عقدت في رحاب

بني يدي الكتاب

�سيدنا حممد؛
ُ
للم ّتقنيَّ ،
احلمد ِهلل ِّ
وال�س ُ
رب العاملني ،والعاقب ُة ُ
وال�صال ُة ّ
الم على ّ
َ
الطيبني َّ
الطاهرين ،و�أ ْ�صحابِه ال ُغ ِّر الـْ َميَا ِمني،
الر ْح َم ِة املـ ُ ْه َد ِاة وال ِّن ْعم ِة املـ ُ ْ�س َد ِاة ،وعلى �آله ِّ
َّ
ٍ
الدين.
ومن ت َ ِب َع ُهم ب�إ ِْح َ�سان �إىل يوم ِّ
ات ال َّن ْد َو ِة ِ
ال�سا ِب َعة يوم
الع ْل ِم َّي ِة َّ
الي ُ
الد ْو َّلي ِة َّ
ِبف َْ�ض ِل ا ِهلل تعاىل ِا ْن َت َه ْت َف َع َّ
ِ
والعربية ُبدبَي،
إ�سالمية
الد
2015/4/23م ،والتي ُع ِق َد ْت يف َم ْب َنى ك َُّلي ِة ِّ
ّ
را�سات ال ّ
بوي ِة" .وكانت َج َل َ�ساتُها ِ
املال والأَ ْع ِ
حول مو�ضوع "�إِدار ُة ِ
الع ْل ِم َّي ُة
ال�س َّن ِة ال َّن َّ
مال يف ُّ
ملد ِة ثالث ِة � َّأي ٍامُ ،م َت َم ِّي َز ًة ب ِِد َّق ِة ِ
وح ْ�س ِن �إِدار ِتهاِ ،
وج َّد ِة �أَ ْبحا ِثها،
مر ْت َّ
تنظيمهاُ ،
ا ّلتي ا�س َت َّ
بحيث ا�س َت ْق َط َب ْت �شَ ريح ًة كبري ًة ِمن ِ
الباح ِثني
وت َ َن ُّو ِع ُم َداخال ِتها ،وتَ َو ُّ�س ِع ُم�شَ اركَا ِتهاُ ،
والدارِ ِ�سني يف َد ِاخ ِل ال ِ
�سائل الإ ِْعلاَ ِم و�شَ َب َك ِ
وا�ص ِل
إمارات وخارِ ِجهاَ ،ع رْ َب َو ِ
َّ
ات ال َّت ُ
َ
ماع ِّي .وقد ق ُِّد َم ْت ِفي َها �أ ْرب َع ٌة ِ
االج ِت ِ
وع�شْ ُرونَ ُم َل َّخ ً�صا لل ِ
أبحاث ا َّلتي يَ َت َ�ض َّم ُنها َه َذا
ْ
مو�ضوع ال َّن ْد َو ِة.
الكتاب�ِ ،ض ْم َن محَ َ ِاو َر ِا ْن َت َظ َم بها
ُ
ُ
ال�سا ِب َع ِة �أَنَّ َها ِا ْن َ�س َج َم ْت تمَ َا ًما مع ُم َبا َد َر ِة " ُدبي عا�صم ُة
ومن ا َجل ِد ِيد يف هذه ال َّن ْد َو ِة َّ
اال ْق ِت ِ
حممد ُبن را�شد �آل
ال�س ُم ِّو ال�شَّ ْي ُخ
المي" ا َّلتي �أَ ْع َل َن َع ْن َها
ُ
ُ
�صاحب ُّ
�صاد الإ ِْ�س ِّ
الو َز َر ِاءَ ،ح ِاك ُم ُدبَي ،رعاه اهلل تعاىل؛ �إِذْ
نائب َر ِ
ئي�س َّ
مكتومُ ،
ي�س جَ ْ
م ِل ِ�س ُ
الد ْولَةَ ،ر ِئ ُ
كان ِم ْن َم ِ
خا�ص ٌة َح ْو َل َه ِذ ِه الـْ ُم َبا َد َر ِة ،و�أَ َد َار َها �سعاد ُة
را�س ِم ِا ْف ِت َت ِاحها �أَنْ ُع ِق َد ْت َج ْل َ�س ٌة َّ
خالد ُبن ِ
عبد العزيز اجلناحي ،و�شَ َار َك فيها كُلٌّ من �سعادة الدكتور َح َمد
الدكتور ُ
ابن ال�شيخ �أحمد ال�شَّ يباين ،والأ�ستاذ �سامي �أحمد الق َْم ِزي ،والأ�ستاذ عبد اهلل حممد
ال َع َور ،مبداخال ِتهم حول �أَ َهمـِّ َّـي ِة َه ِذ ِه الـْ ُم َبا َد َر ِة ،و ُمق َِّو َما ِتها ،و�أَثَرِ امل� َّؤ�س َ�س ِ
ات ال َّت ْع ِل ِيم َّي ِة
�ص ال ُك َّلي ِة على ُم َواك ََب ِة ُم ْ�س َت ِج َّد ِ
يف ِخ ْد َم ِتهِا .وهذا ِ
ات ال َع ْ�صرِ،
بدون �شَ ٍّك يُ�ؤك ُِّد ِح ْر َ
اج ِ
طن.
ات
والو ِ
وت َ ْلبِيَ ِة َح َ
َ
املجتم ِع َ
�ض امل� َّؤ�س ِ
االقت�صادي ِة بدولة الإمارات؛ مثلَ ُم�ؤَ َّ�س�س ِة
�سات
ومن ا َجل ِد ِيد � ً
أي�ضا �أنَّ بَ ْع َ
َّ
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إ�سالمي ،قد َط َّو َر ْت
إن�سانية ،و َم ْ�ص َر ِف �أبوظبي ال
بنك دبي الإ�سالمي و ُم�ؤَ َّ�س�سته ال ّ
ّ
ات ال َّندوة ،و�إ ِ
الي ِ
ِدارة َج َل َ�سا ِتها
�إ ِْ�سها َمها يف ِّ
الرعاي ِة املا ِّد َّي ِة� ،إِلىَ م�شارك ِة جا ّد ٍة يف َف َع َّ
ِ
العلمي وامل� َّؤ�س ِ
ِ
االقت�صادي ِة
�سات
البحث
الو ْع َي ِب�أَ َه ِّم َّي ِة ال َعالَق ِة بني
َّ
الع ْل ِم َّي ِة ،مِمَّا يُ َع ِّم ُق َ
ِّ
إ�سالمية.
ال َّ
الر َ�سا َّ
يل
وكُلُّ ذلك َج َعلَ ال َّن ْد َو َة َّ
ولي َة َّ
ال�سابِع َة َح َد ًثا تَارِ ِيخ ًّيا ،ال ِ�س ّيَ َما �أَنَّ بُ ْع َد َها ِّ
الد َّ
ال يَ ْنتهِي ،بَلْ َ�سيَ َظلُّ ُم َد ِّويًا �إىل �أَ ْب َع ِد َم ًدىِ ،
ال�س َّن ِة ال َّن َبوِ َّي ِة َع رْ َب الأَ ْج ِ
يال،
وفاعلاً يف ِخ ْد َم ِة ُّ
وف حِ ً
ِ
َاتا ِ
ِ
ِاملو�ضوعات
إ�سالمي ،و ُم َز ِّو ًدا لَ ُه ْم ب
االقت�صاد ال
عرفي ًة يف جمال
للباح ِث َ
ني �آفَا ًقا َم ّ
ِّ
اث ال َّن ْد َو ِة يف َم ْك َت َبا ِته ِْم،
ا َّلتي تُف ِّعلُ ُعقُولَ ُهم و�أَقال َم ُهم ،مادام
الكتاب ا ّل ِذي يَ ْح َتوِ ي �أَ ْب َح َ
ُ
َو ُم َت َنا َو ِل �أَ ْي ِديه ِْم.
الب ْح ِث ِ
ويف ِ
الع ْل ِم ِّيَ ،وا َّلتي
ا�س َب ِة �أَ َو ُّد �أَنْ �أُ َ�س ِّط َر ُه َنا َ
هذ ِه المْ ُ َن َ
بع�ض َخ َو ِاطرِ ي َح ْو َل َ
تمَ َّخ َ�ض ْت َع ْن َها ُم َتابَ َع ِتي ِل ْ أَل ْب َح ِ
اث ا َّل ِتي َو َ�ص َل ْت �إِلىَ الأمان ِة العا َّم ِةَ ،وبَ َل َغ َع َد ُد َها َح َواليَ ْ
ِمئَتي بَ ْح ٍث ،وتقاري ِر َّ
املحك ِمني َع ْن َها .وهي:
• �أَ َّن ا َخل�سار َة ا َّلتِي لحَ ِ ق َْت الأُ َّم َة ،م ِْن َج َّراءِ تَخَ ُّل ِف َنا فيِ ال َّت ْك ِو ِين المْ َ ْن َهجِ ِّيَ ،كان َْت
إ�سالمَّ ،
ولعل م ِْن َم َظاهِ ِر َذل َِك �أَ َّن
َكبريةً ،و� َّأن �آثا َر َها َّ
ال�س ِّيئَ َة مَ ْت َت ُّد �إِلىَ ُ�س ْم َع ِة ال ِ
�أَ ْغ َل َب ال َباحِ ِثينْ َ َكانُوا ال يَ َت َط َّل ُع َ
ون فيِ كِ َتابَا ِته ِْم َ�ص ْو َب ال َّت ْفكِ ِري الإِ ْب َداعِ ِّي ،وال
يَ ْ�س َع ْو َن لجِ َِّدةِ ا ْل َب ْح ِث َو ِ�إ ْث َرا ِئ ِه ِبا ِلإ َ�ضا َف ِ
ات املعرف َّيةِ ،ا ِْ�س رِ ْت َو ًاحا ِ�إلىَ �إعادةِ الأَ ْف َكارِ
أ�سلوب جديدٍ َ ،ف ُك ُّل َذل َِك يَدُ ُّل َنا على �ضرورة
ِ
واملعارف ا َجلاهِ زَةِ  ،وترتي ِبها يف � ٍ
ات ال َّتعليمِ َّيةِ ،وطريق ِة �إِ ْع َدادِ ها للباحثني ،ممّا يُ َق ِّل ُل
�إعادة ال َّن َظ ِر يف َمناهِ ِج امل�ؤ ََّ�س َ�س ِ
و�ضيَ ِاع �إمكاناتِها الها ِئ َلةِ.
من َح ْج ِم خَ َ�سا َرتهاَ ،
ها�ض هِ َم َمه ِْم،
ني الأَ َكادِ مي ِّي َ
ات عِ ْلمِ َّي ٌة عِ َّد ٌة تُ ْل ِز ُم الباحث َ
ا�س َب ٌ
ني ِب ْا�س ِت ْن ِ
• مَتـ ُ ُّر َع َل ْينا ُم َن َ
ال�س َّن ِة
تبليغ ال َّن ِ
وا�ستفراغ ُج ْهدِ هِ ْم وت َ ْف ِ
ا�س ما يَ ْك ُم ُن يف ُّ
ِ
عيل َطا َقاتِهم العلم َّيةِ ،يف ِ
ُ
َّ
َ
ْ
جلميع الـ ُم ْع ِ�ضلاَ ِت التِي تُثَ ِّق ُل َك َواهِ َل
ِ
ال َّن َبو َّي ِة من ُك ُنوزِ
املعارفُ ،
وحلولٍ فاعِ ل ٍة ِ
ال َب َ�ش ِر ،لَكِ َّن اال�ستفاد َة من محُ َ ِّف َزا ِت َها ت ََظ ُّل قليل ًة جِ ًّدا.
ويني ا َّلذي ُ
راحل ال َّت َع ُّل ِم
نعي�شه يف َم ِ
• يَ ِزيدُ نَا الأَ ْم ُر �أَلـ َ ًما عندما نت�أ َّم ُل واق َعنا ال َّت ْك َّ
العلمي،
البحث
والبحث ،وذلك لأَ َّن هذا
عليم
الو�ضع المْ ُ ْزرِ َي يف جمالِ
ِ
ِ
َ
ِّ
وال َّت ِ
املدار�س العلم َّي ِة املنهج َّية ا َّلتِي مَتَخَّ َ�ض ْت عنها ُج ُهو ُد �أئ ّمتِنا
�إِ مَّنا يَ ْحدُ ُث ف ِْعلاً يف ظِ ِّل
ِ
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ال َعظي َمةَِ ( ،مدارِ َ�س فقه َّي ٍة و َمدارِ َ�س حديث ّي ٍة و َمدارِ َ�س تف�سري َّي ٍة و َمدارِ َ�س عقد َّي ٍة
إبداع واالبتكارِ  ،حَ َت َّولَ ْت �إِلىَ
َ
وتاريخ َّيةٍ)َ ،ف َب َد اًل م ِْن �أنْ
تكون لنا ُم ِّ
وجه ًة قو َّي ًة ِلل ِ
رات احلياةِ امل�ستم َّرةِ .
َق َوال َِب جَ َت َّم َد فِي َها ما يمُ كِ ُن �أن يُ َقدِّ َم
اجلديدِ ،بال ّن ْظ ِر �إىل ت َ َط ُّو ِ
َ
لذا ،نَ َت َ�سا َء ُل:
• ملاذا مَ ْ
ات �أَ ِئ َّم ِت َنا؟
ل نَ َت�أَ َّث ْر ِب َع ْبق َِر َّي ِ
اعي؟
• ملاذا مل نَ ْق َتدِ ِبه ِْم يف ال َّت ْفكِ ِري الإ ْب َد ِّ

ليل
• ملاذا ال َّت َك ُا�س ُل يف تَ ْنمِ يَ ِة
ِ
املهارات َ
ماليَ ْ ال َّت ْح ِ
و�صق ِْل املواهِ ِب يف جَ َ
تنتاج؟.
ْ
واال�س ِ
من َذل َِك ف� َّإن بَ َوارِ قَ الأ َم ِل ما ُ
وح يف الأُ ُف ِق ،و ُك ُّل َنا �أَ َم ٌل
الر ْغ ِم ْ
تزال تَ ُل ُ
• و َع َلى ُّ
وات ِ�إ ْ�س َها ٌم ُمبا�شِ ٌر يف ِ�إبرازِ َع َبا ِق َرةِ ِّ
َ
�أنْ
ني
يكون ملثل هذه ال َّن َد ِ
املفك ِرين و�أَ�ساط ِ
الدول َّي ِة حول
الباحثِني .عِ ْل ًما ِب�أَ َّن هذا يُ َع ُّد من َطلاَ ئ ِِع �أَ ْه َد ِ
اف ال َّندوةِ العلم َّي ِة َّ
يث َّ
َقدمي عنا�ص ِر
ا َحلدِ ِ
ال�شريف .لذلك ،ا ِْرتَ�أَ ْت الأَمان ُة العا َّم ُة �أن تُ َط ِّو َر �أُ ْ�س ُل َ
وب ت ِ
ال َّندوةِ ِ ،ل َت ْ�ش رَ ِت َط �أَ َد َو ٍ
العلمي �-إن
بالبحث
فع
ِ
ات َم ْن َهج ّي ٍة جديدةٍ  ،م ِْن �شَ ْ�أ ِن َها �أن ت َْد َ
ِّ
ال�س َّن ِة ال َّنبو َّيةِ.
�شاء اهللُ تعاىل -ن َْح َو ال َّت ُّ
طورِ َواالِزْ دِ َهارِ اللاَّ ئ ِِق مبكانة ُّ
أبحاث ال َّن ِ
الـم َّ
حك َم َة حَ ْت ِكي ًما
للقرا ِء هذا
الكتاب ،الذي يَ ْحتوِ ي � َ
َ
دوة ُ
و�إِذْ نُق َِّد ُم َّ
بوي ِة،
ال�س َّن ِة ال َّن َّ
ِع ْل ِم ًّيا َع َلى َم َر ِاحلَ ُم َت َع ِّد َد ٍة ،نَرجو من ا ِهلل تَعاىل �أن نَ ُكونَ ق َْد ُو ِّف ْق َنا خلدم ِة ُّ
ِ
وت َ ِ
املعارف ،وا ُحل ُل ِ
االقت�صادية وغريها.
ول الف َِاع َل ِة مل�شَ ِاك ِلهِم
در
ّ
بليغها للأ َّمة ب َِو ْ�ص ِف َها َم ْ�ص َ
واهلل تعاىل ِم ْن َو َر ِاء الق َْ�ص ِد.
احلديث ال�شَّ ِر ِ
ِ
يف
ني العام ل َن ْد َو ِة
الأَ ِم ُ
	�أ  .دَ .ح ْم َزة َع ْب ُد اهلل امل َ َل ْي َبارِ ي
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اجلل�سة االفتتاحية
كلمة ال�سيد جمعة املاجد
رئي�س جمل�س �أمناء كلية الدرا�سات العربية والإ�سالمية وم� ِّؤ�س ِ�سها

وال�سال ُم
ا حْ ََل ْم ُد هلل َر ِّب ال َعاملنيّ ،
وال�صال ُة ّ
َعلى � ِ
و�ص ْح ِبه �أجمعني.
أ�شرف المْ ُ ْر َ�س ِلنيَ ،و َع َلى �آله َ

�أَ ُّي َها ا حْ َُل ُ�ضو ُر اَ ْل ِك َرام:

الأَ َف ِ
ا�ضل ُ�ض ُي َ
وف ال َّن ْد َو ِة،
وبعد:
الم َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة ا ِهلل َوبَ َركَاتُهُ .
ال�س ُ
َّ

ِ
ا�س َب ِة
الد
ف َُي ْ�س ِع ُدين �أَنْ �أُ َر ِّح َب ِب ُك ْم يف ُك ّل َّي ِة ِّ
المي ِة َوال َع َرب َِّي ِة ب ُِدبي ،بمِ ُ َن َ
را�سات الإ ِْ�س َّ
ال�سا ِب َع ِة ،ا َّل ِتي ت َ ْ�س َت ِم ُّر ب إِ�ذْ ِن اهلل تعاىل لمِ ُ َّد ِة ثَ َالثَ ِة
اح �أَ ْع َم ِال ال َّن ْد َو ِة ا ْل ِع ْل ِم َّي ِة َّ
ِا ْف ِت َت ِ
الد ْو ِل َّي ِة َّ
ال�س َّن ِة ال َّن َبوِ َّي ِة).
�أَ َّي ٍام ،لمِ ُ َناقَ�شَ ِة َم ْو ُ�ض ِ
وع (�إِ َد َار ُة المْ ِال والأَ ْع َم ِال فيِ ُّ
وح
ورك ُْم يُ ْ�ض ِفي َع َلى ال َّن ْد َو ِة بُ ْع ًدا ِا ْج ِت َم ِاع ًّياَ ،ويُ�شَ ِّج ُع ا ْل َب ِاح ِثينْ َ َع َلى ُر ِ
إ�ِنَّ ُح ُ�ض َ
ال َّت َناف ُِ�س فيِ تَف ِْع ِيل ق ُُد َرا ِته ِْم ا ْل ِع ْل ِم َّي ِة لإِث َْر ِاء َج َل َ�س ِ
الم َوالمْ ُ ْج َت َم َع،
ات ال َّن ْد َوة بمِ َا يَ ْخ ِد ُم الإ ِْ�س َ
ال ِ�س َّي َما اَلمْ ُ َؤ� َّ�س َ�س ِ
المي قَوِ ٍّي ُم َع ِ
ا�ص ٍر نمَ ُوذ َِج ٍّي.
ات المْ َا ِل َّي َة فيِ ِب َن ِاء ِا ْق ِت َ�ص ٍاد �إ ِْ�س ٍّ

ا حْ َُل ُ�ضو ُر ِ
الك َرام !

ال�سا ِب َع ِة يُ َ�س ِّجلُ َح َد ًثا تَارِ ِيخ ًّيا،
َال �شَ َّك �أَنَّ َه َذا ال ِّلقَا َء ا ْل ِع ِل ِم َّي َّ
الد ْوليِ َّ فيِ َد ْو َر ِت ِه َّ
م ِال ا ِال ْق ِت َ�ص ِاد الإ ِْ�س َال ِم ِّيَ ،و ِح ْر ِ�ص َها
فيِ َم ِ�س َري ِة ا ْل ُك ِّل َّي ِةِ ،ل ِع َنايَ ِت َها بمِ ُ َ�سايَ َر ِة ا ْل َع ْ�صرِ  ،فيِ جَ َ
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ال�س ُم ِّو ال�شَّ ْي ِخ حممد
َع َلى �شَ َر ِف الإ ِْ�س َه ِام ب ُِب ْعد َها الأَك َِادمي ِِّي فيِ �إِث َْر ِاء ُم َبا َد َر ِة َ�ص ِاح ِب ُّ
اكم ُدبَي ( ُدبي َع ِ
ا�ص َم ُة
الدول ِة َر ِ
بن را�شد �آل مكتوم نا ِئ ِب ِ
رئي�س َّ
م ِل ِ�س ا ْل ُو َز َر ِاء َح ِ
ئي�س جَ ْ
ا ِال ْق ِت َ�ص ِاد الإ ِْ�س َال ِم ِّي).
الد ْو ِل َّي ُة ب َِدايَ َة ُخ ْط َو ٍة ف َِاع َل ٍة نَ ْح َو
َو ِل َذا� ،أَ ْر ُجو ِم َن اهلل تعاىل �أَنْ تَ ُكونَ َه ِذ ِه ال َّن ْد َو ُة َّ
ِب َن ِاء ِج ٍيل ُم َت َخ ِّ�ص ٍ�ص فيِ َه َذا المْ َ َج ِال ِل َت َظلَّ ُدبَ ْي َع ِ
ا�ص َم َة ا ِال ْق ِت َ�ص ِاد الإ ِْ�س َال ِم ِّي.
�أَيُهَا الْبَاحِثُو َن ا ْل ِك َرا ْم

�إِنَّ رِ َ�سالت ُك ْم ُمق ََّد َ�سةٌَ ،و َ�س َت َظلُّ ُمق ََّد َ�س ًة ما ُد ْم ُت ْم َحرِ ِ
ني َع َلى تَ ْن ِميَ ِة ق ُُد َرا ِت ُك ْم
ي�ص َ
ال�س َّن ِة ال َّن َبوِ َّي ِة،
اَلإ ِْب َد ِاع َّي ِة فيِ ا ْل َب ْح ِث َو ِّ
الد َر َا�س ِة َوال َّت ْح ِل ِيل َوا ِال ْ�س ِت ْن َت ِ
اج ِم ْن ِخال َِل نُ ُ�صو�ص ُّ
َوتَف ِْع ِيل َم َو ِاه ِب ُك ْمَ ،و َم َه َارا ِت ُك ْم فيِ ِخ ْد َم ِة المْ ُ ْج َت َم ِع� ،إ ِْر َ�ضا ًء هلل ُ�س ْب َحانَ ُه َوتَ َعالىَ َ ،وتَ ْق ِد ِمي
ول ف َِاع َل ٍة لمِ َا يَ ْ�س َت ِج ُّد ِفي ِه ِم ْن ُم ْع ِ�ضال ٍَت َو�أَ َز َم ٍ
ُح ُل ٍ
و�صا فيِ المْ َ ِال َوالأَ ْع َم ِال.
اتُ ،خ ُ�ص ً
الد ْوليِ ِّ وَفيِ امل ُ ْ�س َتقبل
َو�أُ َذك ُِّرك ُْم ِب�أَنَّ المْ ُ ْج َت َم َع يَ ْن َت ِظ ُر ِم ْن ُك ْم فيِ َه َذا المْ ُ ْل َتقَى ا ْل ِع ْل ِم ِّي َّ
ت َ ْق ِد َمي ُمت َط َّل ِ
وحياتَها.
بات َما حَ ْت َت ُ
الب�شري ُة مِمَّا يُيَ ِّ�سر َع َل ْي َها ُم َعامال ِتها َ
اجه َ
الإِ ْخ َو ُة َوالأَ َخ َوات:
ا�س َب ِة ،يَ ُ�س ُّرنيِ �أَنْ �أُ ْع ِل َن عن بَ ْد ِء �أَ ْع ِ
الد ْو ِل َّي ِة
مال َه ِذ ِه ال َّن ْد َو ِة ا ْل ِع ْل ِم َّية َّ
فيِ َه ِذ ِه المْ ُ َن َ
يث ال�شَّ رِ ِ
ال�سا ِب َعة ا َّل ِتي ِا ْعت َك َف َع َلى حَ ْت ِ�ض ِري َها �أَ ْع َ�ضا ُء الأَ َمانَ ِة ا ْل َعا َّم ِة ِل َن ْد َو ِة الحْ َ ِد ِ
يف ُم ْن ُذ
َّ
�أَكْ رَ َث ِم ْن َع ٍام.
ال�س ُم ِّو ال�شَّ ْي َخ َخ ِلي َف َة ْب َن َزايِد �آل نهيان
َو�أَ ِخ ًريا َال يَ َ�س ُع ِني �إِ َّال �أَنْ �أَ ْ�ش ُك َر َ�ص ِاح َب ُّ
ال�س ُم ِّو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نَا ِئ َب
ي�س َّ
َر ِئ َ
الد ْولَة حفظه اهللَ ،و َ�ص ِاح َب ُّ
م ِل ِ�س ا ْل ُو َز َر ِاء َح ِاك َم ُدبَ ْي ،لمِ َا يُق َِّد ُمونَ ُه ِم ْن َد ْع ٍم َك ِب ٍري ِل َت َط ُّورِ َه ِذ ِه
َر ِئ ِ
ي�س َّ
ي�س جَ ْ
الد ْولَ ِة َر ِئ َ
م ِال
م ِال ال ِب َن ِاء المْ َ ْع ِرفيِ ِّ َوال َّث َقافيِ َِّ ،و جَ َ
المْ ُ�ؤَ َّ�س َ�س ِة ا ْل ِع ْل ِم َّي ِة الخْ َيرْ َِّي ِةَ ،و جَ َت ُّد ِد َع َطا ِئ َها فيِ جَ َ
ال َّت�أْ ِه ِيل ِل ُ�س ِ
وق ا ْل َع َمل.
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َو�شُ ْكرِي َم ْو ُ�ص ٌ
ال�ض ُي ُ
ين
ول إِ�لىَ َج ِم ِيع الحْ ُ�ضورِ َ ،و ِبالخْ ُ ُ�ص ِ
و�ص ُّ
وف َوا ْل َب ِاح ُثونَ ا َّل ِذ َ
َرِه ْم �إ ِْ�س َها ًما فيِ حَ ْت ِقيقِ �أَ ْه ِ
جَ َت�شَّ ُموا َع َنا َء َ�سف ِ
داف َه ِذ ِه ال َّن ْد َوةَ ،و�إِث َْرا ًء لجِ َ َل َ�سا ِت َها ا ْل ِع ْل ِم َّي ِة
ِب�أَ ْب َحا ِثه ِْم َو ُم َد َاخ َال ِته ِْم.
َو�إِلىَ �إِ َد َار ِة ا ْل ُك ِّل َّي ِة َوالأَ َمانَ ِة ا ْل َعا َّمة ِل َن ْد َو ِة الحْ َ ِد ِ
يث ال�شَّ رِ يف،،،
اح َه ِذ ِه ال َّن ْد َوة ِب َت ْق ِد ِمي رِ َعايَ ٍة َما ِّد َّي ٍة �أَ ْو َم ْع َنوِ َّية.
َو ِ�إلىَ ك ُِّل من �أَ ْ�س َه َم فيِ �إ جْ َِن ِ
َواهللُ تَ َعالىَ اَلمْ ُ َوفِّق.
الم َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة اهلل ت َ َعالىَ َوبَ َركَاتُ ُه.
ال�س ُ
َو َّ

15

كلمة الأمني العام للندوة

احلمد هلل رب العاملني ،والعاقبة للمتقني ،وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني،
املبعوث رحمة للعاملني ،وعلى �آله الطيبني الطاهرين ،و�أ�صحابه الغر امليامني ،والذين
اتبعوهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين� ،أما بعد ،،
ال�سيد جمعة املاجد
�أ�صحاب الف�ضيلة وال�سعادة
�أيها احل�ضور الكرمي
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بادئ ذي بد�أ ي�سرين �أن �أرحب نيابة عن الأمانة العامة لندوة احلديث ال�شريف
ب�ضيوف الندوة الأكارم ،والباحثني الف�ضالء ،الذين جت�شموا م�ؤونة ال�سفر حل�ضور
فعاليات الندوة ،بعد �أن �أحتفونا ببحوثهم العلمية.
و�أقول لكم جميعا :حللتم �أهال ونزلتم �سهال يف رحاب كلية الدرا�سات الإ�سالمية
والعربية مبنا�سبة افتتاح فعاليات الدورة ال�سابعة لندوة احلديث ال�شريف حول مو�ضوع
(�إدراة املال والأعمال يف ال�سنة النبوية).
�أيها احل�ضور الكرام ! �أود �أن �أ�ستغل هذا احل�ضور الدويل لأ�سلط ال�ضوء ب�شكل
�سريع على �أبرز املحطات التي متر بها الأمانة العامة لندوة احلديث ال�شريف يف �سبيل
حت�ضري الندوات .فبعد االنتهاء من فعاليات الندوة تبد�أ الأمانة مبا�شرة يف البحث عن
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مو�ضوع الندوة القادمة ،حتى �إذا ا�ستقر الر�أي حول مو�ضوعني معا�صرين يخدمان
املجتمع ،تقدمت الأمانة بهما �إىل جمل�س �أمناء الكلية ليختار منهما ما يكون �أكرث
معا�صرة و�أهمية.
وبعد ذلك يتم الإعالن عن املو�ضوع ،وعن مواعيد ا�ستقبال البحوث ،و�شروط
قبولها.
البحوث بعد حوايل �سنة تقريبا من الإعالن تبد�أ عملية
وعندما تتلقى الأمانة العامة
َ
التحكيم ،وهي مدرجة عرب ثالث مراحل:
املرحلة الأوىل للقراءة الأولية والدقيقة للت�أكد من مدى جدة حمتوى البحث
و�إبداعاته يف املجال املعريف ،والت�أكد من �سالمته من ظاهرة الق�ص والل�صق والتجميع
وظاهرة ال�سطو ،وحتى �إن كان بع�ض الباحثني غري املقتدرين على باب املناف�سة قد
قام بتغيري بع�ض معامل البحوث التي مت ال�سطو عليها؛ فكرة وعبارة ،ف�إن الأمانة العامة
ت�ستخدم و�سيلة فاعلة الكت�شاف ذلك بكل دقة.
ويف املرحلة الثانية توزع البحوث املنتخبة من القراءة الأولية على املحكمني ليتم
حتكيم كل بحث من طرف �أ�ستاذين.
ويف املرحلة الثالثة  -وهي الأخرية  -جتتمع الأمانة العامة ملناق�شة مالحظات
املحكمني .ويف بع�ض الأحيان يكون البحث قد مر على عدد من املحكمني �أكرث .وذلك
ا�ستدراكا ملا قد يحتمل من ت�ساهل �أو ت�شدد يف التحكيم .ويف جميع هذه املراحل
الثالثة تُ�ستخدم �أرقا ٌم �سرية ليكون التحكيم يف منتهى الأمانة والإن�صاف وال�شفافية.
ولاللتزام بهذه اخلطة املـ ُ ْح َكمة يف اختيار البحوث ،مل ت�ستطع الأمانة يف هذه
الندوة ال�سابعة اختيار �سوى خم�سة وع�شرين بحثا من جمموع كبري من الأبحاث التي
يبلغ عددها �أكرث من مائتي بحث.
وقد عقدنا العزم ب�إذن اهلل تعاىل على �أن ت�ستمر هذه الطريقة يف التعامل مع
طاقات
البحوث ،لكي نحافظ على مكت�سبات الندوة ،وم�صداقيتها ،ولئال ت�ضيع
ُ
الكلية ،و�إمكاناتُها ،يف جمرد احتفال �أو مهرجان تنتهي �آثاره بانتهاء فعالياته .وب�صدور
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كتاب يحتوي البحوث املحكمة نكون بتوفيق اهلل تعاىل قد �أدينا الر�سالة ،بحيث تبقى
آثارها فاعلة يف الأجيال الالحقة.
�أ�صداءها ُم َد ِّوية �إىل �أبعد مدى ،وتظلُّ � ُ
ور�سالتنا يف هذه الندوة ت َ ِ
قوما ِتها من ر�سالة الكلية؛ وت�شمل:
�ستم ُّد ُم ّ
قربُها للقارئ املعا�صر.
�أوال  :خدمة ال�سنة النبوية مبا يُ ِّ

ثانيا :توعية املجتمع ب�أن ال�سنة م�صدر هويته التي ِّ
متكنه من م�سايرة الع�صر
ومتغرياته.
ثالثا :خدمة الباحثني يف احلديث ال�شريف وغريه من العلوم ال �سيما يف مراحل
املاج�ستري والدكتوراه ،وذلك بفتح �آفاق جديدة تزودهم باملو�ضوعات املعا�صرة التي
تخدم املجتمع.
رابعا :توعية الباحثني ب�ضرورة تنمية مهاراتهم يف جمال البحث العلمي ،وتطوير
قدراتهم الذاتية على التحليل املنهجي للن�صو�ص وتطبيقاتها العملية ملعاجلة الق�ضايا
امل�ستجدة يف ال�ساحة ،وملوا�صلة تاريخ عبقرية �أمة امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم يف
العطاء العلمي ،والتفكري الإبداعي.
عمل الأمانة العامة باخت�صار� ،شرحناه تَ ْط ِمي ًنا ل�شعوركم
منهج ِ
هذا فيما ُّ
يخ�ص َ
ووجدانكم.
�أما مو�ضوع الندوة (�إدارة املال والأعمال يف ال�سنة النبوية) فكان تعبريا �صادقا
ال�سمو
عن مدى �إ�سهام الكلية من منطلقها الأكادميي يف اال�ستجابة ملبادرة �صاحب
ّ
�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد ( :دبي عا�صمة االقت�صاد الإ�سالمي).
ّ
الزوايا،
ولئن كان
مو�ضوع �إدارة املال والأعمال قد احتلَّ اليوم الأَ ْولَوِ َّية من �شَ َّتى َّ
ُ
ؤمترات ،ف�إن الندوة تعمل
اث
وق ُِّد َمت فيه �أَ ْب َح ٌ
دوات و ُم� ٌ
ودرا�سات ،و ُع ِق َدت حوله نَ ٌ
ٌ
بال�س َّنة
على �أن جتعل املو�ضوع يكت�سي ا ِجل َّد َة والأ�صال َة والإ�ضاف َة
املعرفيةَ ،من جهة ربطه ُّ
ّ
ِ
بي �صلى اهلل عليه و�سلم يف هذا املجال احليوي.
بوية،
ال ّن ّ
والبحث عن مدى عناية ال ّن ّ
ومن هذا املنطلق ف�إن البحوث التي �ستقدم يف اجلل�سات العلمية التي ت�ستمر ملدة
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املعرفية ،كانت تعالج
ثالثة �أيام ،على تفاوت م�ستوياتها يف ا ِجل َّد ِة والأَ�صالة والإ�ضافة
َّ
همة يف �إدارة املال والأعمال ،تقدم للب�شرية املفاتيح التي تفتقر �إليها
يف جمملها م�سائلَ ُم ّ
ال�س ّنة
متيز ّ
لت�سهم يف ا�ستقامة �أخالق املنطومة االقت�صادية .وبذلك بَ ْر َه َن ْت بحق على ّ
احل�ضاري فيها.
بوية ب َِ�س ْب ِقها
ّ
ال ّن ّ

احل�ضور الكرام! �أرجو �أن تكون فعاليات هذه الندوة منطلقا جديدا لت�صحيح
املواقف والت�صورات جتاه املال بو�صفه من ال�ضرورات اخلم�سة التي يجب احلفاظ
عليها.
ومن هنا نرى �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حني قال :اَل َح َ�س َد �إ اَِّل فيِ ا ْث َن َتينْ ِ َر ُج ٌل
�آتَا ُه اللهَّ ُ َم اًال ف َُ�س ِّل َط َع َلى َه َل َك ِت ِه فيِ الحْ َ ّق َِ ،و َر ُج ٌل �آتَا ُه اللهَّ ُ الحْ ِ ْك َم َة َف ُه َو يَ ْق ِ�ضي ِب َها َويُ َع ِّل ُم َها.
قد �ساوى بني املال والعلم ،وبذلك ر�سم مدى ما يكمن وراء كل منهما من �آثار فاعلة
يف نه�ضة الأمة وا�ستقالليتها ،و�أن املال مثل العلم ،يجب تقديره واحرتامه با�ستثماره
لي�ستمر عطا�ؤه وتوظيفه فيما يخدم الب�شرية.
ولعلنا ال نخطئ احلقيقة �إذا ا�ستنتجنا �أن جملة( :و�سلط على هلكته يف احلق) فيها
داللة على طبيعة املال من حيث �إنها خ�ضرة حلوة ت�ستقطب ميول الإن�سان حتى تغزو
عقله ووجدانه ومبادئه و�إن�سانيته بحيث ي�صعب عليه �صرفه يف وجوه احلق ،و�صالح
الب�شرية والوطنية .ولذا يحتاج الإن�سان �إىل مقاومة �شديدة �أمام زينة املال وملعه ،حتى
ميتلك الرت�شيد االقت�صادي ل�صرف املال يف �سبل اخلري.
فمغزى احلديث �إذن� :إذا كان يف الدنيا �شيء ي�ستحق �أن يتمنى الرجل امل�سلم �أن
يكون فيه ،فذلك هو املال امل�ستثمر واملوظف يف �صرفه يف �صنوف اخلري ،والعلم الذي
يرقيه �صاحبه وينميه حتى يكون قادرا على تقدمي حلول فاعلة مل�شكالت الأمة يف �ضوء
الكتاب وال�سنة.
و�أخريا ال يفوتني �أن �أرفع �إىل �سيد جمعة املاجد رئي�س جمل�س �أمناء الكلية
وم� ِّؤ�س�سها كل �شكر وتقدير وعرفان لعنايته اخلا�صة بالأمانة العامة ،وحر�صه ال�شديد
على ا�ستمرار الندوات مرة كل �سنتني لتخدم الب�شرية ،كما �أ�شكر �سعادة مدير الكلية
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الدكتور حممد عبد الرحمن الذي �شاركنا االهتمام بالتح�ضري يف جميع مراحله؛
توجيها وت�شجيعا ودعما.
كما �أتوجه بال�شكر والتقدير �إىل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات وال�شخ�صيات التي قدمت
لنا دعما معنويا وماديا برعايتهم الذهبية �أو الف�ضية �أو الربونزية وجميع امل�ساهمني يف
�إجناح هذه الندوة ،و�أخ�ص بالذكر ،م�ؤ�س�سة دبي الإ�سالمي الإن�سانية ،وم�صرف �أبو
ظبي الإ�سالمي وجمعية االحتاد� ،أ�صحاب الرعاية الذهبية .وال�شكر مو�صول �إىل
ال�شريك الإعالمي �شبكة قنوات دبي ،وم�ؤ�س�سة زايد التي �أهدت للباحثني والعلماء
�أهم انتاجها العلمي ،ممثال يف (معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�صولية).
وال �أن�سى اللجان الفرعية التي قامت مبها ِّمها ،ووا�صلت النهار بالليل لإجناح
اللغوي ملطبوعات الندوة وغريهم ممن �شاركونا يف
فعاليات الندوة ،وجلن َة التدقيق
ّ
هذه املهمة الر�سالية التي حتافظ على �سمعة الكلية.
و�أتوجه �إليهم جميعا بال�شكر والتقدير والعرفان و�أقول لهم �إنكم جميعا ت�شجعوننا
على �شق الطريق نحو الأف�ضل يف موا�صلة خدمة �سنة نبينا امل�صطفى �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وتوظيف طاقات الكلية و�إمكاناتها يف خدمة املجتمع ،وخدمة الباحثني ،وكلي
رجاء يف �أن يتقبل اهلل تعاىل منا ومنكم ،ويجعله يف ميزان احل�سنات.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
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ملخ�ص البحث

يتناول البحث بالدرا�سة العالقة بني الإميان وبني ال�سلوك املايل و�أثر ذلك على
الفرد واملجتمع  ،منطلقاً من ن�صو�ص الوحيني  :القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�شريفة،
مو�ضحاً من تلك اخل�صائ�ص  :العبودية ،فال�سلوك املايل يف الإ�سالم ال يخرج عن
التعبد هلل تعاىل بفعل امل�أمورات واجتناب املنهيات ؛ لأن حياة امل�سلم هي كذلك ،
ومن اخل�صائ�ص  :اعتقاد �أن اهلل وحده هو اخلالق وهو املنفرد باحلكم �سبحانه  ،ومن
�آثاره  :املرجعية العليا املوحدة والثابتة يف الت�شريع املايل  ،وعدم خ�ضوع هذا النظام
املف�صلي يف حياة الأمم �إىل اجتهادات ب�شرية قد تكون واقعة حتت ت�أثري معني �أو رغبات
خا�صة� ،أو تفتقد ال�شمولية والنظرة امل�ستقبلية لق�صور الب�شر مهما بلغ اجتهادهم ،
ومنها  :الإميان ب�أن اهلل هو الرزاق وحده  ،ومنها :الإميان بالكتب ال�سماوية والر�سل
عليهم ال�سالم واملالئكة الكرام  ،وقد و�ضح البحث عالقتها بال�سلوك املايل يف
الإ�سالم ،ومن ذلك �أ�صول و�أحكام اتفقت عليها الكتب كاتفاقها على حترمي الربا ،ثم
تناول البحث من اخل�صائ�ص :الإميان باليوم الآخر و�أن الغاية العظمى هي الآخرة ،
فحني يقوم جمتمع على هذا االعتقاد  ،ت�ضمحلّ كثري من التجاوزات التي هي من
�أ�سباب انهيارات الأ�سواق املالية كالنج�ش  ،والغ�ش  ،والتدلي�س ،والربا  ،والقمار،
وغريها  ،ثم تناول البحث االعتقاد ب�شمولية الإ�سالم لكل جماالت احلياة  ،والت�سليم هلل
تعاىل يف كل �شيء مو�ضحاً �أثره من حيث حمله امل�سلم على البحث عن حكم اهلل يف
�سلوكه املايل ومن ثم االنقياد له  ،والأخذ ب�شرائع الإ�سالم كلها مبا فيها االقت�صاد خالفاً
ملن يعتقد �أنه �ش�أن دنيوي ال ينظمه الدين  .ثم تناول البحث �أي�ضاً :التعلق باهلل وحده،
والتوكل على اهلل  ،والإميان بالق�ضاء والقدر  ،والإميان بوجود الرثوات والأقوات
والأرزاق  ،حيث ترتدد يف امل�صادر االقت�صادية كلمة ( الندرة ) كثرياً  ،ويف البحث
من الآيات والأحاديث ما يثبت �أن اهلل تعاىل خلق يف الأر�ض ما يكفي جميع املخلوقات،
و�أن اال�ستغالل للموارد التي خلقها اهلل تعاىل لي�س هو امل�شكلة ولكنها يف ظلم الب�شر
لبع�ضهم ،و�إهدارهم لنعم اهلل بطراً و�سرفاً  ،و�أخرياً تناول البحث من اخل�صائ�ص �أن اهلل
خلق التفاوت بني النا�س يف املواهب والقدرات  ،وختم البحث بنتائجه وتو�صياته.
29

