمقدار عشر ماتخرجه

الأرض إن سقيتبغير آلةوبمقدار نصف العشر إن سقيتبالة:وبذلكيكونبيتمالالزكاة
شريكا لمن أخرج الزرع أتوغهد الغراس ويهذا يكون الإحياء سبيلا لأعلىدرجات التكافل

الاجتماعى :فيجب فتحبابه كمافتحه النبى عله
1

 -العمل هاولعنصر القعال فىكلطرق الكسب التى أباحها الإسلام :وأكنه فى

الأمر السابق يختلط برأس امال فيشتركان فى الإنتاج ولا ينقرد أحدهماء يبتلضافران
ش

مرة متهما ,
االفتثكون
مع

وفى هذا نذكر العمل وحده عندما يكون هو الذىينتجويأتى بالكسب وحده وهى أبر

طرق الكسب فالىإسلام؛ وإن الوصايا النبويةتتجهإلى الحضعلى العملوى دفع أجور
ورن للإنسان ليعمل فيهوقد
كسخ
لالى
اهتع
العاملين» وتفيدعبارتها شرف العملء وأن الل

أمر القرآن الكريم بذلك فقال تعالى« :هوالذىجعللكمالأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها
وكلوامنرزقه»!') فالسعى فىطلب الرزقبالعمل الحلالأمرمطلوبء ولقدقررالنبىعله أن
املنذنوب مالياكفره إلا السعى فىطلب الرزق :فالعمل مطلوب؛ وليست فائدته على العامل

لتهجعملىاعة كلهاء فهذا العامل الذىيفلح الأرض لتثمرء وتنبت الزرع
ائد
وحده وإنمافا

إنما يلقلدممجتمع خيرا عظيماء وهذاالعامل الذىيبنىالدورإنماينشئبيديهالقويتين
مأوى لأخيه الإنسان ,وهذاالنساج الذى ينسج الثوب والغرال الذىيغزل أويقفعلى الآلة
الغازلة -إنما يقدمللمجتمع كساءه.

والعامل فىكلبابمنأبواب النقعيقومبفرضكفاية يجب تحققه ولوترككان

على الجماعة كلهامبغباةتلرنكهسبة للمجتمع وعليها الإثم أمام اللإهذا قإصرقتافمىة

لعوفزىر قإصنروا
فرض الكفاية :ويرفع الإثمعنهاجميعا بالقيام به .ويشترك الاجمي
فيه.فالعامل اليدوى الذى يعمل باليد بأاىلوقوف على الآلة التى تسير يقوم بفرض كفائى
ل
عنممن
خث عليهالإسلام وحبب إليه,فقدقالعليهالصلاة والسلام« :أفضل الكسب ماكا
اليد»ويقزل عليهالصلاة والسلام« :ما أاكبلن آدم طعاما خيرا منعمليده؛واإنلتبلىه
دأود كان يأكل من عمل يده».

ش

والأعمال الفنية كلها فروض كفاية؛ فيجب علىالأمة أن توفر هذاالصنف مئ

العاملين» ويإكنولنموا فإن الجماعة كلها تأثم ,ويكون الوزر اعلىجميع؛ وإذا أقامت

العاملين الفنيين وقصروا فهاملوزر عليهم وحدهم ,لايختص بهكبيرهم ولايسلممنه
صغيرهم,

ا

-٠
ت ول
تكنحكيف
قق مسئولية الآمةوالدولة عنأعمال طائفة منها؛ إن الفروض
الكفائية يتفاوت مقدار الوجوب فيهاء فالطبيب تبعته فى التقصير فى أداء الواجب الطبى
أكبرمن تبعة الباقين»والمهندس الذى يقومبتنظيم المرافق العامة والقيام بها تقصيره

لنكغ
لاايكو
نيراه مسن.
ولكن واجب الأمة ممثة فىولىأمرها أن تعمل على إظهار ذوى الكفاية للطب

والهندسة والفقه وال
عجهالد.يويج
هبا تأرنعاهم بعد ظهورهم وتقومعلىسدحاجاتهم,
وأنتكفللهمالراحة والاطمثنان.

ظ

وقد جاعت النصوص الإسلامية داعية إلى تحقيق هذين الأمرين فالنبى مله دعاإلى
دفع ال
أأجو
ور ك
قامل
اةتفىها

فىمثل قوله عَلْلَهُ« :أعطوا الأجير أج
عره ق
ربل
قأن
هيجف
».

ومثلقولهعليهالصلاةوالسلام«:ثلاكثة أناخصمهم يوم القيامة». ,وذكرمتهم«رج اا
1
استاجر أجيرا فلميوفهأجرد».

والإسلام يعملعلى إراحة العاملين فيه؛ وتسهيل أسباب السعادة فىهذه الدنيا
ماداموا عاملينء حتى إن الإسلام يعملعلىتزويجالعاملين الذينلا يستطيعون مئونة
الزواج» ويسكنهم فىمساكن تليقبهمإذا لمتكن لهممساكن؛ وقدروى الإمام أحمد أن
النبىعه قال«:منولىلناعملاوليسلهمنزل ,فليتخذ منزلاءلأيىست لهامرفألةيتزوج» أى

ليست لهدابة فليتخذ دابة» وكل ذلكبلاريب من بايلتممسالمين ,لأن ال
يراح
نةااللتى
ها
ْ
العاملونتوفنخيرايعودغلى الجماغة الإسلامية.
ظ وعلىذلكإذا وجدنا تململا منالعمال فلنبحث أولاف
تىمعدلالمةلهم فإن كانوا
يطليون حقا أعطوه؛ وكان إثمالتقصير على الذين منعوهم حقوقهم؛ وإنكان تململهم بغير

وعلى الأمةممثلة فىولى أمرها أن تتدخل لإتصاف المظلومين منهم وإنلمتفعلتكن
مقصرة فى واجيها.

ذوى الشأن شكاتهم ولايعطوا عملا يقومون به؛لأنالتعطيل لاتكون مفبته على الذين
منعوهم فقطء بل تكون مغبته على الجماعة نفسهاء فعلى العامل الذى يترك عمله أن ينظر
ود

إيلىحمرنمهم بسيب هذا الترك يدل أن ينظر إلىالخسارة التى تعود على صاحب

المصنعء وليعلم الاعالملكرذىامة أخنهاليدسما عند صاحب العمل إنماخهاودم للأمة

كلها تتضرر بتقصيره وتنعم بجدهء وقصر نظره على العلاقة بينهوبين رب العمل قصور فى

النظر إلىأداء الواجب» وإن العامل بعملهيؤدىواجبا دينيالهثوابهعندالله تعالى,

وليحتسب عند ابتداء عملهفىكليوممنأيامالعمل النية؛وليطلب الثوابمناللهتعالى,
فإنهفىعبادة مستمرة إن أخلص للهفىعملهوأخلص للجماعة فىتصرفه وإن النبىعله
يقول« :لايؤمن أحدكم حتى يحب الشئ لايحبه إلالله».
وليست العبادة فى الإسلام مقصورة على الصلاة والصوم والحج وغيرها مما تكون
ام
سةلفى
إصدق
لتال
ايس
إدةسفلىام أوعأمشملء ول
العلاقة فيهبينالعبدوريهباالللعبا
قير فقط؛ابللصدقة شاملةلكلأمرفيهنفعللإنسانية حتىإن إزالةالأذىمن
أانلتعفطى

الطريق تعد صدقة كماصرح النبى َل ولقد قالعليهالصلاة والسلام« :الخلق كلهمعيال
أحبنهمفإلعيههم لعياله» .وقد قالعليهالصلاة والسلام لاأبلىغذقرارى« :إفراغك من
الله وأ
دلوك فى دلى أخيك صدققةة ,وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة؛ وتبسمك فى وجه أخيك

صدقة ,وإماطتك الحجر والشوك والعظام عنطريق الناس لكبهصدقة ,وهدايتك الرجل فى
أرض ضالة صدقة»,

1

واإنلأبصلغدقات إتقانْالعمل ومنأوجب مايقرب العبد إلىربهالعمل المتقن

الجيدء فقد قال مه «ان الله يحب من العامل إذا عملعملاأنيحسنه» وفى رواية أخرى
«إن الله يحب إذا عملأحدكم عملا أن يتقنه».
وهذه آثارمأثورة عنالنبىالعامل الذىكانيشترك معالعاملين فىالعمل اليدوى,

وتهبىين فضل العامل إذا أخلص وأتقنوتقرب إلى الله تعالى بالعمل للناسليفيدهم :فإذا

عطل العملء فآهثىم أمام الله مفسد أمام الثاس.
 -4١وإن العمل الإنسائى طاقات مختلفة فمنالناس منلايحسنإلاالعمل اليدوى,

ومنهم من يحسن الأعمال الفنية» ومنهم منيسمى فكره وعقله فيحسن الأعمال العقلية
والتنظيمات التى تحتاج إلى فكر مستقيم .ومثل العمل كبناء هرمى قاعدته أوسعه؛ وهى

رمون
ميقي
عذين
لمال
اهمه
ان
تشمل العمال اليدويين ومنيقازبهم والمجتمع يحتاج إليهم:لأن
ون
قأرض
ش ال
يلحون
ون يف
بأيديهم ويقوم كل شئ فيه على سواعدهم القوية؛ فهم الذي

الأنهر» ويرفعون البنيانوينقلون الإنسان منمكان إلىمكان كسائقى السيارات :ويقتدصور
؟'

م؛
ه من
راعة
ي جم
غصور
أن تقوم جماعة تتعيش بالعمل اليدوى ولابتدت

حضارة لاتقوم
لكن
اول

ظ

إاللبامهقممكعرين بدرجاتهم المختلفة.
ناا
دنه
جلى م
وإذا علونا منقاعدة الهرم إلىماهووأع

االعلمافلنيين المهرة فى

صناعة من الصناعاتء وهؤلاء يقومون بفرض كفائى أيضا لأنهم بأعمالهم يسهلون الحياة

ويقيمون الحضارة٠ . '

وإذا وصلنا إلى وسطالهرمكانمساعدى المهندسينوالمعاونونفى تنفيذ كل ماتنتجه
هنات
يم
جكرين
ولمف
تل ا
عقو

فكرية.

وإذا قارينا قمةالهرم كانالمفكرون والمنظمون للجماعة الإنسانية العالية :وكلما علونا

إلى القمة علونا افىلمرناتببىخ .وكلما علونا قل العدد وكش النفع.وإن الذين يكونون فى
أعلى القمة هم الذين تعيش الإنسانية على اختراعاتهم وكشفهم لنواميس الكون؛ وإنهم فى
ها
ماس
دا يق
قفل
تمة.
كل آمة عدد قليلوبمقدار قوةتفكيرهميكونتقدمالأ

بعددهم ,وإنما

يقاس بطاقاتهم.

؟ا-ل وشإرنيعة بماقررهفقهازهاء ذكروا الطريق لتربيةالمسلمين لتظهرتلكالقوى
يىعة
رس ف
لة,شفلي
اختلف
الم

ام
د من
خيمكن
تبى ل
سكن ير
ا .ول
أن يكون ابن العامل اليدوى مثله

طاقته وظهور مواهيه؛ قليس من مصلحة الأمة إهمال المواهب أى إخمادها؛ وتوسيد الأمور

الكبيرة لمنلمتكنلهمواهب تؤهله

لها.

ظ

|

وقدذكرالشاطبى فىكتابه«المواقف» التربيةالإسلامية التىتمكنكلذى موهبة من
فعةافيرضة,
كجما
القيام بالفرضالكفائى الذى يناسبموهبته,إذ أن كلماتحتاج إليهال
يجب تحقيقه كمابِينًاقمبنل.

وإن التربية التىتبرز المواهبتتلاقىمعالبناالهرمى الذىأشرناإليه .فالتعليم
مراحل:

٠

|

ْ

المرحلة الأولى» وتكون عامة لكل الصييان والشباب لايتخلف عنها أحد؛ ومن قطع

المرحلة الأولى لا ينتقل إلىالمرحلة الثانية إل إاذا كان ذا نبوغمتميزيؤهله لهذهالمرحلة؛ ومن
وقفعند المرحلةالأولى وقفعندفرض كفائى تحتاج إليه الأمة :وهمالعمال الذينيعملون

بأيديهم؛ فإن الأمة تحتاج إلىهذا النوع من العاملين :وهمالذينيكونون البناء الهرمى كما

ذكرنا.

ءء

ومنصارواماانلملتميمزينرحفىلة الثانيةينظرعندقطعهملهاءفمنامتازبنبوغ
يؤهلهللمرحلة الثالثةانتقلإليهاءومنلمتكنلهمواهبتؤهلهلدخولها وقفعندفرض
كفائى تحتاج إليه الأمة؛ فالأمة تحتاج إلىحسابيين ومساعدى مهندسين ملاحظين للأعمال

اليدوية:وموجهينله وامراقبينلسلامتها.

< والمرحلة الشالثة ,مرحلة النبىخغ.وهى درجات متفارتة يميزها العمل والإنتاج

اةءء وغيرهم منالذين
هلقضا
ق وا
فطباء
لالأ
اون و
وندس
والانصراف العلمى؛ ومنها يكون المه
يتولون الأعمال الرئيسية افلىمجتمع؛ وفى أعلى هذا الصنف من الممتازين المخترعون

والمشترعون مؤسسى الدول على أساس العدالة والحق ,ومنظمى العلاقات الإنسانية بين

|

الناس على أساس العدل ومراعاة حقوق الإنسان.

وإن أهلكلمرحلة واجب عليهم أولاوبالذات القيام بالواجبات الكفائية :كلفيما

يخصه وما يستطيعه .وعلى الأمة ممثلة فىولى الأمر أن تسهل لهم القيام بهذه الواجبات

مىة
لءأفعل
ااجب
وأنتؤهلهم لهاءوإنتقاصرت همة الحاكم فىالأمةعنأن يقومبهذاالو
يىيفرىه؛ لأنالذىلايقومبهفىموضع ذلك المقصر() ,
غسع
أن تحمله على أدائه أتوت

ولقد سمى الشافعى رضى الله عنههذاالنوعمنالواجبات تسمية تتفق معمعناهء
فقال إنهواجب عام فيه معنى الخاص .فالأمة كلها مطالبة بمقتضى قانون التكافل
الاجتماعى بتحقيق ذلكالواجبء ولكنلاتقومبهالأمةكلهابلتقومبهطائفة خاصة منها.
ش  -4هذهنظرات إلىالنصوص الواردة فىالحض على العمل وماامستنبطاه من

تانلظيإمسلام» وقبلأن نتركهذانتكلمفىأجرةالعامل ومقدارتكليفه.

ونقول أن النبى عله بقالنسبة للعبيد« :لا تكلفوهم مالا يطيقون» وإذاكان ذلك

بالنسبة للعبيد فالعمال أولى:ولقدقال الله تعالى« :لا يكلف اللهنفساإلااوسعها»ء!" فالتكليف
رىة الطاقة .والقاعدة الشرعية أنهل تاكليف إلابالممستطاع وما يمكن
ئلاف
اإ
دكون
لاي

الاستمرار عليهمنغيرجهد ,ولذلكيقول النبى َللّه« :عليكم منالأعمال بمايطيقون فإن
الله لايتمملحلتوىا» وإن الأعمال الدائمة أحب إلى الله ,وإنكانتقليلةمنالأعمال الكبيرة
التى تجهد ولا يمكن الاستمرار عليهاءولذلكقااللنبى طه« :أحب الاعمال إلىالله أدومها
لن».
اة م
ميم
أيحعبالد
لله
انال
ااةم« :إ
للصل
سها
لعلي
اال
و»وق
وإن قل
اضية
لم عكلىففر
الا
( )١بِيّنهذاالشاطبى ف«ىاكلتامبوهافقات» عندالك
التجارية.
( )5آخر البقرة

ج١ ص؟:١١ 4؟-١ طبع
هء؛ٌُ

وفى ضوء هذه النصوص نستطيع أن نقرن أن الإسلام يتجه فى تنظيم الأعمال إلى

أن يكون تكليف العامل مقيدا بكونه فىطاقته؛ وأنه يمكنه الاستمرار عليه فلايكلف أتصى

الطاقة الذى لا ايسلتطايسعتمرار عليهوهىقوى معافى :فإذا كانيستطيعغ القيام بالعمل

اثنتى عشرة ساعة فإنهلايستطيع الاستمرار ,بليهنشيئًا فشيئا حتى لا يستطيع القيام
بما دون ذلك» ولذلك يبرر الإسلام تقييد ساعات العمل بزمن محدود يستطيعه ويستطيع

الاستمرار عليهمنغير إجهاد وإرهاق؛ ومقدار ذلكيختلف باختلاف الأعمال؛ وباختلاف
الأحوال :وياختلاف الأزمان,

هذا بالنسبة لمقدار التكليف ,أما الأجور فإنه منالمقرر أن الأجور فى الأعمال تقدر

بقيمة العملويمايكفى العاملوأهلهبالمعروف منغيرتقتيرولا إسراف وإنذلكيختلف
باختلاف الأعمال والأشخاص والأحوال والأعراف.

والأجرة تستحق على العمل أعولى الزمن ,ولذلك يقسمون العامل إلىقسمين :أجير

والأجير
الخاص هو الذى يقوم بعمله ولايحد الأجر مقدار العمل إنمايحده الزمن

كا
لعامل الذى يأخذ أجرته على استمراره فى العمل شهرا أى أسبوعا أى يوما ء وهى يستحق

الأجر على الزمن لاعلىالعمل,

وقد يزدوج الأجيران فى نوع واحد كمن يقوم بأعمال بأجورها ويكون عنده عمال

يتولون القيام بهذه الأعمال فرب العمل ينُخذ الأجرة على العمل ويعطى العمال الذين
يعملون معه أجورهم على الزمن.

ان

المخاطرة

 - 4هذاهوالسبب الرايعمن أسباب كسبالملكية وهوطريقحبلالوأساسه
ها
اأخص
نفى
عهى
من» و
الإتجار بنقل البضائع منمكان إلىمكا

ناقللأشياء منإقليم

ينتجها إإلقىليم آخرلاينتجهاء ثماتسع معناها حتى صارت تشمل البيع والشراء فى
الإقليم الواحد أن فىالمدينة الواحدة بلالقريةأحياناء وكلذلكيبيحه الإسلام لأنه ل ياخلى

منفائدة فىالمجتمع الإنسانى :وهويعلىبعلىالعمل نفسه ويمقدار المخاطرة فيهاء قأعلاها
ديمننة إلى مدينة» ويليها النقل فى المدينة الواحدة
النقل منقطر إلى قطرء ويليها المنقل
إذا كانت كبيرة :ويليها النقل فىداخلالمدن الصغيرة :وإن العلىفيهاكما ترىيتبع مقدار
المخاطرة .فالنقل من إقليم إلى إقليم يتعرض فيه الناقل لخطر الطريق وخطر البحار,
والتعرض للخسارة من بعد ذلكثمالتعرض لعطب البضائع» ونقصها بفعل المؤثرات الجوية.

والنقل منمدينة إلىمدينة فيه مخاطرة أقلمن الأولء فآمن الطريق أكثر من الأول
ونقص الأجواء أقل؛ والتعرض للوتالفلخسارة أقلءيثكمون دون ذلك النقل فى داخل المدن
الكبيرة أى الصغيرة .ولذلك يقرر القرطبى فى تفسيره أن النقل:من الأقطار عمل ذوى

الأخطارء أما النقل فى داخل الأمصار فليس عمل ذوى الأخطار,

ولقد حبب النبى عله النقل منالأقطار فقالعليه الصلاة والسلام« :الجالب مرزوق

والمحتكر خاطى» .والجالب هالىذى ينقل البضائع منإقليمينتجها بأرضه أصوناعة إلى
إقليم آخر لاينتجها ويحتاج إليهاء والجلب فىمعناه يتلاقى معمعنى الاستيراد بلغتنا
الخاضرة,

والتجارة قدأباحها الإسلام بالنص القرآنى الذىيصرح بأن التجارة ليست أكلا
مال الناس بالناطل()١ وأن التجارة كانت عمل النبى عله

وكانت تجارة ذوى الأخطار لأنها كانتتنقل البضائع من اليمن إلىالشام؛ ومن اليمن
ينقل إنتاج فارسويصل إلىالرومن طريقالشام؛ومنالشامتنقلبضائعالروم وتصل

إلىالفرس منطريق اليمن.
تنراض منكم»
اطل إلاأن تكون تجارة ع
بنكم
اكملبي
بوال
( )١قال اللهتعالى' «يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أم
(سورة النساء الآيةلبه

لا

 وإن التجارة إن أباحها الإسلام واعتبرها طريقا طمرنق الكسب الحلال يعدهامن قبيل التعاون الإنسانى والتكافل الاجتماعى بين بنى الإنسانء وذلك لأن خيرات الأرض

تختلف باختلاف الأقاليم حرا وبردا .وتختلف بالختلاف طبائع الأراضىء فليس فى كل
إقليم حاجاته إلاما ندرء وليست صناعات الأقاليم متحدة وليست درجة الإجادة متحدة فى
اكلأصنافء واإلنإسلام حرص على التعارف الانساني وذكر سبحائه أن الختلاف الناس

شعوياوقبائل ليتعارفوا لا ليتناكرو)!') وأن ذلك التعارف لا يكون بمجرد اللقاء والتحية؛ ولكن
ليعرف أإهلقكلليم ماعند أه
الالإ
لقلي
فم ال
رآخر
يليت
قباد
الن؛

ويستطيع ابن الأرض أن

ين
ختفع
يب
ركلات الأرض فلايحرمإقليممن خيرات الآخر بل تتلاقىفىكلإقليمخيرات

الإنسائيةكلها.

ولا نريد أن نرد أقوال بعض الاقتصاديين من أن التجارة ليست طريقا طبيعيا لكسب

الملكية .واكننانقول على أى اعاتيلارتكا
جنتارة فهى إذا كانت عادلة قويمة تعد تكافلا

اجتماعيا إنسانيا عاما .وأن ذولاكضح كل الوضوح فى نقل البضائع مإقنليم إلىإقليم

وقدوجدنا افلىقرآن الكريم وفى التوراة أن إخوة يوسف عليه السلام عندما ضاقت بهم

الض
أائق
رةضقى
هم جاءوا إلليىمجصلربوا القمحمنهاءولوكانثمةتجارينقلونه إليهمما
لا
النسف
تجشموا موشاقة
ترقال(").

 -7وإنالقرأن الكريمعندما أباح التجارة ذكروصف الوترااضىل فتيها
رءاضى
يق
اتضلى أ
مني
شكو
تنرى مختارا فىالشراء والبائعمختارا فىالبيعوكلاهما مختار فى
تقدير الثمن الذئ يشترى به؛ فإذا كان أحدهما مضطرا إلى الشراء بثىثمن:؛ فإن عنصر

التجارة لا يكون قائما؛ بل تفقد أعظم عناصرها وأركانها وهىحرية التبادلء ولذا كان

الاحتكار ل ياعتمد على الرضا يلعتمد على الاضطرارء ولأنالاتجار إنمالأن عنصر

المخاطرة فيه؛والاحتكار منجانب المحتكر الكاسب لامخاطرة فيه ,بلفيهاستغلال أثم,

وقوق ذلك فإن الاحتكار يكون الكسب فبياهلانتظار» لأن مؤداه ادخار المواد المطلوية لوقت

الاضطرار إليها .فكان الكسب فيه بطريقق الانتظار» ل باطريق المضاطرة .وقدقررناأن
ت
( )١ق
عال
االللهى« :إنا خلق
وناك
جم م
هنذك
لر وأ
ننثى
ا؛كم شعوبا وقبائل لتعارفوا»

(سورة الحجرات الآية؟)١

(؟) راجع سورة يوسف فى الآيات التىتبتدئ منرقم .85
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الكسب بطريق الانتظار الزمنى غير شرعى لايبيحه الإسلام ,ولذلك قال النبىعَله«:المحتكر
خاطىئ» أى آثم فكسبه يكون خبيثاء ومن الوأحجب علينا أن نذكر حكم الاحتكار؛ وموّداه عند

التجكاتفلماعى فيها.
ايقل ا
اتدية بما يضمن تحق
صما
تلأز
قاج ا
اعل
لاء و
اقه
الف
الإحتكار

م لحارل روى اينعفرأن النبىكهقال:
دردتأثارصحيحةعنالب
وق و
فلاس
إله
اهلال
«الجالب مرزوق» والمحتكر محرؤم؛ ومن احتكر على المسلمين طعاما ضبري
والجذام» وروى أبو مسلمة أن النبىمله قال؛«من احتكر يريدأن يفالى المسلمين فهى
خاطئ؛ وقدبرئ من ذمة الله»:

'وفقهاء المسلمين منهم منضيّق مواد الاحتكار ومنهم من وسعها  .فطائفة كبيرة من
 ١لفقهاء قررت أن كل مايضر ١لمسلمين ويكون |لحتكر قد ادخر ها ادخر لوقت الحاجة

|

الشديدة إليهوخلىالسوقمنه؛فإ انحتكارهيكونإثمواكسبه يكونخبيثالسيبين :
العينالمحتكرة .

اوهناوالكسبالانتظارحراء.واذلكوردت
وثانيهم |ا ::الكسبفي بهالانتظاركم ث
أحاديث تصرح أن مثل هذه التصرفات فىالرباءلأنهيشبه الريافىكونه كسبا بالانتظار.
واإلنأحاديث كثيرة فىأن الاحتكار حرام مهما تكن الأصناف التى تكون موضوع
الاحتكار مادام حيسها يضر بالناس سواء أكانت ثيايا أمطعاما م غيرهما '

ويذلك يعد من الاحتكار أن يضيق على الصغار امتلاك الأراضى الزراعية أو
الاختصاص فيهاء بأنيكونهناك ملاك كبارلهمالأراضى الواسعة الكثيرة» وكلماظهرت
أراض استولوا عليها بطريق الشراء فلايستطيع صغار الزراعيين أن يغالبوهم شفرىائهاء
فيكون على ولى الأمر التدخل وخصوصا أن أكثر الأراضى الاسلامية لايملك الملاك فيها
الرقبة علىالنحى الذى بيناه .
3

والفريق الثائى من الفقهاء يخص الاحتكار الآثم بأنوا ع الطعام» ولانحد لذلك
التخصيص

مرجحا .

الاحتكار الآثمثلائةشروط :

وقد اشترط كثيرون لتح ق

أولها  :أن يكون الشئ المحتكر فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونهم سنة كاملة :لأنه

لعننبى مله أنهكانيحبس لأهله قوت سنتهم
جة أهله؛ إن ثابت
اخر
يجوز للإنسان أحن يد
ظ
من الطعام إن تسنىلهذلك .
وثانيها  :أينكون قدتريص الفلاء ليبيع بان فاحشة الغلاء لشدة حاجة الناس,
ابجهته أو
حفع
وبذلك يجد الغنى ما يسد به حاجته أى ضرورته؛ ولايجد الفقير ما يد

ضرورته,

ْ

|

حنتكار فىوقت احتياج الناس إلى الشي؛ المحتكرء ولىكان الشئ
األنياكو
ثالثها :
ة
ااسجفى
حن الن
المنع هو دفع الضرر عن الناس لاعن التجارء ولايكون ذلك إلاإذا كا
شديدة ,

٠

وقد رأينا اشيلخفقهاء أبا حنيفة يشترط فى الاحتكار الآثم شرطا رابعا وهى أن

تكونالسلعة المحتكرة مشتراة منذات الإقليم الذىظهرتفيهالضائقة أ.ما إذا كانت

مجلوبة إمقنليم آخر أكاونت انتاجا للمالك الذى انقرد بالملكية فإن أبا حنيفة لايعده

احتكارا؛ وذلكالنظرمنأبىحنيقة مبنى علىأصلثابتعندهوهواحترام الملكية

الشخصية وعدمالتعرض لها إلا إذا ثبت ضررمؤكد» وأبىحنيفة لاي
ضع ةب
ررا فى

البضاعة المجلوية األمستوردة األوناتجة فانلعمماللك لهابالزراعة نأحووها إذا انفرد

المالكلهاببيعها لأنالجلبقىذاتهخيروالإنتاج خيرللجماعة».ولى كانكلمنيجلبيعد
محتكرا يجبرعلىالبيع بسعرماقبلندزةالبضائع لامتنع الناسعنالجلب أو عن
الاستيراد بلغةالعصرء وذلكيؤدى إلىاشتداد الضائقة ,بينما كثرةالجلب الذى يجب

تشجيعه تؤدى إلى تخفيفهاء وكذلك الإنتاج يؤدى إلى تخفيف الضائقة فيجب تشجيعه

ولايعدالمنتجمحتكرا )(١ ,

( )١راجعفىهذا:٠الروض النضيرء شرح المجموع الكبير»بابالبيع.
0

علاج الأزمات ؛

اكث
ثدلسل
 - 4عالج الإسلام الأزمات بما يكثل دفع الضرر عن الناس وق

طرق

أولاها  :منع الاحتكار بأن تباع السلع المحتكرة جبرا عن صاحيها بالثين المعقول أو
يجبس هو على البيع بالعقوية الشديدة التى تحمله على أن يبيع بكسب معقول لااستغلال فيه

لحاجة الناس ٠ '

للعحرضقوهيىفقىة يعالجالأزمةجمذنرها لسأبنبها
اثرا
الثانية  :الجلب لأنه يك
قلةالعرض وكثرة الطلب,والجلبيكثرالعرض وقدلجأأميرالمؤمنينعمربنالخطاب إلى
الجلب عندما أصابت العرب أزمة شديدة فىالعام الذى سمى عام الرمادة :لجأإلىالجلب

منالأقاليمالإسلامية الخصبة؛ فقدأرسل إلىعمرىبنالعاض والىمصرمنقبلهيقولله
0

فى كتابه  « :الغوث الغوث » فأجابه عمرى « :ستكون عين أولها عندك وآخرها عندى»,

وثالثها ا:لتسعير بأنيوضعللسلع أثمانفيها كسب محدود لايظلم امالكولايثقل
عالىمحتاج ,وقد ناظلرإسلام إالىتسعير نظرة مترددة؛ فكثيرون من الفقهاء أجازوه ,لأنه
يدفع الأذىعن الناس ويمنع الاحتكار أى يخففهويسهل العيشء ويجعلالمستهلك ينال السلع
بأثمان لاشطط فيها ولامجاوزة للاعتدال؛ ولأنه لاسبيل لحمل التجار على البيع بثثمان

معقولة :ولأنواجب ولى الأمر أن يمكّن كلإنسان من أن يصل إليهمايحتاج إليهبما
يستطيعه؛ ولاسبيل لذلك إلابالتسعير,

وقد قال أحبنىيفة وأصحابه :لايجوز التسعير ,لقول النبى َه«لاتسعروا فإن
المسعر هواللّه» ولأن التسعير يؤدى إلىاختفاء البضائع من السوق الظاهرة إلى السوق
الخفية .وعندئذ يكون التغالى فى الأسعار فيستطيعها الغنى ولا يستطيعها الفقير» ويتأدى

بنا الأمر إلىأن من يستحق المعاونة يحرم؛ ومنهىقوى فى ذاته يجد .وبذلك تنعكس قضية
عىفاء ولاينال الأقوياء,
اضي
لقضعل
التكافل الاجتماعى ويشتد ال

اجئع
ضوي
بىتر
لر ف
التسعير مادام الجلب لا يغمر الأسواق حيث يكون التنافس بين الاتجا

إلخافاىئها.

ظ

آم

 -هذه نظرات الإسلام إلى التجارة :فبتاحبها وقيّدها بالتراضي» وعمل علىأن

تكون حرية التجارة فىدائرة دفعالضرر وجلب المصلحة؛ وكذلك كلحق فى الإسلام مطلوب

مافيهمنمصلحة :ومدفوع إذا كانتمنهمضرة(!) .وقدجاءت أحكام الإسلام بماينظم
اارئ فرىة المصلحة؛ وقدعقدت أبواب مختثلفة فى الفقهالإسلامى لتنظيم الاتجار فى
الداتج
الدائرة الشرعية؛ فتككم الفقهاء فى عقد الشَلموهى البيعالذىيكون المبيعفيهمؤجلا ويكون

الثمنمعجلالينتفعبذلكمنغندهمالويريدبضاعة مستقبلة ومنينتظر بضائع أ إنتاج

نةة
ينسب
على
مدهع
زرع ويريد مالا عاجلاء وتكلموا فىعقد المرابحة بأنيبيعالتاجر ماعن

فى الثمنتكونربحا؛وتكلموافى عقدالتوليةبأن يكونالبيعبمثلالثمن»وذلكعادةيكون
بين التجار أنفسهم ليسد كلتاجر نقص بضائعه مماعند الآخر ,وهكذا .

وتكنلظيم إنمايكونفىدائرةمنعالضرر ليتحقق التكافل الاجتماعى علىوجه
كامل.
قيود الملكية

-٠تهينا منالكلام فىالأموال التىتردعليها الملكية الخاصة وطرق كسبهاء وقد
ات

للإحقسفلىام مقيدبمنعالضررء وقد شرع لجلب مصلحة
قررنا فىأثناءبحثناأانك
للناس» فالأحكام الشرعية كلهاقامت لتحقيق مصالح العباد؛ وكلحقثابتمقيد بعدم
الضررء والمتتبع للأحكام الشرعية الثاببتاةلنصوص يرى أنهامحققة لمصالح العباد ودفع
المضار عنهم؛ وقدققالفى ذلكعز الدين بنعبد السلام« :تقديم المصالح الراجحة على
المفاسد المرجوحة "محمود حسن" اتفق الحكماء على ذلكواكذللشكرائع؛ وكذلك الأطباء

يدفعون أعظم المرضين بإبقاء أدناهماء ويجلبون أعلى السلامتين والصحتينء ولا يبالون
يفوات أدناهماء فإن طب الشرع وضع لجلب السلامة والعافية ولدرء مقاسد المعاطب
جرمءيع أن جلب الجميع؛ فإن تسناوت الرتب تخير» وإن تفاوتت
والأسقام ..فإن تاعذلرد
الرتب تستعمل الترجيح عندعرفانه!").