الأ�ستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن اليحيى(ال�سعودية)

مقدمة

احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ونعوذ باهلل من �شرور �أنف�سنا ومن �سيئات
�أعمالنا من يهده اهلل فال م�ضل له ومن ي�ضلل فال هادي له و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده
ال �شريك له و�أ�شهد �أن حممداً عبده ور�سوله �صلى اهلل عليه وعلى �آله و�صحبه و�سلم
ت�سليماً كثرياً �أما بعد.
ف�إن ال�سلوك املايل هو اجلانب التطبيقي للنظام االقت�صادي  ،والنظام االقت�صادي
قد اعتنى به الإ�سالم كما اعتنى بغريه  ،وهو حلقة يف النظام الإ�سالمي العام  ،وال
ريب يف متيز النظام االقت�صادي الإ�سالمي  ،وح�سبه �أنه من لدن حكيم خبري �سبحانه
يتميز به فذلك
وتعاىل  ،ولي�س من الي�سري �أن نتناول النظام االقت�صادي الإ�سالمي وما ّ
�أو�سع من �أن يتناوله بحث واحد ،وقد كتب فيه كثريون؛ ولكن ث ََّم جوانب منه حتتاج
�إىل ت�سليط ال�ضوء عليها  ،ر�أيت من �أهمها و�أقلها بحثاً العالقة بني االقت�صاد والعقيدة؛
وب�شكل خا�ص بني ال�سلوك املايل (االقت�صادي) واجلانب الإمياين؛ حيث البحوث يف
هذا املو�ضوع قليلة  ،فكتبت هذا البحث ليتناول بالدرا�سة اخل�صائ�ص الإميانية لل�سلوك
املايل يف الإ�سالم و�أثر ذلك على الفرد واملجتمع  ،منطلقاً من ن�صو�ص الوحيني  :القر�آن
الكرمي وال�سنة النبوية ال�شريفة  ،وهو بحث مقدم للندوة الدولية للحديث ال�شريف
"�إدارة املال والأعمال يف ال�سنة النبوية" التي تنظمها كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية
بدبي  ،حتت املحور الأول (�إدارة املال والأعمال يف ال�سنة النبوية – ثوابت و�أخالق
وخ�صائ�ص)� ،شاكراً للأمانة العامة للندوة الدولية للحديث ال�شريف جهودهم يف
هذه الندوة وما �سبقها وما يلحقها ب�إذن اهلل فلهم من اهلل خري اجلزاء .
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عنا�صر البحث

جاءت عنا�صره يف متهيد وع�شرة مباحث ،كما ي�أتي :
متهي

د يف التعريف مبفردات الدرا�سة

املبحث الأول

العبودية

املبحث الثاين

اعتقاد �أن اهلل وحده هو اخلالق وهو املنفرد باحلكم �سبحانه

املبحث الثالث

الإميان ب�أن اهلل هو الرزاق وحده

املبحث الرابع

الإميان بالكتب ال�سماوية والر�سل عليهم ال�سالم واملالئكة
الكرام

املبحث اخلام�س الإميان باليوم الآخر و�أن الغاية العظمى هي الآخرة
املبحث ال�ساد�س االعتقاد ب�شمولية الإ�سالم لكل جماالت احلياة والت�سليم هلل
تعاىل يف كل �شيء
املبحث ال�سابع

التعلق باهلل وحده والتوكل عليه

املبحث الثامن

الإميان بالق�ضاء والقدر

املبحث التا�سع

الإميان بوجود الرثوات والأقوات والأرزاق

املبحث العا�شر 	�إن اهلل خلق التفاوت بني النا�س يف املواهب والقدرات

منهج البحث
كان املنهج يف تناول تلك املباحث هو املنهج اال�ستنباطي التحليلي من خالل
الن�صو�ص ،كما ي�أتي :
1 .1ا�ستقر�أت الآيات الكرمية والأحاديث ال�شريفة مما له �صلة بال�سلوك املايل يف
الإ�سالم من حيث اخل�صائ�ص الإميانية فقط .
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2 .2اجتهدت يف ا�ستنباط تلك املعاين وعالقتها بال�سلوك املايل.
�3 .3أحلقت بتلك املعاين ما له �صلة بها مما ا�شتملت عليه الن�صو�ص.
4 .4ا�ستقر�أت بع�ض امل�صادر املخت�صة بالإميان مثل كتاب الإميان البن مندة  ،والإميان
البن �أبي �شيبة ،وغريها  ،وذلك للتذكري باملباحث التي لها �صلة باملو�ضوع .
5 .5تناولت ب�إيجاز بع�ض الآثار التي تنعك�س على الفرد واملجتمع.
6 .6اتبعت املنهج العلمي املتعارف عليه يف عزو الآيات (يف �صلب البحث بخط
�صغري) ،وتخريج الأحاديث ،والإحالة �إىل امل�صادر العلمية.
واهلل �أ�س�أل توفيق ًا وت�سديد ًا...
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متهيد يف التعريف مبفردات الدرا�سة
اخل�صائ�ص -الإميان  -ال�سلوك – املال
تعريف اخل�صائ�ص :

اخل�صائ�ص يف اللغة� :أ�صلها خ�ص�ص  ،يقال َ :خ َّ�ص ُه بِال�شَّ ْي ِء يخُ ّ�صه َخ ّ�صاً
و�ص ّي ًةِ ،
وخ ُ�ص ِ
وخ ُ�ص ِ
ت�صه� :أَف َْر َده ِب ِه ُدونَ
و�ص ّي ًة ُ
ُ
وخ�صو�صاً َ
وخ�ص َ�صه ْ
واخ ّ
ي�صى ّ
وخ ِّ�ص َ
َغيرْ ِِهَ .ويُق ُ
ت�صه ب رِ ِِّب ِه.
ت�ص فال ٌن بالأَمر
�ص لَ ُه �إِذا ا ْنف ََر َدَ ،
غريه ْ
واخ ّ
وخ ّ
وتخ�ص َ
ّ
َالْ :اخ ّ
�ص َ
َالُ :فلاَ ٌن خُ ِ
َويُق ُ
ا�صةُ :خالف العا ّمة ،
م ٌّ
ا�ص ِب ِه َولَ ُه ِب ِه ِخ ِّ�ص ّية؛  ،وا َخل َّ
�ص ِبفُلاَ ٍن �أَي َخ ٌّ
ال�صفة ا َّل ِتي متيز ال�شَّ ْيء وحتدده  ،جمعها ( َخ َ�صا ِئ�ص ) (.)1
و(اخل�صي�صة) ّ
تعريف الإميان :
الإِميانُ يف اللغة :ال َّت ِ
�صد ُيق و�آ َم َن ِب ِه �إِمياناً�َ :ص َّد َق ُه  ،قال الزبيدي :واتَّف ََق َع َل ْي ِه �أَ ْهلُ
اغبِ ،
الع ْل ِم ِمن ال ّل َغو ِّيني وغريِهم  ،ثم قال َ :
رح َمه اللهَّ ُ تعالىَ  :الإميانُ
قال ال ُ
الر ُ
إمام َّ
وتار ًة يُ ْ�س َت ْعملُ على
النبي �صلى اهلل َع َل ْي ِه َو�سلم َ
يُ ْ�س َت ْعملُ َ
تار ًة ْا�سماً لل�شَّ ري َع ِة ا َّل ِتي جا َء ب َها ُّ
َ
�سبيل ال َّت ْ�صديقِ
ماع ثالثَ ِة
املد ِح ،ويُرا ُد ِب ِه �إذْ عانُ ال َّنف ِْ�س ِّ
للحق على ِ
ِ
�سبيل ْ
باج ِت ِ
وذلك ْ
�أَ ْ�ش ٍ
االع ِت ِ
لكل ِ
�سان و َع َم ٌل بال ْأر ِ
قيق بالق ْل ِب و�إقرا ٌر بال ِّل ِ
ُ
ويقال ِّ
قاد
كان،
ياء حَ ْت ٌ
واح ٍد ِم َن ْ
ال�صالح �إميانٌ.)2( . .
وال�ص ْد ِق وال َع َم ِل
والق َْو ِل ِّ
ِ
وقال ابن تيمية  :ا�سم (الإميان) تارة يذكر مفرداً غري مقرون با�سم الإ�سالم ،وال
با�سم العمل ال�صالح ،وال غريها ،وتارة يذكر مقروناً بالإ�سالم� ،أو العمل ال�صالح .
فاملق�صود هنا العموم واخل�صو�ص بالن�سبة �إىل ما يف الباطن والظاهر من الإميان ،
فلما ذكر الإميان مع الإ�سالم ،جعل الإ�سالم هو الأعمال الظاهرة  ،وجعل الإميان ما يف
القلب من الإميان باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ور�سله ،واليوم الآخر.
و�إذا ذكر ا�سم الإميان جمرداً ،دخل فيه الإ�سالم والأعمال ال�صاحلة ،كقوله":
الإميان ب�ضع و�سبعون �شعبة .)3( " ..
 -1انظر :ال�صحاح للجوهري ( ، )1037 / 3املعجم الو�سيط ( ، )238 / 1ل�سان العرب (.)24 / 7
 -2تاج العرو�س (. )186 / 34
 -3الإميان البن تيمية ( )14 / 1بت�صرف.
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ثم عرف الإميان مبعناه العام ب�أنه قول بالل�سان ،واعتقاد بالقلب وعمل باجلوارح(.)1
تعريف ال�سلوك:
ال�س ُل ُ
م�صدر َ�س َل َك َطرِ يقا ،وامل َ ْ�س ُ
الطريق.)2( .
لك:
وك:
ُ
ُ
ُّ

واملق�صود بال�سلوك يف هذا البحث كل عمل يقوم به ال�شخ�ص  ،ولكنه مقيد
بالعمل املايل (�أو االقت�صادي) كما يف القيد الآتي .
تعريف املال:
جند كثرياً من معاجم اللغة تقول ُ
:املال معروف(. )3
ويف ل�سان العرب مادة مولُ :
املالَ :م ْع ُر ٌ
وف َما َم َل ْك َته ِم ْن َج ِم ِيع الأَ�شياء.
ابن الأَثريُِ :
ويف تاج العرو�سُ :
املالَ :ما م َل ْك َت ُه من ك ُِّل �شي ٍءَ ،وق َ
املال فيِ الأَ ْ�ص ِل:
َال ُ
الذ َه ِب وال ِف َّ�ض ِةَّ ،ثم �أُ ْط ِل َق على ك ُِّل َما يُ ْق َتنى ويمُ ْ َل ُك من الأَ ِ
َما يمُ ْ َل ُك من َّ
كث َما
عيان ،و�أَ رَ ُ
()5
يُط َل ُق ُ
كث �أَموا ِله ِْم.
عند
ِ
العرب على الإب ِِل ،لأَنَّها كَانَت �أَ رَ َ
املال َ
واملق�صود بال�سلوك املايل يف هذا البحث كل ن�شاط اقت�صادي فردياً كان �أو
جماعياً وفق املفهوم الوا�سع لالقت�صاد  ،فل�سنا نريد االقت�صاد مبعناه الفل�سفي الذي
هو التحليل.
()4

املعنى املق�صود من عنوان البحث
درا�سة العالقة بني الإميان وبني ال�سلوك املايل و�أثر ذلك على الفرد واملجتمع ،
ويهدف البحث �إىل �إبراز اخل�صائ�ص الإميانية لل�سلوك املايل يف �أ�صل الت�شريع و�أثرها،
وال ريب �أن اجلانب التطبيقي لتلك اخل�صائ�ص كان بارزاً يف العهد النبوي وعهد
-1
-2
-3
-4
-5

الإميان البن تيمية ( ، )137 / 1وما ذكرته هنا هو ملحة موجزة عن الإميان يف �أ�صل اللغة ثم يف اال�صطالح ال�شرعي كان
البد من التقدمي بها ،وقد تبني �أن الإميان له �إطالق عام و�إطالق خا�ص  ،ونحن نريد به يف هذا البحث الإطالق اخلا�ص الذي
يق�صره على ما يف القلب .
تهذيب اللغة (. )38 / 10
انظر مث ًال :ال�صحاح للجوهري (.)1821 / 5
ل�سان العرب (.)635 / 11
تاج العرو�س (. )427 / 30
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اخلالفة الرا�شدة  ،ولكنه على مدى التاريخ الإ�سالمي  ،ويف الع�صر احلا�ضر يتفاوت
بني ع�صر وع�صر  ،وم�صرٍ وم�صر.

املبحث الأول
العبودية
من �أعظم ما يتميز به االقت�صاد الإ�سالمي �أنه علماً وعم ًال هو تعبد هلل تعاىل ،فهو
من العلوم ال�شرعية لأنه م�ستمد من الكتاب وال�سنة ( ،)1والعلم ال�شرعي من �أعظم
القربات كما ال يخفى.
وال�سلوك املايل يف الإ�سالم ال يخرج عن التعبد هلل تعاىل بفعل امل�أمورات
واجتناب املنهيات لأن حياة امل�سلم هي كذلك كما قال �سبحانه} :قُلْ �إِنَّ َ�ص َال ِتي
ني{ (� )162سورة الأنعام .
اي َو مَمَا ِتي للِهّ ِ َر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َ
َونُ ُ�س ِكي وَمحَ ْ يَ َ
والتعبد هلل �سبحانه هو غاية احلياة ومن �أجلها وجد اخللق قال �سبحانهَ } :و َما
ِن�س �إ اَِّل ِليَ ْع ُب ُد ِ
ون{ (� )56سورة الذاريات .
َخ َل ْق ُت الجْ ِ َّن َو ْ إ
ال َ
ما ي�شمله التعبد هلل يف ال�سلوك املايل:
كما قدمنا �أن التعبد ي�شمل فعل امل�أمورات واجتناب املنهيات  ،وتف�صيل ذلك يف
ال�سلوك املايل ب�إيجاز ما ي�أتي :
1 .1فعل امل�أمورات
منها �أداء الأمانة والعدل والوفاء بالعقود والعهود والوعود .
كما قال �سبحانه �} :إِنَّ اللهّ َ يَ�أْ ُم ُرك ُْم �أَن تُ�ؤ ُّدو ْا الأَ َمانَ ِ
ات �إِلىَ �أَ ْه ِل َها َو�إِذَا َح َك ْم ُتم بَينْ َ
ا�س �أَن حَ ْت ُك ُمو ْا بِا ْل َع ْد ِل{ (� )58سورة الن�ساء .
ال َّن ِ
� -1سواء كان باملعنى اخلا�ص لالقت�صاد � ،أو مبعنى ال�ضوابط والأحكام ال�شرعية لل�سلوك املايل ( ويطلق عليها الفقهاء :املعامالت
املالية )  ،هذا ومل يتفق االقت�صاديون على تعريف لالقت�صاد ,ولذا قال �أحدهم وهو (روبنز)":جميعنا نتكلم عن نف�س الأمور
ولكننا مل نتفق بعد على ما نتكلم عنه" (انظر علم االقت�صاد حلمزة �ص ,3مدخل لعلم االقت�صاد د.الطيب �ص ، )39وتدور
التعريفات املختلفة على مفهوم تكوين الرثوة �أو حتقيق الرفاهية للإن�سان ( ،انظر امل�صادر ال�سابقة  ،و مبادئ علم االقت�صاد
د .طارق احلاج �ص.10
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ين �آ َم ُنو ْا �أَ ْوفُو ْا بِا ْل ُعق ِ
ُود{ (� )1سورة املائدة .
وقوله } :يَا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ

2 .2اجتناب املنهيات:

جاء التحذير عن طائفة من التعامالت املالية حماي ًة للفرد واملجتمع والدولة والأمة
والعامل �أجمع ،وهو حتذير معلق بالعقوبة الأخروية؛ لذا فاجتناب تلك املحرمات هو
من �صميم التعبد هلل تعاىل.
ني{ (� )1سورة املطففني  .فهو حتذير من
كما يف قوله �سبحانه َ }:و ْي ٌل ِّل ْل ُم َط ِّف ِف َ
الغ�ش التجاري بكل �صوره و�أ�شكاله.
وكما يف ق�صة �شعيب عليه ال�سالم كقولهَ } :ويَا ق َْو ِم �أَ ْوفُو ْا المْ ِ ْكيَ َال َوالمْ ِي َزانَ
ين{ (� )85سورة
ا�س �أَ ْ�شيَاء ُه ْم َو َال ت َ ْعثَ ْو ْا فيِ الأَ ْر ِ�ض ُمف ِْ�س ِد َ
بِا ْل ِق ْ�س ِط َو َال ت َ ْب َخ ُ�سو ْا ال َّن َ
هود .
ويف �صحيح م�سلم من حديث �أبى هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم قال" :من غ�ش فلي�س مني" (.)1
3 .3التخويف من عقوبة املخالفة:
قال اهلل �سبحانهَ }:و َ�ض َر َب اللهّ ُ َم َث ًال ق َْريَ ًة كَانَ ْت �آ ِم َن ًة ُّم ْط َم ِئ َّن ًة يَ�أْ ِتي َها رِ ْز ُق َها َرغ ًَدا
وع َوالخْ َ ْو ِف بمِ َا كَانُو ْا يَ ْ�ص َن ُعونَ {
ا�س الجْ ُ ِ
ِّمن ك ُِّل َم َك ٍان َف َكف ََر ْت ِب�أَ ْن ُع ِم اللهّ ِ َف�أَذَا َق َها اللهّ ُ ِل َب َ
(� )112سورة النحل .
ني{...
اب الجْ َ َّن ِة �إِذْ �أَق َْ�س ُموا لَيَ ْ�ص ِر ُم َّن َها ُم ْ�صب ِِح َ
وقال�} :إِنَّا بَ َل ْونَا ُه ْم ك ََما بَ َل ْونَا �أَ ْ�ص َح َ
الآيات (  17وما بعدها) �سورة القلم .
اب َو َح َف ْف َنا ُه َما
ا�ضرِ ْب لَ ُهم َّم َثلاً َّر ُج َلينْ ِ َج َع ْل َنا ِ أَل َح ِد ِه َما َج َّن َتينْ ِ ِم ْن �أَ ْع َن ٍ
وقالَ } :و ْ
ِب َن ْخ ٍل َو َج َع ْل َنا بَ ْي َن ُه َما َز ْر ًعا{....الآيات (  32وما بعدها) �سورة الكهف
4 .4كما يتجلى التعبد يف ال�سلوك املايل  ،ب�أن اكت�ساب املال ينبغي �أن يرتقى يف
نف�س امل�سلم �إىل ق�صد الطاعة ب�إعفاف النف�س والولد  ....فهذا �أف�ضل من
جمرد اكت�ساب املال لأجل املال والرفاهية واملتعة  ،ويف هذا �أحاديث  ،منها :
�	-1أخرجه م�سلم برقم (. )295
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حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم":لأن يحتطب
()1
�أحدكم حزمة على ظهره خري له من �أن ي�س�أل �أحدا فيعطيه �أو مينعه"
فقد جتلى يف هذا احلديث كيف يربى الإ�سالم الإن�سانَ ليق�صد بهذا ال�سلوك
املايل مهما توا�ضعت �أ�سبابه (كاالحتطاب) �إعفاف نف�سه عن احلاجة �إىل الآخرين.
وهذا من وجه �آخر ت�شجيع على ال�سلوك املايل من جميع �أفراد املجتمع وهو يثمر
بال �شك حركة اقت�صادية باملعنى اجلمعي.
ومنها :حديث ثوبان ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
"�أف�ضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله  ،ودينار ينفقه الرجل على دابته
يف �سبيل اهلل ،ودينار ينفقه على �أ�صحابه يف �سبيل اهلل" قال �أبو قالبة :وبد�أ بالعيال  ،ثم
قال �أبو قالبة :و�أي رجل �أعظم �أجرا من رجل ينفق على عيال �صغار يعفهم �أو ينفعهم
()2
اهلل به ويغنيهم.

معنى �آخر قد ال جند العناية به يف �أنظمة االقت�صاد
ويف هذا احلديث يتجلى ً
الأخرى وهو �سد حاجة الأ�سرة ولي�س الفرد (والأ�سرة خلية مهمة يف ن�سيج املجتمع)،
وهذا الق�صد مبجرده تعبد هلل ينال به العبد ثوابه.
5 .5وهناك مرتبة �أعلى من املرتبة ال�سابقة مع حتقيق تلك املرتبة وهي حني يهدف
ال�سلوك املايل �إىل ق�صد ال�صدقة والرب .ويف هذا ن�صو�ص كثرية منها :
ِيل اللهّ ِ
ين يُن ِفقُونَ �أَ ْم َوالَ ُه ْم فيِ َ�سب ِ
�آيات الإنفاق وهي كثرية كقوله تعاىلَّ }:مثَلُ ا َّل ِذ َك ََم َث ِل َح َّب ٍة �أَ َنب َت ْت َ�س ْب َع َ�س َنابِلَ فيِ ك ُِّل ُ�س ُنب َل ٍة ِّمئَ ُة َح َّب ٍة َواللهّ ُ يُ َ�ض ِاع ُف لمِ َن يَ�شَ اء َواللهّ ُ
يم{ (� )261سورة البقرة  ،والآيات التي بعدها .
َو ِا�س ٌع َع ِل ٌ
ِين َع َلى َما �أَ َ�صابَ ُه ْم َوالمْ ُ ِق ِيمي
ين �إِذَا ُذ ِك َر اللهَّ ُ َو ِج َل ْت ُق ُلوبُ ُه ْم َو َّ
ال�صا ِبر َ
وقوله}:ا َّل ِذ َال�صلاَ ِة َو مِمَّا َر َز ْق َنا ُه ْم يُن ِفقُونَ { (� )35سورة احلـج
َّ
ال�صلاَ َة َو�أَن َفقُوا مِمَّا َر َز ْق َنا ُه ْم ِ�س ًّرا
اب اللهَّ ِ َو�أَقَا ُموا َّ
وقوله تعاىل�}:إِنَّ ا َّل ِذ َين يَ ْت ُلونَ ِك َت َ
 -1البخاري ( )1932م�سلم (. )1727
 -2م�سلم (. )1660
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ور{ (� )29سورة فاطر
َو َعلاَ ِنيَ ًة يَ ْر ُجونَ جِ َت َار ًة َّلن ت َ ُب َ

ومنها حديث �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه� :أن نا�ساً من �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليهو�سلم قالوا للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم" :يا ر�سول اهلل ذهب �أهل الدثور بالأجور
ي�صلون كما ن�صلي وي�صومون كما ن�صوم ويت�صدقون بف�ضول �أموالهم ...
()1
احلديث
ومعنى �أهل الدثور �أي �أهل الأموال  ،ففي هذا احلديث دليل ظاهر �أن الإ�سالم
يجعل االقت�صاد من �أعظم �أبواب التعبد حني يق�صد �أرباب الأموال بهذا االقت�صاد
ال�صدقة  ،وهذا ما مل ترتقِ �إليه جميع �أنظمة االقت�صاد  ،وال مراء �أن ال�صدقة ( التربع
باملال ) للفقراء واملحتاجني ،طريق خمت�صر لتحقيق الغاية من االقت�صاد وهي �سد حاجة
املجتمع .
بل �إن ق�صد ال�صدقة ال نت�صوره يف ال�سلوك املايل الإ�سالمي مقرتن ًا باملقا�صد
ال�سابقة فح�سب ؛ بل رمبا كان ق�صد ًا م�ستق ًال مبعنى �أن يقدم امل�سلم جهده وعمله
وممار�سته االقت�صادية لق�صد ال�صدقة فقط  ،وهذه مثالية عالية جد ًا مل ت�صل �إليها
الأنظمة الأخرى( ،)2ولكنها متحققة يف الإ�سالم كما يف ال�صحيحني  :عن �أبي م�سعود
الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه قال  :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا �أمرنا بال�صدقة
انطلق �أحدنا �إىل ال�سوق فيحامل في�صيب املد و�إن لبع�ضهم ملائة �ألف  .ويف رواية :قال
كنا نحامل على ظهورنا (.)3
وكما جاء يف و�صف بع�ض طلبة العلم على عهد النبي  الذين ختم اهلل لهم
بال�شهادة  :فعن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال جاء نا�س �إىل النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم فقالوا � :أن ابعث معنا رجاال يعلمونا القر�آن وال�سنة ،فبعث �إليهم �سبعني رجال
من الأن�صار يقال لهم القراء فيهم خايل حرام  ،يقرءون القر�آن ويتدار�سون بالليل
يتعلمون  ،وكانوا بالنهار يجيئون باملاء في�ضعونه يف امل�سجد ،ويحتطبون فيبيعونه
 -1م�سلم (. )1674
 -2نعم فلي�س يف قامو�س االقت�صاد �أن تكون الغاية من �أي ن�شاط فيه �سوى ما يعود على ال�شخ�ص بالدرجة الأوىل بل والوحيدة،
ولهذا فرفاهية ال�شخ�ص ذاته هي غاية االقت�صاد مبعناه املادي  ،انظر مث ًال علم االقت�صاد لـ بارثا دا�سكوبتا �ص. 216
 -3البخاري (  )1327م�سلم (. )1692
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وي�شرتون به الطعام لأهل ال�صفة وللفقراء  ..احلديث .

()1

القراء كانت لهم ممار�سات اقت�صادية لأجل ال�صدقة على الفقراء ( ك�أهل
فه�ؤالء ّ
ال�صفة وغريهم ) .
�أثر ذلك يف الفرد واملجتمع:
باحلد الأدنى منه ف�إن ذلك �سينعك�س على
لو حتقق التعبد يف ال�سلوك املايل ولو ّ
�أداء هذا االقت�صاد والذي لن يكون له نظري يف العامل حيث �سيحقق ق�صد التعبد
�أهدافاً نبيلة جليلة.
فمن �أهمها الرقابة الذاتية ,فاالقت�صاد الر�أ�سمايل مث ًال حتى و�إن كانت لديه
قوانني ت�شرتك مع الإ�سالم يف منع بع�ض املعامالت املف�سدة لل�سوق؛ �إال �أن الرقابة هي
للقانون وقوته و�سلطته بخالف امل�سلم فالأ�صل فيه الرقابة الذاتية لأن العقوبة يف جتاوز
القانون الإ�سالمي عقوبتان �أخروية ودنيوية ،لذا فالرقابة �إذاً رقابتان .
التعبد احلر�ص على معرفة �ضوابط االقت�صاد لكل من ميار�س ن�شاطاً
كما يحقق ّ
اقت�صادياً حتى ال يقع يف املحرم ,وهذا الدافع لي�س له نظري يف االقت�صادات الأخرى.
()2
وقد قال عمر ر�ضي اهلل عنه قدمياً :ال يبع يف �سوقنا �إال من تفقه يف الدين.
ومع �ضعف تطبيق الإ�سالم يف الوقت احلا�ضر �إال �أن هذا املعنى له ح�ضور كبري
يف�سر اجتاه كثري من البنوك �إىل ت�شكيل
يف واقع عامة امل�سلمني الآن وهلل احلمد وهذا ما ّ
يف�سر كرثة
هيئات �شرعية ,لعدم ثقة النا�س �إال فيما ي�صدر عن �أهل العلم ال�شرعي ,كما ّ
�أ�سئلة النا�س وفتاواهم يف م�سائل املعامالت املالية التي هي جزء من ال�سلوك املايل.
ويتبع هذا العن�صر ا�ست�شعار �أثر الطاعة يف الرزق
وقد جاء يف القر�آن وال�سنة ما ي�ؤكد هذا املعنى كقوله تعاىلَ }:ويَا ق َْو ِم ْا�س َت ْغ ِف ُرو ْا
ال�س َماء َع َل ْي ُكم ِّم ْد َرا ًرا َويَ ِز ْدك ُْم ق َُّو ًة �إِلىَ ق َُّو ِت ُك ْم َو َال ت َ َت َو َّل ْو ْا
َربَّ ُك ْم ث َُّم تُوبُو ْا �إِلَ ْي ِه يُ ْر ِ�س ِل َّ
ني{ (� )52سورة هود
مرِ ِم َ
جُ ْ
 -1البخاري (  )946م�سلم (. )3522
�	-2أخرجه الرتمذي ( )487وقال  :هذا حديث ح�سن غريب وقال الألباين يف �صحيح الرتمذي ( :)404ح�سن الإ�سناد.
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وقوله َ }:و َمن يَ َّتقِ اللهَّ َ يَ ْج َعل َّل ُه خَ ْ
م َر ًجا َويَ ْر ُز ْق ُه ِم ْن َح ْي ُث اَل يَ ْح َت ِ�س ُب{ ()2
�سورة الطالق
ومن ال�سنة :حديث �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال � :سمعت ر�سول اهلل �صلى
()1
اهلل عليه و�سلم يقول  :من �سره �أن يب�سط له يف رزقه �أو ين�س�أ له يف �أثره فلي�صل رحمه

وهذا املعنى وهو ربط التقوى والطاعة بالرزق ي�شجع على ال�سلوك املايل النبيل
بعيداً عن اجل�شع والطمع وتعدي حدود اهلل.

املبحث الثاين
اعتقاد �أن اهلل وحده هو اخلالق وهو املنفرد باحلكم �سبحانه
منها:

�إن هذا االعتقاد العظيم الذي هو من �أعظم معاين الإميان جاء يف �آيات كثرية ،

قوله �سبحانهَ }:ذ ِل ُك ُم اللهَّ ُ َر ُّب ُك ْم َخا ِل ُق ك ُِّل �شَ ْي ٍء اَّل �إِلَ َه �إ اَِّل ُه َو َف�أَنَّى تُ�ؤْ َف ُكونَ { ()62�سورة غافر
وقوله �}:إ ِِن الحْ ُ ْك ُم �إِ َّال للِهّ ِ �أَ َم َر �أَ َّال ت َ ْع ُب ُدو ْا �إِ َّال �إ َِّيا ُه{ (� )40سورة يو�سفوقولهَ }:ف َال َو َربِّ َك َال يُ�ؤْ ِم ُنونَ َح َّت َى يُ َح ِّك ُم َوك ِف َيما �شَ َج َر بَ ْي َن ُه ْم ث َُّم َال يَ ِج ُدو ْا فيِ
�أَنف ُِ�سه ِْم َح َر ًجا مِّمَّا ق ََ�ض ْي َت َويُ َ�س ِّل ُمو ْا ت َ ْ�س ِلي ًما{ (� )65سورة الن�ساء
وقوله َ }:و َمن مَّ ْل يَ ْح ُكم بمِ َا �أَن َز َل اللهّ ُ َف�أُ ْولَ ِئ َك ُه ُم ا ْل َكا ِف ُرونَ { (� )44سورة املائدة
ل يَ ْح ُكم بمِ َا �أن َز َل اللهّ ُ َف�أُ ْولَ ِئ َك ُه ُم َّ
وقوله َ }:و َمن مَّ ْالظالمِ ُونَ { (� )45سورة املائدة
ل يَ ْح ُكم بمِ َا �أَن َز َل اللهّ ُ َف�أُ ْولَ ِئ َك ُه ُم ا ْلف ِ
وقوله َ }:و َمن مَّ َْا�سقُونَ { (� )47سورة املائدة
وجاء يف ال�سنة هذا املعنى كثري ًا

ففي �صحيح البخاري :باب قول اهلل} :هو اهلل اخلالق البارئ امل�صور{ ثم �ساق
ب�سنده عن �أبي �سعيد اخلدري ،يف غزوة بني امل�صطلق  ..احلديث  ،وفيه " :ف�إن اهلل
 -1البخاري (  )2067م�سلم (. )2557
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قد كتب من هو خالق �إىل يوم القيامة"  ،ويف لفظ" :لي�ست نف�س خملوقة �إال اهلل
()1
خالقها"
وجاء يف �سنن �أبي داود عن َها ِنئِ ْب ِن يَ ِز َيد ،عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
()2
قال�" :إن اهلل هو احلكم ،و�إليه احلكم  ...احلديث"
�أثره يف الفرد واملجتمع :
1 )1املرجعية العليا املوحدة والثابتة يف الت�شريع املايل.
2 )2حتكيم ما �أنزل اهلل تعاىل كما �أوجبته الآيات  ،وكما هو مقت�ضى االعتقاد ب�أن اهلل
�سبحانه خالق اخللق يقت�ضي الأخذ بالت�شريع الإ�سالمي يف االقت�صاد  ،ومن �أخذ
به حقاً و�صدقاً متبعاً املنهج ال�صحيح بربط القواعد ال�شرعية مب�ستجدات الواقع
املايل واالقت�صادي بفقه �شمويل فل�سوف يبني اقت�صاداً متميزاً .
3 )3عدم خ�ضوع هذا النظام املف�صلي يف حياة الأمم �إىل اجتهادات ب�شرية قد تكون
واقعة حتت ت�أثري معني �أو رغبات خا�صة� ،أو تفتقد ال�شمولية والنظرة امل�ستقبلية
لق�صور الب�شر مهما بلغ اجتهادهم ،وهذا ما حدث يف بع�ض الأزمات املالية حيث
ات�ضح �أن جملة من الأنظمة يف االقت�صاد الر�أ�سمايل كانت تخدم فئة معينة �أو
كانت تراعي جانباً من االقت�صاد مهملة جوانب �أخرى.
ففي افتتاحية جملة "ت�شالينجز" ،كتب "بوفي�س فان�سون" رئي�س حتريرها مو�ضوعا
بعنوان (البابا �أو القر�آن) قال فيه�" :أظن �أننا بحاجة �أكرث يف هذه الأزمة �إىل قراءة القر�آن
بدال من الإجنيل لفهم ما يحدث بنا ومب�صارفنا لأنه لو حاول القائمون على م�صارفنا
احرتام ما ورد يف القر�آن من تعاليم و�أحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث
()3
و�أزمات وما و�صل بنا احلال �إىل هذا الو�ضع املزري؛ لأن النقود ال تلد النقود".

 -1البخاري (.)7409
� -2سنن �أبي داود (� .)4955سنن الن�سائي ( ، )5387و�صححه الألباين يف �إرواء الغليل ( ، )237 /8ويف �صحيح الأدب املفرد
�ص  ، 302وقال الأرنا�ؤوط يف حتقيق �سنن �أبي داود �:إ�سناده جيد ،يزيد بن املقدام �صدوق ،روى له �أبو داود والن�سائي وابن
ماجه ،وباقي رجاله ثقات.
 -3موقع اجلزيرة نت .
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املبحث الثالث

الإميان ب�أن اهلل هو الرزاق وحده
�إن هذا االعتقاد ( �أن اهلل هو الرزاق وحده ) �أ�صل من �أ�صول عقيدة امل�سلم ،و�أدلته
كثرية منها:
ني{ (� )58سورة الذاريات
الر َّزاقُ ُذو ا ْلق َُّو ِة المْ َ ِت ُ
1 .1قوله تعاىل �} :إِنَّ اللهَّ َ ُه َو َّ
2 .2وقوله َ }:و�أَنَّ ُه ُه َو �أَغْ َنى َو َ�أ ْق َنى{ (� )48سورة النجم
3 .3وقوله }:اللهَّ ُ ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم ث َُّم َر َز َق ُك ْم ث َُّم يمُ ِي ُت ُك ْم ث َُّم يُ ْحيِي ُك ْم َهلْ ِمن �شُ َركَا ِئ ُكم َّمن
يَ ْف َعلُ ِمن َذ ِل ُكم ِّمن �شَ ْي ٍء ُ�س ْب َحانَ ُه َوت َ َعالىَ َع َّما يُ�شْ رِ كُونَ { (� )40سورة الروم
وبني اهلل يف �آيات �أخرى �أنه هو الذي يعطي ومينع كما يف قوله تعاىل :
}4 .4ق ُِل ال َّل ُه َّم َما ِل َك المْ ُ ْل ِك تُ�ؤْ ِتي المْ ُ ْل َك َمن تَ�شَ اء َوت َ ِنز ُع المْ ُ ْل َك مِمَّن تَ�شَ اء َوتُ ِع ُّز َمن تَ�شَ اء
َوتُ ِذ ُّل َمن تَ�شَ اء بِيَ ِد َك الخْ َيرْ ُ �إِنَّ َك َع َل َى ك ُِّل �شَ ْي ٍء ق َِد ٌير{ (� )26سورة �آل عمران
5 .5وقوله َ }:ولَ ْو �أَنَّ �أَ ْهلَ ا ْلق َُرى �آ َم ُنو ْا َواتَّقَو ْا لَ َف َت ْح َنا َع َل ْيهِم بَ َرك ٍ
ال�س َماء َوالأَ ْر ِ�ض
َات ِّم َن َّ
َولَ ِكن ك ََّذبُو ْا َف�أَ َخ ْذنَا ُهم بمِ َا كَانُو ْا يَ ْك ِ�س ُبونَ { (� )96سورة الأعراف
6 .6و�أنكر اهلل على من يعتقد �أن الرزق قد يق�سمه الب�شر فقال �} :أَ ُه ْم يَ ْق ِ�س ُمونَ َر ْح َم َة
الد ْنيَا َو َرف َْع َنا بَ ْع َ�ض ُه ْم ف َْوقَ بَ ْع ٍ�ض
َربِّ َك نَ ْح ُن ق ََ�س ْم َنا بَ ْي َن ُهم َّم ِعي�شَ َت ُه ْم فيِ الحْ َيَ ِاة ُّ
َد َر َج ٍ
ات ِليَ َّت ِخ َذ بَ ْع ُ�ض ُهم بَ ْع ً�ضا ُ�س ْخرِ ًّيا َو َر ْح َم ُت َربِّ َك َخيرْ ٌ مِّمَّا يَ ْج َم ُعونَ { ()32
�سورة الزخرف
7 .7وقال َ }:واللهّ ُ ف ََّ�ضلَ بَ ْع َ�ض ُك ْم َع َلى بَ ْع ٍ�ض فيِ ا ْل ِّر ْز ِق{ (� )71سورة النحل
ويف ال�سنة �أي�ض ًا عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه  ،قال :قال النا�س  :يا ر�سول اهلل ،غال
ال�سعر ف�سعر لنا ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�" :إن اهلل هو امل�سعر القاب�ض
البا�سط الرازق ،و�إين لأرجو �أن �ألقى اهلل ولي�س �أحد منكم يطالبني مبظلمة يف دم وال
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()1

�أثره يف الفرد واملجتمع ويف حماية ال�سلوك املايل:
قال ال�سعدي رحمه اهلل" :من �أ�سمائه تعاىل :الرب الوهاب الكرمي الذي �شمل
الكائنات ب�أ�سرها بربه ،وهباته ،وكرمه ،فهو موىل اجلميل ،ودائم الإح�سان ،ووا�سع
املواهب ،و�صفه الرب و�آثار هذا الو�صف جميع النعم الظاهرة ،والباطنة ،فال ي�ستغني
خملوق عن �إح�سانه وبره طرفة عني ،وتدل هذه الأ�سماء على �سعة رحمته ،ومواهبه
التي عم بها جميع الوجود بح�سب ما تقت�ضيه حكمته .و�إح�سانه عام وخا�ص:
}ربَّ َنا َو ِ�س ْع َت كُلَّ �شَ ْي ٍء َر ْح َم ًة َو ِع ْلماً{(� )7سورة غافر
فالعام املذكور يف قولهَ :
وقوله َ }:و َر ْح َم ِتي َو ِ�س َع ْت كُلَّ �شَ ْيء{ (� )156سورة الأعراف.
ين يَ َّتقُونَ َويُ ْ�ؤتُونَ
واخلا�ص :رحمته ونعمه على املتقني حيث قال} :ف ََ�س�أَكْ ُت ُب َها ِل َّل ِذ َ
الر ُ�س َ
ول ال َّنب َِّي الأُ ِّم َّي{ (� )156سورة
َّ
ين ُه ْم ِب�آيا ِت َنا يُ�ؤْ ِم ُنونَ ا َّل ِذ َ
الزكَا َة َوا َّل ِذ َ
ين يَ َّت ِب ُعونَ َّ
()2
الأعراف ".
�إن الت�أمل العميق لهذا الأ�سا�س مع ت�صور ما يقوم عليه االقت�صاد املادي (الر�أ�سمايل
وغريه) �ستتجلى من خالله تلك العالقة والتي ت�شمل احلماية من الأزمات.
فاالقت�صاد املادي يقوم على �أ�سا�س العالقة املادية البحتة يف احل�صول على الرثوة,
وهذا بدوره �سيقطع االعتبار لأية �أخالقيات يف ال�سوق؛ بل �سيتحول ال�سوق �إىل غابة
ي�أكل فيها القوي ال�ضعيف وهذا ما يحدث يف بع�ض احلاالت.
�أما حينما يقوم االقت�صاد على �أ�سا�س �أن الرثوة رزق من اهلل تعاىل  ،وهو الرزاق
وحده وهو الرب الوهاب الكرمي �سبحانه ؛فال �شك يف انعكا�س ذلك على التعلق باهلل
�سبحانه �أثناء ال�سلوك املايل (و�إن اختلفت درجات هذا التعلق) ومن ثم مراعاة
� -1سنن �أبي داود (� ، )3451سنن الرتمذي (�، )1361سنن ابن ماجه (، )2200م�سند �أحمد (. )14057
قال يف جممع الزوائد ( : )99 /4رواه �أحمد ،والطرباين يف الأو�سط ،ورجال الطرباين رجال ال�صحيح .وقال حمققو
امل�سند (�: )445 /21إ�سناده �صحيح على �شرط م�سلم ،رجاله ثقات رجال ال�شيخني غري حماد بن �سلمة ،فمن رجال م�سلم،
وذكروا له جملة �شواهد  ،و�صححه الألباين يف �صحيح اجلامع ( )377 /1وغريه  ،والأرنا�ؤوط يف حتقيق �سنن �أبي داود
()322 /5
 -2تف�سري �أ�سماء اهلل احل�سنى لل�سعدي �ص  173بت�صرف  ،وانظر تف�سري �أ�سماء اهلل احل�سنى للزجاج �ص .61
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احلالل واحلرام ,كما �أن هذا االعتقاد (�أن اهلل هو الرزاق الرب الوهاب الكرمي) لن
يجعل للو�سائل املادية ال�سببية العظمى فيتهالك النا�س عليها ,بل �سي�أخذ بها امل�سلم برفق
ونظرة معتدلة.
ويف احلديث ال�سابق (�إن اهلل هو امل�س ّعر ) تتجلى فل�سفة الإ�سالم االقت�صادية حيث
تقوم على حرية ال�سوق وعدم التدخل فيه بعد �إر�ساء قواعد العدالة وال�ضبط والتي
منها حترمي الربا والغ�ش والغرر والتدلي�س واالحتكار .
ولذا فحني تطبق هذه القواعد فلي�س ثم حاجة للت�سعري  ،ويف هذا املعنى جند
البيهقي يف ال�سنن الكربى ذكر باب ا ِال ْح ِت َكار عقب باب الت�سعري .
وكما �أ�شرت ف�إن ال�سوق احلر ي�ضبط نف�سه بنف�سه كما يطلق عليه االقت�صاديون
(جهاز الثمن ) �أو (العر�ض والطلب) .
وقد يظن البع�ض �أن الت�سعري مينع اجل�شع وهو احلل الأمثل لغالء الأ�سعار ،وهذا
قد يبدو لأول وهلة ؛ لكنه غري �صحيح حني ندرك م�آالته .
فالت�سعري معناه و�ضع حد معني لبيع ال�سلعة مهما كان ثمن ال�شراء وبالتايل ف�إن
التاجر حني ي�شعر �أن هام�ش الربح قد �ضاق �ست�ضعف احلوافز لديه بتوفري ال�سلعة حتى
يقل العر�ض ويتزايد الطلب وهذا بدوره �سيعيد ارتفاع الأ�سعار تلقائيا ولو يف ال�سوق
ال�سوداء �أو يت�ضرر النا�س بندرة وجود ال�سلعة .
و�أما حني يبقى ال�سوق حرا فهذا �أحرى يف امل�آل يف توفر ال�سلعة ب�سعرها الواقعي
ولكن ب�شرط مهم جدا وهو تطبيق �ضوابط ال�سوق ومن �أهمها – فيما له �صلة مبا�شرة
بالأ�سعار -منع االحتكار بجميع �أ�شكاله وعلى جميع امل�ستويات  ..على م�ستوى جتارة
اجلملة والتجزئة وعلى م�ستوى امل�ستوردين الكبار واملوزعني ال�صغار  ،ف�أنكى ما يف�سد
التوازن االقت�صادي هو االحتكار.

44

اخل�صائ�ص الإميانية لل�سلوك املايل يف القر�آن وال�سنة

املبحث الرابع

الإميان بالكتب ال�سماوية والر�سل عليهم ال�سالم واملالئكة الكرام
ال يخفى على كل م�سلم �أن تلك من �أركان الإميان كما يف احلديث امل�شهور
واملعروف بحديث جربيل عليه ال�سالم حيث فيه " :الإِميَانُ �أَنْ تُ�ؤْ ِم َن ِباللهَّ ِ َو َم َال ِئ َك ِت ِه
َو ِب ِلقَا ِئ ِه َو ُر ُ�س ِل ِه َوتُ�ؤْ ِم َن بِا ْل َب ْع ِث ال ِآخر" (.)1
والإميان باهلل �إذا �أطلق �شمل هذه الأركان؛ ولذا جند القر�آن الكرمي يقت�صر يف كثري
من املوا�ضع على الإميان باهلل والإميان باليوم الآخر ،كما �سي�أتي يف املبحث اخلام�س،
وذلك ملا قدمته.)2( .
ولكن �س�أو�ضح هنا العالقة بني هذه الأركان وبني ال�سلوك املايل يف الإ�سالم،
وذلك �أن امل�ؤمن بهذه الأركان �سينعك�س �إميانه على ممار�سته املالية على م�ستوى الفرد
واجلماعة والدولة.
فمث ًال الإميان بالر�سل عليهم ال�سالم يقت�ضي طاعتهم كما يف قوله تعاىلَ }:م ْن
اع اللهَّ َ{ (� )80سورة الن�ساء ،وقوله } :قُلْ �إِنْ ُك ْن ُت ْم حُ ِت ُّبونَ اللهَّ َ
الر ُ�س َ
ول َفق َْد �أَ َط َ
يُ ِط ِع َّ
فَاتَّ ِب ُعونيِ يُ ْحب ِْب ُك ُم اللهَّ ُ َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ُذنُوبَ ُك ْم{ (� )31سورة �آل عمران .
وال �شك �أن ال�سنة النبوية ال�شريفة قد جاءت بالتف�صيل يف �ضوابط ال�سلوك املايل
و�أحكامه و�آدابه  ،فهذا الأ�سا�س الإمياين يحمل �صاحبه على تقفّي تلك القوانني املبثوثة
يف ال�سنة والتم�سك بها .
وكذا الإميان بالكتب املنزلة يقت�ضي اتباع املحكم منها غري املن�سوخ  ،وقد �أجمع
امل�سلمون على �أن القر�آن الكرمي نا�سخ للكتب ال�سماوية ال�سابقة كما يف قوله تعاىل :
اب َو ُم َه ْي ِم ًنا َع َل ْي ِه{ ()48
اب ِبالحْ َ ِّق ُم َ�ص ِّد ًقا لمِ َا بَينْ َ يَ َد ْي ِه ِم َن ا ْل ِك َت ِ
} َو�أَ ْن َز ْل َنا �إِلَ ْي َك ا ْل ِك َت َ
�سورة املائدة .
ولكن هناك �أ�صول و�أحكام اتفقت عليها الكتب ال�سماوية يزيد ذلك من �أهميتها
�	-1أخرجه البخاري (، )4777وم�سلم (.)106
 -2قال ابن منده يف الإميان ( :)116 / 1ذكر ما يدل على �أن الإميان الذي �أمر اهلل عز وجل عباده �أن يعتقدوه ،ما �س�أل جربيل
عليه ال�سالم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ليتعلم �أ�صحابه �أمر دينهم ،ثم �ساق احلديث .
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والعناية بها والدعوة �إليها وال �سيما يف خماطبة الآخرين  ،كاتفاق تلك الكتب على
حترمي الربا .)1( .
و�أما الإميان باملالئكة عليهم ال�سالم فيقت�ضي الإميان مبا وكل اهلل �إليهم من الأعمال
يب
ككتابة احل�سنات وال�سيئات كما يف قوله �سبحانه َ }:ما يَ ْل ِف ُظ ِم ْن ق َْو ٍل �إ اَِّل لَ َد ْي ِه َر ِق ٌ
َع ِتي ٌد{ (� )18سورة ق.
وال �شك يف �أثر ذلك يف مراقبة اهلل �سبحانه وحتري �ضوابط االقت�صاد .

املبحث اخلام�س
الإميان باليوم الآخر و�أن الغاية العظمى هي الآخرة
الإميان باليوم الآخر من �أركان الإميان  ،وقد قرن اهلل الإميان به بالإميان باليوم الآخر
يف كثري من الآيات  ،وذلك لعظم �ش�أنه و�أثره على العبد  ،ولأنه من �أعظم الفوارق
بني امل�ؤمن والكافر (: )2
ني َم ْن �آ َم َن ِباللهَّ ِ
ال�صا ِب ِئ َ
ين َها ُدو ْا َوال َّن َ�ص َارى َو َّ
ين �آ َم ُنو ْا َوا َّل ِذ َ
قال �سبحانه �} :إِنَّ ا َّل ِذ ََوا ْليَ ْو ِم ال ِآخرِ � )62( {...سورة البقرة
وقال جل وعال َ }:و َماذَا َع َل ْيه ِْم لَ ْو �آ َم ُنو ْا ِباللهّ ِ َوا ْليَ ْو ِم ال ِآخ ِر � )39( {..سورةالن�ساء
وقال  ..} :ك ََم ْن �آ َم َن ِباللهّ ِ َوا ْليَ ْو ِم ال ِآخ ِر � )19( {..سورة التوبةين َال يُ�ؤْ ِم ُنونَ ِباللهّ ِ َو َال بِا ْليَ ْو ِم ال ِآخ ِر � )29( {..سورة التوبة
وقال } :قَا ِت ُلو ْا ا َّل ِذ َ}ل جَ ِت ُد ق َْو ًما يُ ْ�ؤ ِم ُنونَ بِا للهَّ ِ َو ا ْليَ ْو ِم ْال ِآخ ِر يُ َو ا ُّد ونَ َم ْن َحا َّد ا للهَّ َ
وقال  :اََو َر ُ�سو لَ ُه � )22( {...سورة املجادلة والآيات يف هذا املعنى كثرية.
ومن الأدلة على �أن الغاية العظمى هي الآخرة :
ِيد َح ْر َث
قوله �سبحانه َ } :من كَانَ يُرِ ُيد َح ْر َث ْال ِآخ َر ِة نَ ِز ْد لَ ُه فيِ َح ْر ِث ِه َو َمن كَانَ يُر ُ -1انظر يف اتفاق ال�شرائع على حترمي الربا على �سبيل املثال  :حترمي الربا تنظيم اقت�صادي ملحمد �أبو زهرة �ص . 21
 -2قال ابن منده يف كتابه الإميان (:)133 / 1ذكر ما يدل على �أن من الإميان �أن ي�ؤمن بالبعث بعد املوت .
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الد ْنيَا نُ�ؤ ِت ِه ِم ْن َها َو َما لَ ُه فيِ ْال ِآخ َر ِة ِمن نَّ ِ�ص ٍ
يب{ (� )20سورة ال�شورى
ُّ
وقوله َ }:و ْاب َت ِغ ِف َيما �آتَ َالد ْنيَا{ ()77
اك اللهَّ ُ َّ
ن�س نَ ِ�ص َيب َك ِم َن ُّ
الد َار ْال ِآخ َر َة َو اَل ت َ َ
�سورة الق�ص�ص
الد ْنيَا َوزِ ي َن ُت َها َو َما ِع َند اللهَّ ِ َخيرْ ٌ َو�أَ ْبقَى
اع الحْ َيَ ِاة ُّ
وقوله َ }:و َما �أُو ِتي ُتم ِّمن �شَ ْي ٍء ف ََم َت ُ�أَ َفلاَ تَ ْع ِق ُلونَ { (� )60سورة الق�ص�ص .
حديث �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:"من كانت الآخرة همه جعل اهلل غناه يف قلبه وجمع له �شمله و�أتته الدنيا وهي
راغمة  ،ومن كانت الدنيا همه جعل اهلل فقره بني عينيه وفرق عليه �شمله ومل ي�أته
()1
من الدنيا �إال ما قدر له "
التوازن بني الدنيا والآخرة :
نعم جاءت �آيات يف طلب ح�سن الدنيا والآخرة ولكن ال يعني هذا اعتبار الدنياغاية ب�إزاء الآخرة ؛بل تبقى الغاية العظمى هي الآخرة .
}:و ِم ْن ُهم َّمن يَق ُ
قال اهلل �سبحانه ِالد ْنيَا َح َ�س َن ًة وَفيِ ال ِآخ َر ِة َح َ�س َن ًة
ُول َربَّ َنا �آ ِت َنا فيِ ُّ
اب ال َّنارِ { (� )201سورة البقرة
َو ِق َنا َع َذ َ
الد ْنيَا َح َ�س َن ًة وَفيِ ال ِآخ َر ِة{ (� )156سورة
وقال �سبحانه َ } :واكْ ُت ْب لَ َنا فيِ َه ِذ ِه ُّالأعراف
ني{ (� )122سورة
ال�صالحِ ِ َ
وقال َ }:و�آت َ ْي َنا ُه فيِ ا ْل ُّد ْنيَا َح َ�س َن ًة َو�إِنَّ ُه فيِ ال ِآخ َر ِة لمَ ِ َن َّالنحل
اب ال ِآخ َر ِة{ (� )148سورة �آل عمران
الد ْنيَا َو ُح ْ�س َن ث ََو ِ
اب ُّ
وقال َ }:ف�آتَا ُه ُم اللهّ ُ ث ََو َوعن �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال  ":كان �أكرث دعاء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم اللهم()2
ربنا �آتنا يف الدنيا ح�سنة ويف الآخرة ح�سنة وقنا عذاب النار"
 -1الرتمذي ( . )2389و�صححه الألباين يف �سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة برقم ( ، )404ويف �صحيح اجلامع (. ) 6510
 -2البخاري ( )5910م�سلم (. )4853
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وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال  ":كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقولاللهم �أ�صلح يل ديني الذي هو ع�صمة �أمري ،و�أ�صلح يل دنياي التي فيها معا�شي،
و�أ�صلح يل �آخرتي التي فيها معادي ،واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري واجعل
()1
املوت راحة يل من كل �شر"
�أثره على ال�سلوك املايل يف الفرد واملجتمع:

 1 )1لو افرت�ضنا جمتمعاً كل �أفراده على هذا االعتقاد  ،وينطلقون يف معامالتهم منه
فل�سوف تتال�شى كثري من التجاوزات التي هي من �آفات االقت�صاد ومعوقاته وهي
من �أ�سباب انهيارات الأ�سواق املالية كالنج�ش  ،والغ�ش  ،والتدلي�س  ،والربا ،
والقمار  ،وغريها .
 2 )2من كان همه الآخرة وهي الأ�صل فلن يكون حر�صه على الدنيا كحر�صه على
الآخرة وال �شك يف الأثر العظيم لذلك.
 3 )3هذا االعتقاد وال�شعور يحمل �صاحبه على �أداء الواجب يف املال كالزكاة
والنفقات الواجبة وغريها ؛ بل وعلى امل�سارعة يف الرب والإح�سان .
 4 )4التوازن يف ال�سلوك االقت�صادي بني االنقطاع عن الدنيا واالنغما�س فيها كما دلت
عليه الن�صو�ص .
ومن �آثار هذا اجلانب الإمياين عدم احلر�ص على املال واال�ست�شراف له
كما جاء مبثوثاً يف الكتاب وال�سنة :
الدنيَا
قال جل �ش�أنه َ }:و اَل تمَ َُّدنَّ َع ْي َن ْي َك �إِلىَ َما َم َّت ْع َنا ِب ِه �أَ ْز َو ًاجا ِّم ْن ُه ْم َز ْه َر َة الحْ َيَ ِاة ُِّل َن ْف ِت َن ُه ْم ِفي ِه َورِ ْزقُ َربِّ َك َخيرْ ٌ َو�أَ ْبقَى{ (� )131سورة طـه
وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال ":تع�س عبد()2
الدينار والدرهم والقطيفة واخلمي�صة � ،إن �أعطي ر�ضي و�إن مل يعط مل ير�ض"
 -1م�سلم (. )4897
 -2البخاري ( ، )2673القطيفة :بفتح القاف وك�سر الطاء :دثار خممل ،واجلمع قطائف وقطف  ،وهو الثوب الذي له خمل �أي:
�أهداب  ،واخلمي�صة بفتح اخلاء املعجمة وك�سر امليم :ك�ساء �أ�سود مربع له علمان  ،ومعنى احلديث ذم التعلق بالدنيا ون�سيان
الآخرة ولذا �سماه عبداً  .انظر عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري (. )171 / 14
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وعن �أبي �سعيد اخلدري عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال �" :إن الدنياحلوة خ�ضرة و�إن اهلل م�ستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا
()1
الن�ساء"...
وعن حكيم بن حزام قال �" :س�ألت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ف�أعطاين  ،ثم �س�ألتهف�أعطاين  ،ثم �س�ألته ف�أعطاين  ،ثم قال �":إن هذا املال خ�ضرة حلوة  ،فمن �أخذه
بطيب نف�س بورك له فيه ،ومن �أخذه ب�إ�شراف نف�س مل يبارك له فيه ،وكان كالذي
()2
ي�أكل وال ي�شبع ،واليد العليا خري من اليد ال�سفلى"
وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال � :سمعت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يقول ":لو كان البن �آدم واديان من مال البتغى ثالثا ،وال ميلأ جوف ابن �آدم �إال الرتاب ،
()3
ويتوب اهلل على من تاب"
وعن عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال � :سمعت عمر ر�ضي اهلل عنه يقول :كانر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يعطيني العطاء ف�أقول �:أعطه من هو �أفقر �إليه مني،
فقال ":خذه �إذا جاءك من هذا املال �شيء و�أنت غري م�شرف وال �سائل فخذه،
()4
وما ال فال تتبعه نف�سك"
-والآيات والأحاديث يف حتقري �ش�أن الدنيا كثرية جد ًا كقوله تعاىل :

ين يَ َّتقُونَ �أَ َف َال
الد ْنيَا �إِ َّال لَ ِع ٌب َولَ ْه ٌو َولَ َّ
} َو َما الحْ َيَا ُة ُّلد ُار ال ِآخ َر ُة َخيرْ ٌ ِّل َّل ِذ َ
تَ ْع ِق ُلونَ {(� )32سورة الأنعام
ين �آ َم ُنوا اَل تُ ْل ِه ُك ْم �أَ ْم َوالُ ُك ْم َو اَل
ويف التحذير منها  :قوله تعاىل } :يَا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ�أَ ْو اَل ُدك ُْم َعن ِذكْ ِر اللهَّ ِ َو َمن يَ ْف َعلْ َذ ِل َك َف�أُ ْولَ ِئ َك ُه ُم الخْ َ ِا�س ُرونَ { (� )9سورة املنافقون
ولي�س املق�صود من ذلك تقرير الزهد واحلث عليه و�إن كان الزهد رتبة من
رتب الأنبياء وال�صاحلني فجميل �أن نحث عليه ؛ ولكن رمبا يف غري هذا املو�ضع الذي
-1
-2
-3
-4

م�سلم (. )4925
البخاري ( ، )1338م�سلم (.)1717
البخاري ( )5956م�سلم (. )1739
البخاري ( )1380م�سلم (. )1731
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نتناول فيه ال�سلوك املايل واالقت�صادي ب�شكل عام حتى ال يظن من ال يعرف ذلك
�أننا قد نناق�ض �أنف�سنا حني نقرر االقت�صاد مع احلث على الزهد  ،ومع ذلك ف�إن مثل
تلك الن�صو�ص التي �سق ُتها ال تنفك عن ت�شكيل ال�صورة النهائية وال�شاملة لالقت�صاد
الإ�سالمي وفل�سفة الإ�سالم فيه  ،وال يجوز لنا بحال �أن نتناول االقت�صاد ٍ
مبعزل عنها
حتى ال نقع يف الإميان ببع�ض الكتاب وترك بع�ضه.
و�سر ذلك – واهلل �أعلم – �أن الإن�سان لي�س بحاجة �إىل من يح ّثه ويدفعه �إىل
نف�سه
االقت�صاد الذي هو احل�صول على الرثوة وتنميتها فالفطرة تنزع �إليه بل تنازع املر َء ُ
ا�س ُح ُّب ال�شَّ َه َو ِ
ني َوا ْل َق َن ِاط ِري
�إىل التملك كما قال �سبحانه ُ } :ز ِّي َن ِلل َّن ِ
ات ِم َن ال ِّن َ�س ِاء َوا ْل َب ِن َ
الذ َه ِب َوا ْل ِف َّ�ض ِة َوالخْ َ ْي ِل المْ ُ َ�س َّو َم ِة َو ْ أَ
المْ ُ َق ْن َط َر ِة ِم َن َّ
ال ْن َع ِام َوالحْ َ ْر ِث{ �آل عمران(. )14
لذا جاءت الن�صو�ص حمذرة من الدنيا بُغية التوازن مع ذلك الدافع الفطري
الذي قد يحمل �صاحبه على التعدي والظلم  ،فتلك الن�صو�ص يف�سر بع�ضها بع�ضاً ،
واجليل املثايل �أي�ضاً يف�سرها عملياً وهو جيل ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم فقد كان منهم
التجار ؛ بل من الع�شرة املب�شرين باجلنة ك�أبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف
()1
والزبري بن العوام ر�ضي اهلل عنهم .
وقد �ألف بع�ض علماء الإ�سالم طائفة من امل�ؤلفات يف الرتغيب يف التجارة (.)2

 -1انظر:كتاب احلث على التجارة وال�صناعة والعمل لأبي بكر اخلالل �ص ،47ومن غريب ما فيه �ص  40عن �أبي حمزة قال:
�س�ألت �إبراهيم ( �أي النخعي) عن رجل يرتك التجارة ،ويقبل على ال�صالة ،ورجل ي�شتغل بالتجارة �أيهما �أف�ضل؟ قال:
"التاجر الأمني" .واملق�صود بال�صالة هنا –كما ال يخفى� -صالة النافلة.
 -2مثل  :كتاب (االكت�ساب يف الرزق امل�ستطاب ملحمد بن احل�سن ال�شيباين املتوفى 189هـ) ذكره يف كتاب هدية العارفني
�أ�سماء امل�ؤلفني و�آثار امل�صنفني .8/2وكتاب (احلث على التجارة وال�صناعة والعمل لأبي بكر اخلالل احلنبلي املتوفى
311هـ) طبعته دار الب�شائر الإ�سالمية بتحقيق :عبد الفتاح �أبو غدة  ،وكتاب (الربكة يف ف�ضل ال�سعي واحلركة ملحمد بن عبد
الرحمن بن عمر الو�صابي املتوفى 786ه) وهو خمطوط يف مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات اال�سالمية يف اململكة
العربية ال�سعودية ،رقم احلفظ.12542 :
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املبحث ال�ساد�س

االعتقاد ب�شمولية الإ�سالم لكل جماالت احلياة
والت�سليم هلل تعاىل يف كل �شيء
�إن االعتقاد ب�شمولية الإ�سالم لكل جماالت احلياة هو من ركائز الإميان و�أ�صول
اب ِت ْبيَانًا ِّل ُك ِّل �شَ ْي ٍء{ (� )89سورة
االعتقاد  ،قال اهلل �سبحانه َ } :ونَ َّز ْل َنا َع َل ْي َك ا ْل ِك َت َ
()1
النحل  .قال جماهد وغريه  :لكل �شئ �أمروا به �أو نهوا عنه .
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم  " :قد تركتكم على البي�ضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها
بعدي �إال هالك " (. )2
وقال �أبو ذر ر�ضي اهلل عنه" :تركنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وما طائر
يقلب جناحيه يف الهواء� ،إال وهو يذكرنا منه علما"  ،قال :فقال� :صلى اهلل عليه و�سلم:
()3
"ما بقي �شيء يقرب من اجلنة ،ويباعد من النار� ،إال وقد بني لكم"
وملا �سئل �سلمان الفار�سي ر�ضي اهلل عنه  :قد علمكم نبيكم �صلى اهلل عليه و�سلم
كل �شيء حتى اخلراءة ؟! قال�" :أجل  ،لقد نهانا �أن ن�ستقبل القبلة لغائط� ،أو بول� ،أو
�أن ن�ستنجي باليمني� ،أو �أن ن�ستنجي ب�أقل من ثالثة �أحجار� ،أو �أن ن�ستنجي برجيع �أو
()4
بعظم "
فهذه الن�صو�ص تدل على �شمولية هذا الدين لكل جماالت احلياة  ،ومن �أهمها ما
نحن ب�صدده وهو ال�سلوك املايل � ،أو بعبارة �أخرى جمال االقت�صاد .
 -1تف�سري الطربي (. )278 /17
�	-2أخرجه �أحمد ( ، )367 /28وابن ماجه ( )43عن العربا�ض بن �سارية ر�ضي اهلل عنه  ،و�صححه الأرنا�ؤوط يف حتقيق ابن
ماجه  ،والألباين يف ظالل اجلنة (. )19 /1
وله �شاهد عن �أبي الدرداء قال" :خرج ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم علينا فقال" :امي اهلل لأتركنكم على مثل البي�ضاء
ليلها كنهارها �سواء" .فقال �أبو الدرداء� :صدق اهلل ور�سوله فقد تركنا على مثل البي�ضاء� .أخرجه ابن �أبي عا�صم يف ال�سنة
( )26 /1قال الألباين ظالل اجلنة (املطبوع معه ) :حديث �صحيح رجاله ثقات على �ضعف يف �إبراهيم بن �سليمان الأفط�س
وه�شام بن عمار لكنه ينجرب باحلديث الذي بعده.
 -3الطرباين يف املعجم الكبري (، )155 /2( ) 1647و�صححه الألباين يف �سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة (. )416 /4
 -4م�سلم (.)262
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الت�سليم هلل تعاىل يف كل �شيء
ومع االعتقاد ب�شمولية الإ�سالم لكل جماالت احلياة ي�أتي الت�سليم هلل تعاىل يف
عب عنها القر�آن بالإ�سالم
�أحكامه ال�شاملة لكل �شيء ومنها ما يتعلق باالقت�صاد  ،والتي رّ
والت�سليم  ،قال اهلل �سبحانه } :بَ َلى َم ْن �أَ ْ�س َل َم َو ْج َه ُه للِهّ ِ َو ُه َو محُ ْ ِ�س ٌن َف َل ُه �أَ ْج ُر ُه ِع َند َربِّ ِه
َو َال َخ ْو ٌف َع َل ْيه ِْم َو َال ُه ْم يَ ْح َزنُونَ { (� )112سورة البقرة .
وقد ذكر اهلل �سبحانه �إ�سالم الوجه له يف �أكرث من �آية (. )1
ونفى اهلل الإميان �إال بهذا الت�سليم التام فقال جل وعال َ } :ف َال َو َربِّ َك َال يُ ْ�ؤ ِم ُنونَ
َح َّت َى يُ َح ِّك ُم َ
وك ِف َيما �شَ َج َر بَ ْي َن ُه ْم ث َُّم َال يَ ِج ُدو ْا فيِ �أَنف ُِ�سه ِْم َح َر ًجا مِّمَّا ق ََ�ض ْي َت َويُ َ�س ِّل ُمو ْا
ت َ ْ�س ِلي ًما{ (� )65سورة الن�ساء
�أثر ذلك على امل�سلم يف جمال ال�سلوك املايل :
 -1مقت�ضى الإ�سالم والت�سليم البحث عن حكم اهلل والأخذ به كما قال تعاىل َ }:و َما
كَانَ لمِ ُ�ؤْ ِمنٍ َو اَل ُم�ؤْ ِم َن ٍة �إِذَا ق ََ�ضى اللهَّ ُ َو َر ُ�سولُ ُه �أَ ْم ًرا �أَن يَ ُكونَ لَ ُه ُم الخْ ِ يرَ َ ُة ِم ْن �أَ ْمرِ ِه ْم
َو َمن يَ ْع ِ�ص اللهَّ َ َو َر ُ�سولَ ُه َفق َْد َ�ضلَّ َ�ضلاَ اًل ُّمبِي ًنا{ (� )36سورة الأحزاب .
فنفى اهلل اختيار العبد وتقدمه بني يدي اهلل يف ال�شرعيات كما لي�س له ذلك يف
الكونيات كما يف قوله �سبحانه َ }:و َر ُّب َك يَ ْخ ُل ُق َما يَ�شَ اء َويَ ْخ َت ُار َما كَانَ لَ ُه ُم الخْ ِ يرَ َ ُة
ُ�س ْب َحانَ اللهَّ ِ َوتَ َعالىَ َع َّما يُ�شْ رِ كُونَ { (� )68سورة الق�ص�ص .
ين �آ َم ُنو ْا ْا�س َت ِج ُيبو ْا للِهّ ِ َو ِل َّلر ُ�س ِ
ول �إِذَا َد َعاكُم لمِ َا يُ ْحيِي ُك ْم{
وقال �سبحانه } :يَا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
(� )24سورة الأنفال .
ين يُ َخا ِل ُفونَ َع ْن �أَ ْمرِ ِه �أَن تُ ِ�ص َيب ُه ْم
وحذر اهلل من خمالفة �أمره فقال َ }:ف ْليَ ْح َذرِ ا َّل ِذ َ
()2
يم{ (� )63سورة النــور.
ِف ْت َن ٌة �أَ ْو يُ ِ�ص َيب ُه ْم َع َذ ٌ
اب َ �أ ِل ٌ
فذلك يحمل امل�سلم على البحث عن حكم اهلل يف �سلوكه املايل ومن ثم اتباعه

 -1كما يف �سورة الن�ساء �آية ( ، )125و�سورة لقمان �آية (.)22
 -2كما تقدم ذكر �آية الن�ساء َ } :ف َال َو َربِّ َك َال يُ�ؤْ ِم ُنونَ َح َّت َى يُ َح ِّك ُم َ
وك ِف َيما �شَ َج َر بَ ْي َن ُه ْم ث َُّم َال يَجِ ُدو ْا فيِ �أَنف ُِ�سه ِْم َح َر ًجا مِّمَّا ق ََ�ض ْي َت
َويُ َ�س ِّل ُمو ْا ت َ ْ�س ِلي ًما{ (� )65سورة الن�ساء .
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واال�ست�سالم له واالنقياد له طاعة هلل ور�سوله .
 -2مقت�ضى الت�سليم الأخذ بالإ�سالم كله  ،والت�سليم يقت�ضي الأخذ بامل�أمورات دون
تفريق �أو تبعي�ض وجتزئة .
ال�س ْل ِم َك�آ َّف ًة َو َال تَ َّت ِب ُعو ْا ُخ ُط َو ِ
ات
قال تعاىل} :يَا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ين �آ َم ُنو ْا ا ْد ُخ ُلو ْا فيِ ِّ
ني{ (� )208سورة البقرة .
ال�شَّ ْي َط ِان �إِنَّ ُه لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُّم ِب ٌ
قال املف�سرون � :أي يف جميع �شرائع الدين وال ترتكوا منها �شيئا (. )1
اب َوتَ ْكف ُُرونَ ب َِب ْع ٍ�ض ف ََما َج َزاء َمن يَ ْف َعلُ
وقال �سبحانه � }:أَ َف ُت ْ�ؤ ِم ُنونَ ب َِب ْع ِ�ض ا ْل ِك َت ِ
اب َو َما اللهّ ُ
الد ْنيَا َويَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة يُ َر ُّدونَ ِ�إلىَ �أَ�شَ ِّد ا ْل َع َذ ِ
َذ ِل َك ِمن ُك ْم ِ�إ َّال ِخ ْز ٌي فيِ الحْ َيَ ِاة ُّ
ِب َغا ِف ٍل َع َّما ت َ ْع َم ُلونَ { (� )85سورة البقرة.
ين يَ ْكف ُُرونَ ِباللهّ ِ َو ُر ُ�س ِل ِه َويُرِ ُيدونَ �أَن يُف َِّرقُو ْا بَينْ َ اللهّ ِ َو ُر ُ�س ِل ِه
وقال �سبحانه �}:إِنَّ ا َّل ِذ َ
َويقُولُونَ نُ�ؤْ ِم ُن ب َِب ْع ٍ�ض َونَ ْكف ُُر ب َِب ْع ٍ�ض َويُرِ ُيدونَ �أَن يَ َّت ِخ ُذو ْا بَينْ َ َذ ِل َك َ�سبِي ًال ُ�أ ْولَ ِئ َك ُه ُم
ين َع َذابًا ُّمهِي ًنا{ (� )151، 150سورة الن�ساء .
ا ْل َكا ِف ُرونَ َح ًّقا َو�أَ ْع َت ْدنَا ِل ْل َكا ِفرِ َ
�صد عن انتهاج
جلي ؛ حيث من �أعظم ما ّ
و�أثر ذلك يف ال�سلوك املايل واالقت�صاد ّ
�شرع اهلل يف االقت�صاد هو اعتقاد �أنه �ش�أن دنيوي ال ينظمه الدين ؛ فانحرف بذلك وقام
على �أ�س�س و�أ�صول تخالف ما �أمر اهلل به ف�ضلّ و�أ�ضلّ .

املبحث ال�سابع
التعلق باهلل وحده والتوكل عليه
التعلق باهلل �سبحانه وتعاىل �أ�صل من �أ�صول عقيدة امل�سلم دلت عليه �آيات
و�أحاديث كثرية ,ومن �أعظم ما جاء يف ال�سنة ذلك احلديث القد�سي  ،فعن �أبي ذر عن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف حديث قد�سي عن اهلل تبارك وتعاىل �أنه قال":يا عبادي
�إين حرمت الظلم على نف�سي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا يا عبادي كلكم �ضال
�إال من هديته فا�ستهدوين �أهدكم يا عبادي كلكم جائع �إال من �أطعمته فا�ستطعموين
�أطعمكم يا عبادي كلكم عار �إال من ك�سوته فا�ستك�سوين �أك�سكم ....يا عبادي لو �أن
 -1تف�سري الطربي ( ، )252 /4تف�سري القرطبي (. )23 /3
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�أولكم و�آخركم و�إن�سكم وجنكم قاموا يف �صعيد واحد ف�س�ألوين ف�أعطيت كل �إن�سان
()1
م�س�ألته ما نق�ص ذلك مما عندي �إال كما ينق�ص املخيط �إذا �أدخل البحر....احلديث
ومن �أجل التعلق باهلل �سبحانه يف الرزق وانطالقاً من هذا املعتقد العظيم �شرعت
�صالة اال�ست�سقاء .
و�أحاديث �صالة اال�ست�سقاء كثرية يف ال�صحيحني ويف بقية كتب ال�سنة  :فمنها
 وفيه يتجلى التعلق باهلل  -ما �أخرجه الأربعة ( )2عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما يف�صالة اال�ست�سقاء قال � :إن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم خرج متبذال متوا�ضعا
مت�ضرعا ويف رواية  :متخ�شعا حتى �أتى امل�صلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن مل
يزل يف الدعاء والت�ضرع والتكبري و�صلى ركعتني كما كان ي�صلي يف العيد .
التوكل على اهلل
منها:

والتوكل على اهلل من معاين التعلق به وهو �أخ�ص ,وقد جاء يف ن�صو�ص كثرية

قوله �سبحانهَ }:و َع َلى اللهّ ِ َف ْليَ َت َوك َِّل المْ ُ ْ�ؤ ِم ُنونَ { حيث قد تكررت هذه الآية يف
القر�آن كثرياً كما يف (� )122سورة �آل عمران (� )160سورة �آل عمران (� )11سورة
املائدة (� )51سورة التوبة (� )11سورة �إبراهيم (� )10سورة املجادلة (� )13سورة
التغابن
وقوله�}:إ ِِن الحْ ُ ْك ُم �إِ َّال للِهّ ِ َع َل ْي ِه ت َ َو َّك ْل ُت َو َع َل ْي ِه َف ْليَ َت َوك َِّل المْ ُ َت َو ِّك ُلونَ { (� )67سورة
يو�سف
وقولهَ }:و َمن يَ َت َوكَّلْ َع َلى اللهَّ ِ َف ُه َو َح ْ�س ُب ُه{ (� )3سورة الطالق
وجاء يف التوكل �أحاديث كثرية منها:
Ø Øحديث ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
 -1م�سلم (. )2577
�	-2أبو داود ( )1165الرتمذي ( )558الن�سائي ( )1506ابن ماجة ( )1266قال الرتمذي  :هذا حديث ح�سن �صحيح  ،وح�سنه
الألباين يف �إرواء الغليل (. )133 /3
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" عر�ضت علي الأمم  ...وهو حديث ال�سبعني �ألفا الذين يدخلون اجلنة بغري
ح�ساب وال عذاب  ،وفيه و�صفهم " :هم الذين ال ي�سرتقون ،وال يتطريون ،وال
()1
يكتوون ،وعلى ربهم يتوكلون" متفق عليه
Ø Øحديث عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �أنه �سمع نبي اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يقول" :لو �أنكم تتوكلون على اهلل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو
()2
خما�صا وتروح بطانا"
�أثره يف الفرد واملجتمع :
 -1حني تتعلق النفو�س باهلل �سبحانه وحني يكون ر�ضاه الغاية الأوىل فمن ثمراته
الق�ضاء على اجل�شع والطمع ،وتهذيب ما يف النفو�س من ال�شح؛ ف�إن التعلق باهلل
والتوكل عليه �ستخفف بح�سب قوة التعلق من غلواء اجل�شع الذي جبلت عليه
النفو�س ,وهكذا يجب تقوية التعلق باهلل �سبحانه من �أجل حتقيق حماية النفو�س من
اجل�شع والتعدي ومن ثم حماية ال�سوق من فريو�سات الف�ساد والتي �إذا انت�شرت
�أدت �إىل هالكه.
يقول اخلبري امل�صريف الربيطاين "رودين ويل�سون" �:إن امل�صرفية الإ�سالمية
�أ�صبحت �صناعة كبرية اليوم ،و�إن تزايد �أعداد الغربيني امل�ستاءين من اخلدمات
امل�صرفية التقليدية التي يعتربونها غري �أخالقية ،جعل ظهور امل�صرفية الإ�سالمية بنظامها
()3
الأخالقي املتميز يتمخ�ض عن �إبراز وجه الإ�سالم الإيجابي.
َ -2ثم ارتباط وثيق بني (الإميان ب�أن اهلل هو الرزاق– التعلق باهلل -التوكل على اهلل-
واحلد
الإميان بالق�ضاء والقدر)  ،فهذه كلها لها �أثر بالغ يف تهذيب ال�سلوك املايل ّ
من اجل�شع والطمع فيه.

 -1البخاري ( ، )5705م�سلم (.)374
�	-2أحمد ( )200الرتمذي ( )2266ابن ماجة ( .)4154قال الألباين� :صحيح على �شرط م�سلم ،ف�إن رجاله رجال ال�شيخني
غري ابن هبرية و�أبي متيم فمن رجال م�سلم وحده .وقد تابعه ابن لهيعة عن ابن هبرية به� .سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة (/1
.)620
:مت ِلئ َة ال ُْب ُط ِ
ً
ً
ً
ون ،واملعنى  :ت َ ْغ ُدو بُ ْكرة َو ِه َي جِ ياع ،وتَروح ِع�شاَء �أي ترجع َو ِه َي مُ ْم َت ِلئة
ا
وبطان
،
ا
:جياع
ا
خما�ص
ومعنى
مُ ْ
ال ْأجواف .انظر النهاية يف غريب احلديث والأثر(. )80 / 2( )136 / 1
 -3ال�شرق الأو�سط . 2008/11/18
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قال الإمام �أحمد رحمه اهلل تعاىل مو�ضحاً معنى احلديث ال�سابق " :ولي�س يف هذا
احلديث داللة على القعود عن الك�سب ،بل فيه ما يدل على طلب الرزق؛ لأن الطري
�إذا غدت ف�إمنا تغدو لطلب الرزق و�إمنا �أراد  -واهلل تعاىل �أعلم  -لو توكلوا على اهلل
تعاىل يف ذهابهم وجميئهم وت�صرفهم ور�أوا �أن اخلري بيده ومن عنده مل ين�صرفوا �إال
�ساملني غامنني كالطري تغدو خما�صا ،وتروح بطانا ،لكنهم يعتمدون على قوتهم وجلدهم
ويغ�شون ويكذبون ،وال ين�صحون وهذا خالف التوكل "(. )1

املبحث الثامن
الإميان بالق�ضاء والقدر
الإميان بالقدر ركن من �أركان الإميان ال يتم �إميان العبد �إال به  ،وهو عالمة فارقة
مميزة للم�سلم ال ي�شاركه فيها غريه " ( ، )2و�أثره كبري جدا على �سلوك الفرد ومن ذلك
�سلوكه املايل  ،و�أدلة هذا الركن العظيم كثرية ن�شري �إىل بع�ضها :
اب ِّمن
اب ِمن ُّم ِ�ص َيب ٍة فيِ ْ أ
الَ ْر ِ�ض َو اَل فيِ �أَنف ُِ�س ُك ْم �إ اَِّل فيِ ِك َت ٍ
قوله �سبحانه} َما �أَ َ�ص َق َْب ِل �أَن نَّ رْ َب�أَ َها �إِنَّ َذ ِل َك َع َلى اللهَّ ِ يَ ِ�س ٌري ِل َك ْيلاَ تَ�أْ َ�س ْوا َع َلى َما فَات َ ُك ْم َو اَل تَف َْر ُحوا بمِ َا �آتَاك ُْم
م َت ٍال فَخُ ٍ
َواللهَّ ُ اَل يُ ِح ُّب كُلَّ خُ ْ
ور{ (� )23-22سورة احلديد
اب ِمن ُّم ِ�ص َيب ٍة �إ اَِّل ِب ِ�إذْ ِن اللهَّ ِ َو َمن يُ�ؤْ ِمن ِباللهَّ ِ يَ ْه ِد َق ْل َب ُه َواللهَّ ُ ِب ُك ِّل �شَ ْي ٍء
وقوله} َما �أَ َ�ص َيم{ (� )11سورة التغابن
َع ِل ٌ
وقوله }�إِنَّا كُلَّ �شَ ْي ٍء َخ َل ْق َنا ُه ِبق ََد ٍر{ (� )49سورة القمرومن ال�سنة احلديث امل�شهور واملعروف بحديث جربيل عليه ال�سالم وهو حديثطويل وفيه  :قال  :ما الإميان ؟ قال� :أن ت�ؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله وبالقدر
خريه و�شره.
والإميان بالقدر والر�ضا به مما اخت�ص به امل�ؤمن دون غريه كما يف �صحيح م�سلم عن
�صهيب ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم" :عجبا لأمر امل�ؤمن� ،إن
� -1شعب الإميان (.)405 / 2
 -2عقد الإمام ابن منده يف كتابه الإميان ( )131 / 1باباً عنوانه :ذكر ما يدل على �أن من الإميان �أن ي�ؤمن بحلو القدر ،ومره خريه
و�شره.
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�أمره كله خري ،ولي�س ذاك لأحد �إال للم�ؤمن� ،إن �أ�صابته �سراء �شكر ،فكان خريا له ،و�إن
()1
�أ�صابته �ضراء� ،صرب فكان خريا له"
�أثره يف الفرد واملجتمع:
�إن نظرة االقت�صاد التي ال تنطلق من هذا الإميان تت�سم مبا ي�أتي:
1 .1الت�شبث بالأ�سباب املادية.
2 .2املبالغة يف اعتبار تلك الأ�سباب حيث يعتقد الفرد �أنها ال�سبب الأول والأخري.
وي�ؤدي هذان الأمران �إىل و�ضع احللول املالية وفق ذلك ،وهذا بحد ذاته مغاير
متاماً العتقاد امل�سلم ونظرته حيث يعتقد �أن جميع ما يحدث مقدر من اهلل و�أن عليه
الأخذ بالأ�سباب دون تعلق بها ،ودون مبالغة فيها.
وحني ت�شبث االقت�صاد املادي باملادة مل ميلك حتى املراجعة ال�صحيحة حني وقعت
بع�ض الأزمات لأن فاقد ال�شيء ال يعطيه .