( )١القواعد الكبرىلعزالدين بن عبدالسلام جا ص:4
(؟) القواعد الكبرى :لاعلزدين بنعبد السلام جا ص؛
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مانناوستقيه
بإ كاناتلحقواقلإسلايتةستهدفالصلحةاكيمرعمدسكن
لحة» فالملكية ماتثبتلاتحاد إلاأنها
صلب
لاملج
ولكن يلاحظ أن الحقوق ما تقررتاإل
ما
لماجيةالس
قصلمة
تحقم

ىلمجموع»فإن
خاصةأ إل ا
ىيره
ىصل إل غ
حيث كماوأشهشا وما تعود عليه والمصيرةالتت

مصلحة صاحب الحق لايمس حقه.وإن رجحت مضرة غيره قيّدليدفع ذلكالضرر,
رجحت

وضرركبيرولكنلايغلبعلىالظنوقوعه.
وضرر نادر الوقوع فلايلتفت إليه.
الضرر المؤكد الوقوع:
غيره
خرن مؤكبد
ىصرفه
ب علت
الخاص فى كيهيذر
١ه- إذا كانصاحب الحق

هيترتبعلىشانيأةن
الحق فى الملكية الخاصة الذى ينزل بغيره .كهذا الذييمسقزرع ف
لأن
فيتضرر الجار»
جاره
على
حوافذه
يفت ن
 :وكهذاالذى
ينزل الماء فى أرض جاره لا محالة ,

وترتطالعتلىه.
عواف
الن

وقد قرر فقهاء الإسلام فى هاذلهمسائل وأشباهها قولا فاصلا :إذا كان صاحب
الحق يمكنهأنيستعمل ملكهبطريقة لايتضرر فيها الجار ,واستعمل ملكه بهذهالطريقة
منع,وذلكلآنالتعاون الذى أوجبه الإسلاموالتكافل الاجتماعى العادليوجبعليهأن يوفق
بينمصلحته ودفعالضرر عنغيره؛لأنقصده إلىمافيهضررغيرهمعإمكان أن يتفادى
تضرعرميعددا للأذى وقصدا إليهوذلكتعدمنهىعنهبنص القرآن الكريم,
ال

وإذا كانل يامكنهتفادى الضرر أى التضررء وفىهذهينظرإن كان الضرر عاما أى
21

يلحق الكافة؛ فإنهيمنعلأن ضرر عامة الناس أكبرقدرا وأ
اعظم
لخط
آراحمن ض
ارر
د,
والحقوق الخاصة تذوب فى الحقوق العامةإذ حق الكافة مقدم علىحق الآحادبالنسبة لدفع
الأضرار.

وإذا كان الضزر النازل بفير صاحب الحق ضررا ينزل بالآحاد ليالكافة فإن حق
صاحب الحق الأول أولىبالاعتبارء ولايلتفتإلى ضررغيره ماداملايمكنهتفاديه فإنكان
سقى أرضه السقى المعتاد يضر أرض غيره ولا يمكنه السقى المعتاد من غير ضرر الجار

فإنهلايلتفت إلى ضرر الجارء لأنحقه أولىبالاعتيار» ولهما أن يتفقا علىمالا ضررفيه.

الضرر الذى يغلب على الظن وقوعه:

ا

7ه -إذا كان الضرر مناستعمال الحق الخاص كثير الوقوع بحيث يغلب على الظن
وقوعه عندوقوع الفعلء وقدقالوا :إن هذهالحالتلحق فى الأحكام بسابقتها وهىالمقطوع
الاحتياط يوجب العمل بالظن الراجح .ولأنالقطع فىهذه المسائل العملية نادر:بلالعبرة

بغلبةالظنوأكشر أعمال الناستبنىعلىغلبةالظن؛فالإنسان يعمل مايغفلبلعنلىه
النفع» ويمتنع عمايغلب على ظنه الضرر فيه.

والعبرة فىغلبةالظنبكثرةالضرر بأنيكون الضرر الذىيترتبعلى الفعلكثيرا

يز
خالن
ايدلعلى
افعص.

وإذا كانالضرر الذىيغلب على الظن وقوعه مساويا للنفعالذى يلحق صاحب الحق»
فإنهيقدم نفع صاحب الحق الخاص لأنه أولى إلاإذا كان االضر
لرجيلمحقاعة فإن ضرر '
الجماعة لا يعدمساويا لضرر المنع لصاحب الحق إذ يكون ضررا دائما كثيرا باعتباره ناذلا
بالمجموع.

.

|

 -75هذاالقسم هومايكون ترتب المفسدة على الفعلكثيرا فىذاتهإذا وقعولكن
فقهية مقررة« :دفع المضار مقدم على جلب المصالح» حيث يكون احتمال وقوع الضررء ولى
6

ير غلبة ظن يمنع الفعل وتطبق عليه القاعدة التى تبينت فى الضرر المؤكد الوقوع؛ ولا
يغ
اص» إلابمقدار الموازنة بين الضررين» وأنه يمكن
خحق
ل ال
اإلى
يلتفت إلى أصل الإذن أو
ه.
تديه
يكن
تفا
اولا
د يم
فأ

هذا ناظلربفعقضهاء وقدقررواترجيح جانب الضرر عندوجود الاحتمال؛ وأخرون
من الفقهاء اتجهوا إلى أصل الإذن؛ لأن أصلالإذن الذى كان لصاحب الحق الخاص تقرر
لصلحة راجحة:؛ قلايلغى اعتبارها إلا لدليل قاطع بالفنرر ألدوليل مرجح .وأما الاحتمال
حنب
اتكو
صلتى
ليتة ا
المجرد فلا يصلح دليلاعلىالضرر المتوقع؛ وإنالحقوق المؤكدة الثا
الملكية الخاصة لايزيلها توقع الضرر بطريق الاحتمال الذى لاأرجحية فيه.

حله
جلأو
رظر ا
ينالن
وإ

موالأكحمد ,والنظر الثانى يرجحه أبىحنيفة والشافعى؛ فلا

خ»ذ بمذهب مالك
أمنع
ل ال
اتياط
والاح
يمنعان حقا لمجرد احتمال الضررء ونحن نرى أن
وأحمدء لماذكرنا من أن دفع المضار مقدم فى الاعتبار علىجلب المصالح كماقررناء ولآن

صيانة الإنسان حقوق غيره ومنع الضرر عنهأصل ثابت بالنصوصء ولأن النبى لله قال:

«لااضرز ولاضرار» ولأن الشرع الإسلامى نهى عن أمور كانت فىأصلها مأذونا فيها؛ لأن

ا بطريق احتمالى كالنهى عن الهدية إلىالولاة :وكالنهى عنتلقى السلع,
هقع
ني
مضرر
ال
وكالتهى عن المساومة على سوم أخيه فإن الضرر فىكلهذا احتمالى؛ ومعذلكنهىعنها.
ويقول فى ذلك الشاطبى فى كتابه الموافقات« :الشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم
قنا
يكو
والتحرز عما عس
طىرأن ي

إلى مفسدة»,.

الضرر القليل الناشئ؛ عن الحق الخاص؛
4ه -إذا كان الضرر المترتب على استعمال الحق المأذون فيه نادر الوقوع أكوان فى

ذاته قليلاء فالحق بااقلعملىش أرصولعية:؛ لأنضررالمذع ضرر مقطوع بهبالنسبة

لصاحب الحقء وهوصناحب الإذن الخاصء فيللاتفث إلى الضررن القليل؛ إذ العبرة بأصل
ول عن
دعٌ
عمسو
لجد
الحق الثابت فلايعدلعنه إلالعارض الضرر الكثير بالغير .وهناللايو
ك
رلا
تف
تارع
الإذن لصاحب الحق الخاص الذى أعطي لمصلحة مؤكدة قررها الش

لضرر

قليلولاتوجد مصلحة تكون فىذاتها خالية منضررء والشرع الإسلامى فىمقرراته اعثتبر
غلبةالمصلحة ولميعتبر ندرةالضرر أوقلته(').

()1راجعهذهالأقسام فىكتاب(الموافقات) للشاطبى ج ص0١ وم ياليهافهىمأخوذةمنهبتصرف.
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 -6هذه نظرة ا
الش
لري
معةلإل
كىية

الخاصنة .أثبتتها وجعلتها حقا ولكنها تلخملها من

واجبات» بل أوجبتفيهاواجبات» وأساسها منع الضرربالغير:وحددت مواضعها .قلم

تج
صعل
اكل
لما
حلا لأنتجرى عليهملكية ,وذلككلهلأنهااعتبرت المجتمع كلاغيرمقطع

الأجزاءء فإذا
كانت قد أثبتت الملكية الفردية فلمصلحة المجتمع ٠ :ولكي تعمل كل عتناصره.
وتيذل الجهود
كلهاء» وتتلاقى عندغاية واحدةء وهى المصلحة الإنسانية العامة ,ويذلك يتحقق
ال
اتلكاافلجتماعى على أكمل وجه.

ميراث الملكية
 -1الحقوق فى الشريعة الإسلامية تورثمادامتقابلةلأنتنتقلمنذمةإلىذمة,
وتخلف ذمة
أخرى فى الأموال٠, فيخلف الحى الميت فيما كان لهمن حقوق مالية أى تقوم

يمال؛ آتىكون متعلقة بالأموال.

وقد شدد الشرع الإسلامى فى الميراث ,وإذلكتولى القرآن الكريمبيانهوبيانمراتبه
ومايستحقه كلوارث؛ ولميتركللسنةمنبيانهإلالقدر القليلالذىيشبه أن يكونتفريعا

أو بياتا لنص مجمل من القرآن» والأصل فى البيانهى القرآن ,وقدعد المواريث النبىعله

نصف العلم الاسلامى :فقدقال عليهالصلاة والسبلام« :تعلموا الفرائض (أى المواريث)

وعلموها التاس فإنها نصف العلم و
أهى
ول شئ يتسى» وأو
أل ش
مئ ي
تنتز
ىع ه
»ن.

ولميعتبر الإسلام الملكية الخاصة أو الحقوق مقصورة علىمالكهاء بل إنهاتنتقل
ويخلف المتوفى من تكون حياته امتدادا لحياته؛ أمومرني
تكو
بنطا معهبحقوق وواجبات,
وهمالأقارب والأزواج» ويقولعليهالصلاةوالسلام:«:من تمراكلا أوحقا فلورثته» ويقول
عليهالصلاةوالسلام« ::منتركمالافلورثته,ومنترك عيالافإلىوعلئ».
٠
وإنه ليسلمسلمأن يذكرأنالأموالفى الإسلامتنتقلمنالشخص إلىورثته؛ومن
أنكرذلكفقدأنكرأمراأجمع عليهالمسلمون وعلممنالدينبالضرورة؛ ومنيتكرأمراكذلك

لايكون مؤّمنا باللهورسوله عله
1ه
ق -و
اقد
ئيقو
لل:

'

إن أسباب كسب الملكية تكون من الشخص الذى قام بهذه

الأسباب :فهى الذى فلح الأرض وشق أنهرها أعومل وأنتج بعمله أ ارتكب المخاطر؛ فكيف
كه

يأخذ هذه منلميفعل ذلك» ومن لميقمبئى جهد فى سبيل الحصول على هذه الثمرات :وقد

قيل ذلك القولء وهى نزعة الذين يرون فثاء الفرد فىالجماعة :أبعىبارة أدق يرون فناء
الأسرة فى المجتمع :وهى نزعة أراد تحقيقها بعض فلاسفة اليونان فتبين لهم فسادها .
وإن الإسلام جعل الميراث فى الأسرة وهى تمتد امتدادا بغيدا :فليسث مقصورة على

الأبوين والأولادء بلهىتشمل كلمنيلتقون مع الشخص بالقرابة ولىفىأبعدالجدود
والجدات؛ وذلك مقنبيل التكافل الاجتماعى فى داخل الأسرة؛ فإذا كان الإسلام قد أثيت

الفردية فى حدود محدودة؛ فقد أوجب التكافل الاجتماعى فى داخل الأسرة وحافظ على

كيانها لأنها اللبئة التىيبنى منها المجتمع؛ فالمجتمع القوى لايكون إلاإذا كانت عناصره

ومنافع الأسرة متبادلة بين آحادها :القوىفيها يحمى الضعيف والغنى يمدالفقيرء
فقد أوجب الشارع للفقير العاجز نفقة فى مالقريبه الموسر ,فكان ذلك التيادل سببا فىأن
اثلفهى:.
ممي
جاعللأسرة خلفا لل

موال تئول إلىالأسرة مرتبة حسب درجة القرابة وحسب الحاجة :فيه
واإنل جأعل

توثيق العلاقة بينآخادهاء لأن إحساس كلواحد منالأسرة بأنلهشطرا فاىلماآلخر

يأخذ منه عند العجز ويئول إليه يعضه عند الوفاة مما يقوى دعائمها وينمى التعاون بين

آحادها .وإنهمن الوقت الذى يبتدئ فيهالاانلحلارلوفاىبط التىتربط أحاد الأسرة يكون
هةاء ولاأواصر تمسكها ,
جة؛ملعاوحد
تاثر
ابتداء انحلال المجتمع؛ فيصير أحادا متن
وإن جعل الشارع الإسلامى الوراثة فىالأسرة مجتمعة ,ويعضها أولى من بعض هو

الأمرالوسط بينالذين يمحون التوارث محوا تاما ولا يعتبرون للشخص مالا إلاما كسبت
يداه .ونظر الإفراديين الذين يجعلون لالشلخسصلطان الكاملفىماله ويفعادته .كما له

السلطان فيهحال حياته؛ لأن الشارع الإسلامى جعل امال يئول جبرا إلى الأسرة من غير

إرادة المالك؛ولميجعللهالتصرف إلافىالثلثليؤدىمنهواجبات مالية فاتهأداؤها فى

حياته .لأيبر بهاكمانن لهفتضلك فوىين ثروته .لأيوعين بهاضعيفا قريبا بأعويدا .
ايةديين اطّراح للأسرة؛ فالأولى أهملتها؛ ولوأراد
إينف ورنظر
ففى نظرية الاشيلوعي
امالك رعايتهاء والأخرى تركتها لإرادته؛ إن شاء أعطى وإن شاء منع؛ وربما يسير بالعطاء
/ام

والمنع فيما لا يوثق علائق الأ
فسرة
يب
ملا يوهنها .فجاء الشارع الإسلامى وسلب من المورث
الإرادة فى الثلثين :وترك لإرادته الثلث؛ ويلسملبه الإرادة إلاليعطى المال للأسرة بالقسطاس
المستقيم ولكيلا تكون فىنفس واحد منها جفوة المنعوالإعطاء إن تولى المالكذلك.
وإن شئت أن تقول :إبنمهقتضى التنظيم الإسلامى للنفقة بين الأقارب والميراث -أن

النظام الإسلامى يجعل مال الأسرة بينآحادها فيه شركة فقلء بيد أن الملكية ثابتة
مالك لايحل شئمنمال الآخر إلابطيب نفسه؛ ومظهر تلك الشركة الضيقة فىمعناها نفقة
القريب الفقير العاجن علىقريبه الغنى؛ وجعلالميراث إجباريا دفىاخل الأسرة.

 وإن التوزيع الإسلامى العادل للميراث يبدو بادى الرأئ أينقهوم على ثلاثدعائم:

الدعامة الأولى :أانه
ليمعطيىراث للأقرب الذى يعتبر شخصه امتدادا افلىوجود
لشخصه من غير تفرقة بين صغير وكبيرء ولذلك كان أكثر القرابة حظا فى الميراث الأولاد»

ومعأنهمأكشرحظا منغيرهم لايستأثرون به,بلقديشاركهم فيهغيرهم .وذلكلمنعتركين
الومالرفثىة بأعيانهم .فإذا كان للم
وتوف
اىلالأ
أبم املأعولاد أخذا الثلث ويقى للأولاد
وأ
امهلمزوهوىجة الثلثان؛ ومايك
لون
ألل
وأبو
لين
ايدكون
هماء وهمغالبا إخوة المتوفى وإذ
يئول إليهم نصيب الأبوين يكون الاشتراك فىالمال بدل الانفراد» وذرىمنهذا أنهمعأن
الإرث للأقرب لميكن على سبيل الاستئثار بلكان فيه اشتراك.

الدعافة الثانية :ملاحظة الحاجة فكلما كانت الحاجة أشد كان العطاء أكثرء ولعل ذلك
هاولس فى أن نصيب الأولاد كان أكثر من الأبوين مع أنهمن المقرر شرعا أن الأبوين لهما
نو
أعومللكف
اى م
دال
هما كم
اا و
لردف
شىال
رحدي
يثف« :أنت ومالك لأبيك» ولكن لحأناجة
الأولاد اإلىأموال أشد لأنهم فى الغالب ذرية ضعاف يستقبلون الحياة ولها تكليفات مالية,
والأبوان فى الغالب يستديران الحياة ولهم ف
حضل
اما
جل ف
تتكو
هنما إلى المال أقل.
وإن ملاحظة الحاجة فئ الميراث هئ التى جعلت للذكر مثل حظ الأنثيين ذلك لأن

التكليفات المالية يطالب يها الرجل فاهلىمطالب بنفقة الأولاد وإن الفطرة الانسانية هى التى

جعلت المرأة قوامة على البيت والرجل كادحا عاملا لتوفنير القوت ,فكان هذا داعيا لأن
يطالب هو بتقديم المال» وتطالب هى بتدبير البيت.
4ه

الدعامة الثالثة :أن الشارع الإسلامى فى تقسيمه للميراث كان يتجه إلىالتوزيع دون
عمل التركةللولد البكر دون
ج فل
يرا؛
التجميع .فهىلميجعل وارثا ينفرد بالتركة كلها إلا ناد

سائر الأولاد بلوزعالتركةكلهابينغددمنالورثةوالأولادوالإخوة .أوولاد العم؛وللأزوااج

لعرنيع له.وقد يصل إلى
تصيب مفروض قد يصل إلىابلناصفلنسبة للزوج ولاياقل
فردربده
الربع بالنسبة للزوجة ولايقل عن الثمن .وهكذا يستمر التوزيع فى الأسرة ولاينف
7

5

أصقىنقف.