املبحث التا�سع
الإميان بوجود الرثوات والأقوات والأرزاق
ترتدد يف امل�صادر االقت�صادية كلمة ( الندرة ) كثرياً ويق�صدون بها �أن املوارد
قليلة يف مقابل كرثة حاجات الب�شر و�أن هدف االقت�صاد هو ا�ستغالل هذه املوارد
ب�أكرب قدر بحيث تغطي احلاجة قدر اال�ستطاعة  ،وقد يق�صدون بها �أحياناً الندرة بالن�سبة
()2
للفرد وكيفية تلبية حاجته ..
فهل هذه الندرة م�س ّلم بها يف الإ�سالم �أم ال ؟
لقد ثار اجلدل بني االقت�صاديني الإ�سالميني حول ذلك فمن م�س ّلم به  ،ومن
معار�ض له (. )3
 -1م�سلم (. )2999
 -2انظر  :مبادئ االقت�صاد حل�سون بهجت 12/1ط جامعة الريا�ض (امللك �سعود حالياً)  ،مبادئ علم االقت�صاد د .طارق احلاج
�ص ، 16االقت�صاد اجلزئي نداء ال�صو�ص �ص.9
 -3انظر  :مدخل لعلم االقت�صاد ،د .الطيب داودي �ص.104
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و�أرى من املنا�سب �أو ًال �أن ن�سوق الن�صو�ص من القر�آن وال�سنة يف هذا املعنى
فمنها :
قوله تعاىل َ }:و َج َعلَ ِفي َها َر َو ِا�س َي ِمن ف َْو ِق َها َوبَ َار َك ِفي َها َوق ََّد َر ِفي َها �أَق َْوات َ َها فيِني{ (� )10سورة ف�صلت
ل�سا ِئ ِل َ
�أَ ْربَ َع ِة �أَ َّي ٍام َ�س َواء ِّل َّ
ال�س ِم ُيع ا ْل َع ِل ُيم{
وقوله َ }:و َك�أَ ِّين ِمن َدابَّ ٍة اَل حَ ْت ِملُ رِ ْز َق َها اللهَّ ُ يَ ْر ُز ُق َها َو�إ َِّياك ُْم َو ُه َو َّ(� )60سورة العنكبوت
وقوله  }:وما من دابة يف الأر�ض �إال على اهلل رزقها ويعلم م�ستقرها وم�ستودعهاكل يف كتاب مبني{ (� )6سورة هود
وقوله َ } :و َال ت َ ْق ُت ُلو ْا �أَ ْو َال َدكُم ِّم ْن � ْإمال ٍَق نَّ ْح ُن نَ ْر ُز ُق ُك ْم َو�إ َِّيا ُه ْم{ (� )151سورةالأنعام
وقوله َ } :و َال تَ ْق ُت ُلو ْا �أَ ْوال َدك ُْم َخ�شْ يَ َة �إ ِْم ٍالق نَّ ْح ُن نَ ْر ُز ُق ُه ْم َو�إ َِّياكُم �إنَّ َق ْت َل ُه ْم كَانَ
ِخ ْط ًءا َكب ًِريا{ (� )31سورة الإ�سراء
وعن عبد اهلل بن م�سعود  قال :حدثنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وهوال�صادق امل�صدوق�":إن �أحدكم يجمع خلقه يف بطن �أمه �أربعني يوما ,ثم يكون
يف ذلك علقة مثل ذلك ,ثم يكون يف ذلك م�ضغة مثل ذلك ,ثم ير�سل امللك
فينفخ فيه الروح وي�ؤمر ب�أربع كلمات بكتب رزقه و�أجله وعمله و�شقي �أو
�سعيد"..احلديث (.)1
وعن جابر بن عبد اهلل قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�":أيها النا�س اتقوااهلل و�أجملوا يف الطلب؛ ف�إن نف�ساً لن متوت حتى ت�ستويف رزقها و�إن �أبط�أ عنها
فاتقوا اهلل و�أجملوا يف الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم" (.)2
 -1البخاري ( ، )2969م�سلم (.)4781
 -2ابن ماجة (�، )2135صحيح ابن حبان (، )3239احلاكم يف امل�ستدرك ( )2135قال الذهبي  :على �شرط م�سلم  ،و�صححه
الألباين يف �سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة ( ، )209 /6ويف �صحيح اجلامع ( ، )420 /1والأرنا�ؤط يف حتقيق �صحيح ابن
حبان ( ، )32 /8وحتقيق �سنن ابن ماجه (. )275 /3
وله �شواهد  ،منها ما �أخرجه ابن ماجة �أي�ضاً ( )2133عن �أبي حميد ال�ساعدي قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
"�أجملوا يف طلب الدنيا ف�إن كال مي�سر ملا خلق له" .
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لنا �أن ن�ستنبط من هذه الن�صو�ص العظيمة فيما يتعلق بالندرة ما ي�أتي:
.1
.2

.3

.4

.5

�1أن اهلل تعاىل خلق يف الأر�ض ما يكفي الب�شر ،بل ما يكفي جميع املخلوقات.
ي�صورها طائفة
�2أن اال�ستغالل للموارد التي خلقها اهلل تعاىل لي�س هو امل�شكلة كما ِّ
من االقت�صاديني ،و�إمنا امل�شكلة يف ظلم الب�شر لبع�ضهم ،و�إهدارهم لنعم اهلل بطراً
و�سرفاً ،بل �إنهم يهدرون الأقوات من �أجل املحافظة على الأ�سعار كما حدث
يف �أمريكا من رمي كميات من القمح يف البحر وعدم بيعها ف�ض ًال عن �إعطائها
املحتاجني كل ذلك �سببه اجل�شع والطمع؛ كيال تهبط �أ�سعار القمح (.)1
3يف هذه الآيات والأحاديث الرد على من زعم �أن املوارد والرثوات ال تفي
املعدل
بحاجات الب�شر كما جتر�أ �أحدهم فكتب �أن النمو ال�سكاين �إذا ا�ستمر بهذا ّ
ف�إن ثروات الأر�ض ال تكفي لإ�شباع �أهلها بعد عدة �سنوات  ،وهذه جر�أة ووقاحة
فاهلل تعاىل هو اخلالق الرازق وهو يعلم بكل ذلك جل وعال  ،وهذا القائل لو
افرت�ضنا �أنه ا�ستند �إىل معلومات دقيقة يف النمو ال�سكاين ويف ثروات الأر�ض
مع �صعوبة ذلك كثرياً فمن له بعلم الغيب امل�ستقبلي  ،وما قد يخرجه اهلل من
الرثوات والأقوات وما قد يقدره �سبحانه من تغري يف معدل النمو ب�سبب حروب
�أو �أمرا�ض �أو غري ذلك .
4رزق كل خملوق مقدر مكتوب فال داعي للقلق عليه  ،وكان ينبغي �أن يتجه اجلهد
لن�شر العدل ورفع الظلم بكل �أ�شكاله الفردية واجلماعية  ،والإقليمية والدولية .
قال البيهقي معلقاً على الأحاديث ال�سابقة " :ويف هذا ما دل �أنه �أمر بطلب الرزق
�إال �أنه �أمر ب�إجماله ،و�إجمال الطلب هو �أن يطلبه من احلالل معتمدا على اهلل عز
وجل ،وال يالحظ يف طلبه قواه ومكايده وحيله وال يطلبه من احلرام " (. )2
5كما �أن هذه الن�صو�ص ترد بو�ضوح على من يطالب بتحديد الن�سل من �أجل
االقت�صاد  ،فاهلل تعاىل يقول َ } :و َال تَ ْق ُت ُلو ْا �أَ ْو َال َدكُم ِّم ْن � ْإمال ٍَق نَّ ْح ُن نَ ْر ُز ُق ُك ْم
َو�إ َِّيا ُه ْم{ (� )151سورة الأنعام ويقول تعاىل َ } :و َال تَ ْق ُت ُلو ْا �أَ ْوال َدك ُْم َخ�شْ يَ َة

 -1هذا خرب م�شهور كتبت عنه ال�صحف واملجالت  ،انظر مث ًال جملة الدعوة ال�سعودية عدد  1606بتاريخ ، 1418/4/25
 1997 /8/28م .
� -2شعب الإميان (.)406 / 2
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الق نَّ ْح ُن نَ ْر ُز ُق ُه ْم َو�إ َِّياكُم{ (� )31سورة الإ�سراء وهم ّ
�إ ِْم ٍ
ي�شكون يف وعد اهلل
تعاىل ؟! وللأ�سف فهذا يطرح �أحياناً يف ٍ
بلدان �إ�سالمية .

املبحث العا�شر
�أن اهلل خلق التفاوت بني النا�س يف املواهب والقدرات
الد ْنيَا َو َرف َْع َنا بَ ْع َ�ض ُه ْم
قال اهلل �سبحانه  }:نَ ْح ُن ق ََ�س ْم َنا بَ ْي َن ُهم َّم ِعي�شَ َت ُه ْم فيِ الحْ َيَ ِاة ُّ
ف َْوقَ بَ ْع ٍ�ض َد َر َج ٍ
ات ِليَ َّت ِخ َذ بَ ْع ُ�ض ُهم بَ ْع ً�ضا ُ�س ْخرِ ًّيا{ (� )32سورة الزخرف

جاء يف تف�سري الطربي قولهِ }:ليَ َّت ِخ َذ بَ ْع ُ�ض ُه ْم بَ ْع ً�ضا ُ�س ْخرِ ّيًا{ يقول :لي�ست�سخر
هذا هذا يف خدمته �إياه ,ويف عود هذا على هذا مبا يف يديه من ف�ضل يقول :جعل اهلل
تعاىل بع�ضاً لبع�ض �سبباً يف املعا�ش يف الدنيا (.)1
ويف تف�سري ابن كثري :قال عز وجل مبيناً �أنه قد فاوت بني خلقه فيما �أعطاهم من
الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغري ذلك من القوى الظاهرة والباطنة فقال:
الد ْنيَا{ الآية ،وقوله جلت عظمته}:ليتخذ
}نح ُن ق ََ�س ْم َنا بَ ْي َن ُهم َّم ِعي�شَ َت ُه ْم فيِ الحْ َيَ ِاة ُّ
ْ
بع�ضهم بع�ضا �سخريا{ قيل معناه لي�سخر بع�ضهم بع�ضا يف الأعمال الحتياج هذا �إىل
هذا ,وهذا �إىل هذا (.)2
وعن جابر ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم" :ال يبع حا�ضر
()3
لباد ،دعوا النا�س يرزق اهلل بع�ضهم من بع�ض".
�أثره يف الفرد واملجتمع :
�	1 )1أن هذا التفاوت كما هو م�شاهد ال ميكن �إنكاره و�إغفاله قد اعرتف به الإ�سالم ،
و�أقر بناء االقت�صاد على هذا املبد�أ ولكن مع التزام العدل وعدم الظلم .
�	2 )2أن هذا التفاوت لي�س مل�صلحة �أحد دون �أحد  ،فهو – مث ًال – لي�س يف م�صلحة
الغني فح�سب كما قد يتبادر ؛ بل هو يف م�صلحة اجلميع وال ميكن �أن ت�سري احلياة
. 181/11 -1
.161/4 -2
 -3م�سلم (. )1522
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دونه  ،والت�سخري لي�س ت�سخري الفقري للغني فقط ؛ بل الغني �أي�ضاً م�سخر للفقري
�ضمن هذا النامو�س الكوين �إذ هو م�سخر له يوفر له الطعام وال�شراب والك�ساء
بل ويوفر له جمال العمل واالكت�ساب .
 3 )3فيه الرد على النظام اال�شرتاكي الذي ي�سوي بني النا�س يف املعي�شة �أو يلغي
الفوارق �أو يهم�شها ؛ لذا كان م�صادماً للفطرة (.)1
وباملبحث العا�شر نختم هذا البحث  ،ولعله �أ�ضاف جديداً ،وفتح �آفاقاً  ،واهلل
املوفق �سبحانه فله احلمد و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه.

اخلامتة والتو�صيات
�أهم نتائج البحث :
1 .1قدمت بتمهيد يف التعريف مبفردات الدرا�سة (اخل�صائ�ص -الإميان  -ال�سلوك –
املال) مو�ضحاً املق�صود يف هذا البحث من لفظ الإميان ب�أنه الإطالق اخلا�ص الذي
يق�صره على ما يف القلب  ،و�أن هدف البحث درا�سة العالقة بني الإميان وبني
ال�سلوك املايل و�أثر ذلك على الفرد واملجتمع .
2 .2العبودية من �أعظم ما يتميز به ال�سلوك املايل يف الإ�سالم  ،واالقت�صاد الإ�سالمي
حيث �إنه علماً وعم ًال هو تعبد هلل تعاىل ،وال�سلوك املايل يف الإ�سالم ال يخرج عن
التعبد هلل تعاىل بفعل امل�أمورات واجتناب املنهيات لأن حياة امل�سلم هي كذلك .
وهناك مرتبة عالية يف ال�سلوك املايل يف الإ�سالم وهي حني يهدف �إىل ق�صد
ال�صدقة والرب ؛ بل رمبا كان ق�صداً م�ستق ًال مبعنى �أن يقدم امل�سلم جهده وعمله وممار�سته
املالية لق�صد ال�صدقة فقط  ،وهذه مثالية عالية جداً ال تخطر على بال الأنظمة الأخرى .
باحلد الأدنى منه ف�إن ذلك �سينعك�س على
ولو حققنا التعبد يف ال�سلوك املايل ولو ّ
�أداء هذا االقت�صاد الذي لن يكون له نظري يف العامل حيث �سيحقق ق�صد التعبد �أهدافاً
نبيلة جليلة من �أهمها الرقابة الذاتية .
3 .3اعتقاد �أن اهلل وحده هو اخلالق وهو املنفرد باحلكم �سبحانه  ،ومن �آثاره املرجعية
 -1انظر يف هذه النظرة اال�شرتاكية مدخل لعلم االقت�صاد ،د .الطيب داودي �ص، 87وما بعدها.
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العليا املوحدة والثابتة يف الت�شريع املايل  ،وعدم خ�ضوع هذا النظام املف�صلي
يف حياة الأمم �إىل اجتهادات ب�شرية قد تكون واقعة حتت ت�أثري معني �أو رغبات
خا�صة� ،أو تفتقد ال�شمولية والنظرة امل�ستقبلية لق�صور الب�شر مهما بلغ اجتهادهم .
4 .4الإميان ب�أن اهلل هو الرزاق وحده  ،فاالقت�صاد املادي يقوم على �أ�سا�س العالقة املادية
البحتة يف احل�صول على الرثوة ,وهذا بدوره �سيقطع االعتبار لأية �أخالقيات يف
ال�سوق؛ بل �سيتحول ال�سوق �إىل غابة ي�أكل فيها القوي ال�ضعيف وهذا ما يحدث
يف بع�ض احلاالت.
5 .5الإميان بالكتب ال�سماوية والر�سل عليهم ال�سالم واملالئكة الكرام  ،وقد و�ضحت
عالقتها بال�سلوك املايل يف الإ�سالم ومن ذلك �أ�صول و�أحكام اتفقت عليها
الكتب ال�سماوية يزيد ذلك من �أهميتها والعناية بها والدعوة �إليها وال �سيما يف
خماطبة الآخرين  ،كاتفاق تلك الكتب على حترمي الربا .
6 .6الإميان باليوم الآخر و�أن الغاية العظمى هي الآخرة  ،فلو افرت�ضنا جمتمعاً كل
�أفراده على هذا االعتقاد  ،وينطلقون يف معامالتهم منه فل�سوف تتال�شى كثري
من التجاوزات التي هي من �آفات االقت�صاد ومعوقاته وهي من �أ�سباب انهيارات
الأ�سواق املالية كالنج�ش والغ�ش والتدلي�س والربا والقمار وغريها .
7 .7التعلق باهلل وحده ،فحني تتعلق النفو�س باهلل �سبحانه وحني يكون ر�ضاه الغاية
الأوىل فمن ثمراته الق�ضاء على اجل�شع والطمع ،وتهذيب ما يف النفو�س من
ال�شح؛ ف�إن التعلق باهلل والتوكل عليه �ستخفف بح�سب قوة التعلق من غلواء
اجل�شع الذي جبلت عليه النفو�س ,وهكذا يجب تقوية التعلق باهلل �سبحانه
من �أجل حتقيق حماية النفو�س من اجل�شع والتعدي ومن ثم حماية ال�سوق من
فريو�سات الف�ساد التي �إذا انت�شرت �أدت �إىل هالكه.
وثم ارتباط وثيق بني (الإميان ب�أن اهلل هو الرزاق– التعلق باهلل-
8 .8التوكل على اهلل َ ،
التوكل على اهلل -الإميان بالق�ضاء والقدر)  ،فهذه كلها لها �أثر بالغ يف تهذيب
واحلد من اجل�شع والطمع فيه.
ال�سلوك املايل ّ
9 .9االعتقاد ب�شمولية الإ�سالم لكل جماالت احلياة  ،والت�سليم هلل تعاىل يف كل �شيء
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فذلك يحمل امل�سلم على البحث عن حكم اهلل يف �سلوكه املايل ومن ثم اتباعه
واالنقياد له  ،كما �أن مقت�ضى الت�سليم الأخذ ب�شرائع الإ�سالم كلها  ،و�أثر ذلك
�صد عن انتهاج �شرع اهلل يف االقت�صاد هو اعتقاد �أنه
جلي ؛ حيث من �أعظم ما ّ
ّ
�ش�أن دنيوي ال ينظمه الدين .
1010الإميان بالق�ضاء والقدر  ،فنظرة االقت�صاد التي ال تنطلق من هذا الإميان تت�سم
بالت�شبث بالأ�سباب املادية  ،واملبالغة يف اعتبار تلك الأ�سباب حيث يعتقد الفرد
�أنها ال�سبب الأول والأخري  ،وي�ؤدي هذان الأمران �إىل و�ضع احللول املالية وفق
ذلك ،وهذا بحد ذاته مغاير متاماً العتقاد امل�سلم ونظرته حيث يعتقد �أن جميع ما
يحدث مقدر من اهلل و�أن عليه الأخذ بالأ�سباب دون تعلق بها ،ودون مبالغة فيها.
1111الإميان بوجود الرثوات والأقوات والأرزاق  ،حيث ترتدد يف امل�صادر االقت�صادية
كلمة ( الندرة ) كثرياً ويق�صدون بها �أن املوارد قليلة يف مقابل كرثة حاجات
الب�شر  ،وقد ذكرت من الآيات والأحاديث ما يثبت �أن اهلل تعاىل خلق يف الأر�ض
ما يكفي الب�شر ،بل ما يكفي جميع املخلوقات  ،و�أن اال�ستغالل للموارد التي
ي�صورها البع�ض ،و�إمنا امل�شكلة يف ظلم
خلقها اهلل تعاىل لي�س هو امل�شكلة كما ِّ
الب�شر لبع�ضهم ،و�إهدارهم لنعم اهلل بطراً و�سرفاً .
�1212أن اهلل خلق التفاوت بني النا�س يف املواهب والقدرات  ،وهذا التفاوت لي�س
مل�صلحة �أحد دون �أحد  ،وهو �إقرار بوجود هذا التفاوت وا�ستحقاق كل عامل
ما ك�سبت يده بخالف النظام اال�شرتاكي مث ًال الذي ي�سوي بني النا�س يف
اال�ستحقاق.
التو�صيات:
1 .1بناء االقت�صاد الإ�سالمي مع الأخذ باالعتبار اخل�صائ�ص الإميانية و�سائر جوانب
العقيدة الإ�سالمية.
2 .2دعم ا�شتمال تعليم االقت�صاد الإ�سالمي على العالقة بينه وبني اجلانب الإمياين
واملعتقد ال�صحيح.
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3 .3ت�شجيع ال�شراكة العلمية بني تخ�ص�ص االقت�صاد وتخ�ص�ص العقيدة يف اجلامعات
الإ�سالمية .
4 .4جتديد اخلطاب الإ�سالمي جتاه الآخرين بربط اجلانب االقت�صادي بالعقيدة
الإ�سالمية.
مراجع البحث
1 .1القر�آن الكرمي .
�2 .2إرواء الغليل يف تخريج �أحاديث منار ال�سبيل ،حممد نا�صر الدين الألباين
،املكتب الإ�سالمي.
3 .3االقت�صاد اجلزئي  ،نداء ال�صو�ص  ،مكتبة املجتمع العربي .
4 .4الإميان  ،تقي الدين �أبو العبا�س �أحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين  ،املكتب
الإ�سالمي ،عمان ،الأردن .
5 .5الإميان ،ابن منده � ،أبو عبد اهلل حممد بن �إ�سحاق بن حممد بن يحيى بن َم ْن َده
العبدي  ،حتقيق :د .علي بن حممد الفقيهي  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ببريوت .
حممد بن عبد الر ّزاق احل�سيني
حممد بن ّ
6 .6تاج العرو�س من جواهر القامو�س ّ ،
الزبيدي  ،دار الهداية.
امللقّب مبرت�ضى َّ
7 .7حترمي الربا تنظيم اقت�صادي  ،ال�شيخ حممد �أبو زهرة  ،الدار ال�سعودية .
8 .8تف�سري ابن جرير امل�سمى  :جامع البيان يف ت�أويل القر�آن  ،حممد بن جرير � ،أبو
جعفر الطربي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة.
9 .9تف�سري �أ�سماء اهلل احل�سنى  ،الزجاج � :إبراهيم بن ال�سري بن �سهل  ،حتقيق� :أحمد
يو�سف الدقاق  ،دار الثقافة العربية .
1010تف�سري �أ�سماء اهلل احل�سنى  ،عبد الرحمن بن نا�صر ال�سعدي  ،حتقيق :عبيد بن علي
العبيد  ،اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة .
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1111تهذيب اللغة ،حممد بن �أحمد بن الأزهري  ،دار �إحياء الرتاث العربي ببريوت.
1212احلث على التجارة وال�صناعة والعمل لأبي بكر اخلالل احلنبلي لأبي بكر اخلالل
حتقيق :عبد الفتاح �أبو غدة  ،دار الب�شائر الإ�سالمية .
�1313سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة و�شيء من فقهها وفوائدها ،حممد نا�صر الدين
الألباين ،مكتبة املعارف .
1414ال�سنة البن �أبي عا�صم �أبي بكر ال�شيباين (ومعه ظالل اجلنة يف تخريج ال�سنة
للألباين)  ،النا�شر :املكتب الإ�سالمي.
�1515سنن ابن ماجه ،للحافظ حممد بن يزيد القزويني ،النا�شر :املكتبة العلمية .
�1616سنن �أبي داود � ،سليمان بن الأ�شعث �أبو داود ال�سج�ستاين الأزدي  ،دار الفكر ،
حتقيق  :حممد حميي الدين عبد احلميد .
�1717سنن الرتمذي ( ،املطبوع مع حتفة الأحوذي ) ،لأبي عي�سى حممد بن عي�سى بن
�سورة الرتمذي ،النا�شر :دار الكتب العلمية .
الريان .
�1818سنن الدارمي ،لعبد اهلل بن عبد الرحمن ال�سمرقندي ،النا�شر :دار ّ

�1919سنن الن�سائي ( ،مع �شرح ال�سيوطي ) ،للحافظ �أحمد بن �شعيب الن�سائي ،النا�شر:
دار الكتاب العربي .
�2020شعب الإميان  ،للبيهقي �،أبي بكر �أحمد بن احل�سني  ،مكتبة الر�شد .
2121ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية � ،أبو ن�صر �إ�سماعيل بن حماد اجلوهري  ،دار
العلم للماليني – بريوت .
الب�ستي  ،امل�سمى الإح�سان يف تقريب �صحيح
�2222صحيح ابن حبان  ،حممد بن حبان ُ
ابن حبان ترتيب :الأمري عالء الدين علي بن بلبان الفار�سي  ،حققه وخرج
�أحاديثه� :شعيب الأرنا�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة .
�2323صحيح الأدب املفرد للإمام البخاري  ،حممد نا�صر الدين الألباين ،دار ال�صديق.
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�2424صحيح البخاري (اجلامع ال�صحيح)  ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري
اجلعفي  ،الطبعة ال�سلفية مع فتح الباري .
�2525صحيح اجلامع ال�صغري  ،ملحمد نا�صر الدين الألباين  ،املكتب الإ�سالمي  ،بريوت.
�2626صحيح م�سلم  ،م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني الق�شريي الني�سابوري ،دار �إحياء
الرتاث العربي ،بريوت ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي.
2727ظالل اجلنة يف تخريج ال�سنة للألباين  ،مطبوع مع كتاب ال�سنة البن �أبي عا�صم
 ،املكتب الإ�سالمي.
2828علم االقت�صاد  ،بارثا دا�سكوبتا  ،مكتبة العبيكان.
2929عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري  ،بدر الدين العينى  ،دار �إحياء الرتاث
العربي ببريوت .
3030كتاب الإميان �,أبو بكر بن �أبي �شيبة ،املكتب الإ�سالمي .
3131الكليات معجم يف امل�صطلحات والفروق اللغوية � ،أيوب بن مو�سى الكفوي،
م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت .
3232مبادئ االقت�صاد  ،ح�سون بهجت  ،ط جامعة الريا�ض (امللك �سعود حالياً) .
3333مبادئ علم االقت�صاد د .طارق احلاج  ،دار عطاء .
3434جملة الدعوة ال�سعودية عدد . 1606
3535جممع الزوائد ومنبع الفوائد ,نور الدين علي بن �أبي بكر الهيثمي ,دار الفكر،
بريوت .
3636مدخل لعلم االقت�صاد يف الفكر الر�أ�سمايل واال�شرتاكي والإ�سالمي ،د .الطيب
داودي  ،مكتبة املجتمع العربي .
3737م�ستدرك احلاكم ( ،امل�ستدرك على ال�صحيحني) � ،أبو عبد اهلل احلاكم الني�سابوري
 ،دار الكتب العلمية .
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3838م�سند الإمام �أحمد بن حنبل  ،م�ؤ�س�سة قرطبة  -القاهرة.
3939معجم مقاليد العلوم يف احلدود والر�سوم  ،جالل الدين ال�سيوطي  ،مكتبة
الآداب  -القاهرة.
4040النهاية يف غريب احلديث والأثر  ،جمد الدين �أبو ال�سعادات ابن الأثري ,املكتبة
العلمية ببريوت.
4141هدية العارفني �أ�سماء امل�ؤلفني و�آثار امل�صنفني � ،إ�سماعيل بن حممد �أمني الباباين
البغدادي ،دار �إحياء الرتاث العربي.
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مقدمة:
احلمد هلل الذي علم الإن�سان مامل يعلم ،وهداه �إىل ال�صراط الأقوم ،وال�صالة
وال�سالم على النبي الأكرم عمل بكتاب اهلل بعدما تعلم ،وبعد؛ ف�إن املال والأعمال
يف الإ�سالم ميثالن �أحد الركائز التي يعتمد عليها املجتمع العادل امل�ستقر ،دلت على
هذا الآيات والأحاديث الكثرية .ولقد جاءت ن�صو�ص الوحي كتابا و�سنة يف �صورة
قوانني وا�صفة �أو مف�سرة �أو منبئة� ،أو �ضوابط جتعل القانون حمققا �أرقى النتائج مناء
وعدال وم�صلحة .و�إن الإميان بقيمة املرجعية لل�سنة النبوية يف التفكري االقت�صادي ليفتح
�آفاقا رحبة يف الإبداع يف جمال الأعمال �أو الأن�شطة االقت�صادية التي ت�سهم يف خدمة
الإن�سان ملبية حاجاته يف توازن حمكم ،فهل ت�ضمنت ال�سنة خ�صائ�ص لهذا الن�شاط
االقت�صادي ميكن �أن متيز التفكري ال�صادر عنها؟ ونخ�ص البحث يف اخل�صائ�ص ،لأن
التفكري يف الأن�شطة االقت�صادية ميليها القانون الذي �أودعه اهلل يف الب�شر وهو حب
التملك والرغبة يف اال�ستكثار ،فيكون البحث يف اخل�صائ�ص هو القيمة امل�ضافة من
ال�سنة لأننا نكون ب�صدد ك�شف ال�ضوابط لهذا القانون ،وتزداد الأهمية �إذا ا�ستطعنا �أن
نك�شف عن هذه اخل�صائ�ص بنفَ�س اقت�صادي علمي معقول تظهر معه جوانب اجلدوى
والنجاعة ،ونُع َنى هنا باخل�صائ�ص التي نرى �أن املرجعية الإ�سالمية تفردت بها دون بقية
املرجعيات االقت�صادية ،ونزعم وجود هذه اخل�صائ�ص.
ومما ال�شك فيه �أن الن�شاط االقت�صادي يف عالقة جدلية مع م�صدر التمويل
وطريقته ،فبقدر متيز التمويل واكت�سابه خ�صائ�ص معينة ف�إنه يتميز الن�شاط االقت�صادي
ويحقق �أهدافه الربحية واالجتماعية وال�سيا�سية ،فماهي �شروط التمويل الفعال يف
ال�سنة الذي يتحقق به العدل والتنمية امل�ستدامة؟
نتناول ال�س�ؤالني �إن �شاء اهلل بالبيان والتحليل الذي نحاول من خالله ك�شف القيمة
امل�ضافة العتماد م�صدرية ال�سنة يف التفكري االقت�صادي ،لأننا نعتقد بوجود هذه امليزة
و�إال ملا حفظها اهلل عز وجل وحث على الت�أ�سي بر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،ومتابعته،
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و�أخذت هذا االعتناء عرب القرون مبا يدمي نقاءها.
ولأهمية املو�ضوع فقد و�ضعت فيه بحوث كثرية ،عامة وخا�صة ،و�أغلبها كانت
حتت رعاية معهد البحوث والدرا�سات التابع للبنك الإ�سالمي للتنمية� ،إال �أن هذه
البحوث تناولت املو�ضوع يف ثنايا مو�ضوعات �أعم ،لكنها مفيدة يف تي�سري عملية
اجلمع والتن�سيق والتحليل ،ومن امل�ؤلفات التي تناولت املو�ضوع يف باب خا�ص
كتاب :مو�سوعة �أ�صول التفكري االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي من نبع ال�سنة ،
للدكتورة خديجة نرباوي ،وهو باب دقيق يف تناوله ،وجامع للمادة احلديثية.
جمع ما تفرق ،وتن�سيقه ودرا�سته مبا
والقيمة امل�ضافة يف هذا البحث هي حماول ُة ِ
ي�سمح به احلجم املخ�ص�ص للبحث ،وبيان ما �أ�ضافته ال�سنة وما ميكن �أن ت�ضيفه للفكر
االقت�صادي يف جمال الأن�شطة االقت�صادية والتمويل ،خا�صة على �صعيد النظريات
الكلية ،كق�ضية ا�شرتاط التمويل اخلارجي لتح�صيل الإقالع التنموي ،بينما ال�سنة �أكدت
�أن التنمية تنطلق من ال�صفر ،وكا�شرتاط الو�سيط بني رب املال و�صاحب امل�شروع،
بينما �أكدت ال�سنة ركنية العمل للموازاة بني الدخل القومي والناجت القومي...
وجنعل ذلك يف املبحثني التاليني �إ�ضافة �إىل مدخل وخامتة
مدخل في �أهمية المال في ال�سنة وهديها في التنمية
المبحث الأول :خ�صائ�ص الن�شاط االقت�صادي في ال�سنة النبوية
المبحث الثاني� :شروط التمويل الفعال وتنوعه في ال�سنة
وخاتمة.
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مدخل يف �أهمية املال يف ال�سنة وهديها يف التنمية
املال يف اللغة :كل مايقتنى ويحوزه الإن�سان بالفعل �سواء �أكان عيناً �أم منفعة،
كذهب �أو ف�ضة �أو حيوان �أو نبات� ،أو منافع ال�شيء كالركوب واللب�س وال�سكنى.
�أما ماال يحوزه الإن�سان فال ي�سمى ما ًال يف اللغة كالطري يف الهواء وال�سمك يف املاء
والأ�شجار يف الغابات واملعادن يف باطن الأر�ض .و�أما يف ا�صطالح الفقهاء ،ففي
حتديد معناه ر�أيان:
�أو ًال  :عند احلنفية :املال" :هو كل ما ميكن حيازته و�إحرازه وينتفع به عادة"(((.
ثانيا :عند اجلمهور من غريهم " هو كل ما له قيمة يلزم متلفه ب�ضمانه"(((.
لقد �أوىل الإ�سالم للمال عناية فائقة باعتباره �شهوة من ال�شهوات التي لن تكون
عمارة الأر�ض بدونها ،ومبا �أن هذه ال�شهوة تت�سم بالر�سوخ يف غريزة الإن�سان ،وبقوة
فاعليتها يف حتريك ال�سلوك الب�شري وتوجيهه ،فهي طاقة �شديدة املفعول ،قد يحولها
العبث بها� ،أو الإفراط فيها �إىل طاقة مدمرة ،ولذلك وجدنا القر�آن وال�سنة م�شتملني
على �أحكام ومقا�صد حتقق التوازن بني �ضغط ال�شهوات وجاذبيتها ،باعتبارها �ضامنة
وحمققة ل�ضرورات احلياة ،وكبحها والتحكم فيها حتى ال تفرط �أو تطغى ،وذلك من
خالل جعل الإن�سان خارجا عن داعية هواه ودخوله يف �إطار التكليف((( .قال تعاىل:
ا�س ُح ُّب ال�شَّ َه َو ِ
ني َوا ْل َق َن ِاط ِري المْ ُ َق ْن َط َر ِة ِم َن َّ
الذ َه ِب َوا ْل ِف َّ�ض ِة
} ُز ِّي َن ِلل َّن ِ
ات ِم َن ال ِّن َ�س ِاء َوا ْل َب ِن َ
الد ْنيَا َواللهَّ ُ ِع ْن َد ُه ُح ْ�س ُن المْ َ� ِآب {(((،
َوالخْ َ ْي ِل المْ ُ َ�س َّو َم ِة َو ْ أ
اع الحْ َيَ ِاة ُّ
الَ ْن َع ِام َوالحْ َ ْر ِث َذ ِل َك َم َت ُ
فهذه الآية تقرر قانونا نف�سيا مفاده �أن حب ال�شهوات املادية واملعنوية مركوز يف النف�س
الب�شرية ال تنفك عنه  ،وقد ا�شتملت الآية على �أهم ال�شهوات و�أقواها ويظهر فيها
املال وما ي�ؤول �إليه بجالء  ،وجاءت ال�سنة مقررة لهذا ،فعن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل
عنه ،قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم" :يَ ْك رَ ُب ْاب ُن �آ َد َم َويَ ْك رَ ُب َم َع ُه ا ْث َن ِانُ :ح ُّب
 -1الفقه الإ�سالمي و�أدلته ()399 /4
 -2نف�سه
 -3جريدة التجديد ـ يومية مغربية ـ العدد  3457يوم  12غ�شت  2014مقال للدكتور �أحمد الري�سوين بعنوان "ال�شهوات بني
االن�ضباط واالنفالت"
�	-4آل عمران14 :
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امل َ ِالَ ،و ُط ُ
ول ال ُع ُمرِ " ((( وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،قال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى
الد ْنيَا َو ُط ِ
ول
اهلل عليه و�سلم يقولَ “ :ال يَ َز ُال َق ْل ُب ال َك ِب ِري �شَ ابًّا فيِ ا ْث َن َتينْ ِ :فيِ ُح ِّب ُّ
الأَ َم ِل”((( قال ابن امللقن" :فلما كان �أحب الأ�شياء �إىل ابن �آدم نف�سه� ،أحب بقاءها
ف�أحب العمر ،و�أحب �سبب بقائها وهو املال ،والهرم �إمنا يعمل يف بدنه ال غري ،و�إذا
�أح�س بقرب التلف عند الهرم قوى حبه للبقاء لعلمه بقرب الرحيل ،وكراهته له ،نبه
عليه ابن اجلوزي"(((.

فقد نبهت ال�سنة �إذاً �إىل �أن املال هو �أهم �أ�سباب احلياة ،و�أن هذا �أمر مركوز يف
النف�س الب�شرية فطري ،وما كان كذلك فال تزيده الن�صو�ص �إال ت�أكيدا فقط.
لكن ال�سنة نبهت على ما يجعل هذا القانون النف�سي يخرج ب�صاحبه من دائرة
ال�صالح �إىل دائرة الف�ساد� ،إنه "قانون احلر�ص" الذي يحرم الفئات العري�ضة من
عدم اال�ستفادة من مال اهلل الذي ا�ستخلف فيه خلقه يف �صورة �شهوة ،فقال �صلى
اهلل عليه و�سلم" :ما ذئبان جائعان �أر�سال يف غنم ب�أف�سد لها من حر�ص املرء على املال
وال�شرف لدينه"((( قال ابن حزم رحمه اهلل" :احلر�ص متولد عن الطمع والطمع متولد
عن احل�سد واحل�سد متولد عن الرغبة والرغبة متولدة عن اجلور وال�شح واجلهل،
ويتولد من احلر�ص رذائل عظيمة منها الذل وال�سرقة والغ�صب والزنا والقتل والع�شق
والهم بالفقر ،وامل�س�ألة ملا ب�أيدي النا�س تتولد فيما بني احلر�ص والطمع"((( .فانظر كيف
عر�ضت ال�سنة لقوانني النف�س �إزاء املال وا�صفة ومنبئة ،ومر�شدة ملا ينفع.
ت�ضمن احلديثان �أهم خا�صية ملا حتمله ال�سنة من توجيه �إمياين و�أخالقي ت�شكل
مرجعية تر�شد يف و�ضع ال�سيا�سات املالية والأن�شطة االقت�صادية ،وكذا الت�شريعية ،لأن
الذي يعلم بهذه القوانني النف�سية �إزاء املال ،وهو اهلل تعاىل� ،سوف لن يخلي خلقه من
توجيه يف �صورة كليات ال�ستثماره وتدبريه ،ويف الباب عدد كبري من الأحاديث ت�ؤكد
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�صحيح البخاري كتاب الرقاق باب من بلغ �ستني �سنة فقد �أعذر اهلل �إليه يف العمر لقوله } �أومل نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر
وجاءكم النذير { يعني ال�شيب حديث رقم ( 6421ج�/8ص )90
نف�سه ()89 /8
التو�ضيح ل�شرح اجلامع ال�صحيح ()413 /29
م�سند الإمام �أحمد بن حنبل حديث ( 15784ج�/25ص  )62وابن حبان يف �صحيحه برتتيب بلبان ،حديث  ،3228ج/8
�ص ،24وقال ال�شيخ �شعيب الأرن�ؤوط �إ�سناده �صحيح على �شرط م�سلم.
مداواة النفو�س (�ص)60 :
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هذا ،منها ما خرج خمرج الت�شريع ،ومنها ما خرج خمرج الرتهيب الإمياين مما ميكن
البناء عليه لتحويله �إىل قوانني وت�شريع.

املبحث الأول :خ�صائ�ص الن�شاط االقت�صادي يف ال�سنة النبوية
اخل�صائ�ص التي �س�أتناولها هنا هي فقط ماانفردت به ال�سنة دون غريها من �أ�صول
التفكري االقت�صادي كالتفكري الر�أ�سمايل واال�شرتاكي وما تفرع عنهما �أو �شاكلهما من
املرجعيات الب�شرية ،و�إال ففي ال�سنة خ�صائ�ص ت�شرتك معها فيها املرجعيات الو�ضعية
الأخرى.
اخلا�صية الأوىل :اعتبار الإن�سان عبدا هلل م�ستخلفا يف املال ،حمور الن�شاط
ويق�صد بهذا �أن �صاحب الن�شاط ملزم يف فعله باحرتام حدود �شريعة اهلل ،كما
�أن من يتوجه �إليه بالن�شاط �أي ال�سوق خا�ضع ملعيار احلالل واحلرام� ،إذ الق�صد من
الن�شاط هو تي�سري احلياة على املكلف لتحقيق العبودية هلل ،وتعترب هذه اخلا�صية �أول
مميز للأن�شطة االقت�صادية يف الإ�سالم �إذ املال ي�أتي يف الرتبة الرابعة بعد الدين والنف�س
والعقل والعر�ض ،يف �سلم �ضرورات احلياة ،فمتى م�س الن�شاط بالدين �أو النف�س �أو
العقل �أو العر�ض وجب منعه ،وهذا بخالف الأنظمة العاملية ال�سائدة ،التي جتعل املال
�أوال ،وهو ما يف�سر التدهور الذي و�صلت �إليه الب�شرية يف جانب القيم حتى �أ�صبحت
ت�ستمرئ �إ�شعال احلروب ،وهتك الأعرا�ض ،والعبث باحلرمات �إذا كان يحقق الربح
املايل.
ال ْن َ�س
�أ�صل الخا�صية� :أ�صل هذه اخلا�صية قول اهلل تعاىلَ } :و َما َخ َل ْق ُت الجْ ِ َّن َو ْ إِ
�إ اَِّل ِليَ ْع ُب ُد ِ
ني ِفي ِه{((( ،وقوله تعاىل:
ون{((( ،وقوله تعاىلَ } :و�أَ ْن ِفقُوا مِمَّا َج َع َل ُك ْم ُم ْ�س َت ْخ َل ِف َ
الط ِّي َب ِ
الر ُ�سلُ ُك ُلوا ِم َن َّ
يم{((( وقوله
ات َو ْاع َم ُلوا َ�صالحِ ً ا �إِنيِّ بمِ َا تَ ْع َم ُلونَ َع ِل ٌ
}يَا �أَ ُّي َها ُّ
ين كَانُوا �إ ِْخ َوانَ ال�شَّ يَ ِاط ِ
ني َوكَانَ ال�شَّ ْي َطانُ ِل َربِّ ِه
تعاىلَ } :و اَل تُ َب ِّذ ْر ت َ ْب ِذ ًيرا (� )26إِنَّ المْ ُ َب ِّذرِ َ
َكفُو ًرا{(((.
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فهذه الآيات تقرر حقيقة عبودية الإن�سان  ،ووجوب �أكله من الطيبات ،واجتناب
اخلبائث ومن باب اللزوم ترك الأن�شطة التي تنتج هذه اخلبائث يف �شكل �سلع �أو
خدمات ،واجتناب الربح الآتي منها ،بل دلت �آية الإ�سراء على ترك �إنفاق ما حت�صل
حالال يف املحرم ،قل �أم كرث ،وهذا ما ف�سر به التبذير ،قال الإمام الطربي رحمه
تفرق يا حممد ما �أعطاك اهلل من مال يف
اهلل" :وقولهَ ( :وال تُ َب ِّذ ْر ت َ ْب ِذ ًيرا) يقول :وال ّ
ال�س َرف"((( .وقد جاءت ال�سنة بت�أكيد هذا
مع�صيته تفريقا .و�أ�صل التبذير :التفريق يف ّ
وتف�صيله؛ قال �صلى اهلل عليه و�سلم :اَ
"ل ت َ ُز ُ
ول ق ََد َما َع ْب ٍد يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة َح َّتى يُ ْ�س�أَ َل َع ْن
ُع ُم ِ
رِه ِف َيما �أَ ْف َنا ُهَ ،و َع ْن ِع ْل ِم ِه ِف َيم َف َعلَ َ ،و َع ْن َما ِل ِه ِم ْن �أَ ْي َن اكْ َت َ�س َب ُه َو ِف َيم �أَ ْن َف َق ُهَ ،و َع ْن
ِج ْ�س ِم ِه ِف َيم �أَ ْبلاَ ُه "(((.
فهذا احلديث يدل على �أن الإن�سان مطالب مبراعاة حدود اهلل يف املال من جهة
الك�سب ومن جهة الإنفاق ،وهذا مقت�ضى اال�ستخالف ،لأن امل�ستخلف (بفتح الالم)
ملزم باحرتام القواعد التي و�ضعها امل�ستخلف (بك�سر الالم) ،وقد ا�شتملت ال�سنة
على �صور من الأن�شطة التي حرمتها ومن ذلك قوله �صلى اهلل عليه و�سلم" :ك َْ�س ُب
ِيث "(((.
ِيثَ ،وث ََم ُن ا ْل َك ْل ِب َخب ٌ
ِيث َ ،و َم ْه ُر ا ْل َب ِغ ِّي َخب ٌ
الحْ َ َّج ِام َخب ٌ
وعن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت ملا �أنزلت الآيات من �آخر �سورة البقرة قر�أهن
(((
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عليهم يف امل�سجد وحرم التجارة يف اخلمر"
ويف هذا القدر ما يدل على �ضرورة االلتزام باحلالل واحلرام فيما يقدم عليه
الإن�سان من الأن�شطة االقت�صادية .وقد حرمت ال�سنة عددا من ال�سلع واخلدمات
ك�شرب اخلمر والزنا.
�إن هذه اخلا�صية لتمثل املنقذ من تخلف ال�شعوب �إذا هي وجدت من يطبقها،
وهي مفتاح حتكم ال�شركات الكربى يف اقت�صادات العامل� ،إذ �أوهمت النا�س ب�أن نقطة
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جامع البيان يف ت�أويل القر�آن 427/17
جامع الرتمذي �أبواب �صفة القيامة والرقائق والورع عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم باب يف القيامة ح ( 2416ج�/4ص
 )612وقال :هذا حديث ح�سن �صحيح
م�سند الإمام �أحمد  123/25وقال ال�شيخ الأرن�ؤوط ومن معه � :إ�سناده �صحيح على �شرط م�سلم ،وجامع الرتمذي كتاب
البيوع باب ماجاء يف ثمن الكلب 566/3 ،وقال :حديث رافع حديث ح�سن �صحيح والعمل على هذا عند �أكرث �أهل
العلم .و�صحيح ابن حبان برتتيب بلبان حديث )555 /11( 5152
�صحيح البخاري كتاب التف�سري باب }ف�إذاًوا بحرب من اهلل ور�سوله{ حديث )32 /6( 4542

76

خ�صائ�ص الن�شاط االقت�صادي و�شروط التمويل الفعال وتنوعه يف ال�سنة النبوية

االنطالق هي وجود املال ،واملال بيدها ،فال مطمع �إذاً يف التقدم �إال من خالل اخل�ضوع
لها ،ولو �أننا �أدركنا �أن الإن�سان منطلق التقدم ل�سعينا �إىل اخلال�ص(((.
الخا�صية الثانية� :أولية تحقيق تمام كفاية الإن�سان
ويق�صد بهذه اخلا�صية �أن الأن�شطة االقت�صادية البد �أن تراعي ما ي�شبع ال�ضرورات
التي تتوقف عليها حياة املجموعة الب�شرية التي �ستمار�س بقربها ،مما ميكن للبيئة احت�ضانه،
ولو كان غريها مباحا ،ثم احلاجيات ثم الرتفيهيات؛ �إذ يحقق هذا فائدتني :الأوىل:
ا�ستفادة املجموعة من ن�صيبها من التنمية وهو دليل عدالة التوزيع ،فلو مل يراع هذا
لوجدت �أن�شطة للرتفيه ي�ستفيد منها الغني ،بينما الفقري يعدم ما ي�سد رمقه �أو ي�سرت
عورته � ،أو م�سكن يحميه لغالء تكلفته ،ثم هو يكتوي بنار احل�سرة على عدم القدرة
على تناول ما يراه ،مما ي�ؤجج نار احلقد .والثانية :حتقيق االكتفاء الذاتي ،لأن الوفرة
ينتج عنها رخ�ص الأ�شياء وي�سر تناولها ،مما يقي املجموعة من تف�شي الفقر وامتهان
�إن�سانيتهم ،وهذا خالف ما عليه النظام الر�أ�سمايل الذي يغلب حق الفرد يف تعظيم
الربح بغ�ض النظر عن �أي اعتبار �إن�ساين(((.
وع
�أ�صل هذا :قوله تعاىلَ } :ف ْليَ ْع ُب ُدوا َر َّب َه َذا ا ْل َب ْي ِت ( )3ا َّل ِذي �أَ ْط َع َم ُه ْم ِم ْن ُج ٍ
و�آمنهم من خوف{((( .وقوله تعاىلَ } :و َ�ض َر َب اللهَّ ُ َمثَلاً ق َْريَ ًة كَانَ ْت �آ ِم َن ًة ُم ْط َم ِئ َّن ًة يَ�أْ ِتي َها
وع َوالخْ َ ْو ِف بمِ َا كَانُوا
ا�س الجْ ُ ِ
رِ ْز ُق َها َرغ ًَدا ِم ْن ك ُِّل َم َك ٍان َف َكف ََر ْت ِب�أَ ْن ُع ِم اللهَّ ِ َف�أَذَا َق َها اللهَّ ُ ِل َب َ
يَ ْ�ص َن ُعونَ {(((.
وحمل ال�شاهد �أن اهلل تعاىل ذكر منوذج العي�ش الهنيء ،وهو وفرة الأمن والطعام
وعموم الرزق ،ويطلق الرزق يف القر�آن على كل ما ميكن متلكه من �ضروريات
احلياة� ،سواء �أكان من نف�س املكان �أم جملوبا من مكان �آخر ،ومبا �أن الآيات جاءت يف
�سياق االمتنان وعر�ض الدالئل على قدرة اهلل مما يدعو �إىل توحيده ،ف�إنه ي�ؤخذ منها
واجب من واجبات ال�سيا�سة االقت�صادية وهو �إ�شعار الإن�سان بوفرة ما ي�شبع �ضروراته
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انظر كتيب "الإن�سان �أ�سا�س املنهج الإ�سالمي يف التنمية االقت�صادية" للدكتور عبد احلميد الغزايل من�شورات املعهد
الإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإ�سالمي للتنمية
انظر كتيب الإن�سان �أ�سا�س املنهج الإ�سالمي يف الن�شاط االقت�صادي للدكتور عبد احلميد الغزايل �ص 40
[قري�ش}4 ،3 :
[النحل}112 :
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وحاجياته� ،سواء �أمن جهة القدرة على تناوله� ،أم من جهة وفرته ،و�إال ف�إن الإن�سان
ي�شعر بالتهديد ،فيكون البدء مبا يحقق االكتفاء الذاتي من ال�ضروري قبل احلاجي
واحلاجي قبل الرتفيهي واجبا.
ومن ال�سنة :عن عمر ر�ضي اهلل عنه قال " :كَانَ ْت َ�أ ْم َو ُال بَ ِني ال َّن ِ�ض ِري مِمَّا َ�أفَا َء اهللُ َع َلى
َر ُ�سو ِل ِه ،مِمَّا مَ ْ
ل يُ ِ
َابَ ،ف َكانَ ْت ِلل َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
وج ْف َع َل ْي ِه المْ ُ ْ�س ِل ُمونَ ب َِخ ْي ٍل َو اَل رِ ك ٍ
ال�سلاَ ِح،
َو َ�س َّل َم َخ َّ
ا�ص ًةَ ،ف َكانَ يُ ْن ِف ُق َع َلى �أَ ْه ِل ِه نَ َف َق َة َ�س َن ٍةَ ،و َما بَ ِق َي يَ ْج َع ُل ُه فيِ ا ْل ُك َر ِاع َو ِّ
ِيل ا ِهلل"(((.
ُع َّد ًة فيِ َ�سب ِ

وبوب عليه الإمام البخاري" :باب حب�س نفقة الرجل قوت �سنة على �أهله وكيف
نفقات العيال" ،و�أخرج حتته عن عمر ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان
يبيع نخل بني الن�ضري ويحب�س لأهله قوت �سنتهم"(((.
وحمل ال�شاهد هنا هو �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ر�سم �سيا�سة عامة يف
التخطيط مع �أهله وهي حجز قوت �سنة ،وهو ال ينايف التوكل ،لكنه مل يرتك الأمر
لل�صدفة والفو�ضى ،ومعلوم اهتمامه ب�أمته مبثل اهتمامه ب�أهله و�أكرث في�ستدل بهذا على
�ضرورة البدء بالقوت �أوال �إىل حد الكفاية قبل التفكري يف �أي ن�شاط �آخر ،و�صلة
هذا مبا نحن ب�صدده �أن االهتمام بال�ضروري �أوال �سنة م�سنونة ،فتكون يف كل فعل
�أو ن�شاط يقوم به املرء؛ ويقويه ما ال حظنا يف احلديث �أنه يبد�أ بالقوت قبل الكراع
وال�سالح ،فالأول �ضمان ل�ضروري احلياة الفردية ،والثاين ا�ستثمار يف ال�ضروري
للحياة اجلماعية .فكل هذا يدل على �أولية ال�ضروري قبل غريه مطلقا.
وعن زرارة� ،أن �سعد بن ه�شام بن عامر� ،أراد �أن يغزو يف �سبيل اهلل ،فقدم
املدينة ،ف�أراد �أن يبيع عقارا له بها فيجعله يف ال�سالح والكراع ،ويجاهد الروم حتى
ميوت ،فلما قدم املدينة لقي �أنا�سا من �أهل املدينة ،فنهوه عن ذلك ،و�أخربوه �أن رهطا
�ستة �أرادوا ذلك يف حياة نبي اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فنهاهم نبي اهلل �صلى اهلل عليه
اج َع ْام َر َ�أتَ ُهَ ،وق َْد كَانَ َط َّل َق َها
و�سلم ،وقال�" :أَلَ ْي َ�س لَ ُك ْم فيِ َّ �أُ ْ�س َو ٌة؟" َف َل َّما َح َّدثُو ُه ب َِذ ِل َك َر َ
� -1صحيح م�سلم كتاب اجلهاد وال�سري باب حكم الفيء حديث ( 1757ج�/3ص )1376
� -2صحيح البخاري كتاب النفقات باب حب�س نفقة الرجل قوت �سنة على �أهله وكيف نفقات العيال حديث( 5357ج�/7ص
)63
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َو�أَ ْ�ش َه َد َع َلى َر ْج َع ِت َها"(((.
�إن هذا الحديث يدل على �أولويات ال�سلع �إذ نبه ال�صحابة �سعد بن ه�شام على
�أن امتالك عقار لل�سكن �أو الزراعة �أوىل من امتالك و�سيلة جهاد ،لأن فيه حتقيق
�ضروري من �ضروريات احلياة ،ومن جهة �أخرى و�سيلة اجلهاد فر�ض كفاية يف ذلك
الزمان ،بينما امتالك عقار ال�سكنى و�إنتاج الغذاء من �ضروريات احلياة ،فاال�ستثمار
فيهما �أوىل؛ وي�شهد لهذا حديث �سعيد بن حريث� ،أخ لعمرو بن حريث قال :قال
اع َدا ًرا �أَ ْو َعقَا ًرا َ ،ف َل ْم يَ ْج َعلْ ث ََم َن َها فيِ ِم ْث ِل ِه،
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَ " :م ْن بَ َ
كَانَ ق َِم ًنا �أَنْ اَل يُ َب َار َك لَ ُه ِفي ِه"((( .فهذا يدل على �أهمية توفري ال�سكن و�أولويته .وتوفري
م�صادر الغذاء �أي�ضا ،وفيه ما ي�ستفاد من جتارة ال�صحابي اجلليل عبد الرحمن بن عوف
فقد كانت كلها من ال�ضروريات .و�إذا نظرنا �إىل منهج التفكري اليوم يف الأن�شطة
االقت�صادية وجدنا تق�صريا كبريا يف ال�ضروري ،واالهتمام ب�أن�شطة تلهب ال�شهوات
فقط ،بل وجدنا اجل�شع وال�سيطرة على �أثمنة ال�سوق تدفع ببع�ض املنتجني �إىل حرق
املحا�صيل �أو تدمريها للحفاظ على �أثمنة ال�سوق ،وخا�صة عندما يوجد من ف�سد طبعه
فيعجبه التغايل يف املقتنيات والتفاخر بذلك.
اخلا�صية الثالثة :وجوب التكامل يف الن�شاط االقت�صادي بني جهات الأمة
ومفاد هذه اخلا�صية� ،أن اهلل تعاىل ف�ضل بع�ض اجلهات على بع�ض يف اخل�صائ�ص
الطبيعية والرثوات ،وفيما ميكن ا�ستثماره فيها ،على �سبيل التكامل ،فما كان �صاحلا
للزراعة ال يكون �صاحلا للت�شجري ،وما كان �صاحلا للت�شجري ال يكون �صاحلا للزراعة،
وما كان غري �صالح لكليهما قد يكون �صاحلا لتوطني ال�صناعة� ،أو ا�ستغالل املعادن...
وما يكون اليوم خ�صبا قد يكون بعد ذلك جدبا ،وماكان جدبا قد ي�صبح خ�صبا،
واهلل ي�سوق املاء حيث ي�شاء ،والنا�س من بني بيئتهم منهم العارف بالتجارة اجلاهل
بالفالحة...ولكل هذا وجب التكامل يف الأن�شطة االقت�صادية تبعا ل�سيا�سات وا�ضحة
تراعي املعطيات التي نذكرها ،مبا يحقق للأمة �أمنها ورزقها.
و�أ�صل هذه الخا�صية قوله تعاىلَ } :و َ�ض َر َب اللهَّ ُ َمثَلاً ق َْريَ ًة كَانَ ْت �آ ِم َن ًة ُم ْط َم ِئ َّن ًة يَ�أْ ِتي َها

� -1صحيح م�سلم كتاب �صالة امل�سافرين وق�صرها باب جامع �صالة الليل ،ومن نام عنه �أو مر�ض حديث ( 746ج� /1ص)512
 -2م�سند الإمام �أحمد ( ،)36 /31قال ال�شيخ الأرن�ؤوط ومن معه :حديث ح�سن مبتابعاته و�شواهده،
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رِ ْز ُق َها َرغ ًَدا ِم ْن ك ُِّل َم َك ٍان{ ومقت�ضى الآية �أن رزقها لي�س فيها بل ي�أتيها وتكفل اهلل
بتي�سريه لها ،من خالل ن�شاط التجارة مثال ،في�ستدل بهذا الذي هو من قبيل الإنعام،
وذكر االمتنان على �أن اهلل تعاىل �ضمن تقديرا �أرزاق العباد على جهة التكامل بني
�أنحاء البالد ،مما يفر�ض على وا�ضعي ال�سيا�سات �أن يراعوا هذا التكامل يف الأن�شطة
االقت�صادية ،وي�ؤكد هذا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فعن ثوبان ،قال :قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�" :إِنَّ اهللَ َز َوى ليِ ْ أ
�ض ،ف ََر�أَ ْي ُت َم�شَ ارِ َق َها َو َم َغارِ بَ َهاَ ،و�إِنَّ
الَ ْر َ
�ضَ ،و�إِنيِّ َ�س�أَ ْل ُت
ال ْح َم َر َو َْ أ
يت ا ْل َك ْن َز ْي ِن َْ أ
ال ْبيَ َ
�أُ َّم ِتي َ�سيَ ْب ُل ُغ ُم ْل ُك َها َما ُز ِو َي ليِ ِم ْن َهاَ ،و�أُ ْع ِط ُ
َربِّي ِلأُ َّم ِتي �أَنْ اَل يُ ْه ِل َك َها ب َِ�س َن ٍة َعا َّم ٍةَ ،و�أَنْ اَل يُ َ�س ِّل َط َع َل ْيه ِْم َع ُد ًّوا ِم ْن ِ�س َوى �أَ ْنف ُِ�سه ِْم،
ِيح بَ ْي َ�ض َت ُه ْمَ ،و�إِنَّ َربِّي ق َ
َال :يَا محُ َ َّم ُد �إِنيِّ �إِذَا ق ََ�ض ْي ُت ق ََ�ضا ًء َف ِ�إنَّ ُه اَل يُ َر ُّدَ ،و�إِنيِّ
فَيَ ْ�س َتب َ
�أَ ْع َط ْي ُت َك ُِ أل َّم ِت َك �أَنْ اَل �أُ ْه ِل َك ُه ْم ب َِ�س َن ٍة َعا َّم ٍةَ ،و َ�أنْ اَل �أُ َ�س ِّل َط َع َل ْيه ِْم َع ُد ًّوا ِم ْن ِ�س َوى �أَ ْنف ُِ�سه ِْم،
ِيح بَ ْي َ�ض َت ُه ْمَ ،ولَوِ ْاج َت َم َع َع َل ْيه ِْم َم ْن ِب�أَ ْق َطارِ َها � -أَ ْو ق َ
َال َم ْن بَينْ َ َ �أ ْق َطارِ َها َ -ح َّتى
يَ ْ�س َتب ُ
(((
يَ ُكونَ بَ ْع ُ�ض ُه ْم يُ ْه ِل ُك بَ ْع ً�ضاَ ،ويَ ْ�سبِي بَ ْع ُ�ض ُه ْم بَ ْع ً�ضا"
قال النووي  :قوله ( �سبحانه وتعاىل و�إنى قد �أعطيتك لأمتك �أن ال �أهلكهم ب�سنة
عامة ) �أي ال �أهلكهم بقحط يعمهم ،بل �إن وقع قحط فيكون يف ناحية ي�سرية بالن�سبة
�إىل باقي بالد الإ�سالم ،فلله احلمد وال�شكر على جميع نعمه”(((.
ويف هذا قانون هام لو يلتفت �إليه امل�سلمون ف�إنهم حتما يحققون االكتفاء الذاتي،
وبالتايل اال�ستغناء عن الغري ،ومن ثمت يحققون العدالة والقوة التي تدفع عنهم
عدوهم ،فال يظلمون وال يقع لهم ما هم فيه اليوم من الذل وال�ضعف ،وهو �أن اهلل
تقديرا �سخر لأمة اال�ستجابة ما يجعلها م�ستغنية ماديا ومعنويا ،وقد حدث هذا يف
التاريخ ،بل ن�ص عليه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مب�شرا ،ومنبها �أمته على جتنب ما يعيق
ذلك عندما خاطب عدي بن حامت مبا �ست�ؤدي �إليه ال�سيا�سة االقت�صادية النابعة من �شريعة
الإ�سالم ،وو�ضع م�ؤ�شرا اقت�صاديا هو غياب من يكون �أهال للزكاة �أو ال�صدقة بف�ضل
الغنى ،باملعنى ال�شرعي ،وهذا ماال نراه يف كل �سيا�سات العامل مبختلف مذاهبها ،ففي
كل املجتمعات التي تو�صف بالغنية واملتقدمة فقراء �إال ما ندر ،بينما حتققت نبوة النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم يف فرتات من تاريخ هذه الأمة.
� -1صحيح م�سلم كتاب الفنت و�أ�شراط ال�ساعة باب هالك هذه الأمة بع�ضهم ببع�ض حديث)2215 /4( 2889
� -2شرح النووي على م�سلم ()14 /18
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فعن عدي بن حامت ،قال" :بَ ْي َنا �أَنَا ِع ْن َد ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �إِذْ �أَتَا ُه َر ُج ٌل َف�شَ َكا
ِيلَ ،فق َ
َال" :يَا َع ِد ُّيَ ،هلْ َر�أَ ْي َت ا ِحل َري َة؟"
ال�سب ِ
�إِلَ ْي ِه الفَا َقةَ ،ث َُّم �أَتَا ُه � َآخ ُر َف�شَ َكا ِ�إلَ ْي ِه ق َْط َع َّ
َال " َف�إِنْ َطالَ ْت ب َِك َحيَا ٌة ،لَ رَ َتيَ َّن َّ
ل �أَ َر َهاَ ،وق َْد �أُ ْن ِب ْئ ُت َع ْن َها ،ق َ
ُق ْل ُت :مَ ْ
الظ ِعي َن َة ت َ ْر حَ ِتلُ ِم َن
وف بِال َك ْع َب ِة َال تَ َخ ُ
ا ِحل َري ِةَ ،ح َّتى ت َ ُط َ
اف �أَ َح ًدا �إ اَِّل اللهَّ َُ - ،ق ْل ُت ِف َيما بَ ْي ِني َوبَينْ َ نَف ِْ�سي َف�أَ ْي َن
ين ق َْد َ�س َّع ُروا ال ِب َال َد َ ،-ولَ ِئ ْن َطالَ ْت ب َِك َحيَا ٌة لَ ُت ْف َت َح َّن ُك ُنو ُز ِك ْ�س َرى"،
ُد َّع ُار َط ِّيئٍ ا َّل ِذ َ
ُق ْل ُتِ :ك ْ�س َرى ْب ِن ُه ْر ُم َز؟ ق َ
الر ُجلَ
َالِ " :ك ْ�س َرى ْب ِن ُه ْر ُم َزَ ،ولَ ِئ ْن َطالَ ْت ب َِك َحيَا ٌة ،لَ رَ َتيَ َّن َّ
رِج ِملْ َء َك ِّف ِه ِم ْن َذ َه ٍب �أَ ْو ِف َّ�ض ٍة ،يَ ْط ُل ُب َم ْن يَ ْق َب ُل ُه ِم ْن ُه َف َال يَ ِج ُد �أَ َح ًدا يَ ْق َب ُل ُه ِم ْن ُهَ ،ولَيَ ْل َقينَ َّ
يُ ْخ ُ
اللهَّ َ �أَ َح ُدك ُْم يَ ْو َم يَ ْلقَا ُهَ ،ولَ ْي َ�س بَ ْي َن ُه َوبَ ْي َن ُه تَ ْر ُج َما ٌن يُ رَ ْت ِج ُم لَ ُهَ ،ف َليَقُولَ َّن لَ ُه� :أَ مَ ْ
ل �أَ ْب َع ْث �إِلَ ْي َك
َر ُ�س اً
ل �أُ ْع ِط َك َم اًال َو�أُف ِْ�ضلْ َع َل ْي َك؟ فَيَق ُ
ُول :بَ َلى ،فَيَق ُ
ول ف َُي َب ِّل َغ َك؟ فَيَق ُ
ُول� :أَ مَ ْ
ُول :بَ َلى،
فَيَ ْن ُظ ُر َع ْن يمَ ِي ِن ِه َف َال يَ َرى �إ اَِّل َج َه َّن َمَ ،ويَ ْن ُظ ُر َع ْن يَ َ�سارِ ِه َف َال يَ َرى �إ اَِّل َج َه َّن َم " ق َ
َال َع ِد ٌّي:
َ�س ِم ْع ُت ال َّنب َِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،يَق ُ
ُول" :اتَّقُوا ال َّن َار َولَ ْو ب ِِ�ش َّق ِة تمَ َْر ٍة ف ََم ْن مَ ْ
ل يَ ِج ْد ِ�ش َّق َة
َال َع ِد ٌّي :ف ََر�أَ ْي ُت َّ
تمَ َْر ٍة َف ِب َك ِل َم ٍة َط ِّي َب ٍة" ق َ
الظ ِعي َن َة ت َ ْر حَ ِتلُ ِم َن ا ِحل َري ِة َح َّتى ت َ ُط َ
وف بِال َك ْع َب ِة َال
ت َ َخ ُ
اف �إ اَِّل اللهَّ َ [�صَ ،]198:و ُك ْن ُت ِف َيم ِن ا ْف َت َت َح ُك ُنو َز ِك ْ�س َرى ْب ِن ُه ْر ُم َز َولَ ِئ ْن َطالَ ْت ِب ُك ْم
ِ (((
َال ال َّنب ُِّي �أَبُو الق ِ
َحيَا ٌة ،لَ رَ َت ُونَّ َما ق َ
َا�س ِم�َ :ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يُ ْخ ِر ُج ِملْ َء َك ِّفه" .
قال العيني رحمه اهلل :قوله "فال يجد �أحدا يقبله" :لعدم الفقراء يف ذلك الزمان؛
قيل يكون ذلك يف زمن عي�سى عليه ال�صالة وال�سالم ،وقيل يحتمل �أن يكون هذا
�إ�شارة �إىل ما وقع يف زمن عمر بن عبد العزيز ر�ضي اهلل تعاىل عنه؛ ملا رواه البيهقي
يف ( الدالئل ) من طريق يعقوب بن �سفيان ب�سنده �إىل عمر بن �أ�سيد بن عبد الرحمن
بن زيد بن اخلطاب قال� :إمنا ويل عمر بن عبد العزيز ثالثني �شهرا ،ال واهلل ما مات حتى
جعل الرجل ي�أتينا باملال العظيم فيقول :اجعلوا هذا حيث ترون يف الفقراء ،فما نربح
حتى يرجع مباله يتذكر من ي�ضعه فيه فال يجده؛ قد �أغنى عمر النا�س .وقال البيهقي فيه
ت�صديق ما روينا يف حديث عدي بن حامت ر�ضي اهلل تعاىل عنه انتهى .قيل هذا �أرجح
من الأول لقوله يف احلديث :ولئن طالت بك حياة"(((.
واخلال�صة �أن على وا�ضعي ال�سيا�سات االقت�صادية �أن يعتربوا التكامل فيما
يرخ�ص من �أن�شطة الإنتاج� ،أو ما يتم حتفيزه منها ،و�أخذه من احلديث وا�ضح �إذا ما
� -1صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف الإ�سالم حديث )197 /4( 3595
 -2عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري للإمام العيني ،187 /16
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اعتربنا ف�ضل اهلل يف جعل بالد امل�سلمني يكمل بع�ضها بع�ضا ،وهو خطاب منا�سب لذلك
الزمان؛ حيث كان االت�صال بغريها من البلدان ع�سريا ،ومادامت رحمة اهلل هكذا،
فلن�ستفد نحن منها فيما يكون للب�شر فيه دخل ،يف �أن جنعل �أن�شطة كل قطر االقت�صادية
متكاملة موزعة على الأطراف يف �إطار �سيا�سات وخطط.
اخلا�صية الرابعة� :إنتاج ال�سلع واخلدمات ذات املنافع احلقيقية،
يق�صد بهذه اخلا�صية �أن ال�سنة �سعت توجيهاتها يف االقت�صاد �إىل املوازاة بني
الدخل القومي والناجت القومي((( ،فكل دخل ال ينتج عنه �سلعة �أو خدمة يجب منعه،
لأنه �أ�شبه توليد املال من املال ،فال فائدة للنا�س من ذلك املال ،ولو ح�صل نفع مادي
 -1يق�صد به جمموع القيمة النقدية لل�سلع واخلدمات التي مت �صنعها �أو تقدميها للمجتمع خالل �سنة �أو فرتة زمنية معينة،
واملق�صود بال�سلع هو ال�شكل النهائي لها .ومفهوم الناجت الوطني �أو القومي هو مفهوم م�شابه ملفهوم الناجت املحلي الإجمايل
(� )GDPسوى �إن الناجت املحلي الإجمايل يح�سب قيمة ال�سلع واخلدمات املنتجة من املوارد املوجودة حمليا .بينما الناجت
القومي الإجمايل ( )GNPيح�سب قيمة ال�سلع واخلدمات املنتجة من املوارد اململوكة حمليا .ظهر مفهوم الناجت القومي
الن مفهوم الإنتاج القومي ال يكفي لتحديد م�ستوى الإ�سهام يف الن�شاط الإنتاجي لالقت�صاد القومي .مثال  :يوجد م�صنع
للحديد وال�صلب يقوم ب�إنتاج احلديد الذي ي�ستفيد منه م�صنع ال�سيارات ,فال ميكن القول ان امل�شروع الأول لإنتاج احلديد
مقدار كذا من ال�صلب وامل�شروع الثاين لإنتاج ال�سيارات ينتج ما قيمته كذا من ال�سيارات ,ولكن م�صنع احلديد يقوم
بتحويل املادة الأولية (خام احلديد) �إىل �سلعة ن�صف م�صنعة ثم يقوم م�صنع ال�سيارات بتحويل ال�سلع ن�صف امل�صنعة �إىل
�سلع تامة ال�صنع (ال�سيارات) ,وت�سمى هذه العملية باال�ستهالك الو�سيط ،ولتاليف خط�أ االزدواج املحا�سبي ينبغي ان يقدر
اال�سهام الإنتاجي لالقت�صاد القومي وفقا ملا ي�سمى القيمة امل�ضافة �أو قيمة الإنتاج القومي .فالناجت القومي = الإنتاج االجمايل
 اال�ستهالك الو�سيط .الدخل القومي هو جمموع الدخل املكت�سب يف بلد ما خالل فرتة زمنية معينة ،عاد ًة ما تكون �سن ًةواحدة .ويو�ضح هذا الرقم �إن كانت البالد املعنية تنمو �أم �أنها ترتاجع .وي�ستعمل االقت�صاديون �أرقام الدخل القومي ملقارنة
االقت�صاديات املختلفة للبلدان .حتديد الدخل القومي .يح�سب االقت�صاديون الدخل القومي ب�إحدى طريقتني:
الطريقة الأوىل تعتمد على ما يكت�سبه الأفراد وم�شاريع الأعمال� ،أما الطريقة الأخرى فتعتمد على ح�صر حجم �إنتاج ال�سلع
واخلدمات .وتقود كل من الطريقتني �إىل نف�س الرقم اخلا�ص بالدخل القومي ل َّأن مايك�سبه النا�س ي�ساوي قيمة ما جرى �إنتاجه
من �سلع وخدمات .ويت�ضمن بيان الدخل القومي املبني على مايكت�سبه النا�س جملة الدخل املكت�سب يف بلد من البلدان
يف فرتة معينة .وي�ضم هذا الدخل املكت�سب الأجور واملرتبات والفائدة والأرباح والريع .وللح�صول على الدخل القومي
بنا ًء على معيار الإنتاج ،يحدد االقت�صاديون �أو ًال الناجت الوطني الإجما ّ
يل للبلد ،حيث ميثل هذا الرقم �إجمايل قيمة ال�سلع
واخلدمات التي جرى �إنتاجها يف البلد املعني خالل فرتة زمنية معينة .ويتو�صل االقت�صاديون �إىل الدخل القومي بطرح
ا�ستهالك ر�أ�س املال جمموعا مع ال�ضرائب غري املبا�شرة من الناجت الوطني الإجمايل .وي�شمل ا�ستهالك ،هبوط القيمة ر�أ�س
الطبيعي يف قيمة املباين والآالت كنتيجة لال�ستخدام� .أما �ضرائب الأعمال غري املبا�شرة ،فيدفعها م�شرتي
املال التناق�ص
ّ
ال�سلع ،ومن �أنواعها �ضرائب امل�شرتيات ور�سوم الإنتاج .وي�ساوي الفرق بني الناجت الوطني الإجمايل وا�ستهالك ر�أ�س
املال ،الناجت الوطني ال�صايف .قد يت�أثر الدخل القومي ٍّ
بكل من الت�ضخم (تزايد الأ�سعار) واالنكما�ش (تناق�ص الأ�سعار).
فعلى �سبيل املثال� ،إذا تزايد مايك�سبه النا�س بن�سبة  %10يف �إحدى ال�سنوات ،ف�إن الرقم اخلا�ص بالدخل القومي �سيتزايد مبا
أي�ضا ،ف� َّإن النا�س لن يكون با�ستطاعتهم �شراء كميات من ال�سلع �أو
ن�سبته  .%10ولكن� ،إذا تزايدت الأ�سعار مبا ن�سبته ً � %10
اخلدمات ب�أكرث من تلك التي ح�صلوا عليها يف ال�سنة ال�سابقة .وعلى ذلك ،ف� َّإن الرقم اخلا�ص بالدخل القومي �أ�صبح �أعلى
مبقدار  %10ب�سبب الت�ضخم ،ولي�س ب�سبب النمو
يعدل
االقت�صادي .ولعقد املقارنة بني �أرقام الدخل القومي ل�سنتني �أو �أكرثِّ ،
ّ
�سمى الرقم املعدل الدخل القومي احلقيقي .انظر
ي
و
االنكما�ش.
أو
�
الت�ضخم
االقت�صاديون الدخل القومي لي�أخذ يف االعتبار
ُ َّ
موقع “ويكيبيديا”  ،املو�سوعة احلرة ،ليوم 7فرباير /http// ar.wikipedia.org 2015
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ل�صاحب الن�شاط ،وذلك مثل ن�شاط دور القمار :فهي تدر دخال يح�سب �ضمن الدخل
القومي ،لكن هذا الدخل مل يرتتب عليه �أية �سلعة �أو خدمة حقيقية ،وهكذا جند الناجت
القومي الذي ال يحت�سب فيه �إال ال�سلع واخلدمات غري متنا�سب مع الدخل القومي.
وقد ر�أينا �أن االقت�صاديني يحر�صون على �أن تكون طريقتا احت�ساب الدخل القومي
والناجت القومي متطابقتني كما مر يف الهام�ش ،ف�إذا ربح نا�س ومل يكن ذلك عن طريق
�إنتاج ل�سلع �أو خدمات مقومة ماديا ،فذلك تعطيل للمال ،و�إهدار للطاقة ،التي خلقها
اهلل لنفع اخللق ،بل �إفقار للفئة التي خ�سرت من قمارها مثال ،وهذا �سر من �أ�سرار حترمي
الربا ،والقمار .ومن جهة �أخرى ف�إن النفع الذي يراد هنا هو النفع امل�شروع �شرعا
وهو كل �سلعة �أو خدمة لي�ستا حمرمتني ،ال ما يتوهمه امل�ستهلك �أو املنتج ولذلك حرم
القر�آن وال�سنة الربا ،واخلمر واملي�سر وهو القمار ،وكل الأن�شطة التي ت�شتمل على �ضرر
ولو جلبت متعة يف وقت ما كالدعارة ،واحلانات واملراق�ص الليلية ،وكل �ضروب
عقود الغرر ،وال�ضمان وا�ستعمال اجلاه ،قال الناظم:
"القر�ض وال�ضمان رفق اجلاه ثالثة ينبغي �أال ترى لغري اهلل"
وفائدة اخلا�صية تتجلى يف �صورتني :الأوىل :هي تلبية حاجيات النا�س يف �أي
ن�شاط ا�ستثماري بتوفري ال�سلع واخلدمات امل�شروعة ،من خالل توظيف املال الوطني
بكامله .وال�صورة الثانية :درء ا�ستغالل حاجات النا�س ،وطمعهم ،وفوران �شهواتهم،
من �أجل الرثاء الذي ال يقابله �إنتاج� ،سواء يف الربا �أو يف القمار� ،أو �إ�شباع الرغبات
ال�شهوانية املتفلتة.
الربَا{((( ،وقوله
و�أ�صل هذه اخلا�صية :قول اهلل تعاىل } َو�أَ َحلَّ اللهَّ ُ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ
ال�ص َدق ِ
َات{((( ،وقوله تعاىلَ } :و َما �آت َ ْي ُت ْم ِم ْن رِ بًا ِليرَ ْ بُ َو
الربَا َويُ ْربِي َّ
تعاىل} :يمَ ْ َح ُق اللهَّ ُ ِّ
ا�س َفلاَ يَ ْربُو ِع ْن َد اللهَّ ِ َو َما �آت َ ْي ُت ْم ِم ْن َزك ٍَاة تُرِ ُيدونَ َو ْج َه اللهَّ ِ َف�أُولَ ِئ َك ُه ُم
فيِ �أَ ْم َو ِال ال َّن ِ
(((
ِري َو َم َنا ِف ُع
المْ ُ ْ�ض ِع ُفونَ {  ،وقوله تعاىل} :يَ ْ�س�أَلُونَ َك َع ِن الخْ َ ْم ِر َوالمْ َ ْي ِ�سرِ قُلْ ِفيه َِما �إِث ٌْم َكب ٌ
ا�س َو�إِث ُْم ُه َما �أَكْ رَ ُب ِم ْن نَف ِْعه َِما{(((.
ِلل َّن ِ
-1
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فكل هذه الآيات متنع الربا ،والقمار ،ملا يف�ضيان �إليه من ثراء دون مقابل �إنتاجي
مبا�شر ،من جهة ،ومن جهة �أخرى ملا يف�ضيان �إليه من ج�شع مينع الإح�سان� .إذ املقرت�ض
امل�ستهلك �إمنا فعل ذلك ال لأجل الرثاء بل حلاجة .وقد و�صف اهلل هذا الن�شاط ب�أنه "ال
يربو" �أي ال يزيد يف الناجت القومي و�إن زاد يف معدل الدخل الفردي وحكم اهلل عليه
باملحق ولو ر�أى فاعله نف�سه ترثى� ،إذ العربة بعموم حال القوم الذين يوجد بينهم،
فهم يفتقرون وتهدر كرامتهم ب�سبب ترك �إ�شراك هذا املال يف �إنتاج ما حتتاجه الأمة
من ال�سلع واخلدمات� ،إما مبا�شرة �أو باال�شرتاك يف �صورة من �صور امل�شاركة يف
اال�ستثمار.
ومن ال�سنة� :أخرج م�سلم يف �صحيحه عن علقمة عن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنه،
قال" :لَ َع َن َر ُ�س ُ
الربَا َو ُم�ؤْ ِك َل ُه" ،ق َ
َالُ :ق ْل ُتَ :وكَا ِت َب ُه،
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم � ِآكلَ ِّ
َو�شَ ِاه َد ْي ِه؟ ق َ
َال�" :إِنمَّ َا نُ َح ِّد ُث بمِ َا َ�س ِم ْع َنا""(((.
"ح ِّر َم ِت الخْ َ ْم ُر ثَلاَ َث َم َّر ٍ
ات ،ق َِد َم َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل
وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،قالُ :
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم المْ َ ِدي َن َة َو ُه ْم يَ�شْ َربُونَ الخْ َ ْم َرَ ،ويَ�أْ ُك ُلونَ المْ َ ْي ِ�س َر  ،ف ََ�س�أَلُوا َر ُ�س َ
ول ا ِهلل
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع ْن ُه َماَ ،ف�أَ ْن َز َل اهللُ َع َلى نَب ِِّي ِه َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم (} : )1يَ ْ�س�أَلُونَ َك
(((
ا�س{(((� ،إىل �آخر الآية ،احلديث"...
ِري َو َم َنا ِف ُع ِلل َّن ِ
َع ِن الخْ َ ْم ِر َوالمْ َ ْي ِ�س ِر قُلْ ِفيه َِما �إِث ٌْم َكب ٌ
وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَ " :م ْن
َال فيِ َح ِل ِف ِهَ :واللاَّ ِت َوال ُع َّزىَ ،ف ْليَقُلْ َ :ال �إِلَ َه �إ اَِّل اللهَّ َُ ،و َم ْن ق َ
َح َل َف َفق َ
َال ِل َ�ص ِاح ِب ِه :ت َ َع َال
�أُقَا ِم ْر َكَ ،ف ْليَ َت َ�ص َّد ْق "((( " .قال الوليد �سمعت الأوزاعي يقول �إذا تقامرا مبالني فهو
حرام عليهما فليت�صدقا به"((( .وحمل ال�شاهد هنا هو �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم �أن املقامرة تكون مبالني على وجه املغالبة فمن كان غالبا �أخذ مال املغلوب ،فوقع
ربح بدون وجود ما يقابله من ال�سلع واخلدمات ،فكانت احلكمة هي �أن هذا املال الذي
كان �سيذهب �إىل ثروة تكد�س ،يجعل �صدقة يف يد حمتاج يدفعها مقابل �سلعة �أو
-1
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�صحيح البخاري كتاب التف�سري باب }�أفر�أيتم الالت والعزى{ حديث  ،)141 /6( 4860و�صحيح م�سلم كتاب الأميان
باب من حلف بالالت والعزى ،فليقل :ال �إله �إال اهلل حديث )1267 /3( 1647
التمهيد ملا يف املوط�أ من املعاين والأ�سانيد ،البن عبد الرب ()182 /13

84

خ�صائ�ص الن�شاط االقت�صادي و�شروط التمويل الفعال وتنوعه يف ال�سنة النبوية

خدمة فيكون منتجا بذلك .و�صدق اهلل ور�سوله �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم فقد �أ�صبح
يف زماننا هذا م�شاريع �ضخام عنوانها الأبرز القمار ت�سمى بــــــــ"الكازينو" ،مهمتها
�إ�شباع ال�شهوات بطرق غري م�شروعة ،ويف الآن نف�سه يكون ذلك و�سيلة ملزيد من
القمار مع تنويع كبري وبو�سائل �إغراء مذهلة.
وهكذا ف�إن ال�سنة نبهت على �أن يكون الن�شاط االقت�صادي يتولد عنه نفع مادي
حقيقي م�شروع� ،أي �أن املال يجب �أن ينتج ال�سلع واخلدمات امل�شروعة ،ال �أن يولد منه
مال �آخر لي�س �سلعا وخدمات.
ويف مقابل هذا جند احل�ض على �أن�شطة ذات نفع حقيقي؛ فعن �أن�س بن مالك
ر�ضي اهلل عنه ،قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَ " :ما ِم ْن ُم ْ�س ِل ٍم يَ ْغ ِر ُ�س غ َْر ً�سا،
ِيمةٌ� ،إ اَِّل كَانَ لَ ُه ِب ِه َ�ص َد َقةٌ"(((  ،ويف الباب
�أَ ْو يَ ْز َر ُع َز ْر ًعا ،فَيَ�أْكُلُ ِم ْن ُه َطيرْ ٌ �أَ ْو إِ� ْن َ�سا ٌن �أَ ْو بَه َ
�أحاديث كثرية .واخلال�صة �أن الأن�شطة ال بد �أن تكون تنتج نفعا يف �صورة خدمة �أو يف
�صورة �سلعة.
اخلا�صية اخلام�سة� :إبداع يف اخلدمات وال�سلع موازاة مع الرقي بالإن�سان ثقافيا
يق�صد بهذه اخلا�صية �أن ال�سنة ا�شتملت على ما يدعو �إىل الإبداع يف �أنواع
الأن�شطة االقت�صادية ،وت�ضمنت مناذج من الإبداع يف الأن�شطة االقت�صادية يف �إنتاج
ال�سلع واخلدمات ،وجاء فيها احلث على ذلك ولو بطريق العموم ،وربطت ال�سنة
الإبداع مبا يخدم رقي الإن�سان ماديا وثقافيا .وقد ذكر القر�آن �أقواما �أبدعوا يف عمارة
الأر�ض �إ�شعارا مبا مكن اهلل للإن�سان من �آلة العقل ليبدع ويجتهد.
ين �أُوتُوا ا ْل ِع ْل َم
ين �آ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم َوا َّل ِذ َ
و�أ�صل هذا قوله تعاىل} :يَ ْرف َِع اللهَّ ُ ا َّل ِذ َ
َد َر َج ٍ
ات{((( .وقوله تعاىل } َواذْ ك ُُروا �إِذْ َج َع َل ُك ْم ُخ َلفَا َء ِم ْن بَ ْع ِد َع ٍاد َوبَ َّو�أَك ُْم فيِ
الَ ْر ِ�ض ت َ َّت ِخ ُذونَ ِم ْن ُ�س ُهو ِل َها ق ُُ�صو ًرا َوت َ ْن ِح ُتونَ الجْ ِ َب َال بُ ُيوتًا َفاذْ ك ُُروا � اَآل َء اللهَّ ِ َو اَل تَ ْعثَ ْوا
ْأ
ين{((( وقوله تعاىلُ } :ه َو ا َّل ِذي َج َعلَ لَ ُك ُم ْ أَ
فيِ ْ أَ
�ض َذلُ اً
ول ف َْام ُ�شوا
ال ْر َ
ال ْر ِ�ض ُمف ِْ�س ِد َ
� -1صحيح البخاري كتاب املزارعة باب ف�ضل الزرع والغر�س �إذا �أكل منه حديث )103 /3( 2320
 -2املجادلة11 :
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ور {
فيِ َم َن ِاك ِب َها َو ُك ُلوا ِم ْن رِ ْز ِق ِه َو�إِلَ ْي ِه ال ُّن ُ�ش ُ
فقد نبهت الآيات �إىل �أهمية اال�ستثمار يف التعليم ،نظرا �إىل مكانة �أهل العلم عند
اهلل ،ونبهت على ما �سخره اهلل البن �آدم من القوة لعمارة الأر�ض تنبيها على �أن هذا
متاح و�أنه من �إبداع الإن�سان واكت�شافه متى �أعمل جهده الفكري والع�ضلي والآيل ،ثم
فتحت الآفاق بتقريرها �أن الأر�ض موط�أة م�سخرة فهل من م�ستعمر .
(((