 -5وإنهيلاحظ أن الورثةفىالبلادالإسلامية عندقوةالصلاتبينهملايقسمون

الأراضى الزراعية بلتستمس علىالشيوع ويجئ الأخلاف وتستمر على الشيوع؛ ويتعاقبون
على ذلك جيلين أوثلاثة» فتكون الأسرة الكبيرة ذات أرض واحدة تتعاون فىزراعتها وتقسم

خيراتها بينهم بنسبة ميراثهم؛ وإنذلكبلاشكتنظيم تعاونى فطرى يبنىعلى الدمولا
يطفى فيه قريب على قريبء ولا يعتدى فيه رئيس أو مروسء ولايأكل بعضهم بعضاء بل

يتازرون بحكم القرابة؛ بذلك تكونجمعية تعاونية ألفتها الفطرة بدلجمعيةيؤافهاالقانون

من آحاد مختلفين لارابطة تجمعهم إلا الجوار فى الزراعة وقديكونون أعداء وقد يكونون

منقرىمختلفة متباينةولاتكون الثقةبينهممتبادلة؛ والرياسة فيهمليست رياسة الفطرة بل

هى رياسة التعيين :ويندر أن يكون الاختيار سليما .ظ

ظ

وقد جربت البلاد الشيوعية أن تكونالدولةهىالزارعةوانتهت التجربة علىغيرما
يحمدون,؛ ويجربون الثانية بأن تكون الزراعة بطريق جمعيات التعاون ولا تزال تحت التجرية

يلستمبينوا أمرها وت.تجهالآن إلى الملكية الفردية للأراضى.

وتطبيق الشريعة أوجد تعاونا فطريا لا يحتاج إلا إلى الإرشاد الزراعى والتوجيهى
ألافلتتمسك بالإسلام :

1

0

ا.لتعاوق لدفع أضرار العجز

مقيدوتتعلق بوهوحقاوقجبات كمابينًا.
وه

وأ
اعظلمحهذقهوق مايتعلق بتأمين العجزة من
و شي
موخ و
ريتا
ضمى
ى؛

قليس

الإاسلاخ دين التكفف ,كما يزعم بعض الذين يأخذون أحكام الإسلام من حال بعض

المسلمينء عندما أهملت أحكام الإسلام» بل أحكام الإسلام تؤخذ من نصوصه ومقرراته-
وتطبيقاته عندما كان يطبق تطبيقا سليما يلا
وحظ
حفيه
قاحتر
اام
ئنصو
قصهه .لا إهمالها
أى الانخراف عنتطبيقها تأطىبيقها دون المخبر,

١

وإنما الاسلامدينالتكافلالاجتماعى علىأكملوجه.وقدبينكيفكانالتنسيق

بينالملكية الفردية وحق المجتمع مما جعل المجتمع متكافلا تكافلا تاماومتعاونا تعاونا
سليما.
والآن نيين التكافل الاجتماعى فى سد حاجة من عجزوا عنالعمل وسنرى فىهذا

نظاما لميسبقولم يلحق ركبه؛ وإنالإسلام لاحظ الضعفاء فى الدولة وأوجب رعايتهم :ولقد

قال فىذلك النبى عَلهُ« :ابغونى فى ضعفائكم؛ إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم».
ولبيان علاجالضعف الإنسانى نذكرثلاثةأمور

ا

أولها  :علاجه من داخل الأسرة ,وثانيها علاجهفى المجتمع بتنظيم الدولةوم أ
اوجبه

الشارععليهاوءثالثها بال
اوجولب اآلدي
حنىاعلدى.
ثرة:
ولانتكللمثعلنالاأمو

علاج العجزفى الأسرة
 ١الأسرة فى الاسلام وحدة متكافلة كما أشرنا منقبل وقد عمل الإسلام على
دعم الأسرة لتكون قوية متماسكة؛ وقدعنى القرآن ببيان أحكام الأسرة كلهاء فبينأحكام

الزواج والطلاق والميراث .وأشار فىعبارة كليةإلىأاحلكانمفقات :ولميبينالقرآن أحكاما
فى أى موضوع كما بين أحكام الأسرة بالذات ,لأنها وحدة البناء الإنساني؛ ولا يوجد مجتمع

متماسك قوىإذا انحلت الأسرة :وإنه يكونحينئذمجتمعا ماديالامعنويات فيه.
ومن أعظم دعائم الأسرة التعاون بين آحادها وأوضح هذا التعاون أن يعيانلغنىفيها
الفقير العاجن.
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تفق فقهاءالمسلمين علىوجوب أن ينفق الغنىعلىالفقيرالعاجز.واختلفوا فى
الوجوبشديقاوسعة و.لكن الجدين بالاعتبار هى رأى الإمام أحمد بن حتبل وهى
ذا
مدي هذا
للنفقة تسير مع الميراث» وهو مأخوذ من الكتاب والسنة::وهى أقرب إلى القواعد
ياجع

الفقهية وهى أوسع المذاهب الفقهية فى الوجوب وقريب منه فى التوسعة المذهب الحنقى فهو

ييمنتنعهالتمزاو!ج),
يجاعللهاأعقلىارب البذين
ب:
يقة
ره نف
قلي
لب ع
مان تج
؟ -7تجب النفقة للفقير
أنه أقرب المذاهب إلى النصوص

٠
العاجن على مقتضى المذهب الحنفى الذى اخترناهء وقررتا
والقواعد الفقهية وأوسبعها تعميما للقرابة التىتلزم يالنفقة

على الوارث -أن من يرث الققير العاجز إذا مات عن مال تجب عليه نفقته.

أصنى الذىيوجب نفقة الصغير على
رللن
قيق
لتطب
انه
أما قربه للنضوصء فلا

الوارث له.فقد صرح النص بأن نفقة منترضع الصغير علئ أبيه,فإن لميكنلهأب فإنها

تكونعلىالوارثونفقةالمرضعهىأجرة الرضاعةوهىجزء منالنفقةعلىالصغير,.ومثل
الصغير كلعاجز منذوى القرابة.
رىيعة أن
لرةش ف
عد الامقر
وأنامن
ق فل
لمية
اسلا
اصد الإ
م عقلى
لقة
اطبا
وأما ان
الحقوق والواجبات متبادلة ,فإذا كان الميراث حقا للوارث إذا مات الشخص غنيا فعليه
واجب الانفاق إذ!اعجز. .

ومعأن أكثرالبلادالإسلامية كانتتسيرعلىمذهب أبىحنيفة إلاالمملكةالعربية

سات الاجتماعية سنة ؟١01 العمل بمذهب
القة
رىح
دف
لعون
اجتم
الحجازية :فقد اقترح الم
بنلء لأنه يوسع القرابة المستحقة للنفقة أكثر من غيرهء بيدأنهم لاحظوا فى
نب
حمد
أح
يا
نتى
ا مع
سنفى
نالح
إذهب
الم

يجب الأخذ بوه؛هى أن النفقة تجب مع اختلاف الدين إذا

وللىاد
أع
بوها بالنسبة للاأبلوين
 )1الأقوالبالنسبة لوجوب الثفقة أربعة :أضيقها المذهب اليمالوكىجوه

ن .ويفتح الباب المذهب الشافعى قليلايجعلها فىالأصول علىفروعهم والفروع
يلى
ود ع
بولا
لبةأللأ
النس
وبا
عألصىولهم والذهبالحنفىيجع اللنفقفىة القراايلمصرميةفكقلريب"ياصلعزواج من إهذا كان
هلتفقةفلياوجبهاعلى ابن العلمآقنرابتهغيرمحرميةويوجبهاعلىالخاللأن
أحدهما أنثىتجبل ا

قرايته محرميةمعأن الأول يارلثقخبالل والمذهب الحنبلىجعلهاتسير م اعلميراثسيرامطردا.

1١

كانت نفقة الأصول والفروع فنفقة الأب على ابنهولىاختلف دينه؛ونفقة الابن علىأبيهولى

اختلف الدين ,فإذا كان لرجلولدانأحدهما مسلم والآخر مسيحى؛ وهو مسيحى وهىفقيس

فالنفقة عليهما على سواءء ولهذا المعنى الاجتماعى الإنسانى:؛ أبقت حلقة الدراسات ذلك
الجزء من المذهب الحنفى وهى الذى يتفق معالنصوصء لأ
انلالقنصروصانية تجعل النفقة

علىالأبدائم .ا وتوجبعلى الودالإحسان إاللىأبوين ولىكانامشركينء ولأنالولدمطلوب
منه أن يصاحب أبويه دائمابالمعروف ,ولكن ل ياطيعهما إن أرادا منهالشرك بالله(!),

وإن النفقة للعاجز من الأقارب إذا كانفقيرا فلاتجبللقادر ولىكان فقيراء بلعليه
أينعمل إلاأنهم قالوا أوننف
اقة
ل ال
أآب
ماءهات

تجب على الأولاد و
آلو
بكا
انؤهم قادرين على

العمل ماداموا محتاجين ,لاألنواجب للآياء علىأبنائهم أن يكفوهم مئونة العملويعملوا هم,
لأن الإحسان إلى الأبوين يوجب على الأولاد أينعملوا ويغنوهما عانلعملء ولأن من

المقررات الشرعية أن كسب الود كسب لأبيه ,ولأن النبى عله قال« :أنت ومالك لأبيك» ولآن

الشركة الطبيعية يينالأبوالأموأولادهما تجعل للأبوين شركة فىمال الولد»وأنذلك من

شأنه توثيق الر
اوابط
لف
أىد
ساخل
رة ونشر راولحتراحم والتعاون فيها.
 +1والعاجز الذىتجبلهالنفقة هىالذى لايستطيع العمل لعجزه بمرض أو

شيخوخة أو عاهةلايمكنهالتكسب معوجودهاء أويكونفىحالخرقلاتمكنهمنأن

يتولى أى عمل .وتعتبر الأنثى التىلاتعمل وليست ذات زوج عاجزة عنالكسب بسبب
الأنوثة ذاتها.

ومن العجز أيضا أن
ميكو
تن طا
صلب
صالنف
رقة
فا لطلب العلموله مواهب تمكنه من
السير فيه إلىأقصى مراحله؛ لأن المواهب يجب أن تظهرء في
ججبامننب الد
تولة
هأ
ينئ
الأسباب لإظهارها بتمكينه من التعلّم فىمراحله مادامت مواهبه تستجيب لها ويجب على

الأسرة إذا كان فيها القادر أن يهيئ له أسباب المعيشة ,:وتكفل لهالرزق فتمده بالنفقة
المستمرة.

٠

( )١قالاللهتعالى«:ووصينا الإنسانبوالديه؛ حملتهأمهوهناعلئوهنوفصاله فىعامينأن اشكرلى
ولوالديك إلىالمصير * وإنجاهداك على أن تشرك بىماليسلكبهعلمفلاتطعهما وصاحبهما قىالدنيا

معروفا»( .سورة لقمان الايتان 5١, 6١).
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وقد ذكر الفقهاء أن من أسباب العجز أن يكون الشخص من طبقة لايستخدمها

الناس ولايعهدون إليهابفعيمعلتبر بذلكعاجزا لأنه ل ياسند إليهأى عملكانيأكلمنه.

ويشبههذامنلايستخدمون لأنهمل ياجدونعملاويتعطلون وميكنالتعطل بسبب
مىال أتىقصيرء فإن التعطل الذى لايقترن بذلك يكون من أسياب العجزء
هأ
إقى
فساد خل

ولكن إذا كانبسبب الفساد لا يكونعجزا يقتضى المعونة بليكونجريمة تستوجب العقاب»
وأقل عقاب ألايعان لكى يصلح مننفسه ويعمل على أن يقوم يواجبه؛ ولايفسد العمل ومن
تنه
ال ع
جيفض
احيث
حر ب
ولاشك أن من تجب عليه النفقة لابديأنكون ذا يسا

بء
كجزسعن
للعا
ابه ا
الأصلية ما يمكنه أن يمدقري

واليسار على أرجح الأقوال فىالمذاهب

يكنقأدنر
مى أالوأسبوعى أاولشهرى مايم
وبه
لمين كس
اضل
الفقهية بأنيكون كسويا يف
فيه مقدار من النفقة يمد بهقريبه العاجزن عن الكسب,

وقد لاحظ الفقهاء الأبوينفىهذا المقامأيضا فقالوا :إنه لا يشترط أن يكون الولد

يعلنيههأنما شفيىخوختهما بالاللشرطق فدقطرة
عجب
يىي
بالنسبة لأبويهمتيسرا لك

على العملء وإنلميكن فىكسبه مايفضل لهما ضمهما إليهوأكل معهما ممايكسب .قليلا

كانأو كثيراءوذلكلأنالقرآن الكريمنهىالولدعنأن يتأففمنأبويهإذا بلغاعندهالكبرء
وإذا كان لايسوغ لهأن يتأفف مثهما فأولى آلا يتركهما جائعين» وقدأمر أن يصاحبهما فى
هلما فى
كم ب
رعا
شر ط
يغي
الدنيا معروفا؛ وليس من المصاحبة بالمعزوف أن يتركهما من
ش

طعامه(,)١

حوتاج فى الحدود التى
مأ
لجز
فقة تجب دينيا على القريب لقريبه االعا
1ا4لونإن
ا

رسمناها وتقانا رسمها من أقوال الفقهاء.

فإن أدى مايوجبه عليه الدين طائعا منغيرإلزامفلهالثواب علىماأداه» ويكون قد
ه
قفى
رركؤله
وصل راحسمهتجابة لقول النبى طَللهُ« :من أراد أن يبا

وينساً لهفىأثره»

ما
هكبر
دكال
حند
أفنع
لله تعالى«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيا وهبالوالدين إحسسانا إما يبل
()١لقا
ا

أو

كلاهما فلاتقللهما أف ولاتنهرهما وقللهما قولا كريما * واخفض لهما جتاح الذلمنالرحمة وقلرب
ارحمهما كما ربيائنئ صغيرا».

(سورة الإسراء :الآيتان 41 915؟)
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فقليصل رحمه» وتلك النفقة منصلة الرحم؛وإذاليؤمد القريب الموسر ذلكالواجب الدينى

فلإهنذا الفقير العاجن أن يطلبمنالقضاء إلزامهبذلك,وذلكبيدرعوفىعها .ويذلكينتقل
الواجب الديتى إلى واجب قضائى يلزمه به القضاء.

والقاضى عليه أن يحكم له بالنفقة إن توافرت أسبابها فى المدعى والمدعى عليه,

وقضايا هذه النفقات تكون منغير رسوم تدفع كما هاىال
لمقر
إر ف
سىا
للفق
اهمىء

لأن

القضاء بكلفروعه فىالفقهالإسلامى لاأجرةعليه,وبالتالى لا رسومعليه إتما علىالدولة
وظائف الدولة ,لأنهميزان بنيانها واملقعيمدالة فيهاءولااستقامة لأ
عمةم
دنغ
لير
,

واجب الدولة نحو العاجزين
 -٠وإذا لميكن للفقير العاجز من ينفق عليه وقد علمت أانلأقارب الذين تجب

عليهم يشملهم معنى القرابة قىأوسع معانيه .قيشمل الآباء والأجداد والجدات .والأيناء
وأبناءالأبناء وأبناءالبنات ,مهمانزلواء ويشمل الإخوةوالأخوات وأولادهم والأعمام والعمات
وأولادهم,؛ والأخوال والخالات وأولادهم؛ وأعمام الأبوعماته؛ وأولادهم ,وأعمام الجد وعماته,

وهكذا مهما يعدت درجة القراية.
ولا
شكأن القريبالعاجنل ي
اعدمأن يجدمن
هؤلاءمن
يستطيعطلبالنفقةمنه.

ويلزمه القضاء بالانفاق عليه.وهومنتحقيق التكافل الاجتماعى فى الأسرةبققصى مدى.

ولكن إذا لاميلكقنرفىابة قاصيها ودانيها يمسنتطيع الإنفاق على الفقير العاجز,
فعتدئذ ينتقل الوجوب من الأسرة الصغرى

إلى الأسرة الكبرى.,وهى المجتمع ممثلا فى

الدولةالتىتحميه وتنسق بين قواهوتقومبالقسط فيه وتنفذالتكافل الاجتماعى فيهعلى
أكمل الوجره.

2

وإذا نامتانربةالاجبعليهنافذ القائعمليهاحك املشرعالذ أىدجب عليها
تنفيذه كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ققد كانيمدالعاجزين :حتى أنه كان

يزوجهم؛ وكما كيان
فعل أبوبكرء وكما كان يقعل عمر رضى الله عنه الذى كان يبحث عن
53

الفقراء ليعطيهم :والذى أخذ علىنفسه عهدا أنه إذا لعياتشثقلن بينالأقطار الإسلامية
هم :وإذاقامتيذلك الدولةفقدأدت ماوجبعليها وكانللقائم عليها
يراء
طفق
ي ععنال
لحث
يب
الثواب من الله تعالى ويكون التنفيذهفىذه الحال بالطريق الإدارى.

قاهقرارء,
يحكهما ويالزملهافكم
وإذا لمتقمالدولةبواجبها فىذلكفإنالعقضالء ي
وذلك مبداًلميسبق بهالإسلام؛ ويجب على بيت امالتنفيذ ذلك الحكم.
وقد يرد اعتراضان:

الاعتراض الأول :كيف يقضى القاضى على ولى الأمر وهو الذى ولاهويعد نائبا عنه,
ويرد ذاللكاعتراض بأن ولى الأمر عندما يمكن ذا الأهلية منرجال القضاء من القيام

بالعدالة؛ فولايته لا تعد إنابة عنه ,ولكنتعدتمكينا لذوى الكفاية من القيام بحق الناس عليهم,
بدا اعلنمسلمين وليسنائبااعلنحاكم؛ ولذلككانله
انئيع
نمكي
ثالمقاضى بعد هذا الت

إملعزلياهمه.
وحك
ال

١

والاعتراض الثانى  :من أى الموادينفقولىالأمرعلى الفقير العاجز؟ .ونقول أن
مواردها وللفقير حق فى كلمورد منهذه الموارد» ها هى ذى الأقسام:
مال الغنائم»» وهى خاص يما يغلم فى الحروب .وينفق منه على
القسم الأول 5:بثك

القسم الثاني « :بيت المال الخاص بالجزية والخراج» .وهذا يصرف معنهلى مرافق

الدولة وفقراء الدولة غير المسلمين الذين يستظلون بالراية الإسلامية ,ويتمتعون برعوية دولة
الإسلام.

القسم الثالث « :بيت مالالزكاة» وهذا يصرف منه فيمصارف الزكاة التيسنبينها
للهى.
عاء
اال
إتن ش

القسم الرابع « :بيت امال ابلاخلاصضوائع» .وهي الأموال التيلايعرفلهامالك
والتركات التيلاوارثلهاءوقدقالالفقهاء أنهكلهللفقراء فيعطى منه الفقراء العاجزون
هم وأدويتهم ويكفن موتاهم :ويقول الفقهاء :على الإمام صرف هذه الحقوق
نفقت

أصحايها.
م5

إلى

الزكاة
كك

نرى من أقسام بيت المال ومصارفها أن الفقراء لهم حظ في كل مورد من

أعظم مورد لالتلكاافل
جتماعي الخراج والزكاة ,أما الخراج فقدأشرنا إليه عندالكلام في
الأراة
ضي الزراعية وأحكامها وحسيتا هذه الإشارة في هذه الرسالة الصغيرة.

وأما الزكاة فهي التييجب أن نتكلم عنها فيهذاال
كجز
لءاممننا بعبارات موجزة
لأنها الواجب الأول على الدولة بالنسبة للفقراء,

والزكاة قدشرعتفى الإسلام فىالسنة الثانيةمنالهجرة؛وقامالنبىمله بجمعهاء
وأرسل ولاة الصدقات يجمعونها من القبائل التىكانت تدخل فى الإسلام :ولقد جاءفى
وص
يايا
ذههللذ
بينون إاللىقبائل« :فإن أسلموا فخذ من أموال أغنيائهم الصدقات :وردها
عفلقىرائهم» وقد بين التبى عله الزكاة ووعاءها فى كتب كان يرسلها إلى الولاة الذين
يجمعوتها » وحفظ الصديق خليقة رسولاللهَيه هذه الكتب » .وتفذهافى خلافته.كما نفذها
الذين جاءوا من بعده من الراشدين.

وأن
حه ق
ددث

أكنثيزا من القبائل العربية قدارتدت عن الإسلام وامتنعت عن الصلاة

والزكاةء وتجمع المرتدون وحاولوا أن يستولوا اعلمىديئة» فتجرد أببوكر رضى اللهعنه.

وأخذ الأهبة ,وأعد العدةليحملهمعلىالدخولفى الطاعة,بعد خأرنجوا اعلنإسلام

وحاريوا الجماعة :وقاتلهم» وعركهم٠ , وخيرهم بينأن يسلموا أو يقاتلوه حتى يجلواء فكان

هن
عهمامن
د إلى الإيمان» ومنهممنقبلإقامةالصلاة» وامتنععنأداء الزكاة» وأرسلوا إلى

الضديق أن يعاملهم علىهذاالأ
اساس
لءصولدكنيق رضىاللهعنهرأى األنامتناع عن
الزكاة امتناع عن الطاعة؛ ولا تتكون دولةبعض أجزائها ممتنع عنالضريبة الاجتماعية
فيها,

وقد خالف بعض الصحابة أبا بكر ابتداء» ولكنه أصرء وقال« :والله ملنىعونى عقالا

أعطوه للرسقول
ا اتلللهتهم عليه».وقال« :واللهلىأفردت منجمعكم لقاتلتهم حتى أهلك
مهلكاء أى أنال مطلبا»؛ وكان من المعارضين ابتداء عمر ين الخطاب رضنى الله عنه؛ فخذ

أبىبكر بلحيته وقال له غاضيا« :ثكلتك أمك ياابن الخطاب أاجبلارج ف
اىهلية خوار فى
الإسلام».
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وما زال أبوبكريصيحفىمخالفيه صيحة الحق؛حتىشرحاللهصدورهملرأيه
فقاتلوا اعلىزكاة كماقاتلوا علىالصلاة.
اس,
ل بنعض
 -1/ومن هذا السياق يتبين أن الزكاة ليست صدقة منثورة كما تاوهم

وليس فيها إذلال للفقيرءوليستهمجيةكماادعى البعضء إنما هى الضريبة الاجتماعية؛ إن

صحلناأن نعبرعنهذهالفريضة الدينيةبهذاالتعبيرء وقدكانالنبى ميلجهمعها,
وجمعها الصديق وعمر.

ظ

دىى
يل ف
أموا
انن أكنثرت الأ
فب
عمان
ولكن حدث فى عهد ذى النورين عث

الصحابة

وابمتالالبيصتالدماقلات ,فرأى ذلك الخليفة أن يجمع زكاةالأموال الظاهرة وهى زكاة

الزروعوالثمار والإبلوالبقروالغنم,وتركالناسيؤدونللفقراء زكاةالأموالالباطنة ,وهى
زكاة النقود وزكاة التجارة لكيلايقومبتفتيشعلى النواحى الباطنية؛ ويرهق الأغنياء ,بل
تركهم لدينهم فىهذه المسألة ,وخصوصا أن منهم منلهأقارب فقراء يريديأبنرهم من

مزاكلاته.
 :وقد رأى الفقهاء فىعمل ذلكالخليفة مايخالف عمل النبى وعمل الشيخين أبىبكر
وا عإثنمان أتاب عنه
لله
اْقب
فلهقمَن
اس ما عم
ألهسعلى
وعمرء وقدحاولوا يأخنرجوا عم

ثهبلىت
بالنسبة للأموال الباطنة أرباب الأموال ليصرفوها مفصىارفهاء ولذلكقررواأن
دهما عئلىها إليه» وتولى هىتوزيعها؛ فهىلميتخل عن الأصلء ولكنه
أبر
أنهم لايؤدونها أج

تصرف فى أذائها بما يناسب زمنه وقد قررالفقهاء بالإجماع أنه لبلىغ الإمام أن أهل

ظ

قريةلايؤدونزكاةالأموال الباطنة يجمعها منهم.

والفقهاء فرضواأاناللمتوملىسألمرمين قديمكفوسنداء فهىربمايجمع الأموال
هىذه الحال أنه إذا فسد أمر بيت المال
لينققها فى شهواته؛ ولايؤدى للفقير حقه؛ فقالوا ف

صاالرزتكاة واجبة وجوبادينيا أعصلحىابها؛ وعليهمهمأن يتولواأداءهاءوهذاهو

السر فىخط كثيرين فىفهمحقيقة الزكاة ,لأنهملميرواإحلكاما فأسدين أهملوا

الفريضة وأقسدوا بيت مالالمسلمين ورأواأن أرباب الأمواليتولون إنفاقهاعلى الفقراء إن
لجهل
إاسملام؛ وما هإىلا فساد الحكامء واإن
اىلنظ
كان فيهم دين» فظنوا أن ذلك ه

ية,
مائق
إتهج
الحق
لاايبر
لرال
سم ع
للىا
/

 -4ويهذا السياق يتبين أن الزكاة حق معلوم للفقير فىمال الغنى ,وإذاوجبت
الز
مكاة
اف
لىء فإنه يكون شركة بين الفقراءء يمثلهم ولئ الأمر العادل» وبينأصحاب
الأموالء فإذا وجبت الزكاة فىزرعلايكون ملكاخالصا لصاحبه؛ بليكون لصاحب الزرع
تسعة الأعشار إن سقى من غير آلة»والعشر لبيت مال المسلمين :أى الققراء المسلمين» وإذا
باعه صاحبه يكون بيعه باطلا عند كاثيلرفمقنهاءء لأتهباعمالايملك فى ضمن ما يملك»

والبيع علىهذاالنحى لايكون صحيحا عندالشافعى وأحمد بنحنبل؛ وهناك وجهآخرعند
هولاء أن البيع يكون صحيحا فى حصة المالك» وياطلا فى الحصة الأخرى؛ لأنه بيعمالا
يملك بالنسبة لها وبيع الإنسان ملكغيره على أنهمالكه باطل.
٠

وقد قرر جمهور الفقهاء أن من يموت ولم يؤد الزكاة الواجبة عليه تكون دينا فى
التركة لاتخلص للورثة إلا بعد سدادهاء كمن يموت وعليه دينللعباد :فإن التركة لاتخلص
للورثة إلايعد سداده؛ بلإن الحنابلة والشافعية يقررون أن دين الزكوات يكون مقدما على
دين العبادء لأن دين اللهأحق أن يوفى بهكما صرح بذلك النبىعن

وب
اذل
لكفيطقبقهاء تطبيقا دقيقا المعنى الحقيقى للزكاة .وهى أنهافريضة اجتماعية
فى تركته يؤخذ منها إن لم يسدده قى حياته.
وعاء

الزكاة:

 -5وعاء الزكاة هذا تعبيرأخذناه منكلامعلماء الضرائب ,لأنالزكاة فريضة
اجتماعية وإأ
ننكداانؤها اختياريا يكون عبادة مقبولة عنداللهتعالى :فإن احتساب النية
فى أدائهاء ونية القربة إلىاللهتعالى بذلك,والمسارعة إليها علىأنهامغثم لامغرم يجعل
يد ا
ظ عن
ثوا
ملله
عيبها
ا.

وعاء الزكاة أو المالالذى تجب فيهء قد وضع الافق
لهماءسلمون لهضابطا قد
استمدوه من مصادر الشريعة من أقوال النبى مله وعمله وعمل صحابته الذين انتهجوا
منهجه؛ وهى المال النامى بالقعل أو بالقوة أبعىبارة أخرى المال الذى يقتنى للنماءء لا الذى

يكون لسد الحاجة؛ سواء اتخذ للنماء بالفغل أم أهملفلمينم؛وإنكان فىأصل وضعه

للنماء»كالنقود ,فإنهاللينماسءءتوإخنلدممها بعضملاكها للن
تماء
ق .فصذلك
يمرنهم أو
إهمالهم وذلكلايعفيهم منحق الفقراء فيها.
م1

ال
ملك
لذ
اون
زبكاة لابد أن يك
فموضع الزكاة هاىاللنماالمى؛ ولكن لأجلأانلتج
مدخلا صاحبه فى زمرة توى الأموال وذلك لايبتحأققمإرلاين:
شلخص
لجع
اى ي
الأمر الأول :أن يكون ذلك الماللهحد أدن

انلذأومىوال»
معتبرا م

ببيااءلونهوقد الذهبى
وقد قدر ذلك الحد فى الأموال المنقولة بماقيمته عشرون دينارا ذه

يه الاسثرلينى
ل ذجلكنمن
انحى
هرا ونصف جنيه مصرى من الذهبء أو
ننىيعش
جواث
نح
الذهبى :ويعادل نحىخمسة وسبعين جنيهامصريا ورقيا يأزيود(').
وبالنسبة للزراعة؛ فإنجمهور الفقهاء علىأن كلماتنبته الأرض يجنى من الشجر
فيهزكاة :فليس فيها نصاب معلوم.

ار
بجب
تة ي
عنقول
االم
لموال
الأمر الثانى :أنه بالنسبة للأ

الرجل غنياأن يكونعنده

ابمسنلةة لا يحدخالجفىاته الأصلية.
كنصا
هذا ال
ولاتؤخذ الزكاة من الأموال التى لاتعد نامية يالفعل ولابالقوةوهىالأموالالتى
تكون للانتفاع الشخصى كاثاث المنزل والدارالتىتكونللسكنى؛ وأدوات الصناعة الآلية
ليدوىلمنينسج عليهبنفسه وكأدوات الحدادة والنجارة التى يستعملها لصناعته لا
كالنول ا

لرجل يستغلها على أن تكون رأس ماله ويعمل فيهغيره؛ فإنهذه الآلات تكون بالنسبة له
يا.
رنأس
ا ممال
ولا كان أاكلثرصناع فى عهد الاجتهاد الفقهى كانوا يعملون بأيديهم بأدوات
نها ويلمالكها تميرهمء أعفيت من الزكاة لأنها لمتكنرأس مال ينتج ينفسه؛ بل كان
يملكو

نمرسبة للدور»
للأ
اك ا
بذل
الإنتاج لمهارة الصانع وخبرته .فيدهوفكره همااللذان ينتجان :وك
لفأىأحغلوبال تتخذ للاستغلال ,كبالنت تعدللسكنى فقط؛كمااهلوشأن فى
انت
فما كا

يرده.ء وكما هى الشأن فى أغلب القرى فىالبلاد العربية الإسلامية؛ فلمتكن
صعمص
رويف
الدور رأس مال يثمرء بلكانت لإشباع حاجة أصحابهاء ولذلك لمتكنفيهازكاة.

والأموال التى كان د يتحقق فيها وصفالنماء فىعصر النبى عَينهُأقسام أربعة:
أولها« :النعم»» وهى الإبلوالبقروالغتم إذا كانت ترعى أغلب العام فىعشب مباح
ليس مملوكا لأحدء وتتخذ للتنمية لاللعملء وذلكلقول النبى تهُ« :فىالسائمة زكاة»

( )١يتغيرالسعربالجنيهالورقىحسبالزمانوقديصلإلىأكثرمن١٠٠٠ جنيهفى زمانناهذا .
515

وال
اسائ
لمةتهى
ى ترعى فى عشب غير مملوك لأحد ,ولأنالعلف لا يجعل الث
ذماءامن
ت
المالء بليجعل النماءبمال آخر,فالثمرة ليستمن النعمذاتهابلمنهاومنغيرهاء ولأنها

إذا كانتعاملةلاايكون اتخاذها لتنديتها بلتكونمقتناةللعملوتكون الثمرة فيماينتجه
العمل فتكون الزكاة فيه ه ا
ىلذدعءولأىخمنذها زكاة لكانثمةمضاعفة فى الفريضة:

3ن العملوالعلليتعسبيالأكاة
ومو
الا ان
وح
كشرى أن رأى الجسهسورأحق

بالاعتبار.

والمقادير التى تجبفيها الزكاة فىهذه النعمقدعينتها االسلئةضوع
حمل
ابة؛ وهى
فى جملتها
تنتهى
إل أ
ىن نصابهالي
اكو أ
نقل م ن
نصابالنقوو
دمقدارالزكاة
فيهما
تقارب
مع مقدار زكاة النقود.

دلكأل
ن تكين
زكاة
فىشييهذ
ره الأصنافوها
ىليولالبقروالغتم؟نولفى
الإجابة عنذلك :أن سبب فريضة الزكاة فى هذه الأصناف أنها هى أموال نامية؛ ويشترط
أن تكون سائمة :قإذا تح
اققل ال
نسب
مب و
اهو
ءء والشرط وهو أن تكون سائمة فى حيوانات
أخرى فإنهيجب أن تكونفيهزكاة؛لأنهذهالشريعة معقولة المعنى:فليست بالنسبة للأمور
الاجتماعية تع
أبد
حية؛
كب
المها

لغايات ولمعان .فإذا تحققت هذه الغايات وتلك المعانى فى

أمور لميرد النص فيها فإنهاتعطى الأحكام التىأعطيتلمثلها:وهذاهوالقياس فى الفقه
الإسلامىءفئ
اُس
لاس
أهشأيناء ا
غلمت
اشاب
يهةتفى
ها ومعتاها تعطىحكماواحداف؛»هذا أمز
تقره البدهيات العقلية,
 .واذلكأجانبعضالأئمةفى الفقهفرض الزكاةفى الخيل.لأنهوجد أنها بيتتحقحقققفيها

ال
انما
لءسوهبىبء وكونها سائمة وهوالشرط»,ولم يكن ذلك متحققا فىعصر النبىَه ولا
عصر الراشدينء ذلكلأنها لم تكن تتخذ للتماء .بل تتخذ للحرب فقط ؛ :إذ كانت قليلة فى

البلاد العربية فى ذلك الإبان :ولكنها كثرت بعد ذلكواتتخخذذت للنماءء .ولذلك قرر أبوحنيفة
رضى الله عنهأنهاتجب فيها الزكاة إذا اتخذت للنماء وتحقق فيها الشرط بأن كانت سائمة,
أما إذا كانتللقتال فإنها لازكاة فيهالأنهاتكونكالبقرالعاملةل ز
اكاةفيهو٠ااشترط للزكاة

فيهاأن تبلغ قيمتها عشرين مثقالامن الذهب. .
1

وإن أبا حنيفة رضى اللّه عنه قدفتحلناباب القياس فى هذه المسالة .فيصح أن
ا
هخلذفئ
يد

البابكلحيوان يتخذ للتماءويتيحقق فيه الشرط كبعضى الحيوانات فى الهند

ا

وفى أفريقيا.

ا

٠

 -١والقسم الثانىمنالأموال التىكانتتعدمنوعاءالزكاةالذهب والفضة .إذ
تلى
ئى ك
ا«ف
مل:
ثابتلأننبى ْلَه قا

درهمخمسة دراهم»وهذاالنص يثبت أن نصاب

الفضة أى الحد الأدنى هئمائتا درهم.وأن القدرالواجبهوريعالعشر,أى /" 0لأنها
تساوى خمسة دراهم وهذا بالنسبة للفضة,
أما الذهب فلم يرد نص صريح عن النبى َهقيه.واكنالصحابة جعلوافيهفىكل

عشرين دينارا منالذهب نصف دينار.