ومن ال�سنة نجد عن طارق بن �سويد �س�أل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن اخلمر
فنهاه ،فقال� :إمنا �أ�صنعها للدواء ،فقال�" :إِ َّن َها لَ ْي َ�س ْت ب َِد َو ٍاء َولَ ِك َّن َها َدا ٌء"(((.
ومحل ال�شاهد هنا هو �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم نبه طارق بن �سويد �إىل
�أن اخلمر الذي حرمه اهلل لن يكون دواء ،والزمه �أنك �إذا كنت تريد الدواء فابحث يف
احلالل ف�إنك �ستجده ،وي�شهد لهذا الفهم ما �أخرجه الإمام م�سلم عن جابر ،عن ر�سول
الد ِاء بَ َر�أَ ِب ِ�إذْ ِن ا ِهلل
يب َد َوا ُء َّ
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قالِ " :ل ُك ِّل َد ٍاء َد َوا ٌءَ ،ف�إِذَا �أُ ِ�ص َ
َع َّز َو َجلَّ "((( ،وحمل ال�شاهد من هذا �أن احلديث خرج خمرج احل�ض على االبتكار
والبحث ،واال�ستثمار يف هذا� ،إذ ق�ضى ربنا عز وجل �أن لكل داء دواء ،ويبقى فقط
�أن يقع الإن�سان على الدواء املنا�سب ،والو�سيلة اال�ستثمار يف البحث واالبتكار ،وفيه
�أي�ضا بث الأمل للمري�ض ،وجعل الن�شاط االقت�صادي يف خدمة الإن�سان.
وما يدل على ا�شتمال ال�سنة على خا�صية احل�ض على الإبداع يف الأن�شطة
االقت�صادية ،مبا يرقي الإن�سان وي�صون كرامته ،ح�ض النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
الأفراد على القيام ب�أن�شطة اقت�صادية نافعة لغريهم ،تعفهم عن �س�ؤال النا�س وتغنيهم
عن �أموالهم وجتعلهم يك�سبون ب�أنف�سهم ،وقد ج�سد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم املبد�أ
االقت�صادي الكبري وهو �أن بع�ض النا�س يف حاجة �إىل �سلعة �أو خدمة وبع�ض �آخر
يف حاجة �إىل مال ،في�صبح الباحث عن املال م�ضطرا �إىل �إبداع �سلع وخدمات تبعا
حلاجات النا�س ليك�سب.
 -1امللك15 :
� -2سنن الرتمذي ،كتاب �أبواب الطب عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،باب ما جاء يف كراهية التداوي بامل�سكر حديث
 ،)387 /4( 2046وقال الرتمذي :هذا حديث ح�سن �صحيح ،و�أخرجه ابن حبان حديث  1390ج�/4ص ،232وقال
ال�شيخ الأرن�ؤوط ومن معه �إ�سناده ح�سن.
� -3صحيح م�سلم كتاب ال�سالم باب لكل داء دواء ،وا�ستحباب التداوي حديث )1729 /4( 2204
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فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم َ :أ
"لَنْ
يَ ْح َت ِز َم �أَ َح ُدك ُْم ُح ْز َم ًة ِم ْن َح َط ٍب ،فَيَ ْح ِم َل َها َع َلى َظ ْهرِ ِه فَيَبِي َع َهاَ ،خيرْ ٌ لَ ُه ِم ْن �أَنْ يَ ْ�س�أَ َل
َر ُجلاً  ،يُ ْع ِطي ِه �أَ ْو يمَ ْ َن ُع ُه "(((.
وحمل ال�شاهد �أن ابتكار ن�شاط مدر يراعى فيه حاجة النا�س ،فالنا�س يف حاجة
للحطب ،واملحتطب يف حاجة �إىل املال ،فتلتقي الرغبتان ،فيقع الدخل ،ويرتتب عليه
ناجت  ،فهذا وجه من وجوه احل�ض على االبتكار يف الأن�شطة النافعة.
و َع ْن ُع ْر َو َة�َ " :أنَّ ال َّنب َِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم " َ�أ ْع َطا ُه ِدي َنا ًرا يَ�شْ رَتِي لَ ُه ِب ِه �شَ اةً،
ف َْا�ش رَ َتى لَ ُه ِب ِه �شَ اتَينْ ِ ،ف ََب َ
اع �إ ِْح َدا ُه َما ب ِِدي َن ٍارَ ،و َجا َء ُه ب ِِدي َن ٍار َو�شَ ٍاة ،ف ََد َعا لَ ُه بِا ْل رَ َب َك ِة فيِ
ِ ِ (((
اب لَ َرب َِح فيه"
بَ ْي ِع ِهَ ،وكَانَ لَوِ ْا�ش رَ َتى رُّ َ
الت َ
وحمل ال�شاهد �أن الوكيل وظف الوكالة يف تنمية املال ،ف�أبدع عقدا ا�ستثماريا،
�أقره عليه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  .والآخر �سي�ستدل ب�أحزم احلطب على ما فوقها
وما حتتها.
وعن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ،عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قالَ " :م ْن �أَ ْع َم َر �أَ ْر ً�ضا
ِ ِ (((
لَ ْي َ�س ْت َِ أل َح ٍد َف ُه َو �أَ َح ُّق" ،ق َ
َال ُع ْر َو ُة" :ق ََ�ضى ِب ِه ُع َم ُر َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه فيِ ِخ َال َفته"
وعن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه ،قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم" :
ِيمةٌ� ،إ اَِّل كَانَ
َما ِم ْن ُم ْ�س ِل ٍم يَ ْغ ُ
رِ�س غ َْر ً�سا� ،أَ ْو يَ ْز َر ُع َز ْر ًعا ،فَيَ�أْكُلُ ِم ْن ُه َطيرْ ٌ �أَ ْو �إِ ْن َ�سا ٌن �أَ ْو بَه َ
(((
لَ ُه ِب ِه َ�ص َدقَة"

حمل ال�شاهد من هذه الأحاديث �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم رغب يف هذه
الأن�شطة منوها ب�آفاقها ،ومنبها عليها على �سبيل املثال فاحتا �آفاق املبادرة احلرة� ،إذ بهذا
الرتغيب الذي ركز على الفر�ص املتاحة ن�ستفيد �أن ال�سنة رغبت يف �إبداع �أن�شطة
تتنا�سب مع كل ظرف مكاين �أو زماين ،وا�شتملت الأحاديث على �أنواع الن�شاط
-1
-2
-3
-4

�صحيح م�سلم كتاب الزكاة باب كراهة امل�س�ألة للنا�س حديث )720 /2( 1042
�صحيح البخاري كتاب املناقب باب بدون ترجمة بعد باب �س�ؤال امل�شركني �أن يريهم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �آية ،ف�أراهم
ان�شقاق القمر حديث )207 /4( 3642
�صحيح البخاري كتاب املزارعة باب من �أحيا �أر�ضا مواتا حديث )106 /3( 2335
�صحيح البخاري كتاب املزارعة باب ف�ضل الزرع والغر�س �إذا �أكل منه حديث )103 /3( 2320
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الذي يحقق ال�ضروري من حاجات النا�س يف ذلك الوقت ،مما يفر�ض على القائمني
االنتباه ملثل هذا يف كل زمان ،ويفر�ض على �أ�صحاب الأن�شطة امل�ستثمرين التوجه �إىل
هذا ال�ش�أن �أي�ضا .وهذا بخالف الأنظمة الر�أ�سمالية التي تقدر قيمة الن�شاط مبا يحققه
من ربح ل�صالح الأفراد ،ف�أباحت ن�شاط الدعارة ون�شاط املخدرات ال�سائلة وقننت
املخدرات ال�صلبة ،ونوعت يف و�سائل �إ�شباع ال�شهوات من غري قيد �أخالقي...وكل
هذه الأن�شطة معلومة يف خمتلف ربوع العامل .وقد تهدمت قيم الأ�سرة واملجتمع،
وا�ستعملت و�سائل �شريفة لت�سويغ هذه الأن�شطة مثل مراكز البحث و�آراء من ي�صفونهم
باخلرباء؛ وكتاب "�أخالقيات العلم" ال�صادر عن �سل�سلة عامل املعرفة مليء مبا ي�ؤكد
هذا.
اخلا�صية ال�ساد�سة :ترك الت�سويق الكاذب �أو اخلادع لل�سلع واخلدمات
يعترب الت�سويق �أهم عن�صر يف الن�شاط االقت�صادي ،ولذلك ا�شرتطت ال�سنة �أن
تكون الدعاية للمنتوج على وجه احلقيقة وال ت�ستعمل �أي و�سيلة فيها متويه لأجل
الت�سويق.
و�أ�صل هذا ما عقد لأجله الإمام النووي في تراجمه على �صحيح م�سلم قال:
باب :بيان غلظ حترمي �إ�سبال الإزار ،واملن بالعطية ،وتنفيق ال�سلعة باحللف ،وبيان
الثالثة الذين ال يكلمهم اهلل يوم القيامة ،وال ينظر �إليهم ،وال يزكيهم ولهم عذاب
�أليم ،و�أخرج الإمام م�سلم عن �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه ،عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
يم"
قال" :ثَلاَ ثَ ٌة اَل يُ َك ِّل ُم ُه ُم اهللُ يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِةَ ،و اَل يَ ْن ُظ ُر �إِلَ ْيه ِْم َو اَل يُ َزكِّيه ِْم َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
اب �أَ ِل ٌ
َالَ :فق ََر�أَ َها َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ثَلاَ َث ِم َرا ًرا ،ق َ
ق َ
َال �أَبُو ذ ٍَّرَ :خابُوا َو َخ ِ�س ُروا،
(((
ول ا ِهلل؟ ق َ
َم ْن ُه ْم يَا َر ُ�س َ
َال" :المْ ُ ْ�سبِلُ َ ،والمْ َ َّنانُ َ ،والمْ ُ َن ِّف ُق ِ�س ْل َع َت ُه ِبالحْ َ ِل ِف ا ْل َك ِاذ ِب"
وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مر على �صربة
طعام ف�أدخل يده فيها ،فنالت �أ�صابعه بلال فقالَ " :ما َه َذا يَا َ�ص ِاح َب َّ
الط َع ِام؟" ق َ
َال
َال�" :أَ َفلاَ َج َع ْل َت ُه ف َْوقَ َّ
ول ا ِهلل ،ق َ
ال�س َما ُء يَا َر ُ�س َ
ا�سَ ،م ْن غ َّ
َ�ش
الط َع ِام ك َْي يَ َرا ُه ال َّن ُ
�أَ َ�صابَ ْت ُه َّ
� -1صحيح م�سلم كتاب الإميان باب بيان غلظ حترمي �إ�سبال الإزار ،واملن بالعطية ،وتنفيق ال�سلعة باحللف ،وبيان الثالثة الذين ال
يكلمهم اهلل يوم القيامة ،وال ينظر �إليهم ،وال يزكيهم ولهم عذاب �أليم حديث )102 /1( 106
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وحمل ال�شاهد من احلديثني �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم منع من �أي و�سيلة
تغري النا�س بال�سلع واخلدمات بوجه فيه �إيهام ،كا�ستعمال احللف مثال� ،أو عر�ض وجه
من مكونات ال�سلعة �أو اخلدمة بينما هي تنطوي على �أ�ضرار� ،أو �أمور لي�ست مت�س �إليها
احلاجة� ،إذ القاعدة ما من �شيء �إال فيه مف�سدة وم�صلحة و�إمنا اعتبار ال�شيء يكون
مبا يغلب ،ف�إن غلبت امل�صلحة اعترب ال�شيء �صاحلا ،و�إن غلبت املف�سدة اعترب ال�شيء
فا�سدا ،وهذا ماال تريده ال�شركات ،وميكن �أن منثل لهذا مبا تفعله �ألواح الإ�شهار اليوم
للمواد واخلدمات وهي توظف ق�ضايا نف�سية للرتغيب يف املنتوج ،كالرتغيب يف
االقرتا�ض ،والإمعان يف ال�شراء واال�ستهالك� ،أو ا�ستعمال املر�أة مثال كوجه من وجوه
الإغراء...فكل هذا ممنوع يف الن�شاط كما تراه ال�سنة.
اخلا�صية ال�سابعة :منع االحتكار والظلم واال�ستغالل و�إهدار الإمكانات

(((

لقد ر�أينا فيما م�ضى من اخل�صائ�ص �ضرورة جعل الن�شاط االقت�صادي يف خدمة
الإن�سان ،وعدم تغليب فل�سفة تعظيم الربح الفردي على ح�ساب كرامة اجلماعة،
وخا�صية منع االحتكار والظلم واال�ستغالل هي �ضمان ملا ذكر.
و�أ�صل هذا ،عن رجل من �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال :قال ر�سول
(((
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم" :المْ ُ ْ�س ِل ُمونَ �شُ َركَا ُء فيِ ثَلاَ ٍث :المْ َا ِء َوا ْل َك َ إِل َوال َّنارِ "
وحمل ال�شاهد هنا �أن هذه الثالثة ال حتتكر نظرا �إىل �أهميتها يف حلياة ،وهكذا كل
�شيء تتوقف عليه حياة النا�س مينع �أن حتتكره جهة ومتنع �أخرى� ،إذ تعدد امل�ستثمرين
يف ن�شاط ما يقلل التكلفة ويدفع للتناف�س يف �إر�ضاء امل�ستهلك.
وي�شهد لهذا �أنه كان �سعيد بن امل�سيب ،يحدث �أن معمرا ،قال :قال ر�سول اهلل
(((
�صلى اهلل عليه و�سلمَ " :م ِن ْاح َت َك َر َف ُه َو َخ ِاط ٌئ"
-1
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�صحيح م�سلم كتاب الإميان باب قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :من غ�شنا فلي�س منا" حديث )99 /1(102
انظر كتيب الإن�سان �أ�سا�س املنهج الإ�سالمي يف الن�شاط االقت�صادي �ص44
م�سند الإمام �أحمد حديث  ،)174 /38( 23082وقال ال�شيخ الأرن�ؤوط ومن معه� :إ�سناده �صحيح،
�صحيح م�سلم كتاب امل�ساقاة باب حترمي االحتكار يف الأقوات حديث )1227 /3( 1605
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وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَ " :م ِن
نيَ ،ف ُه َو َخ ِاط ٌئ"(((.
ْاح َت َك َر ُح ْك َر ًة  ،يُرِ ُيد �أَنْ يُ ْغ ِل َي ِب َها َع َلى المْ ُ ْ�س ِل ِم َ
االحتكار من احلكر ،وهو اجلمع والإم�ساك؛ قال يف امل�صباح" :احتكر زيد الطعام
�إذا حب�سه �إرادة الغالء ،واال�سم احلكرة مثل الفرقة من االفرتاق(((؛ قال النووي" :قال
العلماء واحلكمة يف حترمي االحتكار دفع ال�ضرر عن عامة النا�س ،كما �أجمع العلماء
على �أنه لو كان عند ان�سان طعام وا�ضطر النا�س �إليه ومل يجدوا غريه �أجرب على بيعه
دفعا لل�ضرر عن النا�س .و�أما ما ذكر يف الكتاب عن �سعيد بن امل�سيب ومعمر راوي
احلديث �أنهما كانا يحتكران ،فقال ابن عبد الرب و�آخرون� :إمنا كان يحتكران الزيت،
وحمال احلديث على احتكار القوت عند احلاجة �إليه والغالء ،وكذا حمله ال�شافعي
و�أبو حنيفة و�آخرون وهو ال�صحيح(((.
فكل هذه الأحاديث متنع من كل ما يلحق ال�ضرر بالنا�س يف الأن�شطة االقت�صادية،
�أو ا�ستغالل حاجتهم� ،أو �إغالء ال�سلع واخلدمات لأجل تعظيم املكا�سب على ح�ساب
القيم والإن�سانية.

وانظر حال االقت�صاد اليوم كيف احتكر الدواء على املر�ضى ،والغذاء ،وكيف
حتكم النا�س يف م�صادر الطاقة والعي�ش� ،ألي�س حريا بالعامل اليوم �أن يلتفت �إىل ال�سنة
ليحل مع�ضالته.

املبحث الثاين� :شروط التمويل الفعال وتنوعه يف ال�سنة
اعتنت ال�سنة بعن�صر التمويل و�أنه هو العامل اخلطري يف توجيه الن�شاط االقت�صادي
ووالدته ،بل ويف جعله �إما و�سيلة خلدمة �أمم على ح�ساب �أمم �أخرى� ،أو جعله عامل
عدل وعز وا�ستقرار وبناء الإن�سان.
وهكذا ميكن ا�ستخال�ص جملة من املميزات للتمويل يف ال�سنة� ،سواء يف تنوعه
�أو يف خ�صائ�صه ميكن �إجماله يف:
 -1م�سند الإمام �أحمد حديث  )265 /14( 8617قال ال�شيخ �شعيب ومن معه :ح�سن لغريه،
 -2امل�صباح املنري ،للفيومي مادة (ح ك ر)199/1
� -3شرح النووي على م�سلم ()43 /11
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ال�شرط الأول :التمويل الذاتي
�إن املت�أمل يف ال�سنة ليك�شف �أكرب مميز للتفكري االقت�صادي يف جمال التمويل
وهو كون الإن�سان هو ر�أ�س املال الأ�سا�س يف احلقيقة ،ولي�س املال مبعنى النقود،
ولقد اكت�شف الفكر االقت�صادي اليوم �أهمية هذه امليزة ،وخطورة العدول عنها� ،إذ
بالعدول عن هذه الفكرة ي�ضطر من يفكر يف �أي ن�شاط اقت�صادي ولي�س ميلك ماال �إىل
جلب املال من الآخرين .فقد نظر املحللون من �أهل االقت�صاد �إىل التخلف ،وجعلوه
يف دائرة �أو �سل�سلة مركزها املال ،بحيث البد من االنطالق منه للخروج من ربقة
التخلف؛ فحكموا على املتخلف بدوام حاله لكونه ال ميلك ماال للإقالع ،لكن نظرة
ال�سنة خمتلفة �إذ جعلت املركز للإن�سان فانفرجت ال�صخرة ،وفتح الأمل((( .ولذلك
فوجود �إن�سان ميلك مهارات و�أفكارا هو �أعظم متويل و�سماه اليوم االقت�صاد بالر�أ�س
املال غري املادي ،وهذا التمويل ال يرتتب عليه عو�ض يقلل الأرباح ،ويع�سر الو�صول
�إىل ال�سلع واخلدمات.
ال�ص َدق ِ
ين اَل
ني ِم َن المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ين يَ ْل ِم ُزونَ المْ ُ َّط ِّو ِع َ
َّ
َات َوا َّل ِذ َ
�أ�صل هذا} :ا َّل ِذ َ
ني فيِ
يم {((( ،وحمل
يَ ِج ُدونَ �إ اَِّل ُج ْه َد ُه ْم فَيَ ْ�س َخ ُرونَ ِم ْن ُه ْم َ�س ِخ َر اللهَّ ُ ِم ْن ُه ْم َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
اب �أَ ِل ٌ
ال�شاهد هنا �أن قوما من ال�صحابة لي�س لهم مال ليت�صدقوا به ففكروا ب�إبداع يف ا�ستئجار
�أنف�سهم ليك�سبوا  ،وهكذا الإن�سان يجلب املال ،بينما اقرتا�ض املال قد يقتل الإن�سان،
فقد �أخرج الإمام البخاري يف �صحيحه عن �أبي م�سعود ر�ضي اهلل عنه ،قال" :لمَ َّا نَ َزلَ ْت
ال�ص َد َق ِةُ ،ك َّنا نُ َحا ِملُ  ،ف ََجا َء َر ُج ٌل َف َت َ�ص َّدقَ بِ�شَ ْي ٍء َك ِثريٍَ ،فقَالُواُ :م َرا ِئيَ ،و َجا َء َر ُج ٌل
�آيَ ُة َّ
ني
ين يَ ْل ِم ُزونَ امل ُ َّط ِّو ِع َ
َف َت َ�ص َّدقَ ب َِ�ص ٍاعَ ،فقَالُوا� :إِنَّ اللهَّ َ لَ َغ ِن ٌّي َع ْن َ�ص ِاع َه َذاَ ،ف َن َزلَ ْت} :ا َّل ِذ َ
ال�ص َدق ِ
ين َال يَ ِج ُدونَ �إ اَِّل ُج ْه َد ُه ْم{((("((( قال النووي رحمه
ِم َن املُ�ؤْ ِم ِن َ
ني فيِ َّ
َات َوا َّل ِذ َ
اهلل " :قوله ( كنا نحامل ) ويف الرواية الثانية (كنا نحامل على ظهورنا) معناه :نحمل
على ظهورنا بالأجرة ،ونت�صدق من تلك الأجرة� ،أو نت�صدق بها كلها ،ففيه التحري�ض
على االعتناء بال�صدقة ،و�أنه �إذا مل يكن له مال ،يتو�صل �إىل حت�صيل ما يت�صدق به من
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الإن�سان �أ�سا�س املنهج الإ�سالمي يف الن�شاط االقت�صادي ،هذا الكتيب بكامله يعالج هذه الق�ضية
التوبة79 :
نف�سه
�صحيح البخاري كتاب الزكاة باب اتقوا النار ولو ب�شق مترة والقليل من ال�صدقة حديث )109 /2( 1415
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حمل بالأجرة �أو غريه من الأ�سباب املباحة(((.
ويدل على هذا �أن من ا�شتكى احلاجة �أمره النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أن يحتزم
حزمة حطب فريبح املال ،فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،يقول :قال ر�سول اهلل �صلى
"لَنْ يَ ْح َت ِز َم �أَ َح ُدك ُْم ُح ْز َم ًة ِم ْن َح َط ٍب ،فَيَ ْح ِم َل َها َع َلى َظ ْهر ِِه فَيَبِي َع َها،
اهلل عليه و�سلم َ :أ
َخيرْ ٌ لَ ُه ِم ْن �أَنْ يَ ْ َ�س�أ َل َر ُجلاً  ،يُ ْع ِطي ِه �أَ ْو يمَ ْ َن ُع ُه"(((.
وال�شاهد منه �أن الذي ي�شتكي الفقر ربط عالج فقره بتوفره على املال ،فعلمه
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه ميلك �أف�ضل من املال الذي يطلبه ،وهو امتالكه القدرة
على ن�شاط مربح ال يتوقف على مال ،وهو جمع احلطب وبيعه واكت�ساب �أموال كثرية،
فكان هذا الرجل ر�أ�س مال مثمر حقيقة.
ويزيد هذا و�ضوحا عقد ال�سلم الذي �أقرته ال�سنة �أي�ضا فيه وجه من وجوهه،
"وهو �أن طالب �سلعة يطلب من �إن�سان ممّن له �صنعة� ،أو قدرة على �إيجاد �سلعة ،توفري
تلك ال�سلعة يف وقت حمدد ،وب�صفات متفق عليها وهو عقد ينت�شر انت�شاراً وا�سعاً يف
هذا الزمن ،فقد �أخرج البخاري عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما ،قال :قدم النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم املدينة وهم ي�سلفون بالتمر ال�سنتني والثالث ،فقالَ " :م ْن �أَ ْ�س َل َف فيِ
وم" ،(((،قال النووي رحمه اهلل:
وم� ،إِلىَ �أَ َج ٍل َم ْع ُل ٍ
ومَ ،و َو ْز ٍن َم ْع ُل ٍ
�شَ ْي ٍءَ ،ف ِفي ك َْي ٍل َم ْع ُل ٍ
"فيه جواز ال�سلم و�أنه ي�شرتط �أن يكون قدره معلوما بكيل �أو وزن �أو غريهما مما ي�ضبط
به"((( ،و�أهم �شرط يف ال�سلم تعجيل الثمن ،فهذا ي�ؤكد �أنه بتوفر اخلربة والقدرة على
الإنفاذ ف�إن املال ال يكون عائقا للك�سب ،وهو مق�صودنا هنا .كما �أن امل�ساقاة وهي
�أن يعامل �إن�سان �أخاه على �أن يتعهد �شجرة �أو �أكرث بالرتبية وال�سقي ثم تكون الثمرة
بينهم على ما ترا�ضوا �أو يتعامل معه يف �أر�ض ليزرعها مقابل جزء مما تخرجه ،من قبيل
�إقامة الن�شاط بدون مال �سابق ،لأن مبادرته مال ،وقد فعل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم هذا مع يهود خيرب ،فقد �أخرج م�سلم يف �صحيحه عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما
"�أَنَّ َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َعا َملَ �أَ ْهلَ َخ ْي رَ َب بِ�شَ ْطرِ َما يَ ْخ ُر ُج ِم ْن َها ِم ْن ث ََم ٍر �أَ ْو
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�شرح النووي على م�سلم ()105 /7
�صحيح م�سلم كتاب الزكاة باب كراهة امل�س�ألة للنا�س حديث )720 /2( 1042
�صحيح البخاري كتاب ال�سلم باب ال�سلم يف وزن معلوم حديث )85 /3(2241
�شرح النووي على م�سلم ()41 /11
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َز ْر ٍع"((( ،وبوب عليه الإمام النووي بقوله :باب امل�ساقاة ،واملعاملة بجزء من الثمر
والزرع((( .فمثل هذه العقود التي ملئت كتب ال�سنة بها ،تدل على �أن االنطالق من
الإن�سان ال من املال ،ف�إن اهلل جعل الأر�ض ذلوال والإن�سان عاقال.
ووجه ال�شاهد من هذا كله� ،أن الإن�سان �إذا امتلك خربة ،فب�إمكانه �أن يجد من
ي�ستثمر يف خربته ،وخا�صة �إذا عر�ضها ،فيكون مطلوبا ،وبالتايل دعوى توفر املال
لالنطالق لي�ست ال زمة وقد يجادل البع�ض ب�أنه يف �آخر املطاف توقف على مال الغري،
لكن ال�شاهد هنا هو �أن الغري �أ�صبح راغبا نظرا �إىل توفر هذا الإن�سان على مهارة �أو
خربة� ،أو غري ذلك من الر�أ�س املال الالمادي ،وهو يف حاجة �إىل ا�ستثمار ،بينما يف
ال�صورة الأوىل نرى �أن الإن�سان يبحث له على من يعطيه املال ويتحمل اخل�سارة
وحده ،ولعل يف املزارعة وامل�ساقاة تكون ال�صورة �أكرث و�ضوحا؛ حيث ي�شتغل
امل�ساقي واملزارع بخربته فقط.
ال�شرط الثاين :منع التمويل عن طريق القر�ض الربوي
يق�صد هنا التمويل الذي يكون بطلب مال يف �صورة قر�ض لتنفيذ �أن�شطة اقت�صادية
كفتح حمل جتاري� ،أو ور�شة لإنتاج �سلع� ،أو توفري مواد �أولية مل�صنع ،في�شرتط املمول
ـ املقر�ض ـ �سواء �أكان م�ؤ�س�سة �أم فردا عمولة ثابتة على ر�أ�س املال وهي التي ت�سميها
امل�ؤ�س�سات بالفائدة وهي حت�سب باليوم يف غالب امل�ؤ�س�سات� ،سواء ربح �صاحب
الن�شاط �أم خ�سر وهو ما يطابق ربا الن�سيئة .وهذه الو�سيلة هي �أقبح و�سيلة للتمويل
�إذ بها ترتفع الأ�سعار ،وترتاكم الرثوة يف اجتاه الرثي كما هو معلوم دون وجود ناجت
قومي منا�سب كما مر ،فت�ضعف القدرة ال�شرائية وتفل�س ال�شركات ال�صغرى ،ومن
جهة �أخرى ت�ضعف امل�س�ؤولية لأن �صاحب الن�شاط يجد نف�سه يخدم مقر�ضه ،وقد
يت�أخر بيع ال�سلع ،فتت�ضاعف هذه العموالت �أو ما ي�سمى الفوائد ،ومع تقادم ال�سلعة
تفقد قيمتها يف الوقت التي ترتفع كلفتها ب�سبب الفوائد املرتاكمة .
الربَا �أَ ْ�ض َعا ًفا ُم َ�ضا َع َف ًة{((( ،وقوله
و�أ�صل هذا :قوله }يَا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ين �آ َم ُنوا اَل تَ�أْ ُك ُلوا ِّ
� -1صحيح م�سلم كتاب امل�ساقاة باب امل�ساقاة ،واملعاملة بجزء من الثمر والزرع .حديث )1186 /3( 1551
 -2نف�سه
�	-3آل عمران130 :
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ا�س ْب ِن َع ْب ِد
وعَ ،و�أَ َّو ُل رِ بًا �أَ َ�ض ُع رِ بَانَا رِ بَا َع َّب ِ
�صلى اهلل عليه و�سلمَ " :ورِ بَا الجْ َ ِاه ِل َّي ِة َم ْو ُ�ض ٌ
وع َ ،و�إِنَّ
المْ ُ َّط ِل ِبَ ،ف�إِنَّ ُه َم ْو ُ�ض ٌ
وع ُك ُّل ُه"((( ،وقولهَ " :و�إِنَّ كُلَّ رِ بًا كَانَ فيِ الجْ َ ِاه ِل َّي ِة َم ْو ُ�ض ٌ
و�س �أَ ْم َوا ِل ُك ْم ،اَل
و�ض ُع ،رِ بَا ا ْل َع َّب ِ
اهللَ ق ََ�ضى �أَنَّ �أَ َّو َل رِ بًا يُ َ
ا�س ْب ِن َع ْب ِد المْ ُ َّط ِل ِب ،لَ ُك ْم ُر ُء ُ
تَ ْظ ِل ُمونَ َ ،و اَل تُ ْظ َل ُمونَ "(((.

فالآية واحلديث �أنهيا و�سيلة من و�سائل التمويل التي اعتمدها النظام املايل قبل
بعثة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وحكم ب�أن ذلك ظلم .ونرى اليوم كيف وقع النظام
العاملي ب�سبب الربا يف الأزمات التي ال ح�صر لها ،بل فتحت �شهية اخرتاع عقود كلها
غرر لتفادي �آثاره كامل�شتقات املالية التي هدمت االقت�صاد العاملي .ويكفي ما كتب
من م�ؤلفات وبحوث من كبار االقت�صاديني الذين ر�أو يف و�سيلة التمويل عن طريق
القر�ض الربوي اخلطر مطلقا على �أي تنمية ،وقد ا�ضطرت بع�ض الدول �إىل تخفي�ض
الفوائد �إىل ال�صفر لتحفيز االقت�صاد كما فعلت اليابان و�أجنلرتا.
هذا وقد تنوعت و�سائل التمويل يف ال�سنة مبا ال تعرفه املرجعيات الأخرى ومن
ذلك:
التمويل الأول :التمويل الت�شاركي
لقد جاءت ال�سنة مبا يجعل التفكري يتجه �إىل ت�شغيل ر�أ�س املال لينتج ،ال ليقدم
خدمة ل�صاحبه ،دون عناء ،وهو قتل للمال يف حقيقة الأمر لأن ن�سبة الفوائد وهي ما
يحقق التنمية ل�صاحب املال تكون يف حكم امليت بالن�سبة �إىل امل�ستثمر لأن ذلك املبلغ
ال ي�ستفيد منه مع �أن ال�سعر يرتفع ب�سببه فهو جزء من التكلفة .فكان لزاما �إذاً لفعالية
التمويل �أن ي�سن اخللفاء الرا�شدون و�سيلة املال امل�شارك ،في�شعر �صاحب الن�شاط ب�أنه
م�س�ؤول لأنه مطالب بتحقيق الربح ،ولأنه يرى يف رب املال �أنه حم�سن ال �أنه م�ستغل،
وهكذا اهتدوا �إىل و�سيلة جتعل املال ن�شطا وفعاال يف التمويل.
و�أ�صل هذا :ما �أخرجه مالك ،عن زيد بن �أ�سلم ،عن �أبيه �أنه قال :خرج عبد اهلل
وعبيد اهلل ابنا عمر بن اخلطاب يف جي�ش �إىل العراق فلما قفال مرا على �أبي مو�سى

� -1صحيح م�سلم كتاب احلج باب حجة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حديث )889 /2( 1218
 -2م�سند الإمام �أحمد حديث  )300 /34( 20695وقال ال�شيخ الأرن�ؤوط ومن معه� :صحيح لغريه .قلت :و�أ�صله كما ترى عند
م�سلم
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الأ�شعري ،وهو �أمري الب�صرة ،فرحب بهما و�سهل ،ثم قال :لو �أقدر لكما على �أمر
�أنفعكما به لفعلت ،ثم قال :بلى هاهنا مال من مال اهلل� ،أريد �أن �أبعث به �إىل �أمري
امل�ؤمنني ،ف�أ�سلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ،ثم تبيعانه باملدينة ،فت�ؤديان
ر�أ�س املال �إىل �أمري امل�ؤمنني ،ويكون الربح لكما ،فقاال :وددنا ذلك ،ففعل ،وكتب
�إىل عمر بن اخلطاب �أن ي�أخذ منهما املال ،فلما قدما باعا ف�أربحا ،فلما دفعا ذلك �إىل
عمر قال�" :أكل اجلي�ش �أ�سلفه ،مثل ما �أ�سلفكما"؟ قاال :ال ،فقال عمر بن اخلطاب" :ابنا
�أمري امل�ؤمنني ،ف�أ�سلفكما� ،أديا املال وربحه" ،ف�أما عبد اهلل ف�سكت ،و�أما عبيد اهلل فقال:
ما ينبغي لك يا �أمري امل�ؤمنني هذا! ،لو نق�ص هذا املال �أو هلك ل�ضمناه؟  .فقال عمر:
�أدياه ،ف�سكت عبد اهلل ،وراجعه عبيد اهلل ،فقال رجل من جل�ساء عمر :يا �أمري امل�ؤمنني
لو جعلته قرا�ضا؟ فقال عمر :قد جعلته قرا�ضا ،ف�أخذ عمر ر�أ�س املال ون�صف ربحه،
و�أخذ عبد اهلل وعبيد اهلل ابنا عمر بن اخلطاب ن�صف ربح املال "(((.
وعن مالك عن العالء بن عبد الرحمن عن �أبيه عن جده �أن عثمان بن عفان:
"�أعطاه ماال قرا�ضا يعمل فيه على �أن الربح بينهما"(((.
قال مالك�" :إذا كان لرجل على رجل دين ،ف�س�أله �أن يقره عنده قرا�ضا� ،إن ذلك
يكره حتى يقب�ض ماله ،ثم يقار�ضه بعد �أو مي�سك ،و�إمنا ذلك خمافة �أن يكون �أع�سر
مباله ،فهو يريد �أن ي�ؤخر ذلك على �أن يزيده فيه"((( .لقد نبه مالك هنا على ق�ضية
خطرية ت�ستغل بها الدول الغنية دوال �أخرى فقرية مبا ي�سمى الديون امل�ستثمرة ،فهو عند
مالك نوع من الربا امل�ضاعف وهو كذلك كما �أكدته الوقائع.
قال مالك" :وجه القرا�ض املعروف اجلائز �أن ي�أخذ الرجل املال من �صاحبه على
�أن يعمل فيه ،وال �ضمان عليه ،ونفقة العامل يف املال ،يف �سفره من طعامه وك�سوته،
وما ي�صلحه باملعروف ،بقدر املال �إذا �شخ�ص يف املال� ،إذا كان املال يحمل ذلك .ف�إن
كان مقيما يف �أهله ،فال نفقة له من املال ،وال ك�سوة"(((.
ووجه ال�شاهد هنا� ،أنه رغم كون الأدلة التي �سيقت لي�ست مرفوعة ن�صا ،لكنها
-1
-2
-3
-4

موط�أ مالك حتقيق ال�شيخ ف�ؤاد عبد الباقي ()687 /2
موط�أ مالك حتقيق ال�شيخ ف�ؤاد عبد الباقي ()688 /2
موط�أ مالك حتقيق ال�شيخ ف�ؤاد عبد الباقي ()689 /2
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يف حكم ال�سنن لأن مذهب مالك كما هو معروف �أن �سنة اخللفاء من ال�سنن امل�سنونة،
وعلى هذا بنى موط�أه .وهذه الآثار ع اخلليفة عمر ر�ضي اهلل عنه وموافقة ال�صحابة عليه
بل والإجماع الذي �صار بعد ذلك على املعنى ،يدل على �أهمية التمويل الت�شاركي،
مع مراعاة املحاذير التي نبه عليها مالك رحمه اهلل.
التمويل الثاين :التمويل ب�إنفاق العفو �أو الفائ�ض
من ميزات مرجعية ال�سنة يف التفكري يف التمويل توظيف العن�صر الإمياين املتجلي
يف طلب احل�سنات فقط وهو غري القر�ض ،وال ميكن �أن يكون �إال يف ال�سنة ،ومفاده �أن
املرء �إذا عجز عن ا�ستثمار فوائ�ض له من حيوان �أو عقارات من ذاته ف�إنه يجود بها على
غريه لي�ستثمرها ف�إن فعل و�إال ا�سرتدها منه ولي�س ذلك من قبيل التمليك بحال .وهذا ما
يدل على توجه ال�سنة �إىل تو�سيع و�سائل التمويل مبا ال يوجد يف �أي نظام.
و�أ�صل هذا :قوله تعاىلَ } :ويَ ْ�س�أَلُونَ َك َماذَا يُ ْن ِفقُونَ ق ُِل ا ْل َعف َْو {((( ،والعفو يطلق
على مازاد عن حاجات املرء ،ف�إنفاق العفو و�سيلة متويلية هامة ميكن للقوانني �أن ت�صاغ
لأجله ،فيظهر عن�صر الإلزام مع التحفظ على طرقه ،فالدول اليوم ت�ستعمل و�سيلة
ال�ضرائب لإحداث هذا التمويل ،ولكونه خارج املعنى الإمياين ولكون املرء يرى
الظلم يف ا�ستعماله ف�إنه يتحايل على القوانني.
وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَ " :م ْن
�ضَ ،ف ْليَ ْز َر ْع َها �أَ ْو ِليَ ْم َن ْح َهاَ ،ف�إِنْ مَ ْ
ل يَ ْف َعلْ َ ،ف ْل ُي ْم ِ�س ْك َ�أ ْر َ�ض ُه"(((.
كَانَ ْت لَ ُه �أَ ْر ٌ

وعن جابر بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنه  ،يقول� :إن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قالَ " :م ْن كَانَ لَ ُه ف َْ�ضلُ �أَ ْر ٍ�ض َف ْليَ ْز َر ْع َها� ،أَ ْو ِل ُي ْزرِ ْع َها �أَ َخا ُهَ ،و اَل تَبِي ُعو َها"َ ،ف ُق ْل ُت ِل َ�س ِع ٍيد:
َما ق َْولُ ُهَ ،و اَل تَبِي ُعو َها يَ ْع ِني ا ْل ِك َرا َء؟ ق َ
َال" :نَ َع ْم""((( .قال النووي رحمه اهلل" :قوله �صلى
اهلل عليه و �سلم ( �أو ليزرعها �أخاه ) �أي يجعلها مزرعة له ،ومعناه يعريه �إياها بال
عو�ض ،وهو معنى الرواية الأخرى فليمنحها �أخاه بفتح الياء والنون �أي يجعلها منيحة
 -1البقرة219 :
� -2صحيح البخاري كتاب الهبة وف�ضلها والتحري�ض عليها باب ف�ضل املنيحة حديث )107 /3( 2632
� -3صحيح م�سلم كتاب البيوع باب كراء الأر�ض حديث )1177 /3( 1536
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�أي عارية"((( ،ووجه اال�ستدالل به �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حث من ملك �أر�ضا
فائ�ضة عن حاجته �أو قدرته وعجز عن ا�ستثمارها على متكني غريه منها �إح�سانا من غري
مقابل ،وهو نوع من التمويل للقيام بالأن�شطة الفالحية.

وعن �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه  ،قال" :بَ ْي َن َما نَ ْح ُن فيِ َ�سفَرٍ َم َع ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى
اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �إِذْ َجا َء َر ُج ٌل َع َلى َر ِاح َل ٍة لَ ُه ،ق َ
َال :ف ََج َعلَ يَ ْ�صر ُ
ِف بَ َ�ص َر ُه يمَ ِي ًنا َو ِ�ش َم اًال،
َال َر ُ�س ُ
َفق َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ " :م ْن كَانَ َم َع ُه ف َْ�ضلُ َظ ْهرٍَ ،ف ْليَ ُع ْد ِب ِه َع َلى َم ْن اَل
َال :ف ََذك ََر ِم ْن �أَ ْ�ص َن ِ
َظ ْه َر لَ ُهَ ،و َم ْن كَانَ لَ ُه ف َْ�ض ٌل ِم ْن َز ٍادَ ،ف ْليَ ُع ْد ِب ِه َع َلى َم ْن اَل َزا َد لَ ُه" ،ق َ
اف
المْ َ ِال َما َذك ََر َح َّتى َر�أَ ْي َنا �أَ َّن ُه اَل َح َّق ِ أَل َح ٍد ِم َّنا فيِ ف َْ�ض ٍل"(((  .قال الإمام النووي رحمه
اهلل " :يف هذا احلديث احلث على ال�صدقة واجلود واملوا�ساة والإح�سان �إىل الرفقة
والأ�صحاب واالعتناء مب�صالح الأ�صحاب ،و�أمر كبري القوم �أ�صحابه مبوا�ساة املحتاج
و�أنه يكتفي يف حاجة املحتاج بتعر�ضه للعطاء وتعري�ضه من غري �س�ؤال وهذا معنى
قوله فجعل ي�صرف ب�صره �أي متعر�ضا ل�شيء يدفع به حاجته .وفيه موا�ساة ابن ال�سبيل
وال�صدقة عليه �إذا كان حمتاجا و�إن كان له راحلة وعليه ثياب �أو كان مو�سرا يف وطنه
ولهذا يعطى من الزكاة يف هذه احلال واهلل �أعلم"(((.
�إن هذا النوع من التمويل حمكوم بنية التقرب ،وهو وجه من الدوافع على تنمية
الأن�شطة االقت�صادية ،وخلق الرثوة التي ت�سعد النا�س .وهو متويل كما يت�ضح خال من
�أي تبعة مما يعطي تنمية خال�صة من �أي مكدر للأ�سعار ،وما ي�ضر بالقدرة ال�شرائية ،ومن
جهة �أخرى فهو و�سيلة ملنع االدخار ال�سلبي.