ا

والتحقيق التاريخى يؤدى بناإلى أن 5قيمةمائتىدرهمكانت تساوىعشرين ديناراً
من الذهب وإلاما جعلها الصحابة نصاب الزكاة ولايمكن أن يكون تقديرهم بالعشرين
اعتباطا منغير سبب موجب له,
وإذا كانت عشرون دينارا هىنصاب الزكاة بتقدير الصحابة المبنى علىتقدير النبى
لله فىالدراهم فإنه يسئغ أن نعتبس العشرين دينارا هى التقدير الدائم فىكلالعصور,

عهىة يجرى عليها الرخص والغلاء :أما الذهب فهى العملة
لو
سون:
ذالكللأفنضة نقد معا
العالمية التى لاتتغير ,ويها تاقالسأقشيمياء؛ ومنها القضة :ولذلك لانعتبر مقياسا سواه
سع
أهوفى
وليس ذلك تركا لتقدير النبى مله أى إهماله ,إنما هىإعمال لتقدير النبىعل
ابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هذه القيفة
حين
صدب
لوق
اّه,
مدىء ذلكأانلتبى طلل
ر,
وكل
ضفى
عير
للتقد
ااس ا
'بعشرين دينارا مأثوقالا من الذهب .فتجعل هذه القيمة أس

ويذلك يتوحد النصاب فىكل الأقطار الإسلامية,

00

والآن نجدأكثر التعاملبالأوراق النقديةفهلتكونهىوعاء الكاة ؟ لقدأخذبعض

الناس منظاهر مايكتبعليها أمننها سانلديوجفباء به,اعتبارها ديناءوأجرو) عليها
ت,ها
مذهب
يلال
قمح
ولة
أحكام الدين !! ولكن الحقيقة أن الأوراق النقدية تعدالآننقودا حا
فيما تدلعليه من قيمة ذهبية فىأسواق الذهب العامة؛ ولولمتجبفيها الزكاة لكانذلك
سرعلامى فى الزكاة.
إشا
لال
امر
اد»لا لأ
ملنق
هاة ا
إلزك
وغاء
إل
4

وإذا ك
اان
لت و
زما
كءاة كما هى المنطق والأمر الذى يتفق مع مقاصد الشارع
الإسلامى والغاية منفرضية الزكاة فإننا ناقلدرنصاب فيها على أساس القيمة الذهبية وما
يتحقق فيه نصاب الزكاة على أساس أن يكون مجموع المأوشراق
تملا على ما قيمته
عشرون دينارا ذهبيا.
وإن النقود تجب فيها الز
ككاة
او
نلىت مادخر
لةمفصىارف أو الخزائن الخاصة.
أل ح
ومهعىتبرة نامية بقوتها النقدية» وينبغى تنميتها با
للهاا الزكاة؛ ولقدقال
كتى
تلفع
النبى لللهُ« :أتجروا فى مال اليتيم حتىلاتأكله الصدقة» ففرض الازكا
لةنفقىود تحريض
على العمل بهاوا
استغ
للال
نك
قلا
دلقو
يىة» بحيث لاتكون قوةلنقد
اية
تمع
عطلمةل؛ ولقد هدد
القرآن الكريم الذين يكنزون الذهب والفضة بالعذاب الأليميومالقيامة ,أن تكوى بها
وجوههمء ومعتى كنزها أانتلقيخرزفىائن لاتعمل ,لأنالكننهو المالالمختفى الذى يقبر
فأىرض أخىزانة لايعمل؛ ولذلك قرر العلماء أن المالالذى يعمل فى التجارة وينمى وتؤدى

صدقاته مفوىاقيتها لايعد كنزا مستحقا لتأكنوى بهجباه الذين نملكون(),

وإنالتصاب النقدى كما قلنا يقدر بالذهب وهو فى مصر يقارب ٠ج١نيها أو

يزيد(" ):وإذا ملكه الشخص سنة كاملة وجبفيهربعالعشس.

 5والقسم الثالث من الأموال التىتعدوعاءء المالالمعدللتجارة ,وقدظه
عرهفى
د
الصحابة والأئمة المجتهدين عروض التجارة أى الأموال المتخذة للاتجار؛ فقد أثر عن

الصحابة أنهم فرضوا الزكاةفيها لأنها أم
بوا
الن
لامفيةعل فقدتحقق السبب الموجب للزكاة

في
كهاو ونهىها مالا ناميا بالفعل  وقد أشار النبى مَلّهُ إلىوجويها عندما أمر

الأوصياء على اليتامى أن يتجروا أفمىوالهم حتى لا تأكلها الصدقة :فإن الاتجار يحول

النقود إلىبضائع وتجب الزكاة فيها على أساس أنها بضائع تتغير بالبيع والشراء؛ ومعنى

المال قائم فيها.

والمقدار الواجب فيهاهاور
لبععشر إذا استمر يملكالنصاب طوال العام؛ وقال
مالك::يكفىأن يكونمالكالهفى أولهوآخره .لأنالاتجار قائمعلىالكسب والخسارة,
( )١قالاللهتعالى« :والذين يكنزون الذهبوالفضة ولاينفقونها فىسبيل اللهفبشرهمبعذاب أليم» ( .سورة

التوبة  :الآية ".)4

(ق)لنا أن هذا المقدار بالجنيه المصرى يتغير بحسب سعر الذهب والفضة:؛ وهى فى زمنتا يزيد على
 ٠٠6٠أاجلئيه,

و

ل

:

فخسارته فى أثناءالعام لاتمنع اعتباره غنيابوجود النصاب فى أولالعام وآخره؛ وهذا

رأى حسن نختاره للعملء ولأنهيسهل تطبيقه بالإحصاء أولالعاموآخره.
ونصاب عروض التجارة هو كتصاب التقود والواجب هاولواجب منها ,

 -71وهذه الأقسام الثلاثة منقولة؛ ولاتعد أموالا ثابتة ويلاحظ فيها أمور ثلاثة:
الأمر الأول :أن النصاب الذى تجب الزكاة بوجوده واستمراره حولا كاملا معملاحظة
صرنا حتى
ما قررناه من رأى مالك  -يعد قليلا إذا قيس يمقدار الثروات التى نرأها عفى

فى البلاد الشيوعية :ولعل الحكمة فى ذلكهىتعميم التكافل الاجتماعى :فلاتجب الزكاة
على الذين يفحش غناهم فقطء وفوق ذلكفإنتعميم الزكاة على هذا النحو يكثر من حق
الفقير» والشريعة حريصة على الإكثار منحق الفقير.
الأمر الثانى  :أن الزكاة فى الأموال المنقولة تؤخذ مذنات رأساملالء ولاتؤخذ من

الإيراد فقطء فهى اشتراكية فىرأس المالء لا فى مجرد الريع. ,
الأمر الثالث  :إذا زاد راأمسال فى أثناء العام؛ أتؤخذ الزكاة عرنأس المال الذى
ارم أم عن القدر الذى ايتدأ بهالعام ؟ ونقول فى الإجابة عنذلك :أنه
عآخ
لفى
اهى
انت
بالنسية لزكاة الماشية العبرة يرأس المال الذى انتهى آخر العام لأنماحدث من سمن أو

توالدء أى كبر سنء إنما هىمن ذاتهاء لامن شئ خارج عنهاء فتجب الزكاة فيهاعلىأنهمن
رأس المال,
هناء قررو! أانلتكزونكاة على
قم
فرين
لأكث
ان ال
ارة فإ
جروض
لبةتلع
النس
أما با

أساس ما انتهى إليهفىأخرالعام:وذلكلمشابهته للماشية منجهةولأنهلىنقص فىآخر

العاملاتجب الزكاة إلاعلىأساس هذاالنقص؛ فمن العدالةأانهلفزىحيالادة تكون

سىهاء وذلكهوالعدل الذىنختارهللعمل,
الأزكساةاعل

٠

فتىيتجهبا الزكاة هى«الزروع والثمار» ,وقد
 -/:والقسم الرابع منالأموال ال
اة وقدقااللنبى طَللهُفىوجوب الزكاة فى الزروع والثمار :اه فيما
كبب
زه س
لفي
اقق
تح

أخرجت الأرض زكاة» وكانعليهالصلاة والسلام يجمع الزكاةمنالزروع؛ وثمار الأشجار
والنخيلء فأثيت العمل والقول وجوب الزكاة فى هذا القسم من الأموال.

أشجار نصاب معين ولا
وجمهور الققهاء على أنهليسلماتنتجه الأرض وما تاثملره
الفا

يشت:ر2ط مرور سنة؛ يل إن الزرع بيعين وقت إنتاجه وقد شت ميعاد الوجوب بالنص القرآنى

.)١
(قت
نن و
اكو
صك ي
حذل
لأن
ايئ
فب
والزكاة تكون فى ذلك بالعشر إن كانت تسقى بغير آلة» ونصف العشر إن كانت

.

امع ا
أة ع
سلىه
تسقى بآلة وإن النبىمله كانيج
اذا
للزكا
س.

واكن يلذحظ الآن أنهيندر السقى بغير آلة ,وهذا فى الأقاليم التىتتععتتممدد على رى
منظامءأ ءا يعمد
على
لمر فإ ا
نلسقىبغيآل
ر كثيرب
,لهوالغالب» وعلى أى حال

إن الكات
ةيهم ن
ناجولتفخ
مأ
ن
صلرأس لم و
الهذا كانتنسبتهاأكير

نفسهء أما زكاة المنقول فتؤخذ من رأس المال ذاته,

الأموال المستفلة فى هذا العصر :
و/ا -هذه هى الأموال التى كانت مستغلة فى عصر الاجتهاد الفقهى وقد وضعت
فيها الزكاة على أساس

أن تؤخذ من رأس المال بالنسبة للأموال المنقولة ,أى كتعبير علماء

الضرائب الأموالالسائلةوبالنسبةللأموالالثابتةتاؤخلذغملنة.
والآنقدوجدت أموالللاستغلال فىعصرنا ولمتكنمستغلة فىالماضىكالمصانع
والعمارات السكنية :ولذلك لم تفرض زكاة فى نظائرها من قيل .ققد أعفيت من الزذكاة
عتدهم 'ولم تكن زكاة فى الماضى على أدوات الصناعة والدور ,ثم الأسهم الصناعية
والتجارية وثحوها أتجب فيها زكاة عندهم :ولم تكن زكاة فى الماضى على أدوات الصناعة

والدونز .ثم الأسهم الصناعية والتجارية ونحوها أتجب فيها الزكاة؟

1

ويتقاضانا هذا البحث فىحكم أنواعثلاثة من الأموال هىأدوات الصناعة الآن,

والعمارات؛ والأسهم؛ ونحن نبحث حكم هذه الأموال مطبقين القواعد التى قررها الفقهاء غير
مبتدعين ولامخالفين ,لقد قرر الفقهاء أن سيب الزكاة هىالمال الثامى :فإنا نطيق هذا
المعنى على الأموال الحاضرة:؛ وإذا كان الفقهاءءلم يقرروا فنىظيرها أفويما سمى ياسمها
زكاةء فذلك لأنه لم بيتححقققق

ذلكفيمايأتى

فيها السببفى زمانهم» وتحقق فى زمانناءولا نخرجعنه,
ويتبين

(« )١كلوا من ثمره إذا أثمرء وآتوا حقه يوم حصاده».
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( )1المصائع :كانت أدوات الصناعة كما أشرنا أدوات أولية» فالإنتاج فيها كان لمهارة

الصائم :كالنجار الذى يعمل بيده فى حانوته الخاص به .والآن تقام المصانع؛ ويكون رأس
مالها هاوألدصوانتاعة :ويكون الإنتاج فيهاثمرةلعاملين :الأولالأيدى التىتدير والفكر
الذى ينظم .والثانى رأس امال للمصنعء والثمرة فىالأول للعمل والثانى لرأسالمالالذى
كون المصنع وهياًأسباب العمل وبذلك يكون ما يخص رأساملال تجب فيه الزكاة ,لأنه قد
ايه
م

ها
ييب
وه س
جفي
وقق
تح
وإذا وجبت

.

الزكاة على مالك المصانع فبأى تتققددير» وما وعاؤها؟ فنقول أن وعاعها هو

الثمرة» وتجبعلى تقدير الثمرة :وذلك لأنها مال ثابت فتكون مشبهة للشجر والأرض وتجب

الزكاة فى الغلة :وإذا كنا سناخذها صمنافى الغلات بعداكللنفقات؛ يكون الواجب هو
العشرء لاألنزكاة تجبفى عشر الزرع إذا خلامنالنفقات.
زوجكوباة فىالمصانع لايمنعإعفاء أدوات الضناعة اليدوية نأحووها
الىلأن
.ع
ل تاغل بنفسهاء ولكنهاتغلبمهارة الصانع الذىيستعملهاء فلاتعدبذاتها رنأاسمايلا.

(ب) العمارات :كانت الدونكماأسلفنا لاتفرض فيها الزكاة لأنهلم يتحقق قيهاسبب

لاال :فيتحقق فيها السبب وليس من
ترتغمحل
سصا
ارات
لعما
لنال
الوجوب :أما الآن فإ
المعقول أن تعفى من الزكاة ,بينما تجبالزكاةعلىمنيملكفد ني أنى أكثروتجبالزكاة

فصاىفيها بمقدان عشره؛ لأنها أموال ثابتة

والمسكن الخاض الك العمارة التى تستغلء فإنها لا تجب فيها الزكاة كأقوال الفقهاءلأن
يسبتبحلمقق
ال
يلى ضريين تبعالاستعمال
هتكت نيجو ع
اس ل
() لسعتجبفي
غىلات إذا كانت أسهما
يلكها ليأخذ غلاتهاء افلإزنكاة تاجلبف
نلما
تنا
قكا
يإن
مالكها :ف
ارفىء وإن كانت الأسهمفىشركاتتجارية فإما تأنؤخذ
لرصعش
اقدا
صناعية؛ وتكون بم

الزكاة قمينمة الأسهم مضافا إليها الربح» ويؤخذ ربع العشر من المجموع؛ وإما تأؤنخذ
منالثمرة وتكون بعشر الصافىء؛ ويؤخذ بالطريق الذىيكون الأخذبهأنفعللفقراء,
4

وإذا كانالذىيقتنى الأسهم يتجرفيهاءفإنهاتكونمنعروض التجارة وتجبفيها
الزكاة على أساس أنها بضائع تباعوتشترى .وتكونبمقدارقيمتهانفهىاية العام.
هذا ما نراهبالنسبة للأموال التى وجدت فى أبواب الاستغلال ولمتكننظائرها
مستغلة فى الماضىء وكان للفقهاء رأى فيها .أنها ليست محلا للزكاة» ورأيتا مستمد من

رليجسا عنها.
ا؛ و
خالهم
أقو

الزكاة عبادة وضريبة اجتماعية:
ادات التىيثاب عليها معطيهاء لأنها مهنذه
عيمن
 -1الزكاة يعدها الافقلهاء
ثلمااءر» وهى
صئية :كما ياطفلئ ا
عطف
مت
لدقة
الص
الناحية صدقة؛ وقد قال النبى لله «ا

توطهترازلنكفيسهاء واذاجاءالنص بأنها مطهرةومزكية(!) وأننيةالعبادة فيهالازمةلمن
أراد التقرب إلى الله تبعإاعلىطائهاء ولقدقررفقهاء الحنقية اشتراط النيةعند إعطائها

للفقير» وذلك بالنسبة للأموال المنقولة» عأنود عزلها بعقنية امعالنأدى التصدق بمال كله.
ولكن جمهور الفقهاء يشترطون لاعتبار المال خارجا للزكاة النية كشرط لازم وأن

قلهصفضدله .وإذالميعطها الشخص اختيارا أخذت منهكرهاء وبذلك يتحقق
مىف
نو

ماعنلىاالجفرتيضمةاعية؛ وقدتنباالنبى لبلاهلخير لأمته إذا اعتبرت الزكاة مغنماء ولم

تعتبرها مغرماءففىالأولىتكونالنيةالمحتسبة وفىالثانيةتكونالغرامة اللازمةالتىتؤخذ
إجبارا ولا ثواب لصاحبهاء لأنهلاثواب منغيرنيةالخير.

وبذلك ننتهى إلى أن الزكاة يتنازعها معنيان :أحدهما أنها عبادة تلزمها النية ,والثانية

فريضة اجتماعية ودين اللهعلىعبادهالأغنياءيئخذهمنهملردهعلىفقرائهم,
/1ا-ولقدتنازعت الفكرتان الأحكامبالنسبةلمنتجبعليه؛فقدااتلففققهاء علىأن
زكاةالزروعوالثمار لايشترط فيها أن يكونمنتجبعليههذهالزكاةمنأهلالتكليف,
فتؤخذ منمال المجنون والمعتوه والصغير كماتؤخذمنمالالعاقل الرشيد؛ لأنهيرجح فى
هذا النوع معنى مئونة المال؛ أى التكليف الواجب فى المال لا فى الذمة :أبعوبارة أخرى فيه
ماعلنضىريبة .وذلك لأن هذا النوع هوفىنظير الخراج الذى يؤخذ من الأراضى التى

شص.ر ونقدا إلىذلكمنقبلومادامفى
لاتعدملكالأصحابهاء ب لهمعليهااخأتصا
( )١قالتعالى«:خذمن أموالهمصدقةتطهرهموتزكيهم بهاء( .سورة التوبة :الآية 8١٠).
7ن

ء
دذى
يكل
نظير الخراج .والخراج يؤخذ من كل ذى يد فإن زكاة الزرع تؤخذ من
1

ا

ك.
لكل
مخذامن
تؤ

ولهذا

أما ما عدا زكاة الزروع والثمارء فقد اختلف أبىحنيفة مع جمهور الفقهاء قىذلك

منهكملغيفرين التكليفات الشرعية:
فقالإنهالا تجبفىمالالمجنونوالمعتوه والصغارء لأ
رنها عبادة» وبذلكغلبوا
اجحي
بم مر
تليه
عب ع
ااتج
فليست لهمنيةمعتبرة فىالعبادات :فل
بنبة.
يجا
رعلى
ضادة
للعب
انب ا
جا

وقال جمهور الفقهاء :تجبفىكلمالءولوكاناملالكغير مكلفء بلإن كتب
يها فىمال الجذينقبل أن يولدء فهى كمايقولون مئونة المال»أى
ورح
ولةجتص
بناب
الح

بعبارة الماليين هىفى معنى الضريبة الاجتماعية فى المال.

وبهذا رجحوا الجانب الضريبى علىالجانب العبادىبالتسبةلمنتاجلبعزلكيهاة.
عدلقايله
ونحن نرى أرنأى الجمهور هو الحق» وهى الذىورد بهالنص النبوى؛ قق

الصلاة والسلام« :اتجروا فىمال اليتيم حتىلاتأكله الصدقة» فهذا الحديث يدل على
وجوب الزكاة فى مال الصغيرء ومثل الصغير سائر غير المكلفين» فإن الزكاة تجب في

دلاء
شلعق
ين,
اال ا
رمو
ابلفى أ
أموالهم كما تج
مصارق

الزكاة:

لجقاءرالآنصني .فحصرها فىثمانية(,)١ أولهم الفقراء وثانيهم المساكين
4ا-/
ب,
قهماعتق
رامس
ل وخ
ابهم,
وثالثهم العاملون فى جمعها وتوزيعهاء ورابعهم المؤلفة قلو
ا,بعهم فى الجهاد أى الحرب الإسلامية
سهم
وسادسهم المديئون الذينلمتسدد ديوون
العادلة ,والثامن المنقطع فى أرض لاماللهفيهاولىكانفى أرضه غنيا .ونرى أمنصارف
الزكاة تعم كلنواحى الضعف فى المجتمع لسد الخلل فيه؛ ولنعرف كلواحد من هذه

الأصناف بكلمة موضحة مبينة.
( )١ورد النص القرآنى بذلك فىقوله تعالى« :إنماالللصدفققارتاءوالمساكين والعاملين عليها والمؤلفة

قلويهم وفىالرقاب والغارمين وقىسبيل اللهوابنالسبيل فريضة مناللهواللهعليمحكيمه.
ْ
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ا

(١؟) «الفقيرء والمسكين» :الفقير هى المحتاج الذى لايستطيع العمل أو لايجد
عملا .فأساس الزكاة سد الضعف أو التأمين على الضعف على حد التعبير الحديثء ولقد

قال النبى مَللّ« :اللاتعزطكىاة لغنىو»لا لذى موراةقلومى»سكين اهلىمريض الفقير» ففيه

صف
اتان
لم
حناصفا
جتة .إحداهما الفقروالثانية المرضء والصفة الثانية توجب فى مال
الزكاة أمرا جديداء مودهاىواته؛ وكأن هذايشير إلىوجوب إنشاء مصاح منمالالزكاة.

لياعاللجففيقهرامارضءى .
0
(« )1العاملون عليها» :أى الذينيتواون جمعها وتوزيعها؛ وإن جعلهؤلاء فىضمن

المستحقين يشيرإلىوجوب أن تكونله حاصيلة قائمةبذاتهامنفصلةع ب
نققية الموارد
الأخرى.

وقدكانالمسلمون علىذلك ولذلككانلهابيتمالخاص بها يصرف فى مصارفها

ولهوالخاص يسمى والى الصدقات .وهى الذىيتولى الجمع والتوزيعء لذلك كانفىكل
ولاية إسلامية وال قائم بالصدقات.

() «والمزلفة قلوبهم» :قومدخلوافى الإسلام حديثاوقد انقطعوا عن أسرهم فهم
يعانون منمال الزكاة :لكيلا يكون عليهم حرج فى إسلامهم؛ ومنهم من يسلمون وقومهم

لايزالون علىالشركء فيعطون منالمالمايمكنهم مندعوةأقوامهم إليه.ويصح أن يكون

ذلك المصرف الآنمنالدعوةللإسلام ونشرحقائقهبينالجاهلينبه .ا
(«و0ا)لعبيد» :وهذاالمصرف هولإخراج الرقابمنالرقإلىالحرية» ويصرفه ولى
الأمر لشراء عبيدوإعتاقهم ولمعاونة الذينيتعاقدؤن معملاكرقبتهم علىأن يدفعوا إليهم

ثمنهم فى سبيل أن يتحرروا ,فعلىالدولأةن تعينهممنمالاللتهعالىيفكونبه رقابهممن

اغللرق,
ظ
ويصرف هذاالبابفىفكالأسرىء حتىلايقععليهمرق منالأعداء,

(« )1والغارمون» :وهم المدينون الذينلزمتهم ديونهم وعجزوا سعدنادهاء ولميكن

دينهم لإ
إسرتافل أاوف ,باللكادنين لأسباب يسوغها الشرع والعقل.ويصح أيكنون

سداد ديون بعض المدينين:ولو مع قدرتهم ,كالذين يستدينون لخدمة اجتماعية مثل الذين

تركيهم ديون بسبب تحملهم مغارم الصلحبينطائفتين منالناس ,فهؤلاء تسد الدولةعنهم
ملا

هذه الديون ولىكانوا أغنياء قادرين تشجيعا لأعمال المروءة؛وفعل الخير» والصلح بين
الناس.
ويلاحظ فئ هذا المقام أمران:

سندفىاد دين المديئين تشجيعا على القرض الحسن الخالى من
الأمر الأول :أ
اض:؛ عالما أنه
إدقم عرلى
لأق
انه
الرباء وذلك لأن المقرض قرضا حسنا إذا ضمن سداد دي
لنه
ام
ميه
لا يضيع عل

شئ ولايكف الأيدى عن ذلك إلا عدم ضمان الأداء.

لة
وابة
دوني
لأ
افسه
اديلنمعدنين العاجز يت
 .الأمر الثانى :األنإسلام أوجب سداد ال
عنه.وذلكلميسبقه فيهقانون»ولميلحقبه فى ركبهقانون,بل هىقد انفردبه منبين

الشرائع جميعا.

لام فىذلكوقانون الرومان» فإن القانون الرومانى قىبعض أدواره
ولانوالزنإ بسين
كان يبيح للدائن أن يسترق المدين و يبيعه

فى دينه؛ والإسلام كما ترى يوجب أن يسد من مال

المسلمين الديون التىيعجز أهلها عن سدادهاء وإن الفرقبينالإسلام وهذا القانون كالفرق

َ
بينالرقوالحرية» وكالقرق بينتورالسماء وظلامالأرض.
وإنه يروى أن والى صدقات أفريقية (الجزائر وتونس) قد أرسل إلى الحاكم العادل
عمر بنعبدالعزيزيشكو إليهاكتظاظ بيت مالالصدقات منغير مصرف يصرفه فيه,
قدينلم
فارسل إليه الحاكم العادل« :أن سدد الدين عن المدينين» فسددها حتى لميبم

يسدد دينه ,فأرسل إليهبعدذلكيذكرلهأن بيتالمال لايزال ممتلئاء فأرسل إليه« :اشتر
عبيدا وأعتقها»,

(«)0الجهاد» :وفذليكما يقضل منالتكافل الاجتماعى ,فالإنفاق فىالجهادلهمع

ذلك أبوابأخرىء علىأن ولىالأمرينظرفىترتيب المصارف بمايراهءبيدأعلنيه أن
يعطى الفقراء العاجزين ما يحتاجون إليهابتداء,
(« )4ابن السبيل» :واهلىذى يكون غريبافى أرض ليسلفهيها موالله فىأرضه
مال :واعللدىولة أن تقومبسدحاجاته حتىيعودإلىأهله.

ظ

وقديعطىمنغيراسترداد ,وقديعطى ويسترد ولىالأمرماأعطى إذا عاد إلى

ماله
1

 -4وقد قارر
لفقهاء أن أموال الصدقات لا تخرج عن هؤلاء الثمانية ولكن هل

يوزعها بينها بالتساوىء بحيث لايجوز لهأن يزيد صنفا أكثر من الآخر؟
قال الشافعى  :يوزع بينهم :ولايصح أن يغفل صنفا من هذه الأصناف.

وقال جمهور الفقهاء  :إن على الأمر يوزعها بمايراه؛ على أنه يلاحظ أنه لايصح

تقد
صيمنأى
ف

عل
وىااللفقمراسءاكين فإنهم لايصح أغنيق
يدمرعلي
ههم
م.

والإمام عمر رضى الله عنهلميعط المؤلفة قلوبهم؛ وليس معنى ذلك أنه أسقط ذلك

الصنفء إنما وجد أن غيره أولىمنه؛ذلك أنهجاإءعطاء النبىمله لحااجتلهمتإألى
ليف.

ومصلحة الإسلام فى تاليف قلويهم؛ وجاء أبىبكر رضىاللّه عنهفلميرد أن يغير مافعل

النبى عله وأإنغكارنتاضه قد انتهت؛ فلما جاءعمررضى اللهعنه.امتنع عنإعطائهم

لع
تدم
أال
لحاج
يةفإلى
همء إومعا ك
طاانء

النبى عله إألمارا وقتيا محدودا بغرضه

ومقصده ,فما كان رزقا دائما بلكانتوزيعا لغونائ
قمافى
ئع معينة؛ وماصار ذلكحقا

مكتسباء حتىلايسوغ لإمامالمسامين منبعد أن يمنعه.
وإذا كان الوضع التاريخى لهذه المسالة هىذلكفإنه ماكانيسوغلمؤرخأوفقيهأن
يقول :إنعمررصى اللهعنهأسقط ذلكالسهم من أسهم الزكاة»وإذا كانلميعطهزمناء
فإنه لايمنع أ
ينعطى إذا توافرت أسيبابه؛ وقد قرر العلماءبالإجماع ذلك؛ وكذلك الشأن فى

هذاهلأسهإعذا ليموجد
مي
نستحقهالتال ؛فوياكن تصرف الزكاة فى بقية المصارف.
فإذا لميكن عبيد شترى لتعتق ؛ فإن ذلكالسهميصرف علىالباقى»ولايعدذلكإسقاطاء
بل يكونلأنه
ليموجدمستحق.
 - ١والزكاة تصرف فىالبلدالذنىجمعت فيه .ولاتنقل إلىغيره منبلادالدولة
الإسلامية إلابمايف
حيض
اع
ج
نات

فى سبيل اللّه.

هذا اليلد ومايفيضمنالمجموعيصرف فىالجهاد

والفقهاء يقررون أن الأموال الباطنة  -اتباعالعمل عثمان بنعفان  -يتولى صرف
الزكاة فيها أريابها؛ وهؤلاء يقررون أنهيجب عليهم أن يصرفوا الزكاة فىداخل البلد أو

القريةالتىوجبت الزكاةفيهاءولكنيسوغلهمالنقلإلىبلدآخرإذا كانفيهذوىقرابةلهم

ليسوا من أصولهم ولافروعهم؛ ولميحكملهمبثفقة قرابة» فإنإعطاء هؤلاءأداء واجب الزكاة .

رب ص
وأ
حلة
اداء
لواج
م,
لالم

والزكاة يجوز إعطازها للأقارب إذا لميكونوا من أصول من تجب عليه النفقة؛ ولا من

فروعه,,لميكنعازه تنفيذا أحكمقخدائىصبدرباازااملقريببنفقةقريبه.

التمكافلفى المجتمعالصخير
 -4١ذكرنا التكافل الاجتماعى دااخللأسرة :وهى التواة الأولى فى البثاء

الاجتماعى؛ ثم انتقلنا إلى االتلكاافلجتماعى فىمجتع الدولة وبينالمجتمعينء المجتمع
الصغير وهىمجتمع القرية أاىاللمحىدأيونة.

وقد ناظلمإسلام العلاقات فىالمجتمعات الصغيرة علىأساس الأتعاحونا بدينهاء

فالقبيلة كلهامتآزرةفيمابينهاءيعينالفنى الفقير,ويمدالقادرالعاجزبمايحميه .وهى
مسئولة عما يآقعحبايندها جمرنائم» بحيث إذا وقعت جريمة من أحدهم وجب عليهم
تسليمه ,وعند وقوع عقوية ماليةتؤديها عنه أسرته إذا كفاقنيراء وإذا كانت أموال الزكاة
ة
يأى
رلة
ق قبي
فى

لاتسد حاجةفقرائها؛وجبعلىالقريةأو القبيلةمجتمعةأنتجمعمن

رةاء,
قاج
لبفهح
المال ماتاسد
وإن هذا واضح بالنسبة للعشائر المنبثة فى الفيافى والقفار ,واضطرتهم الحاجة إلى
ذلك ومع ذلكقددعاهم الإسلام إلىيأنندمجوا فىالأمصارء وقراها .
وإنه فىالقرى والأمصار عمل الإسلام بوصاياه الدينية علىإيجاد تعاون بين
المتقاربين فى المسكن أو المزرعة» فأوصى القرآن الكريم بالجار القريب واليعيد .وشدد في

التوصية()١ وقدقال النبى .مَلله« :ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظنت أنه سيورثه»
وقال عليهالصلاة والسلام « :والله لايؤمن,واللهلايؤمن؛واللهلايؤمنقالواي:مانرسول
الله؟ قال :ذلك الذى لايأمن جاره بوائقه» وإنهذه الوصايا المتكررة توجب أن يمده بالعون

إذا احتاجء ويسدخلتهإذا ظهرفيهضعف .ويعطيه إن كانعاجزا؛ ويسهل لهسبيل العمل
إن كان قادرا لياجد ما يعمله,

( )١قالاللهتعالى«:واعبدوااللهولتاشركو) شبيهئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربىواليتامى
والمساكين والجار ذى القربى .والجار الجنب والصاحب بالجنب وابنالسبيل وماملكت أيمانكم»,

(سورة النساء  :الآية+؟)

ولرفيفقى الطويقأو العم ألى
والجارالجنبهوالذى يجاوركبمسكنأو مزرعة ,والصاحب بالجنبه ا
نحو ذلك,
طم

م,
لجحم
سى ر
مر ذ
وأقد روى عن النبى عليه السلام أنه قسم الجيران أريعة أقسام  :جا
جوار وحق
لسما لاهلحق
ممسلي
لهحق الإسلام وحق الرحم وحق الجوار» وجان ذى ره

الرحم :وجارى مسلم ليس ذا رحم له حق الإسلام وحقالجوار.وجار ليس ذا رحم وليس

وحاقر.
مسالملاجله

وإنهلىكان التعاون بينالجيران يسير علىالمبادئ الإسلامية لكان أهل كل حى

متعاونين قيمابينهم لايكونقيهمعاجنإل أاعانوه.

١

 -7ومن الم
وبادئ
ض اعلتى
ها الإسلام لأهل القرية أالىحى التآخى وقدوضع النبى
اَلهمذبلدكاًء اقلفمىدينة الفاضلة التى أقامها آاخلىبميهناجرين بعضهم معبعض,
وين الأنصار بعضهم معبعض» وبين الأنصاروالمهاجرين ,وكانذلكالإخاءقرابةاجتماعية
تجعل الأخيع
اين أ
لخا
مهفجىال
تلهو
مفىع. ,كما يعين أخاهفي الدموالقرابة وإن المؤاخاة

التى سانلهنابى عه سنةباقيةلميوجدما يدلعلىأنها حكموقتى؛وهىصالحة لان
تطبق فى كل مجتمع صغيرء ليتم التجانس بين أحاده ,والتعاون علي أسس من المودة

الواصلة.

 -74ومنالاملباتدئعاونية التىأقرها الإسلام؛ وت
ندخل
ضف
مىون ما يطالب به

تعاون أهل قكرلية فيما بينهم فى سدادالخراج وغيره ,وقد ظهر ذلك فى مصرء فى أول
الفتح الإسلامى ف
»قد جتاءافرىيخ مصر لابنعبد الحكم طفرىيقة الزراعة التىأقرها

عفرى بنالعاص أن أهقلركيلة كانوا يزتضارفراونع فتىهاء فقد كان أهل القرية يتولون

مجتمغين زراعةمافىحيزهاء فإنناظر القرية رأئويسها كانيجتمع بأهل القرية,ويوزع
الأراضى فيمابينهم؛ وكالحد ومقدرته؛ ومنيكون عاجزا يقوم غيره مقامه فى ززاعة ما

يخضه .والقزية كلها.تخرج ماعليهامن خراجء وتسد حاجة منيكونون فىحال احتياج من
أهلهاء إذا لمتؤدزراعته ماعليهاء وقد كاالنأساس فى ذلك هوما أشرنا إليه منأن

أراضى مصر لمتكنفى أيدى أهلها أيديا مالكة ,بل كانت يد اختصاص ويجتمع رؤساء

القرى المتجاورة ويسمون عرفاء :بلغةذلك العصر السابق؛ ؤيتشاورون فيا ييجبفأن
رض
علىالأرض فىهذهالبقعةمن خراج؛ بحيثتطيقهالأرض ويطيقهالنداع»ولايكون مجهدا

لهموللاأرضهم.
4

ولعلهذا المعنى الاجتماعى التعاونى اهلىذي انحرف فصار منبعدنظاما آخر
بخراج حيز كبير من الأرضين يؤديه» ويرهق الناس من بعد ذلك .إذ يتصرف فى الزارعين
اراعىرحمةولارفقا.
لي

فإن ذلك النظامالأصيلنظامسليمم انلناحيةالاجتماعيةلاشية فيه وانحرافهلايغير
جوهره فى أصله.