خامتة.
لقد �أ�سفر البحث على �أن ال�سنة مع �أ�صلها القر�آن متثل �أعظم م�صدر من م�صادر
التفكري االقت�صادي ،فقد ظهر لنا كيف �ضبطت �شهوة التملك ،و�ضمنت النجاعة يف
توزيع نتائج التنمية ،فر�أينا �أنها �شرطت �شروطا يف الن�شاط االقت�صادي ال توجد يف
غريها ،ومنها اعتماد كرامة الإن�سان العبد هلل واملحكوم بت�شريعاته مق�صدا ،ونظرت �إىل
� -1شرح النووي على م�سلم ()199 /10
� -2صحيح م�سلم كتاب اللقطة باب ا�ستحباب امل�ؤا�ساة بف�ضول املال حديث )1354 /3( 1728
� -3شرح النووي على م�سلم ()33 /12
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�أولويات حاجاته دون �أي ا�ستغالل ل�شهوته� ،أو �ضرب على �أوتارها يف �إثارته ،ور�أينا
كيف �ضمنت اال�ستطاعة �إىل الو�صول �إىل اخلدمات وال�سلع من خالل منع االحتكار
واخلداع .ور�أينا يف جانب التمويل ما تفردت به ال�سنة من منع التمويل بالربا لكونه
ظلما ،ويف املقابل �أظهرت ما ميلكه الإن�سان من طاقات غري مادية تكون منطلقا للتنمية
دون ا�ستغالل �أرباب املال ،وا�ستخل�صنا و�سائل متويل تلقائية ،حترر املال من االدخار
ال�سلبي ،وجتعله م�شاركا يف التنمية وخدمة الإن�سان ومنها �إنفاق العفو ،وامل�ضاربة وكل
�أنواع العقود الت�شاركية كاملزارعة واال�ست�صناع وغريها.
ني ()15
اب ُم ِب ٌ
�إنه الوحي!! و�صدق اهلل العظيم } :ق َْد َجا َءك ُْم ِم َن اللهَّ ِ نُو ٌر َو ِك َت ٌ
الظ ُل َم ِ
ال�سلاَ ِم َويُ ْخر ُِج ُه ْم ِم َن ُّ
ات �إِلىَ ال ُّنورِ ِب�إذن ِه
يَ ْه ِدي ِب ِه اللهَّ ُ َم ِن اتَّ َب َع رِ ْ�ض َوانَ ُه ُ�س ُبلَ َّ
َويَ ْه ِديه ِْم �إِلىَ ِ�ص َر ٍاط ُم ْ�س َت ِق ٍيم{((( .واحلمد هلل رب العاملني.

 -1املائدة16 ،15 :
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قائمة امل�صادر واملراجع التي وقع االقتبا�س منها �أو العزو �إليها
القر�آن الكرمي
كتب التف�سري
1 .1جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ،حممد بن جرير � ،أبو جعفر الطربي  ،حتقيق �أحمد
حممد �شاكر .ط .م�ؤ�س�سة الر�سالة الطبعة  :الأوىل  1420 ،هـ  2000 -م.
كتب ال�سنة مرتبة �ألبائيا ،والعنوان امل�شهور للكتاب
2 .2جامع الرتمذي ،حممد بن عي�سى بن َ�س ْورة  ،الرتمذي ،حتقيق �أحمد حممد �شاكر
(جـ )2 ،1وحممد ف�ؤاد عبد الباقي (جـ  )3و�إبراهيم عطوة عو�ض املدر�س يف
الأزهر ال�شريف (جـ  )5 ،4النا�شر� :شركة مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي
– م�صر ،ط .الثانية 1395 ،هـ 1975 -م
�3 .3سن �أبي داود� ،أبو داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين ،حتقيق حممد حميي
الدين عبد احلميد .ط  .املكتبة الع�صرية� ،صيدا – بريوت.
4 .4ال�سنن ال�صغرى للن�سائي� ،أبو عبد الرحمن �أحمد بن �شعيب بن علي اخلرا�ساين،
الن�سائي حتقيق عبد الفتاح �أبو غدة .ط .مكتب املطبوعات الإ�سالمية – حلب.
ط.الثانية.1986 – 1406 ،
�5 .5صحيح البخاري ،اجلامع امل�سند ال�صحيح املخت�صر من �أمور ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم و�سننه و�أيامه ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،حتقيق
حممد زهري بن نا�صر النا�صر .ط .دار طوق النجاة ط.الأوىل1422 ،هـ.
�6 .6صحيح م�سلم ،امل�سند ال�صحيح املخت�صر بنقل العدل عن العدل �إىل ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سن الق�شريي الني�سابوري ،حتقيق
حممد ف�ؤاد عبد الباقي .ط.دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت.
�7 .7صحيح ابن حبان ،برتتيب ابن بلبان ،حممد �أبو حامت ،الدارمي ،ال ُب�ستي .حتقيق
�شعيب الأرن�ؤوط ط .م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت .ط .الثانية1993 - 1414 ،
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8 .8م�سند الإمام �أحمد بن حنبل : ،حتقيق �شعيب الأرن�ؤوط  -عادل مر�شد  ،و�آخرون
�إ�شراف د عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي .ط .م�ؤ�س�سة الر�سالة .ط .الأوىل ،
 1421هـ  2001 -م.
9 .9موط�أ ،الإمام مالك حتقيق ال�شيخ ف�ؤاد عبد الباقي ط .دار �إحياء الرتاث العربي،
بريوت – لبنان عام الن�شر 1406 :هـ  1985 -م.
كتب �شروح احلديث
1010التو�ضيح ل�شرح اجلامع ال�صحيح ابن امللقن �سراج الدين �أبو حف�ص ،دار الفالح
للبحث العلمي وحتقيق الرتاث ،النا�شر :دار النوادر ،دم�شق – �سوريا ،الطبعة:
الأوىل 1429 ،هـ  2008 -م.
1111عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري ،بدر الدين �أبو حممد حممود بن �أحمد
العيني� ،ضبطه و�صححه عبد اهلل حممود عمر  ،من�شورات حممد بي�ضون ،ط.
دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،ط .الأوىل  1421هـ  2001م.
1212املنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن احلجاج� ،أبو زكريا يحيى بن �شرف بن مري
النووي ،ط.دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت ،الطبعة الثانية .1392 ،
كتب التخريج
1313البدر املنري يف تخريج الأحاديث والأثار الواقعة يف ال�شرح الكبري ،ابن امللقن
�سراج الدين �أبو حف�ص حتقيق م�صطفى �أبو الغيط و عبداهلل بن �سليمان ويا�سر
بن كمال ط.دار الهجرة للن�شر والتوزيع  -الريا�ض-ال�سعودية الطبعة  :االوىل،
1425هـ2004-م
كتب الفقه
الز َح ْيل ِّي ،النا�شر :دار الفكر -
1414الفقه الإ�سالمي و�أدلته �أ .دَ .و ْه َبة بن م�صطفى ُّ
�سور َّية – دم�شق الطبعة :ال َّرابعة
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كتب اللغة
1515امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري للرافعي ،ط .وزارة املعارف العمومية.
ط .اخلام�سة ،املطبعة الأمريية 1922
كتب �أخرى
1616الأخالق وال�سري يف مداواة النفو�س� ،أبو حممد علي بن �أحمد بن حزم الظاهري،
النا�شر دار الآفاق اجلديدة بريوت � ،سنة الن�شر 1399هـ 1979 -م.
"1717الإن�سان �أ�سا�س املنهج الإ�سالمي يف التنمية االقت�صادية" للدكتور عبد احلميد
الغزايل من�شورات املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإ�سالمي
للتنمية
اجلرائد واملجالت
1818جريدة التجديد ـ يومية مغربية ـ العدد  3457يوم  12غ�شت  2014مقال للدكتور
�أحمد الري�سوين بعنوان" ال�شهوات بني االن�ضباط واالنفالت"
املواقع الإلكرتونية
1919موقع وكيبيديا املو�سوعة العربية
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املقدمة:
باتت املعايري القيمية واالخالقية تلك التي حتكم ال�سلوك االن�ساين يف املنظمات
املعا�صرة ،على اختالف ا�أواعها و�أ�شكالها ،التوجه الأحدث يف عامل االدارة ،وذلك
لالدراك املتزايد من قبل املنظرين يف الفكر االداري والتنظيمي من جهة والقائمني
على ر�أ�س تلك املنظمات من جهة اخرى ب�أهمية و�أولوية هذه اجلوانب واثرها البالغ
يف حت�سني بيئة العمل ،وخلق الثقافة التنظيمية الداعمة ،وااليفاء مبقومات امل�س�ؤولية
االجتماعية لتلك املنظمات جتاه البيئة التي تتواجد فيها ،ومن ثم �سمعة ايجابية �أف�ضل
للمنظمة متكنها من ا�ستثمارها ب�شكل �صحيح نحو املزيد من حتقيق االهداف التي
وجدت من اجلها.
و�أياً كان غر�ض هذا التوجه وهدفه �أو �أ�سبابه ودوافعه ،فانها �أ�صبحت كما قلنا
معايري يجري االيفاء بها بل معو ًال مهماً عليها لنجاح املنظمات وال�شركات ومتيزها،
وداعماً ملكانتها التناف�سية يف بيئة االنتاج والت�سويق وبقية وظائف املنظمة الأخرى.
ورمبا تعد �أخالقيات وظيفة �إدارة الت�سويق واحد ًة من �أبرز الأركان االدارية
والتنظيمية التي تتج�سد فيها ب�شكل وا�ضح مثل هكذا اعتبارات ،كونها الوظيفة
املعنية ب�شكل مبا�شر بالتعامل املادي بني طريف العملية التجارية (املنتج وامل�ستهلك)
وهي حلقة الو�صل الأهم بني هذين الطرفني ،لأنها هي امل�س�ؤولة عن �أداء وظيفة البيع
ونقل وحتويل امللكية فيما بينهما ،ف�ض ًال عن اداء الوظائف الفرعية االخرى كالرتويج
والت�سعري والتوزيع ،تلك املكملة لعموم ما ي�سمى باملفهوم املعا�صر الدارة الت�سويق
بعنا�صر املزيج الت�سويقي.
هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى وبقدر تعلق الأمر مبو�ضوع الدرا�سة واهتمامها
واخت�صا�صها ،فان االدارة العربية اال�سالمية التي جاءت مبنظومة قيمية و�سلوكية
و�أخالقية �شاملة ،قد و�ضعت جمموعة من املبادئ والقواعد والأ�س�س العقدية
وال�سلوكية فكراً وممار�س ًة ،لتحكم وت�ؤطر املمار�سات االدارية كافة� ،سيما الوظائف
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االدارية والتنظيمية فيها.
لذلك ،فان افرتا�ض وجود هذه املنظومة يدفع باجتاه الت�أكيد على وجود تلك
املجموعة ال�سلوكية والأخالقية التي حتكم وظيفة �إدارة الت�سويق اال�سالمي مببادئها
ووظائفها وعملياتها و�أحكامها وقيمها واعتباراتها الأخرى.
من هنا جاء تركيز هذه الدرا�سة لتبيان تلك االعتبارات ال�سلوكية واالخالقية
والوقوف عليها ب�شكل مف�صل ،ولأجل هذا وحتقيقاً لأهداف الدرا�سة ومعاجل ًة
ال�شكالياتها املعرفية والفكرية وال�سلوكية فقد ق�سمت اىل اجزا ٍء خم�س اهتمت �أو ًال
مبنهجية الدرا�سة وركزت ثانياً على �أخالقيات االدارة وادارة الت�سويق وفق مفهومها
املعا�صر ،يف حني خ�ص�صت ثالثاً الخالقيات �إدارة الت�سويق يف االدارة العربية
اال�سالمية و�أخرياً جاءت رابعاً وخام�ساً لال�ستنتاجات والتو�صيات على التوايل.
�أو ًال :منهجية الدرا�سة:
لأجل اعطاء ت�صور علمي منا�سب عن �إ�شكالية الدرا�سة و�أهدافها وبيان �أهميتها
والفر�ضيات التي اعتمدتها زياد ًة على املنهج العلمي املتبع فيها ،نو�ضح يف �أدناه
مكونات املنهجية العلمية املعتمدة يف بناء كل ذلك:
 -1م�شكلة الدرا�سة :تعاين املنظومة الإدارية والتنظيمية املعا�صرة منذ انطالقتها
املتعددة الأبعاد التاريخية منها والفكرية وال�سلوكية من �إهمال متعمد لل�ضوابط
والأحكام الأخالقية والقيمية ،مقابل �سيادة اللغة الر�أ�سمالية التي حتكمها �آلة الإنتاج
والتي ال تتوقف يف �سبيل حتقيق هدفها الرئي�س و�سبب وجودها املتمثل بالربح.
ولكن ال�ضغوط الإجتماعية والإن�سانية من جهة ،و�سعي ال�شركات واملنظمات
ملواكبة �أو للتكيف مع الإعتبارات والظروف البيئية املختلفة الجل حتقيقها لأهدافها من
جهة �أخرى ،دفع باجتاه ظهور تلك الأ�س�س القيمية والأخالقية كدافع مهم وكواجهة
رئي�سة ت�سعى تلك ال�شركات واملنظمات للتحرك يف �إطارها� ،سيما بعد عوملة الأعمال
ودخول مفاهيم امل�سئولية االجتماعية والرتكيز على م�صطلحات ر�ضا الزبون واالهتمام
بالبيئة امل�ستدامة والت�سويق الأخ�ضر وغري ذلك من املفاهيم.
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مبقابل ذلك جند �أن منظومة الإدارة العربية الإ�سالمية ،قد و�ضعت من �أوىل
�أولويات مبادئها و�أطرها الت�شريعية الفكرية وال�سلوكية ،تلك االعتبارات املرتبطة
بالأخالق والقيم ،لتحكم جميع الهياكل والعمليات والوظائف والأن�شطة وال�سلوكيات
الإدارية ،ويف جميع املنظمات على اختالف �أنواعها و�أ�شكالها.
ورمبا تتجلى هذه الفكرة ب�شكلها الأو�ضح فكراً وتطبيقاً يف جمال �إدارة الت�سويق
من منظور �إ�سالمي ،اذ �أبحر بها املخت�صون يف جمال الفقه واالقت�صاد الإ�سالمي،
وو�ضعوا وا�ستنبطوا لها العديد من اال�س�س التي حتكم مبادئها ووظائفها املختلفة.
�إن الوقوف ب�شكل مف�صل وعلمي ودقيق ،على تلك ال�ضوابط الأخالقية
وال�سلوكية والقيمية ،التي حتكم وت�ؤطر وظيفة �إدارة الت�سويق من منظور الإدارة
العربية يف الإ�سالم ،بالرتكيز على فقه ال�سنة قو ًال وفع ًال ،هو جوهر الإ�شكالية املعرفية
التي ي�سعى �إىل ت�شخي�صها ومعاجلتها هذا الن�شاط البحثي ،ذلك �أن غمو�ضاً ونق�صاً
باملعرفة ال�ضمنية والظاهرية لهذه القواعد والأ�س�س واملبادئ نراه وا�ضحاً عند العديد
من الكتاب العرب قبل الأجانب ،الذين يكتبون ويبحثون يف جمال علم الإدارة وعلم
�إدارة الت�سويق املعا�صر.
وللبحث نحو املزيد من التف�صيل ميكن جت�سيد �إ�شكالية هذه الدرا�سة من خالل
الت�سا�ؤالت االتية:
�أ -ماهية ال�ضوابط والقواعد الأخالقية التي حتكم مفاهيم وممار�سات الإدارة العربية
اال�سلإمية ب�شكل عام بالرتكيز على �أخالقيات �إدارة الت�سويق �ضمن �إطارها.
ب -ما الن�صو�ص وال�شواهد التاريخية والدينية التي حتكم وت�ؤطر مفاهيم وممار�سات
�إدارة الت�سويق اال�سلإمي؟
ج -هل ميكن ت�شخي�ص بع�ض �أوجه املقارنة �أو املقاربة بني ال�ضوابط والقواعد القيمية
والأخالقية الدارة الت�سويق مبفهومها املعا�صر مع ممار�سات وقواعد �أخالقيات
�إدارة الت�سويق يف الإدارة العربية الإ�سالمية؟
د -كيف ميكن توظيف الأفكار النا�شئة من هذا املجال العلمي املعا�صر يف حت�سني
107

الدكتور �أثــري �أنـور �شريـف العــاين(العراق)

ممار�سات �إدارة الت�سويق يف املنظمات وال�شركات يف بيئة الإدارة العربية
والإ�سالمية؟
هـ -كيف ميكن �أن تدعم الأفكار يف هذا املجال يف �إثراء علم �إدارة الت�سويق املعا�صر
من جهة ،ف�ض ًال عن �إثراء املنظومة الفكرية العلمية للإدارة العربية الإ�سالمية
ولإدارة الت�سويق فيها من جهة اخرى؟
� -2أهداف الدرا�سة :ي�سعى البحث �إىل حتقيق الأهداف االتية:
�أ -تقدمي �إ�سهامة معرفية علمية دقيقة ،ت�شكل �إ�ضافة متوا�ضعه يف جمال االخت�صا�ص
لإثراء الأفكار املتعلقة بعلم �إدارة الت�سويق املعا�صر من جانب ،ومنظومة الإدارة
العربية الإ�سالمية بالرتكيز على �إدارة الت�سويق الإ�سالمي من جانب �آخر.
ب -و�ضع وت�سمية وحتديد ال�ضوابط والأحكام ال�سلوكية والقيمية والأخالقية التي
ت�ؤطر ممار�سات و�أفكار ومبادئ �إدارة الت�سويق �ضمن منظومة الأدارة العربية
الأ�سالمية.
ج -ت�صنيف تلك ال�شواهد واملمار�سات وال�ضوابط وترتيبها على وفق حماور و�أركان
عنا�صر املزيج الت�سويقي �ضمن �إدارة الت�سويق املعا�صر ،مبا يحمله من ن�ضج يف
املمار�سات العلمية والعملية اخلا�صة بهذا املجال النظري والتطبيقي.
د -ت�سهيل الإ�شارة الحقاً �إىل نقاط وعوامل ومكونات التقارب والتباعد بني مفاهيم
ومبادئ �أخالقيات �إدارة الت�سويق املعا�صرة ،وبني مفاهيم ومبادئ �أخالقيات
�إدارة الت�سويق يف الإدارة العربية الأ�سالمية مبمار�ساتها و�شواهدها و�شواخ�صها
احل�ضارية والدينية.
هـ -اخلروج مبجموعة من اال�ستنتاجات والتو�صيات النظرية والتطبيقية التي ميكن
�أن حت�سن من �سلوكيات وقواعد و�أخالقيات �إدارة الت�سويق املعا�صر للمنظمات
وال�شركات املختلفة� ،سيما تلك التي تعمل يف البيئة العربية والإ�سالمية.
� -3أهمية الدرا�سة :تكت�سب الدرا�سات والبحوث �أهميتها بالأ�سا�س من �أهمية
املتغريات واملوا�ضيع العلمية التي اهتمت مبعاجلتها ،وهذا الن�شاط العلمي يحمل يف
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جوانبه �أبعاداً علمي ًة ،معامله وا�ضحة الإهمية ،فعلم �إدارة الت�سويق وتطبيقاته يعد الركن
الأهم يف عمل الإدارة ووممار�ساتها ووظائفها العملية ،بل ال غنى حتى للأفراد من
الإطالع على ماهيته ،فهناك من يقول �إن �أ�صل كل عالقة �إن�سانية على م�ستوى الفرد �أو
اجلماعة حتمل يف طياتها ممار�سات �إدارة الت�سويق والتي تبد�أ �أركانها من ت�سويق االفكار
وال تنتهي بت�سويق ال�سلع واخلدمات.
�أما ميدان الإدارة العربية الإ�سالمية فيعد ذلك البحر الزاخر بال�شواهد
وال�شواخ�ص احل�ضارية والت�أريخية واالجتماعية واالقت�صادية ف�ض ًال عن الدينية ،الذي
و�ضعت �أ�س�سه من م�صادر ال�شريعة اال�سالمية وقواعدها ومبادئها و�ضوابطها ،وما
زالت الأفكار واملبادئ املعا�صرة يف علم الإدارة جتد فيه منه ًال ال ين�ضب من تلك
ال�شواهد وال�شواخ�ص.
�إن ما ي�ضفي اهمي ًة متزايد ًة على مو�ضوع الدرا�سة رمبا لي�ست تلك املبادئ
واال�س�س وال�شواهد بحد ذاتها وح�سب ،و�إمنا الر�ؤية �أو الزاوية التي جرى اعتمادها
يف هذه الدرا�سة يف ت�شخي�ص تلك الأ�س�س وتوظيفها وت�صنيفها �ضمن هذا املحور
العلمي املعا�صر املهم ،حمور �إدارة الت�سويق يف الإدارة العربية الإ�سالمية والذي
�أخذت �أركان اهميته العلمية والتطبيقية ،ف�ض ًال عن الفكرية تزداد يوماً بعد يوم على
امل�ستوى العاملي ،بعد هذا الرتاكم املعريف العميق الذي �أخذ ي�ستوعب الأفكار املنا�سبة
من م�صادرها احلقيقية �سيما يف جماالت االقت�صاد الإ�سالمي والإدارة الإ�سالمية.
�أخرياً رمبا تت�شكل بع�ض جوانب �أهمية الدرا�سة من خالل دفعها باجتاه فتح املجال
الفكري والبحثي للمخت�صني من خمتلف االجتاهات �سيما علماء الإدارة والتنظيم من
جهة ،وعلماء الإقت�صاد الإ�سالمي من جهة ثانية ،لتطوير الر�ؤى البحثية والعلمية لإثراء
وتعزيز �أفكار وممار�سات الإدارة العربية الإ�سالمية بنماذجها ومبادئها وقواعدها التي
ميكن �أن تخدم وتطور وتعزز جوانب العمل املختلفة يف املنظمات املعا�صرة� ،سيما تلك
العاملة يف البيئة العربية والإ�سالمية.
 -4افترا�ض الدرا�سة :لأجل حتقيق �أهداف الدرا�سة وااللتزام مبنهج علمي وا�ضح
وحمدد ،ف�إن الدرا�سة تنطلق من امل�سلمة االتية :هناك جمموعة من القواعد وال�ضوابط
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ال�سلوكية الأخالقية التي حتكم ممار�سات �إدارة الت�سويق ومفاهيمها يف الإدارة العربية
الإ�سالمية ،ت�ضاهي يف ثرائها وتفا�صيلها التوجهات احلديثة يف هذا املجال واملتج�سد
ب�أخالقيات �إدارة الت�سويق من منظور معا�صر ،هذه الأ�س�س والقواعد متكننا يف حالة
تبنيها وتطبيقها من امل�ساهمة بدور �أكرب يف �إثراء اجلانب الفكري والعلمي حلقل �إدارة
الت�سويق من جهة ،ف�ض ًال عن تعزيز املمار�سات التطبيقية للمنظمات وال�شركات ذات
العالقة من جهة ثانية.
 -5منهج الدرا�سة :مت االعتماد على املنهج الو�صفي التحليلي يف معاجلة مو�ضوع
الدرا�سة والتعامل مع ا�شكالياتها ،م�ستند ًة اىل الأ�سلوب الت�أريخي منهجاً علمياً لهذا
الغر�ض ،من خالل �آليات امل�سح املكتبي للدرا�سات والبحوث واالطالع على امل�صادر
واملراجع ذات العالقة لأجل ا�ستثمارها مبا يحقق �أهداف البحث ،كون هذه املناهج
هي الأن�سب ملثل هكذا توجهات بحثية ومبا ي�ساهم يف حتقيق تلك الأهداف.
 -6الكلمات المفتاحية� :إدارة الت�سويق� ،أخالقيات �إدارة الت�سويق ،الإدارة
العربية الإ�سالمية� ،أخالقيات �إدارة الت�سويق يف اال�سالم.
ثاني ًا� :أخالقيات الإدارة و�إدارة الت�سويق:
�سعياً لبناء �إطار نظري منا�سب ملو�ضوع الدرا�سة ،ت�سعى ال�صفحات القليلة
القادمة �إىل تو�ضيح الأفكار املتعلقة مبفاهيم :الأخالق و�أخالقيات الإدارة بالرتكيز على
�أخالقيات �إدارة الت�سويق وفق منظورها املعا�صر:
 -1مدخل مفاهيمي في الأخالق :عرفت معاجم اللغة اخللق بانه حال النف�س
الرا�سخة والثابتة التي ت�صدر عنها جميع االفعال من غري حاجه اىل فكر وروية(((....
�أي على طبيعتها و�سليقتها ،واخللق يف ل�سان العرب عند ابن منظور الدين والطبع
وال�سجية ،وحقيقته� :صورة الإن�سان الباطنة ونف�سه ،ب�أو�صافها ومعانيها املخت�صة
بها ...،ولها �أو�صاف ح�سنة �أو قبيحة(((...
ولهذا يرتبط تعريف الأخالق بالأ�سئلة املتعلقة مبا هو خط�أ (�شر) �أو ما هو �صواب
 -1املعجم الو�سيط ،جممع اللغة العربية ،املجلد االول ،القاهرة� ،1960 ،ص .252
 -2ل�سان العرب ،ابن منظور االفريقي ،ج  ،10ط ،1دار �صادر ،بريوت� ،ص .86
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(خري) ،بل ان �أكرث التوجهات يف تعريفه ت�أخذ هذا املعنى فاالخالق متثل :جمموعة
من القواعد والقيم املبدئية التي حتكم �سلوك الفرد واجلماعة ب�ش�أن ما هو �صواب �أو
خط�أ((( ،بل حتى املهتمني من غري املخت�صني يف جمال علم االخالق والفل�سفة يعرفونها
بهذا االجتاه ،فهذا عامل الإدارة وال�سلوك التنظيمي ( )Griffinيعرفها مع �أغلب
الباحثني يف هذا املجال بكونها :معتقدات الفرد ال�شخ�صية فيما يتعلق مبا هو �صحيح
او خط�أ((( ,فالت�صرف الأخالقي هو الت�صرف الذي يتطابق مع املعايري االجتماعية
املقبولة ب�شكل عام ,اما الت�صرف غري االخالقي ,فهو الت�صرف الذي ال يتطابق مع تلك
املعايري ،وبذلك يكون ال�سلوك الأخالقي هو الت�صرف املقبول �أخالقياً و�أنه ت�صرف
جيد و�صحيح((( ،لذلك ي�شري (العنزي )2002 ،اىل الت�صرف االخالقي ب�أنه الت�صرف
الذي يحكم عليه ب�أنه جيد و�صحيح وعادل و�شريف وي�ستحق الثناء ,و�أن ال�سلوك
غري الأخالقي هو الت�صرف الذي يحكم عليه ب�أنه خاطئ وتوبيخي �أو فا�شل يف تلبية
االلتزام(((.
انطالقاً من كل ذلك ترتبط الأخالق باملعايري مبعنى انها جت�سد ومتثل تلك املعايري
التي بها يتم احلكم على ما هو �صواب �أو خط�أ� ،أي يتم احلكم من خاللها على �صحة �أو
خط�أ �سلوك الفرد �أو اجلماعة ،لذلك ت�ستخدم املجتمعات مفردة �أخالقي للتمييز بني
ما هو جيد و�سيئ �أو �صائب وخاطئ� ،أو ما هو مقبول وغري مقبول ا�ستناداً �إىل هذا
اال�ستخدام(((.
وقد تطور هذا اال�ستخدام ب�سبب تعقد ال�سلوك االن�ساين وتنوعه ،ف�أ�صبحت
هنالك �أخالقيات متخ�ص�صة ،فمنها مرتبط باملكان �أو الزمان ،و�أخرى مرتبطة باملرتبة
�أو الطبقة االجتماعية ،والبع�ض الآخر متعلق باملهن ،وبقدر اهتمام واخت�صا�ص
هذه الدرا�سة �سيجري الرتكيز ب�شكل مب�سط على مفهوم �أخالقيات الإدارة ومن ثم
�أخالقيات �إدارة الت�سويق من منظورها املعا�صر.
1- MANAGEMENT, Hellerigel, Don & Slocum, John, 9th Ed, South- Western, College Publish
ing, Ohio, USA, 1999, pp 146
2- MANAGEMENT, Griffin, Ricky, 6th Ed, Honghton Mifflin com, Boston, USA, 1999, PP 154
3- ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, Schermerhorn, et;al, 7th Ed,John, Wiley & Sons, INC, NY,
USA, 2000, PP 13

�	-4أخالقيات الإدارة� ،أ .د� .سعد علي حمود العنزي ،املجلة العراقية للعلوم الإدارية ،العدد الثالث� ،2002 ،ص .90

5- MANAGEMENT, Rue L. & Byars, L. 5th Ed. Richard D. Irwin INC .NY. USA 1989: pp 47
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� -2أخالقيات الإدارة :يت�أثر ال�سلوك الأخالقي للفرد بكل من :خ�صائ�صه
ال�شخ�صية ،و�أي�ضا البيئة التي يعمل ويعي�ش فيها ذلك الفرد ،هذا من جهة ،ومن جهة
�أخرى ،ف�إن �سلوك الفردله دور مهم يف الت�أثري على عموم �أداء املنظمة و�سلوكها،
ذلك �أن هذا ال�سلوك يعد حجر الأ�سا�س الذي يبني عليه �سلوك املنظمة ،فالت�صرفات
والأن�شطة التي يقوم بها الفرد يف املنظمة ،من انتظامه يف العمل ،وات�صاله بالآخرين
وانفعاالته ور�ضاه عن العمل وقيامه ب�أداء مهامه ،كل هذا ال�سلوك ميثل النواة الأوىل
ل�سلوك و�أخالق املنظمة ككل((( ،ف�أخالق الأفراد واملجتمع متثل الأ�سا�س لأخالق
املنظمة و�أخالق االدارة ،لأنها متثل اخللفية امل�سبقة املعدة لأخالق العاملني يف تلك
املنظمات والذين ي�أتي منهم املديرون وم�صدر �أخالقيات الإدارة فيها ،ولأن االدارة ال
تعمل يف فراغ وامنا يف بيئة لها حمدداتها وبنا�ؤها الأخالقي ،لذلك يجب �أن ت�أخذ تلك
املنظمات و�إداراتها عند اتخاذهم لأي قرار �أو توجه �أو �سلوك من قبلها تلك املحددات
والبيئة.
وعلى الرغم من �أنه لي�س هنالك تعريف حمدد ودقيق لأخالقيات الإدارة ،حاول
العديد من الباحثني يف جمال علم الإدارة واملخت�صني فيه ،و�ضع تعريفات لتو�ضيح
هذا املفهوم ت�ساعد على فهم هذا امل�صطلح وبيان مدلوالته اال�سا�سية ،لهذا تعددت
�أراء املخت�صني والدار�سني يف جمال علم االدارة ب�ش�أن مفهوم االخالق يف العمل
الإداري.
وقد تزايد االهتمام مبو�ضوع �أخالقيات الإدارة �سيما يف العقد االخري من القرن
املا�ضي ,ب�سبب تزايد املناف�سة وتنامي اال�سواق وتطور التكنولوجيا ،وغري ذلك من
املفاهيم التي رافقت عوملة الإدارة والأعمال والذي رافقها تزايد اخلروقات والف�ضائح
الأخالقية ب�سبب الرتكيز املتزايد على حتقيق هدف الربح للم�شروع واهمال امل�س�ؤولية
االجتماعية للمنظمة ولأفرادها �أو حتقيق التنمية االجتماعية وال�سلوكية ،ف�ض ًال عن
املادية واالقت�صادية ،والتي ال تقل �أهمية عن معيار الربح والكفاءة ,الذي يعد معياراً
احادي اجلانب.
يف احلقيقة هنالك تعريفات متعددة وكثرية �أعطيت ملفهوم �أخالقيات االدارة،
 -1ال�سلوك يف املنظمات ،راوية ح�سني ,الدار اجلامعية  ,الإ�سكندرية � ,2001 ,ص29
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فهي كما ي�شري البع�ض تطبيق للمعايري الأخالقية الفردية يف مواقف الأعمال املختلفة،
مبعنى �أنها متثل �آليات وعمليات االعتماد املهتم باخليارات االخالقية عند �صناعة واتخاذ
القرار االداري ،بحيث ي�صبح هذا القرار خياراً �أخالقياً �آخذاً يف االعتبار ما هو �صحيح
وجيد للفرد وللمجموعات وللمنظمة وللمجتمع(((.
ان �أخالقيات االدارة متثل يف احلقيقة ابعاداً توجيهية للمديرين يف �صنع القرار
وان �أهميتها تتنا�سب وحجم �آثار ذلك القرار ونتائجه ،فكلما كان ن�شاط املدير �أكرث
ت�أثرياً يف االخرين ازدادت �أهمية �أخالقيات ذلك املدير((( ،ذلك �أن هذه االخالقيات
جت�سد جمموعة من املعايري واملبادئ التي تهيمن على ال�سلوك االداري واملتعلقة مبا هو
�صحيح او خط�أ.
من هذا املنطلق �أو�ضح الباحث "� "wileyأن �أخالقيات االدارة هي جمموعة من
املبادئ والقيم الأخالقية التي متثل �سلوك منظمة ما وت�ضع حمددات على قراراتها(((.
هذه التعاريف حتاول ان تعطي لأخالقيات االدارة بعداً عملياً ليتم ا�ستيعابها
�ضمن علم االدارة ،فال تعود �أخالقيات الإدارة هي نقطة ال�ضعف الذاتية يف الدرا�سة
املنهجية لالدارة وقراراتها وعملياتها املختلفة ،ويف هذا االجتاه جند ان (بيرت دراكر)
يرى ان �أخالق الإدارة هي التوجه الذي يعالج االختيارات العقالنية على �أ�سا�س القيم
للمفا�ضلة بني الو�سائل امل�ؤدية �إىل حتقيق الأهداف ،مما يدفع باجتاه �إ�ضافة ٍ
بعد مو�ضوعي
لدورها يف منظومة العمل االداري(((.
باال�ضافة اىل ذلك غالباً ما ي�شري املنظرون يف هذا املجال اىل مفهوم ن�سبية
االخالق ،و�ضمن ال�سياق نف�سه يدخل مفهوم االخالق املوقفية  Situational Ethicsالتي
ترفع من احلدود الن�سبية اىل حدود املوقف الواحد واحلالة الواحدة ،فالفرد ميكن �أن
يكون جيداً يف حالة و�سيئاً يف �أخرى((( ،ولعل هذه النظرة للأخالقيات و�أخالقيات
االدارة هي التي تقدم ت�صوراً �أكرث و�ضوحاً للطريقة التي ينظر بها �أ�صحاب الفل�سفة
 -1امل�س�ؤولية االجتماعية و�أخالقيات الأعمال ،الطاهر حم�سن من�صور الغالبي ,دار وائل ,عمان ،االردن� 2005 ،ص.135

2- MANAGEMENT: principles, functions; J. M. Ivancevich, et al; Irwin, inc. N Y,1989, pp 655.

 -3امل�س�ؤولية االجتماعية و�أخالقيات الأعمال ،الطاهر حم�سن من�صور الغالبي� 2005 ،ص.135
 -4التكنولوجيا واالدارة واملجتمع ،بيرت دراكر ،ترجمة �صليب بطر�س ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة� ،1976 ،ص.207
�	-5أخالقيات الإدارة وم�سئوليات الأعمال يف �شركات االعمال ،دجنم عبود جنم ،الوراق ،عمان ،االردن� ،2005 ،ص.17
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الرباجماتية املعا�صرة اىل هذه املفاهيم..
كل ذلك انعك�س على �آليات الدرا�سة العلمية للم�شكلة االدارية والتو�صل اىل
القرار الر�شيد من حيث نتائج كل من الكلفة والعائد� ،إال �أن مراعاة البعد الأخالقي
يف هذه الدرا�سة وفق هذا املنظور ي�ؤدي اىل القرار النموذجي من حيث النتائج
واالعتبارات االخالقيات الالمادية ،وبهذا ميكن حتقيق التفاعل واملزاوجة ما بني كال
النوعني من االعتبارات كما يت�ضح ذلك من خالل ال�شكل ( )1ادناه(((:
ال�شكل ( )1القرار النموذجي كتفاعل بني االعتبارات املادية واالخالقية

امل�صدر :د جنم عبود جنم (�أخالقيات االدارة وم�س�ؤليات االعمال يف �شركات
االعمال)� ،2005 ،ص19
ومما ي�ؤ�شر على هذا النموذج هو �إاف�صال كل من االعتبارات املادية واالعتبارات
الأخالقية عن بع�ضهما البع�ض ،واحلاجة قائمة وم�ستمرة �إىل �ضرورة تالقيهما يف
عمليات اتخاذ القرارات الناجحة والفاعلة ،وفق الر�ؤية االجتماعية وال�سلوكية
املعا�صرة لنظريات اخاذ القرارات املعا�صرة.
� -3أخالقيات �إدارة الت�سويق المعا�صرة :هنالك �إجماع �شبه تام عند معظم
الكتاب واملنظرين يف جمال علم املنظمة والإدارة على تق�سيم وظائف املنظمة �إىل
�	-1أخالقيات الإدارة وم�سئوليات الأعمال يف �شركات االعمال ،دجنم عبود جنم� ،2005 ،ص.19
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�إدارات �أربع� :إدارة املوارد الب�شرية ،و�إدارة الإنتاج والعمليات ،و�إدارة الت�سويق،
والإدارة املالية ،وبهذا املعنى ف�إن الكالم عن �أخالقيات �إدارة الت�سويق( ،جمال تركيز
الدرا�سة) هو ب�شكل �ضمني يدخل �ضمن منظومة �أخالقيات الإدارة �أو �أخالقيات
�إدارة املنظمة ،وعليه ميكن تعريف �أخالقيات �إدارة الت�سويق ب�أنها :جمموعة من املبادئ
والقيم واالعتبارات ال�سلوكية ال�صحيحة واملقبولة اجتماعياً ،والتي ت�شكل جزءاً من
منظومة �أخالقيات الإدارة واملنظمة ،والتي يكون جمال تركيزها واهتمامها بكل ما
يتعلق بن�شاطات وعمليات ووظائف وعنا�صر مزيج �إدارة الت�سويق.
�أي�ضاً تعرف �أخالقيات �إدارة الت�سويق ب�أنها جمموعة مبادئ وقيم �سلوكية توجه
جميع املمار�سات يف جمال الن�شاط الت�سويقي وب�شكل يتالئم مع متطلبات ومعايري
البيئة املحيطة(((.
ويف الوقت احلا�ضر جند كثرياً من ال�ضغوطات للدفع باجتاه االلتزام الذاتي
واملهني ،حتى ا�صبح ذلك ميثل ا�سا�ساً قوياً وفعا ًال يف قيام ال�شركات والأفراد
مب�س�ؤلياتهم االجتماعية والأخالقية ،وبنا ًء على ذلك ف�إن �أخالقيات الت�سويق حتظى
حالياً ب�أهمية متزايدة وفق املفهموم املعا�صر لإدارة الت�سويق ،ومن هذا املنطلق تعرف
�أخالقيات الت�سويق عموماً ،ب�أنها املعايري �أو املبادئ التي حتدد ما هو جيد �أو مقبول
�أو ما هو �سيئ �أو غري مقبول يف املمار�سات الت�سويقية ،وهي باحلقيقة تغطي جماالت
وا�سعة ومهمة مثل :عالقات التوزيع ،والإعالن والرتويج ،والت�سعري ،و�إدارة املنتجات
وتطوير املنتوجات ،وعالقات خدمة الزبائن ،وبحوث الت�سويق ،والعالقات املهنية بني
امل�سوقني وغري ذلك(((.
لذلك �سعت كثري من ال�شركات واملنظمات الت�سويقية اىل رفع �شعار �أخالقيات
الت�سويق او الت�سويق االخالقي يف ان�شطتها ،كما حددت بع�ض املعايري واملتطلبات
ال�سلوكية والأخالقية الواجب االلتزام بها ،وذلك من خالل ما ي�سمى باملدونات
ال�سلوكية ،او االخالقية للت�سويق وامل�سوقني (.((()Marketing Code of Ethics
1- PRINCIPLES AND PRACTICE OF MARKETING, David Jobber and Fiona Ellis-Chawick, 7
ed, McGraw – Hill education, UK, 2013, PP: 188.

�	-2أخالقيات الإدارة وم�سئولية االعمال ،د.جنم عبود جنم� ،2006 ،ص .384

3- MARKETING  MANAGEMENT, PETER J. AND JR. JAMES, 7ed, McGraw –Hill Interna
tional Ed, NY, USA, 2013, PP.55.
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�إن التزام ال�شركات الت�سويقية بتلك الأخالقيات جاء �إيفا ًء بامل�س�ؤلية االجتماعية
التي �شعرت املنظمات �أن عليها االلتزام بها كونها جزء من املتطلبات املعا�صرة للتكيف
البيئي ،لذلك جند ان العديد من الكتاب واملهتمني بهذا املجال ،يوحدون ويدجمون
بني مفهوم االخالقيات وامل�س�ؤلية االجتماعية �سيما يف جمال الت�سويق(((.
�إن جميع العاملني يف جمال الت�سويق بنا ًء على ذلك مطالبني بااللتزام بهذه
الأخالقيات والقيم ،باعتبارها �ضوابط للتكيف الناجح مع امل�س�ؤلية االجتماعية للمنظمة
جتاه بيئتها ،مما يعني خلق دافع داخلي موجه ل�سلوك ه�ؤالء العاملني� ،إن�سجاماً مع هذا
الإلتزام ،ومبا ينعك�س على �آليات التعامل يف ال�سوق ومع الزبائن� ،أو مع املناف�سني
االخرين يف بيئة االعمال ،وب�شكل يرتقي بهم اىل �أبعد من جمرد االلتزام القانوين �أو
النظامي يف �سلوكهم هذا(((.
هذا الكالم املجمل عن عموم �إدارة الن�شاط الت�سويقي و�أخالقياته اي�ضاً ين�سحب
على ما ي�سمى بعنا�صر �أو مكونات العملية �أو املزيج الت�سويقي� ،أي مبعنى �أنه يجري
تف�صيله وبيان �ألياته لكل من عمليات الإنتاج والت�سعري والرتويج والتوزيع ،ولكن
�إلتزاماً بحدود البحث و�أهدافه �سيجري الإكتفاء بهذا القدر فيما يتعلق بهذا اجلانب.