شمنمعلو ؛م.يصعبل
عدإعطاء
إلبا
هد أنصارتيد الذراعيدلا تقباللتغيير
وإنبع
يجب

أن يؤخذ بلب ذلك النظام الذى أقره الحاكم الإسلامى لمصبر عمرو بن العاص »,وذلك

بأن يتعاون أهل كلقرية فى زراعة حيزها من الأراضى على أن يتعهدوا فيما بينهم بسد

حاجة المحتاج؛وإعانة ذوى الضعف بزراعةأرضه إن كان ضعفهجسميا ويإعطائه المال إن
كان ضغفهماليامع احتفاظكلواحدبملكيته.

 .وإنهلىاتبعذلكالنظاملأفادأفروباعئد0 :
لوااعلعف مهسيكان سبيهاء
ون ومعاجةك أ
ععجن
لل ال
احوا
ود أ
الأولى :س
ويذلك لايكون في القرية ففققييرر لايجد؛ وعاجز لا يزرع' . .

| الثانية  :التعاون.على الحصول على أجود ما يحتاجون إليه فى زراعتهم؛ فإنهم

يتعاونون علىدفعالآفات؛ ويعاونون علىجلبمايصلح الأرضوالزرع» وما يتجمع من

قالليألفراد يككثوينرا فى المجموع.

 .الثالثة :التعاونعل بىيع ثمراتأرضهمبخير الأثمانم.ن غي أرن يضطرفى حاجة
درى من
إلىبي بعثمن بخسو,لا يستفلهمتاج شررم ينتهازلغرصةفى حاجةللحتاج,ك ن
الربويينالذينيشترون المحصول بأبخس ثمنليتسلموه وهوبأغلى ثمن

اتمكنأصحابها من
 ٠الرايعة :دفع مضار تفتت الملكيةوالحيازات الصغيرة التىل ي

استغلالها على الوجه الأكملء فقديعجز واضعاليد الصغيرة عن إنتاجكلخيرات أرضه,
وتلكضننإانفرت القوى استطاعت مجتمعة أن تنتفع بخيراتها مجتمعة(.)١
( )1كتبنا هذا منذ أكثرمنسبع سنينفئكتابأسميناه« :تنظيم الإسلام للمجتمع» ونحمد اللهعلىأن
الدولة المصرية فكرت فى الأخذ بهوإنظهرفيهعيب؛فمنفساد المنفذين لافمسناد النظام.
[ذد

دهى إلى
ؤ في
يبار
وإن الأخذ بهذا النظام على أساس أنه اختيارى توجيهى لا إج
ذهاب الأحقاد بين الزراع» فلا يضرق واحد زرع أخيه؛ لأنهزرعه ولايقتل ماشية أخيه
لشعوره بالأخوة الكريمة منغيرماإكراه.

 -44ومن المبادئ التىدعاإليها الإسلام فىالمجتمعات الصغيرة أنه لتبىين أن
الزكاة فى قرية لا تكفى فقراءها وجب على أهل القرية أن يتعاونوا ؛ فيتولى أغنياؤها سد

لةف أقولرتكاءء .وقد أشرنا إلىذلكمنقبلء والأصل فى هذا أن الزكاة ليست هى
حااج
الفريضة المالية الواجبة الأداء رحدهاء بل هناك صدقات واجبة غيرهاء فمن وجد فقيرا
محتاجا مضطرا لاينتظر حتى يجئ إليهرزقمنالدولة؛ أو بيت مال الزكاة» بل عليه أن
يسدحاجتهفورا وءقد جءاالنض القرآنى بأن البرليس مقصورا على الزكاة,بل منالبر
يؤتى المالعلىحبه ذوى القربىواليتامى والمساكينء وموضع ذلك إذا كانت أموال الزكاة
نلاب
ما
تل لبهل تسيب

إن الفرق بين هذا العطاء والزكاة أنهيقدر بحاجة

المحتاجء والزكاة مقدرةبالمقاديرء وأن ولىالأمريجمعها وإن لميعطهاالمكلف يعاقب حتى
يعظيهاء فإنه من المقررات الفقبية أن ولى الأمر يجب عليه أن يضع عقويات زاجرة للحمل
الئض الاجتماعية إعطاؤها دليل الطاعة؛ ومننعها مع
فةركك
لزكا
ا:ال
على أداء الؤاجبات ,وإن
القدرة عليها دليل التمرد والعصيانء وإذا قاتلعليهاالصديق رضى الله عنه.
وإنه بهذايتبين أن ثمةواجبات مالية فى مال الأغنياء تركتقدديرهالهمعلىحسبما
قفارل
فىس
« :كنا ف
اىلإذ
قخدر
جنة .ولقد روينا منقبلماقالهأبىسعيد ال
ام
حدون
يج
النبى عَلْله« :من كان عنده فضلزادفليمد به علىمنلازاد له؛ومنكانعندهفضل ظهرء

م منالن |إالا
انناأنلهيسلنا
ذد منأصنافالمالم ظ
فليعبده علىن لا ظهزله»ث,مأخيع
0
يهكافيناة”

ىلتيىقصوفريهاذك انوع
فا
فىحا اللسفر.:دحالالسق
ويلاحظأنذلكان

0

منالاحتياج.
ىسس من
عتكافلبينهاعل أ
لاال
كلسقية
6م -هذه انلاعت ف الجشما

فىعونالجميم.
ائماءوالله
حاجة أخيهبمقتضى قدرتهوحاجةأخيه وأفلفهى عيتدة

عم

.

الكفارات والنذور
 -14انتتهينا فى الكلام السابق إلى أن هناك واجبات دينيةأخرى فاىمال غير
الزكاة وأن احاللفقير هى التىتقدرهاء ويكون هذا الواجب دينياءولكنهحتمىلازم؛ حتى
فأقنهاء المسلمين ليقررون أن منكانفى بادية ,ومعه فضلمنالزاد أى المالهوطلب
المعاونة وجائمعتنع كانلهأن يقاتله ,فإذا قتله المحروم لا دية عليه؛ويموت المقتول أثماء
وإنقتلاهلمانعكانآثموامعتديا فى قتلوهعليعهقوياةلمعتدىفى مث هلذه الحال.
وإن اللهسبحانهوتعالىفتعبابصدقات أخرى لتسد تلك الحاجات النثرية,وهى
صدقات لازمة :لا يجمعها ولىالأمرءبل تركللمكلف أدأ»:هبانفسه.وه مىقدرة.ولكنترك
دنير..
تفقدو
لكل
الأداء اللم
الصدقات اللازمة: :

 -04.الصصدقات اللازمة كثيرة نذكر العام فيها دونالخاصء فلانذكر مايكون فى
الحج» لأنه يكون فى قوم مخصوصين ,ونذكر فى.هذا المقام أولى الصدقات التى مصرقها

رىب
اتار
أول؛
ونخ
ل الأ
قوه

إلى معانى الإسلام.

ش

وصدقة القطرمقدرة بالطعام فتبلغ نصف صاع منالقمح :أى نحوسدس كيلة
مصريةويجونأن تدفعقيمةمللفقير» ويدفعها كلغنى يملك نصاب زكاة النقود الذى
اولالوية
مشرة
نا كانيعول
نياوككينللايليفإذ
مع
هن كلواحد
نفسوع

إلا سدسا أو قيمتهاء وإذا كانيعول ستةدفعنحوكيلة مصرية قأيومتها.
وصدقة الفطر تكون فىعيد الفطر وفرضت أو سئْتليكون العيد برا بالفقراء»
ويدفعها الغنىلمنيعرفمنالفقراء؛وقدوردعنالنبىعأأنهصرح أن علىالأغنياءأن
م.
لءي
اقرا
ولك
يدفعوا حاجة الف
فى ذ

1

الكفارات والتنذور:

تعالى» وهذه الكفارات تكون بالنسبة للأغنياء صدقات مالية نذكر بعضها:
هم

(أ) من أفطر فى رمضان عاجزا عن الصيام :ولاقدرة لهعلى أدائه فى المستقيبل
بسبب الشيخوخة أو المرض المزمن فإن عليه فدية عنكليوميفطره هىإطعام فقيرء
ويصح إعطاؤه القيمة.
(ب) عن حلف
على
أمب
رريأد
ن يفعل.ثمحنثفىيمينه.ولم
يفعلهكانعليهإطعام
عشرة مساكين أى كسوتهم.
|

(ج.و
)من تعم ا
دلإفطار
فى رمضانوهو
قادر
علا
ىلصوم كا ع
نليه
صومشهرين

فإنلم يستطع فعليهإطعامستينمسكينا.

(د) ومن افترى على نفسه .وقال إن امرأته كأمهفى التحريم؛ عليه أن يصوم شهرين
متتابعين فإن لميستطع فعليه أن يتصدق بإطعام ستين مسكينا.

 .ولاشك أن هذه العقويات المالية مآلهاإالفىقراء الذينينتفعون منهاء وفىذلك سد
الخالالاجتمامى الذىقديكونبعد
جمع الزكاة.أىلعدمعلمولىالأمربحالأولئكالفقراء,

0

(ه) والثذور,وايناود منها
مبع
اليفى ستدي الأشسرمةكاتتىور فى

وإنما المزانبالنشونم ي
التزمهالقنخضس من التزاماتدينية
هاليةفى المستقيلكان

يقؤلء لاتصذقن يماثة جنية إنعاد اب
انى
لسمنفرء أى
مإن
رشفى
ضمن
ه:

ر
أزإّنقنى

اللهتعالئ رزقا حاسنا :فإن هذهالنذور تكون واجبة االولفانء؛بلىقوعلءيكه« :من نذر أن

بطيع الله فليطعه ,ومن
نذر
أنيعصى اللفل
ها يعصه؛وقد جاء النضن القرنى بوجوبالوفاء

بالننونعلىهذ االمعنى.

1

وقد
قرر جمهور الفقهاأن النذرواجب الوقاءإذاكان من جنسهوأجبء والنذر
بالصدقات منجنسه واجبوهى الزكاة,فكلمننذر وجب عليهالوفاء.
1

 .وه
ذابلاشك باب للتكافل الاجتماعى للعاجزين الذين لا يستطيعون أن يعلمو)بيت

المال يحالهم.
1م

الصدقات المنثورة والوقؤف
أمر القرآن بالصدقات المنثورة» وحث عليها فىكثير من آيات القرآن :واعتبر

عد املإنفاق منا يؤدى إلى تهلكة الأمة لأنه ينحل البنيان الاجتماعى ,إذ أن معاونة الفقير
ةلصفارالفقراءوغيرهم,فعسىأنيكون
ةكفالا
رب
افيهإانشاءق 
نلفو
ما
للامة
اماية
فيهح

نيرتقدير
رلمعطى.وم غ
رقديل
غيت
من
أنهتاكون
هلصدقاتمتثورة
ومعنىأنهذ ا

المعطى له؛وأنه لاإلزام فيها من ولى الأمرء بل فيها الإلزام الدينى فى الحال التى تكون
عيرل.
قلفق
بذىايلح
دفعا لأ
لق ا

وقد يقول قائل :إن الصدقات المنثورةتضر ولاتنفع ,لأن الذين يقومون بها يدفعونها
للذين يتكففون الناس؛ وتهشىجيع على التسول الذىيعدآفة,ولأنهيأخذها من لا يستحق.
وانقلولإفجىابة عنهذا الاعتراض :إن العيبفى هذاليارجع إلى الصدقات
أمود.
ىدة
ذاتها إنما يرجع إلع

عأطنى.
وثانيها :أن الصدقات المنثورة يجب علىمعطيها أن يتحرى موضعها قيبل

وثالثها :أن الدولةالتىيكثرفيهاالتسوللمتحاربه محارية جدية بحيث تسدحاجة

المحتاج من المتسولين ,وتعاقب غيرالمحتاج» وتوفر العمللكلمنلايعمل حسب طاقته؛ ولى
هات.
اوى
انلمن
كا
عذ

ورابعها :أن الواجب على المعطى أن يبحث عن الذين يسترون فقرهم ليعطيهم من
غير سؤال ومن غير إيذاء ولااستعلاء,

إنيكننا نقولإن الخطأ فىالعطاء خيرمنالمنع.
فهما
وم
الوقف:

 -الوقف من الصدقات غير اللازمة وقد اختص بميزة من بين الصدقات ,لأنله

مد عاللىقنوبلىءك« :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ثملناث»
ع؛توهو
يوام
صفة الد
/م/

ول
اقد
لأودىقف دورا كبيرا فىبابالتكافل الاجتماعى فىعصور طويلة بمصر
والشام والعراق وغيرها من البلاد الإسلامية فكانت الأوقاف على الفقراء .وعلى الخانات
لايواء ابن السبيل ,وكانت الأوقاف على القرض الحسنء بل إن الإحسان فى الوقف تجاون

إاالاللنىحألسماحونريإاوللتاىىلناي»لتفتإفلكيهااءنلحوتقىأفعنلهوبىجدعفضاىلبصعيضراادل.أووتقجافاترع:وجيضاااللأاسعرمعاملااليتطلفاهر:
الخدمفيها,رحمةبالضعفاءمنهؤلاءالخدمحتىل ياؤذوا.
والوقف بالصور الواسعة علىجهات البرغي ارلمعابدلميعرفإلافىالإسلام.

دأول وقف كان فى الإسلام وهوقف عمر بن الخطاب الذى أاشالر.نبهبى ءَللهوكثرت

من بعده أوقاف الصحابة» حتى أنهلميكنأحد منهم يملك عقارا إلاوقف بعضه.

واكن اتجه الكثيرون إلىالوقف على الأقارب وخصوصا فى الطبقة الأولى؛ وجعلوا

المالمن يعدهم إلى الفقراء»داكنكانبجوارهمكثرةأخرى وقفت علىالباربتداء»ومن
ال
اناس
لم
أن ج
ممع
ربي
ينن.
وكانت الأوقاف بلاريب مصدس خير إذا استقام ولاثها.
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خايمة
 -5١هذه نظرات فى التكافل الإسلامى ويلاحظ أن فيها توزيعاً لمصادر القوى فى
ه؛ا تمكين الجميع منأن يعملوا بمقدار طاقتهم
يقوة
فلى
وةع
الدولة بحيث لاتطغى فيها قو
مع احترام الحقوق الخاصة التى لمتتجاوز الحدود المرسومة منالشارعء ثمكانفيها
اق لأحد ,وإذا كان المجتمع الإسلامى الآن
إىرمنهغير
التمين الاجتماعى على أوسع مد
معيبا فلأنه ترك ميادئ الإسلام ولا يعاب قانون لعدم تنفيذه.
واالللهموؤلىمنين
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تعريف بالشيخ أبى زهرة

التكافل الإجتماعنى فى الإسيام
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الفردية والجماعية فى الإسلام
ظاهرة الفردية فىبعض النظم الحاضرة
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افرد
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الحرية الفردية

الحرية والأنانية نقيضان لايجتمعان ' .

ذا

31

د

0

حرية املك . .

الحقوق الشرعية منحمن اللهليس لأحد فضل فى إعطائها .

كل الحقوق مقيدة بعدم الاعتداء
ا ملكيةالشخصية مقايدلةابععدتمداء
ب
حقوق الآحاد قبلالجماعة وحق الجماعة قبلهم
الأموال التى يجوز امتلاكها والتى لا يجون امتلاكها مطلقا
|
الأموال الموقوفة .المعادن
الأراضى الزراعية فىعصرالنبى وفىعصر الراشدين وفىالعصور التالية
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واجب الدولة بالنسبة للعاجزين
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على الدولة أن تنفقعلى العاجزين الذين ليسلهمأقارب أغنياء..
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للقاضىأنيحكمعلىالدولبةالإنفاق

53

للفقراء ححققوق فى كل أبواب ميزائية الدولة

الزكاة .
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ازكجاةتفرميضاةعية تجمعها الدولة
ال
وعاءالزكاة

الأموال التى تجب فيها
وجوبها فى الأوراق النقدية

وجويها افلىأسهم
مصارف الزكاة

يذ

من مصارف الزكاة سداد دين المدينين العاجزين الذيناستدانوا غمينر
اود
س أ
فحراق
.ان
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عندالفتحالإسلامىفى تنظيمالفرديةوفىأداء
ما كانيتبع

ما عليها من حقوق

الصدقات المنثورة والكفارات
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أثرى المكتبةالفقهية بموسوعاته والذى ستبقى ذكراه شعلة

ااجة
وه
لف
سعلم
إىال
افقه
لوال
مى .تلكالمؤلفات الخصبة التىوهبهاللهسبحانه وتعالىإياها
لتكون منارا يهتدى به العلماءمن
بعده فى دراسة الفقهالإسلامى,
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 - "٠فى المجتمع الإسلامى  .
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- 0الملكية ونظرية العقد.
 - 1الخطابة «أصولها تاريخهافى أزهى عصورها عن ادلعرب»
اريخ الجدل (الذى مضى على طبعته مايقارب الخمسين عاما), ٠ت
 تنظيم الأسرة وتنظيم النسل .- 9شرح قانون الوصية .

 - "٠الوحدة الإسلامية ٠
 - ١العلاقات الدوليةفىالإسلام
تلماعى فى الإسلام
ال-االتجكاف
©
لمجإتمنعسانى فى ظل الإسلام
- 3اال
عثفعنردية , ,
جيرا
5ابلالم

تطلب جميعها منملتزمطبعها.ونشرهاوتوزيعها
دار الفكر العربى
الإدازة١١ : ش جواد حسنى  -القاهرة
ص بإب |".
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