ثالث ًا� :أخالقيات �إدارة الت�سويق يف الإدارة العربية اال�سالمية
ن�سعى يف ال�صفحات القليلة القادمة �إىل تو�ضيح الأ�س�س النظرية الفكرية والتطبيقية
ال�سلوكية لأخالقيات �إدارة الت�سويق يف اال�سالم ،وبع�ض من �شواخ�صها و�شواهدها
بالرتكيز على ال�سنة النبوية ال�شريفة ،من خالل بيان ماهية ومفهوم �أخالقيات �إدارة
الت�سويق يف الإدارة العربية اال�سالمية ،و�أهم املبادئ التي يرتكز عليها ،زيادة على �أهم
�أ�س�س و�ضوابط هذه الأخالقيات يف عنا�صر املزيج الت�سويقي:
 -1المفاهيم والمبادئ:
اهتم اال�سالم فكراً و�سلوكاً بالن�شاط االقت�صادي والتجاري على اختالف �صيغه
1- PRINCIPLES AND PRACTICE OF MARKETING, DAVID JOBBER AND FIONA ELLISCHAWICK,, 2013, PP: 188.
2- MARKETING MANAGEMENT , Kotler Philip and Kotler K. L. 13 ed, John Wiley & Sons,
INC, N.J., USA, 2010, PP 634.
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و�أ�شكاله ،ورمبا يتج�سد هذا االهتمام ب�شكل �أكرث و�ضوحاً يف ممار�سات الت�سويق
والبيع ،كونه ميثل البيئة التفاعلية التي تبني وتو�ضح �آليات وعمليات نقل امللكية وحتويلها
(ال�سلع ،اخلدمات ،الأفكار) باجراءاتها وعملياتها وخطواتها املختلفة ابتدا ًء من املنتج
و�صو ًال اىل امل�ستهلك ،بال�شكل وال�صيغة التي حتقق حاجاتهما ورغباتهما وتطلعاتهما،
لذلك جند القران الكرمي يزخر بااليات التي ت�شري اىل هذا الن�شاط االن�ساين وبيان
حرم الرِ با)((( ،ووجه الداللة هنا
الب َيع َو َ
موقف اال�سالم منه ،كقوله تعاىلَ ( :و�أَحلَ اهللُ َ
هو� :أن الأ�صل يف جواز البيع ،وللعلماء فيها �أقوال �أ�صحها �أنه عام خم�صو�ص ،ف�إن
اللفظ لفظ عام يتناول كل بيع فيقت�ضي �إباحته للجميع ،ولكن منع ال�شارع بيوعاً �أخرى
وحرمها ،فهو عام يف الإباحة خم�صو�ص مبا ال يدل على منعه(((.
الت�سويق :مفهوم متداخل و�أحياناً متجان�س مع البيع ،ي�شري علماء الإدارة بهذا
اخل�صو�ص �إىل �أن مفهوم الت�سويق �أو�سع و�أ�شمل من مفهوم البيع ،ذلك �أن البيع معني
بعملية التبادل حلظة نقل امللكية بني البائع وامل�شرتي ،بينما الت�سويق ي�شمل بالإ�ضافة
�إىل ذلك ما ي�سبق ويلحق هذه العملية من عمليات �أخرى كالرتويج والنقل والتوزيع
والت�سعري ،وغري ذلك من الوظائف الفرعية للمفهوم العام للت�سويق والتي يطلق عليها
باملفهوم املعا�صر عنا�صر املزيج الت�سويقي.
و�أ�صل كلمة الت�سويق من ال�سوق وهو املكان الذي ت�ساق اليه ال�سلع وما �شابهها
حيث يجتمع البائعون واملبتاعون فيه ،فيتبادلون ال�سلع بال�سلع �أو ال�سلع بالنقود،
عاج ًال �أو اج ًال ،ب� ٍ
دفع ح�سبما يقت�ضيه احلال((( ،ولفظ ال�سوق يف
أ�شكال وو�سائل ٍ
الإ�سالم �شامل لكل عمل حتدث فيه البيوع� ،أي �أنه ا�سم لكل مكان
وقع فيه التبايع(((.
وجند يف ال�سنة النبوية املطهرة القولية منها والفعلية العديد من الأدلة التي تناولت

� -1سورة الن�ساء :الآية .29
 -2فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري� ،أحمد بن علي بن حجر الع�سقالين (852هـ) ،دار التقوى ،القاهرة1419 ،هـ1999 ،م،
.357/4
 -3فقه الأ�سواق� ،سل�سلة فقه املعامالت ،د �سامر مظهر قنطقجي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،حماة� ،سوريا� ،ص  ،10بدون �سنة،
.www.kantakji.org

 -4مقدمة يف ت�أريخ االقت�صاد الإ�سالمي ،د .فواز عبد اهلل العمر ،البنك الإ�سالمي للتنمية_ املعهد الإ�سالمي للبحوث
والتدريب ،جدة ،بحث رقم � ،2003 ،62ص .272
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م�شروعية الت�سويق ب�شكل عام و�صريح ،منها ما ورد عن عباية بن رفاعة ،عن جده،
عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،من �أنه �سئل عن �أي الك�سب �أف�ضل ،قال( :عمل الرجل
بيده وكل بيع مربور)(((.
كما �أجمع الفقهاء على م�شروعية البيع و�أنه �أحد الأ�سباب املوجبة للتملك(((،
والوا�ضح مما �سبق ذكره �أن التملك بوا�سطة الن�شاط الت�سويقي وال�شروع فيه حق
م�شروع للجميع ،كونه يعد الأ�سا�س الذي تبنى عليه املنافع والتعامالت التي �سعت
ال�شريعة اال�سالمية اىل تنظيمها بال�شكل الذي يحفظ احلقوق جلميع املتعاملني داخل
الأ�سواق التجاية ،ورمبا يعود �أ�سا�س ذلك كله اىل قاعدة الرب التي فر�ضتها ال�شريعة
اال�سلإمية بدليل �أمره تعاىلَ ( :وتَعا َونوا َعلى ال ِرب َوال َتقوى َوال تَعا َونوا َعلى الإثم
َوال ُعدوان)(((.
ولي�س �أدل على �أهمية الن�شاط الت�سويقي والتجاري عموماً ما ذكر عند �أهل
ال�سري ،فحينما هاجر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم اىل املدينة املنورة ،فان �أول
ما �أمر به هو بناء امل�سجد ،ثم �س�أل عن ال�سوق فدلوه على �سوق لليهود ف�أمر با�شادة
�سوق خا�ص بامل�سلمني ،فكان امل�سجد ،ثم ال�سوق هما من �أول ما بناه ر�سولنا الكرمي
�صلى اهلل عليه و�سلم يف �أول دولة �إ�سالمية((( ،و�أثناء فرتة حياته يف املدينة املنورة،
اهتم الر�سول الكرمي ب�أ�سواق املدينة ،وحر�ص على تنميتها من خالل تنظيم التعامل
بها والرقابة عليها((( ،ويف ذلك داللة وا�ضحة على اال�ستقاللية ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية للم�سلمني ،التي �سعى اليها ديننا احلنيف.
من هذا املنطلق الذي يو�ضح �أهمية وم�شروعية بل وحث الدين اال�سالمي على
القيام بهذا الن�شاط االن�ساين وفق �ضوابطه ال�شرعية ،وا�ستناداً �إىل ما مت تناوله بخ�صو�ص
مفاهيم و�أخالقيات الإدارة و�إدارة الت�سويق ،ميكن و�ضع �أو بناء ت�صور معريف لتو�ضيح
مفهوم �إدارة الت�سويق يف اال�سالم ب�أنها :جمموعة من الوظائف الإدارية والتنظيمية
-1
-2
-3
-4
-5

 2املعجم الكبري� ،سليمان بن �أحمد بن �أيوب �أبو القا�سم الطرباين ( -306ه) ،حتقيق :حمدي عبد املجيد ال�سلفي ،ط ،2مكتبة
العلوم واحلكم ،املو�صل1404 ،هـ1983 -م ،267/4 ،حديث رقمه (.)4411
درر الأحكام يف �شرح جملة االحكام ،علي حيدر ،دار عامل الكتب ،بريوت1423 ،هـ 2003 -م.101/3 ،
�سورة املائدة :الآية .2
فقه الأ�سواق� ،سل�سلة فقه املعامالت ،د �سامر مظهر قنطقجي� ،ص .20
مقدمة يف ت�أريخ االقت�صاد الإ�سالمي ،د .فواز عبد اهلل العمر� ،ص .273
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مثل :التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة ،تلك التي حتكم وتفعل جميع االجراءات
والعمليات التي يتم من خاللها عملية حتويل امللكية من املنتج و�صو ًال �إىل امل�ستهلك
على �أكمل وجه وفق ال�ضوابط الرحبة لل�شريعة اال�سالمية.
كما ميكن تعريفها ب�أنها جمموعة الفنون واملهارات والقواعد وال�ضوابط ،التي
تن�سجم مع مقا�صد ال�شريعة� ،أو التي ال تخالفها ،تلك التي حتكم وت�ؤطر تفاعالت
االن�شطة الت�سويقية و�سلوكياتها و�أعمالها ووظائفها.
وملا كانت غاية امل�سلم بل و�سبب وجوده هي عبادة اهلل تعاىل عز وجل ،ف�إن
للأ�سواق �ضوابط و�أخالقاً على جميع عباده االلتزام والتقيد بها والتخلق ب�أخالقها،
تلك هي �أخالقيات �إدارة الت�سويق يف اال�سالم والتي ميكن تعريفها ب�أنها :جمموعة
ال�ضوابط والقواعد واملبادئ املقبولة واملتفق على �صحتها ،والتي يجري االلتزام بها
حني القيام بكل وظائف وعمليات �إدارة الت�سويق يف الإدارة العربية اال�سالمية.
وتعرف �أي�ضاً ب�أنها :منظومة القواعد ال�سلوكية التي يكون م�صدرها ال�شريعة
اال�سالمية ،والتي حتكم وت�ؤطر وظائف وممار�سات �إدارة الت�سويق ،والتي ت�شكل
حمددات وغايات مرغوبة حمفزة للتطبيق تكون هادية ومر�شدة ،لكل �أعمال وعمليات
ووظائف وممار�سات عمليات �إدارة الت�سويق يف اال�سالم.
اذاً و�ضع الإ�سالم هذه املبادئ �أو القواعد الأخالقية وال�سلوكية ،لغاية �سامية
وعامة و�إن�سانية �أال وهي امل�ساهمة يف عمارة الأر�ض التي ا�ستخلفنا اهلل بها وعليها ،من
خالل الدعوة �إىل التعاون والبناء الذي ي�ساهم يف �صناعة �سلوك �إداري وت�سويقي
فاعل و�صحيح ،قائم على �أ�سا�س قيمي و�أخالقي م�شرتك يكمل �أحدهما الآخر ،ورمبا
هذا م�صداق لقول النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال ي�ؤمن �أحدكم حتى يحب
لأخيه ما يحبه لنف�سه)((( ،وكما كانت �صفات قدوتنا عليه ال�صالة وال�سالم فهو( :مل
يكن فاح�شاً وال متفح�شاً وال �صخاباً يف الأ�سواق ،وال يجزي ال�سيئة بال�سيئة ولكن

� -1صحيح البخاري ،حتقيق :د م�صطفى ديب البغا ،ط ،3كتاب الإميان ،باب من الإميان �أن يحب امل�سلم لأخيه ما يحب لنف�سه،
 14 /1دار ابن كثري ،بريوت ،حديث رقم 1987 ،13م.
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يعفو وي�صفح)((( ،والجل ذلك والكتمال �صيغة و�شكل العبادة ظاهراً وباطناً ،حث
ر�سولنا الكرمي على ا�ستثمار وا�ستغالل هذا الن�شاط االن�ساين (الت�سويق) بنية ذكر اهلل
تبارك وتعاىل ،حتى ي�ؤجر امل�سلم يف كل ذلك فهو القائل( :من دخل ال�سوق فقال :ال
اله اال اهلل وحده ال �شريك له ،له امللك وله احلمد يحيي ومييت وهو حي ال ميوت ،بيده
اخلري وهو على كل �شيئ قدير ،كتب اهلل له �ألف �ألف ح�سنة وحما عنه �ألف �ألف �سيئة
ورفع له �ألف �ألف درجة)((( ،لذلك فمن �آداب جميع �أطراف الن�شاط الت�سويقي يف
الإ�سالم :النية ال�صاحلة ،ومبا يدفع لأن ت�صبح كل �أعمالهم يف ال�سوق عبادة يتقرب بها
اىل اهلل تعاىل� ،إذا كانت نية العمل ال�صالح خال�صة له عز وجل ،من ال�سعي للك�سب
احلالل ،والن�صح للم�سلمني ،ودفع امل�ستحقات ،وتطبيق �شرع اهلل ،وغري ذلك من
النوايا احل�سنة(((.
وخال�صة القول �أن التجارة والأن�شاطة الت�سويقية يف الإ�سالم ،حتكمها �ضوابط
وقيم �أخالقية ،ينبغي على التجار التحلي بها ،هذه ال�ضوابط والقيم م�ستمدة من كتاب
اهلل و�سنة نبيه ومن �سري ال�صحابة وال�سلف ال�صالح يف تعاملهم التجاري والت�سويقي(((،
و�إ�ستناداً اىل كل ذلك ميكن اجتهاداً ت�سمية جمموعة من اخل�صائ�ص �أو ال�ضوابط �أو
املبادئ �أو القواعد ال�سلوكية والأخالقية ،التي حتكم عموم وظائف �إدارة الت�سويق يف
الإ�سالم بالآتي� ،أو ما نطلق عليه جمموعة مبادئ عامة لأخالقيات �إدارة الت�سويق يف
الإدارة العربية الإ�سالمية وهي:
�أ -مبد�أ الحالل الطيب� :أول و�أهم املبادئ التي متيز وحتكم وت�ؤطر وظيفة �إدارة
الت�سويق يف اال�سالم ،ذلك �أن اال�سالم دين الطيب وال يقبل اال طيباً ،وكلمة طيب
كلمة جامعة لكل �صيغ اخلري و�أ�شكاله ،هذا املبد�أ يتج�سد ويتمثل مبا �أحله اهلل تعاىل يف
دينه و�شريعته اال�سالمية ،فال يعد العمل �أو القول �أو ال�شيء طيباً �إال بكونه حال ًال ،بل
مل يكن طيباً �إال بكونه حال ًال ،ومل يكن حال ًال �إال لكونه طيباً.
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جامع الرتمذي ،حتقيق�:أحمد حممد �شاكر و�آخرون ،بدون �سنة ،كتاب الرب وال�صلة ،باب ما جاء يف خلق النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ،دار �إحياء الرتاث العربي_ بريوت ،369 /4 ،من حديث �أم امل�ؤمنني عائ�شة ،ملا �سئلت عن خلق النبي ،فقالت:
...احلديث  ،حديث رقم .2016
جامع الرتمذي ،كتاب الدعوات ،باب ما يقول �إذا دخل ال�سوق ،491 /5 ،حديث رقم .3428
فقه التاجر امل�سلم و�آدابه� ،أ.د .ح�سام الدين بن مو�سى عفانة ،دار الطيب للطباعة ،القد�س� ،2005 ،ص .271
فقه التاجر امل�سلم و�آدابه� ،أ.د .ح�سام الدين بن مو�سى عفانة� ،ص .264
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يتج�سد هذا املبد�أ يف �إدارة الت�سويق يف اال�سالم ب�أن ال تكون التعامالت الت�سويقية
بذاتها �أو ب�شروطها �أو ببيئتها ،حمرمة ب�أي �صورة من �صور التحرمي يف اال�سالم،
فال�سلع املتداولة يف هذه التعامالت يجب �أن تكون حال ًال� ،إذ دعى اهلل تبارك تعاىل
يف كتابه احلكيم بقوله( :يَ�س�ألونَك ماذا �أُحل لَ ُهم قُل �أُحلَ لَ ُكم ال َطيبات)((( وقوله عز
وجلَ ( :ويُحلُ لَ ُهم ال َطيبات َويُحرم َعليهم ا َخلبائث)((( ،و�أن ال تكون حمرمة� ،إذ نهى
الإ�سالم عن التعامل يف عموم الن�شاط االقت�صادي والت�سويقي يف ال�سلع املحرمة،
كونها جتلب الأذى وال�ضرر للبائع وامل�شرتي على حد �سواء ،وحديث النبي الكرمي
امل�شهور يف هذا اجلانب قوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال �ضرر وال �ضرار)(((� ،إذ �أحل
اهلل تعاىل كل طيب لنفعه ،كما حرم كل خبيث ل�ضرره ،وكل ما يو�صل اليهما كذلك.
والأمر فيما يتعلق باحلالل واحلرام كما �سبقت الإ�شارة ال تتعلق باملنتجات �أو املواد
التي يجري التعامل بها يف عملية الت�سويق ،بل كما يقول الفقهاء� ،شرط احلالل على
كل ما يتاجر به النا�س بطبيعتها وتعامالتها� ،أي يعني �أي�ضاً ال�ضوابط التي تتداخل مع
م�صادر �سلوك املتعاملني يف البيئة الت�سويقية� ،أي ال�شروط والتفا�صيل والآليات التي
حتكم تعامالت تلك البيئة ،ويقف على ر�أ�س الأمثلة التي ميكن اال�ست�شهاد بها هنا هي
الذين ا َمنوا ال تَ�أكلوا
ظاهرة الربا ،وكل ما يتعلق بهذا التعامل يف قوله تعاىل( :يا �أَيُها َ
الرِ با)((( ،وكذلك الأمر مع ظاهرة الإحتكار� ،أو �آليات و�صيغ الت�سويق املختلفة كقوله
�صلى اهلل تعاىل عليه و�سلم( :ال يحل �سلف وبيع ،وال �شرطان يف بيع ،وال ربح ما مل
ي�ضمن ،وال بيع ما لي�س عندك)((( ،كما نهى الر�سول الكرمي عن بيعتني يف بيعة(((،
وغري ذلك فيما يتعلق بكل عمليات �إدارة الت�سويق ووظائفه.
وبذلك يكون مبد�أ الطيب �أو احلالل الطيب �أحد املبادئ ال�شاملة واملهمة ،التي
متيز الأخالقيات يف �إدارة الت�سويق يف اال�سالم.
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ب -مبد�أ ح�سن الخلق :املبد�أ الثاين املهم والعام بت�أثريه على جممل البيئة
الت�سويقة هو مبد�أ ح�سن اخللق ،هذا املبد�أ له ميزة كونه ذا بعد ان�ساين بامتياز ،ويتج�سد
هذا املبد�أ مبنظومة من القيم والأخالقيات الفرعية ،ال�شاملة ملجموعة من ال�ضوابط
ال�سلوكية الإن�سانية الراقية التي حتكم تعامالت امل�شاركني يف العملية الت�سويقية ،بل
متتد ت�أثرياتها للتفا�صيل املرتبطة بها� ،إنه املبد�أ املعزز واملكمل للمبد�أ الأول ،والذي ميثل
انعكا�سات تطبيق مبد�أ احلالل الطيب وداعماً له� ،إذ وجب على جميع املتعاملني يف
منظومة ال�سوق و�إدارة الت�سويق� ،أن يتحلوا بالأخالق الإ�سالمية التي هي جت�سيد قيمي
لإن�سانية الإن�سان و�أخالقياته ،فالإ�سالم يحث وب�شكل �صريح على �ضرورة االلتزام بقيم
ال�صدق والأمانة ،والرب والإيفاء بالوعد ،وبالعقود يف كل تفا�صيل الن�شاط الت�سويقي،
ومبا يدفع لتعزيز القيمة ال�سوقية للمنظمة �أو للم�ؤ�س�سة ،وك�سب ثقة املتعاملني معها،
فقد روي عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه مر بال�سوق (فر�أى النا�س يتبايعون
فقال :يا مع�شر التجار ،فا�ستجابوا لر�سول اهلل ورفعوا �أعناقهم و�أب�صارهم اليه فقال� :إن
التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً ،اال من اتقى اهلل وبر و�صدق)(((،هذا يف الرتهيب
والتحذير ،وهو القائل مرغباً( :التاجر ال�صدوق الأمني مع النبيني وال�صديقني
وال�شهداء)((( ،ويف احلديث القد�سي( :يقول اهلل تعاىل� :أنا ثالث ال�شريكني ما مل يخن
�أحدهما �صاحبه ،ف�إذا خانه خرجت من بينهما)((( ،وبذلك يعد كل �سلوك غري �أخالقي
يف التعامل التجاري والت�سويقي حمرماً ب�أثر م�ضاعف ،فلو حدث �أن كذب البائع
فيعد غا�شاً ،وذلك يوجب العقاب((( ،كما يرتبط بذلك من االخالقيات عدم ا�ستخدام
الق�سم �أو احللف الكاذب عند البيع ،وغري ذلك� ،إذ حرمت ال�شريعة هذه الأنواع من
ال�سلوك الذي ي�ستخدمه بع�ض املتعاملني يف مهنة الت�سويق عند بيعهم للمنتجات ،كل
ذلك يدفع باجتاه �أن تت�سم امل�ؤ�س�سة الت�سويقية بامل�صداقية التي ت�ساهم يف حتقيق ر�ضا
العمالء واملتعاملني وك�سب ثقتهم من جهة ،ومواجهة املناف�سة وحتقيق التميز من جهة
�أخرى.
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جامع الرتمذي ،كتاب البيوع ،التجار وت�سمية النبي �إياهم ،515 /3 ،حديث رقم .1210
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ومن ال�صفات احلميدة الأخرى :العدالة يف التعامل ويف الكيل وامليزان وعدم
التطفيف ،وذلك يف قوله تعاىل ( َو ٌ
للمط ِففني)((( ،وكذلك الوفاء بالعقود ،قال عز
يل ُ
الذين امنوا �أَوفو بالعقود)((( ،كما ذمت ال�شريعة العديد من ال�سلوكيات
وجل (يا �أَيها َ
�أو الأخالق ال�سلبية وغري احلميدة كالعدوان ( َوال تَع َتدوا �إن اهلل ال يُحب املُع َتدين)(((،
الذين �آمنوا ال تَ�أكلوا �أَموالَكم
وما ينتج عنه من �أكل املال بالباطل ب�أية �صفة (يا �أَيُها
َ
را�ض من ُكم)((( ،وكل ما قد يقر يف داخل النف�س
بَينكم
بالباطل اال �أَن تَكونَ جِتارة َعن ت َ ٍ
ِ
من م�شاعر غري �سليمة ،من حتا�سد �أو تباغ�ض قد تهدد التفاعالت ال�سليمة املبنية على
التناف�س ال�شريف والك�سب احلالل وما ينتج عنها من �سلوكيات غري �صحيحة ت�ؤثر
يف انتاج مواقف م�ؤثرة يف عملية الت�سويق ،فهذا نبي الإن�سانية والرحمة يقول( :ال
حتا�سدوا وال تناج�شوا وال تباغ�ضوا وال تدابروا ،وال يبع بع�ضكم على بيع بع�ض،
وكونوا عباد اهلل �إخواناً ،امل�سلم �أخو امل�سلم ال يظلمه وال يخذله وال يحقرة ،التقوى ها
هنا ،بح�سب امرئ من ال�شر �أن يحقر �أخاه امل�سلم ،كل امل�سلم على امل�سلم حرام ،دمه
وماله وعر�ضه)(((.
ورمبا يقف على ر�أ�س قمة ال�سلوك واخللق احل�سن ،تلك القيمة التي �شجع على
وجودها الدين احلنيف ،بل وجعلها معياراً مهماً ملعنى اال�سالم والإميان� ،أال وهي
الإيثار ،فتقدمي غري النف�س عليها �أو م�ساواته بها من مراتب االخالق ،بل االح�سان
العليا ،التي �ألزم ديننا احلنيف جميع امل�سلمني بها ويف عموم ت�صرفاتهم و�سلوكياتهم،
ولهذا قال ر�سولنا الكرمي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال ي�ؤمن �أحدكم حتى يحب
(((
لأخيه _�أو قال جلاره_ ما يحبه لنف�سه)
و�أخرياً فيما يخ�ص هذا املبد�أ ،جاء نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم بكلمة جامعة
حل�سن اخللق يف التعامل يف عموم ال�سلوك االقت�صادي ،بالرتكيز على ال�سلوك
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الت�سوقي ،وهي كلمة ال�سماحة ،وهي كلمة جامعة لأخالقيات التعامل وال�سلوك يف
هذا اجلانب ،اذ قال( :رحم اهلل رج ًال �سمحاً �إذا باع ،و�إذا ا�شرتى ،واذا اقت�ضى)(((،
وبذلك يعد هذا املبد�أ معياراً للمرونة يف التعامل ،ودلي ًال فاع ًال على مهارة التوا�صل
والعالقات العامة االيجابية ،التي يجب �أن ت�سود بني جميع الأطراف يف العملية
الت�سويقية ،ملد ج�سور الثقة فيما بينهم ،والتي هي ح�صيلة هذا املبد�أ و�أحد غاياته
املهمة ،لأن بالت�سامح يت�سامى امل�سلم �إىل درجة �أخالقية عالية ،ذلك �أن امل�ساحمة
نوع من �أنواع االبتداء بالكرم املطلوب ممار�سته ،كخلق ٍ
راق من قبل امل�سلم يف هذه
التعامالت ،من قبل جميع �أطراف العملية الت�سويقية ،ولهذا جند حث الر�سول الكرمي
على القيام بهذه ال�سلوكيات الكرمية من قبل البائع عند الكيل قائ ًال( :زن وارجح)(((،
وكذلك الأمر عند ق�ضاء الدين �إذ قال نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إن خياركم
�أح�سنكم ق�ضا ًء)(((� ،أي �أح�سنكم و�أكرثكم التزاماً بالأخالق احل�سنة عند �أداء الدين
وارجاعه وق�ضائه ووفق اتفاقاته.
ج -مبد�أ المكا�شفة والتبيان (ال�شفافية واالنفتاح والو�ضوح) :ثالث املبادئ
املهمة التي تعد متطلباً �ضرورياً وعملياً ،يحكم وي�ؤطر جميع �سلوكيات �إدارة الت�سويق،
فالو�ضوح وال�شفافية هنا معنية ب�سلوك كل من البائع وامل�شرتي ،باال�ضافة اىل جميع
العمليات يف هذه الإدارة ،فهي مفهوم �شامل عام يعنى بجميع ال�سلوكيات والوظائف،
و�أكرث من ذلك تعد �شرطاً الزماً لكل التعامالت االقت�صادية والتجارية والت�سويقية،
ذلك �أن من �أبرز ال�ضوابط وال�شروط التي و�ضعها اال�سالم يف الن�شاط الت�سويقي هي
املعاينة والتبيان قبل ال�شراء ،وقد وردت العديد من الأدلة على م�شروعيتها ،منها قول
النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم....( :فان �صدقا وبينا ،بورك لهما ببيعهما ،وان
كتما وكذبا ،حمقت بركة بيعهما)((( ،وذلك مهم جداً ،لأن اال�سالم �أراد �أن يحفظ
حقوق كل من البائع وامل�شرتي بال�شكل الذي ي�ساهم يف جعل قرار الت�سويق وا�ضحاً
وم�شرتكاً بينهما� ،إذ �إن البيان والتو�ضيح �شرط فقهي و�أخالقي يف كل ما يتعلق بالعملية
-1
-2
-3
-4

�صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب ال�سهولة وال�سماحة يف ال�شراء والبيع ،730 /2 ،حديث رقم .1970
�سنن الن�سائي ،حتقيق عبد الفتاح �أبو غدة ،ط ،2مكتب املطبوعات اال�سالمية ،حلب ،كتاب البيوع ،الرجحان يف الوزن،
1986 ،284 /7م ،حديث رقم .4592
�صحيح البخاري ،كتاب اال�ستقرا�ض و�أداء الديون ،باب حث الق�ضاء ،843 /2 ،حديث رقم .2263
�صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب ال�سهولة وال�سماحة يف ال�شراء والبيع  ،733 /2 ،حديث رقم .1976
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الت�سويقة وعنا�صر مزيجها ،حيث ا�شار الفقهاء يف هذا اجلانب �أن ي�شرتط يف املبيع �أن
يكون معلوم العني والقدر والو�صف((( ،و�أكرث من ذلك ،بل �إن على كل من له علم
بعيب يف املنتج �أو ال�سلعة� ،أن يبينه ويظهره ويو�ضحه ولو كان من غري املتعاقدين(((.
ورمبا يعد االحتكار ال�شكل الأكرث جت�سيداً وو�ضوحاً يف منافاة هذا املبد�أ ،ذلك �أن
الإخفاء هو ال�ضد من الو�ضوح والتبيان وال�شفافية ،و�إخفاء ال�سلع يف �سبيل امل�ساهمة
يف رفع وغالء ثمنها �أو انتظار غالء ثمنها ،ال يقل �ضرراً عن اخفاء عيوب املنتج عند
البيع ،ويف كل �إثم ،ويف كل خمالفة لهذا املبد�أ ،وحديث الر�سول الكرمي �صلى اهلل
عليه و�سلم بهذا ال�ش�أن وا�ضح بني� ،إذ هو القائل( :ال يحتكر �إال خاطئ)((( ،ذلك �أن
االحتكار كما هو معروف لي�س حب�س ال�سلع ور�صد الأ�سواق انتظاراً الرتفاع الأثمان،
بل وكما عرفه بع�ض الفقهاء( :كل ما �أ�ضر بالنا�س حب�سه فهو احتكار)((( ،ويف الوقت
احلا�ضر تعد البيانات واملعلومات من �أهم املوارد التي يحتاجها الإن�سان �سيما يف
التعامالت الت�سويقية ،لذلك نعتقد �أن احتكارها خط�أ كبري.
من هذا املنطلق حر�ص نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يكون ال�سوق ،مكان
تبادل ال�سلع واخلدمات ،ال حتدث هنالك فيه �أي �أف�ضلية لأحد على �آخر يف احل�صول
على املعلومات املتعلقة بذلك �أو امل�ؤثرة بذلك ،و�إمنا كافة املعلومات عن ال�سلع
واخلدمات وعمليات ت�سويقها ،ال بد �أن تكون وا�ضحة ومتوفرة جلميع املتعاملني(((،
و�أ�صحاب العالقة بالتفاعل الت�سويقي.
ومن الأمثلة امل�شهورة ذات الداللة مبو�ضوع الو�ضوح والتبيان وال�شفافية
وارتباطها مبو�ضوع الف�ساد والغ�ش ،ما روي عنه عليه ال�صالة وال�سالم �أنه ورد على
�صربة طعام ف�أدخل يده فيها فنالت �أ�صابعه بل ًال فقال( :ما هذا يا �صاحب الطعام؟ فقال:
�أ�صابته ال�سماء يا ر�سول اهلل ،فقال عليه ال�صالة وال�سالم� :أفال جعلته فوق الطعام
-1
-2
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-5

البيوع يف الإ�سالم� ،سل�سلة الدين املعاملة ،د.عبد احلفيظ فرغلي علي القرين ،دار ال�صحوة ،القاهرة� ،1987 ،ص .14
ال�ضوابط ال�شرعية للإعالنات التجارية ،د ماهر حامد احلويل و�سامل عبد اهلل �أبو خمدة ،جملة اجلامعة الإ�سالمية� ،سل�سلة
الدرا�سات الإ�سالمية ،املجلد الثامن ع�شر ،العدد الأول� ،ص .2010 ،361
جامع الرتمذي ،كتاب البيوع ،باب االحتكار ،567 /3 ،حديث رقم .1267
فقه الأ�سواق� ،سل�سلة فقه املعامالت ،د �سامر مظهر قنطقجي� ،ص .25
مقدمة يف ت�أريخ االقت�صاد الإ�سالمي ،د .فواز عبد اهلل العمر� ،ص .286
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كي يراه النا�س ،من غ�ش فلي�س مني)((( ،وبذلك يت�ضح حث الإ�سالم على مبد�أ
ال�شفافية يف عموم ال�سلوك االقت�صادي واالداري والت�سويقي من خالل بيان مزايا
املنتج وخ�صائ�صه� ،سواء الإيجابية منها �أو ال�سلبية ،ولو حدث �أن �أخفى البائع ذلك،
فهو غا�ش يوجب عليه العقاب((( ،ذلك �أن من واجب من يعر�ض وي�سوق �سلعة ما،
�أن يظهر جميع عيوب املبيع :خفيها وجليها ،وال يكتم منها �شيئاً ،فان �أخفاه ،كان ظاملاً
غا�شاً والغ�ش حرام ،وكان تاركاً للن�صح يف املعاملة ،والن�صح واجب((( ،وذلك لقول
النبي الكرمي( :الدين الن�صيحة)((( ،وبالن�صح جتاوزت �أخالقيات الت�سويق واالدارة
يف اال�سالم ،ما و�صلت اليه عقول املنظرين املعا�صرين يف جمال �شفافية الإدارة
والإف�صاح املحا�سبي ،وامل�سلم م�أمور بالن�صح ،والن�صيحة يتجاوز مفهومها وم�ضمونها
حد الإف�صاح �أو بيان املعلومات ذات العالقة والتي تعني عدم اخفائها ،ملا لذلك من
�ضرر قد ي�ؤدي اىل اتخاذ قرارات �أو ت�صرفات خاطئة يف العمل وال�سلوك العام.
ورمبا احلكمة والدافع من هذا املبد�أ باال�سا�س ،هو �أن من الواجب على امل�سوق
دفع ال�ضرر وجلب املنفعة لكل املتعاملني معه ،ومن ي�شاركه يف العملية الت�سويقية ،فاذا
ثبت عك�س ذلك فهو �آثم �شرعاً وعرفاً ،وهذا ما يفتقر له ال�سلوك الت�سويقي املعا�صر
الذي يعتمد على امل�صلحة �أ�سا�ساً يف العمل ،ولهذا فالتزام امل�ؤ�س�سة الت�سويقية �أو �أي
قائم بالن�شاط الت�سويقي بهذا املبد�أ ،ي�ساهم ب�شكل كبري يف جعل هذا الن�شاط مكاناً
حتكمه االعتبارات الأخالقية والقيمية ،ولي�س قوانني العر�ض والطلب فقط ،والتي
يجري فيها تقدمي امل�صلحة اخلا�صة على امل�صلحة العامة للمجتمع.
د -مبد�أ الخيارات المتاحة� :أ�شارت ا�صدارات منظمة � UNDPإىل �أن التنمية
متثل العمل الد�ؤوب لتو�سيع خيارات النا�س ،ومن هذا املنطلق ،ي�صبح �أحد مكونات
التنمية و�شروطها هو و�ضع وبناء اخليارات املتاحة �أمام العامة وتو�سيعها ،يف تقدمي
اخلدمة ويف عملية ا�شباعها وحتقيقها ،وهذا الأمر يتج�سد ب�شكل وا�ضح يف واحد من
-1
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�صحيح م�سلم ،كتاب الإميان ،باب قول الر�سول حممد �صلى اهلل عليه و�سلم من غ�شنا فلي�س منا ،99 /1 ،حديث رقم
.102
ينظر الفقه على املذاهب الأربعة ،عبد الرحمن اجلزيري ،باب البيوع ،ج ،2املكتبة التجارية الكربى ،القاهرة1390 ،هـ -
1970م� ،ص .189
ال�ضوابط ال�شرعية للإعالنات التجارية ،د ماهر حامد احلويل و�سامل عبد اهلل �أبو خمدة� ،ص .361
�صحيح م�سلم ،كتاب الإميان ،باب �إن الدين الن�صيحة ،74 /1 ،حديث رقم .55
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�أهم مبادئ �إدارة الت�سويق التي �سعت منظومة الإدارة العربية الإ�سالمية لتحقيقها ،من
خالل ال�سعي لو�ضع هذه اخليارات ،وتبنيها ب�شكل فعلي وعملي وواقعي �أمام �أطراف
العملية الت�سويقية� ،إذ �أعطى ال�شرع احلق للبائع وامل�شرتي �إذا تبني وجود عيب �أو
م�شكل يف ال�سلعة بالإبقاء عليها �أو �إرجاعها �أو �إ�صالحها (خيار العيب) ،وبهذا ال�صدد
يرى العلماء� :إذا ح�صل البيع وقب�ض امل�شرتي املبيع ومل يذكر العيب ،ثم علم به بعد
ذلك،كان البيع �صحيحاً ،وكان للم�شرتي حق اخليار ،بني �أن ير�ضى باملبيع على ما فيه
من عيوب� ،أو يرده للتاجر فيف�سخ البيع وي�سرتد بذلك الثمن ،طاملا �أنه مل يكن على
علم بهذا العيب ال عند العقد وال عند القب�ض((( ،كما و�ضع الإ�سالم واحدة من �أبرز
ال�شروط الالزمة لنجاح عملية الت�سوق و�إدارتها ب�شكل ناجح وهو املعاينة قبل ال�شراء
وقبل ا�إمام عملية الت�سويق ،وقد وردت العديد من الأدلة على م�شروعيتها ،منها ما
يتعلق بخيار املجل�س ،كقول النبي الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم( :البيعان باخليار مامل
يتفرقا �أو قال حتى يتفرقا.((()...
وبذلك تعتمد طرق الت�سويق يف الإ�سالم بالأ�سا�س على خيارات متاحة متعددة
�أوجدها الإ�سالم لهذا الغر�ض ،ومنها على �سبيل الذكر ال احل�صر خيار املجل�س وخيار
ال�شرط وخيار العيب ،وهو ما يعطي للم�شرتي م�ساحة �أكرب لإم�ضاء البيع �أو الغائه،
وهو ما يدفع النف�س �إىل ال�شعور بالطم�أنينه وعدم اتخاذ القرار ب�أي من اخليارات اال
بعد م�ساحة من احلرية الكافية للتفكري الالزم التخاذها ،لذلك �أ�شار الفقهاء �إىل �أن
الأ�صل الذي تقرره الن�صو�ص والقواعد ال�شرعية هو :ترك النا�س �أحراراً يف بيعهم
و�شرائهم وت�صرفهم يف ممتلكاتهم و�أموالهم ،يف �إطار �أحكام ال�شريعة اال�سالمية الغراء
و�ضوابطها((( ،لذلك _ومبا يتيح الفر�صة ب�شكل اكرب للمتعاملني يف ال�سوق_ جند
من ال�ضروري يف اال�سالم معرفة التجار وامل�سوقني منهم خ�صو�صاً بالقواعد الفقهيه
املرتبطة بعملهم ،مبا يو�سع خيارات تعاملهم ومينع عدم وقوعهم يف املحظور ،ولهذا
�أوجب اال�سالم على كل تاجر �أن يتعلم فقه البيع(((.
 -1الفقه املنهجي على منهج الإمام ال�شافعي ،م�صطفى اخلن و�آخرون ،دار القلم ،دم�شق ،ط1413 ،22 /3 ،2هـ 1992 -م.
� -2صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب ما ميحق الكذب والكتمان يف البيع ،733 /2 ،حديث رقم .1976
 -3فقه الربح� ،سل�سلة فقه املعامالت ،د �سامر مظهر قنطقجي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،حماة� ،سوريا� ،ص  ،18بدون �سنة،
.www. kantakji. org

 -4البيوع يف الإ�سالم� ،سل�سلة الدين املعاملة ،د.عبد احلفيظ فرغلي علي القرين ،دار ال�صحوة ،القاهرة� ،1987 ،ص .14
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ف�ض ًال عن ذلك فقد ذم ال�شرع كل من يحاول الت�أثري على العملية الت�سويقية
ب�شكل غري منا�سب ،بحيث ي�ؤثر �سلباً على ال�سلوك الت�سويقي للبائع �أو للم�شرتي� ،إذ
تندرج حتت هذا اجلانب العديد من ال�صور منها مث ًال :النهي عن زيادة عدد املوردين
�أو امل�ؤثرين غري الفعليني لل�سلعة (ال�سم�سرة)� ،أو بيع احلا�ضر للباد عند تلقيه ،والأدلة
على ذلك كثرية و�أ�شهرها ما جاء يف �صحيح البخاري قول النبي عليه ال�صالة وال�سالم:
(ال تلقوا الركبان ،وال يبع بع�ضكم على بيع بع�ض ،وال يبع حا�ضر لباد)(((.
ووجه الداللة هنا� ،أن ال�شرع احلنيف �أراد �أن يحفظ حقوق طريف العملية
الت�سويقية بال�شكل الذي يجعل لكل منهما الأداة امل�ؤثرة والفاعلة واحلرة يف اتخاذ
القرار ال�شرعي املنا�سب يف خ�ضم هذه العملية ،مما يدفع وي�ساهم ب�شكل كبري يف جعل
كال الطرفني م�شرتكني بها مب�ساحة م�شرتكة من احلرية لكل منهما.
ه -مبد�أ الر�ضا والقبول المتبادل :يعد هذا املبد�أ املهم التتويج النهائي ملجموعة
املبادئ �سابقة الذكر ،ذلك �أن منظومة املبادئ هذه ت�شكل مع بع�ضها البع�ض خليطاً
متجان�ساً يكمل �أحدها االخر ،و�صو ًال المتياز العمل �ضمن �أخالقيات وقيم �إدارة
الت�سويق يف االدارة العربية اال�سالمية ،ان جميع املبادئ �سابقة الذكر تدفع �أو توجه
ب�شكل �أو ب�آخر �إىل الو�صول اىل هذه النهاية املرغوبة� ،أال وهي حتقيق مبد�أ الر�ضا
جلميع الأطراف امل�شاركني يف العملية الت�سويقية ،وال يعد ال�سلوك الت�سويقي �صحيحاً
ومقبو ًال� ،إال �إذا وجد وحتقق هذا املبد�أ فيه ،كما �أن هذا املبد�أ ال يتحقق وال ينجز بالفعل
على �أر�ض الواقع ،مامل تتكامل وتنجز بقية املبادئ �سابقة الذكر ب�شكل فعلي وحقيقي.
بل �أكرث من ذلك ميكن عده �أحد مقا�صد ال�شريعة املهمة يف هذا اجلانب �أو يف هذا
التفاعل االن�ساين ،اذ مل يقرتن مو�ضوع الر�ضا بالتجارة اال لداللة عظيمة ،وغاية نبيلة
ترتبط بالقبول النف�سي واالطمئنان ملا انتهت اليه العملية الت�سويقية ،والتي تعد �إحدى
و�سائل التوا�صل والتفاعل االن�ساين التي ال ميكن اال�ستغناء عنها ،ولذلك قال اهلل تعاىل
را�ض من ُكم)(((.
يف حمكم كتابه( :اال �أَن تَكونَ جتارة عن ت َ ٍ
لذلك يجب �أال يغيب عن �أذهاننا �أن الأ�صل يف البيع وال�شراء هو مبد�أ الرتا�ضي،
� -1صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب النهي للبائع ،755 /2 ،حديث رقم .2043
� -2سورة الن�ساء :الآية .29
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وم�صدر ذلك يف الإ�سالم هو مبد�أ احلرية ال�شخ�صية يف الت�صرف بامللك اخلا�ص وفق
حدود ال�شرع((( ،وهو عبارة عن �شعور م�شرتك يجب �أن ي�سود بني جميع امل�ساهمني
واملتفاعلني يف العملية الت�سويقية ،بل هو الأ�سا�س الذي يجب �أن تعتمد عليه وتنتهي
اليه جميع عنا�صر املزيج الت�سويقي كما �سي�أتي على تو�ضيحها الحقاً.
ورمبا يكون من �أكرث ال�صور املج�سدة لهذا املبد�أ على �أر�ض الواقع ،هو فكرة
ومو�ضوع (االقالة) ،واملق�صود بها �إمكانية �إرجاع الب�ضاعة امل�شرتاة من قبل املتب�ضع
اىل البائع ،وتو�صية البائع بااللتزام بهذا اخللق القومي وتطبيقة حتقيقاً ملبد�أ الر�ضا ،ف�إذا
حدث و�أن ا�شرتى �شخ�ص �سلعة من التاجر امل�سلم ثم ندم على �شرائها وطلب �إرجاعها
فيو�صي ديننا احلنيف ذلك التاجر :ف�أرجعها و�أقل بيعته (يلغي البيعة) ،ع�سى اهلل تعاىل
�أن يقل عرثتك يوم القيامة� ،أي �أن يقيل البائع امل�شرتي �إن ندم على ال�شراء لأي �سبب
من اال�سباب((( ،وقد ورد عن النبي الكرمي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم قوله :من �أقال
م�سلماً �أقاله اهلل عرثته(((.
ومن هذا املنطلق ولبناء ت�صور معريف وعلمي منا�سب ،يج�سد عالقات جميع
املبادئ �سابقة الذكر وطبيعة عالقاتها مع بع�ضها� ،ضمن الإطار العام ملنظومة �أخالقيات
الإدارة العربية الإ�سالمية ،ميكن لل�شكل ( )2التو�ضيحي �أن يبني هذه الفكرة ب�شكل
�أكرث تف�صي ًال.

 -1معايري الربح و�ضوابطه يف الت�شريع الإ�سالمي ،د .كامل �صكر القي�سي ،دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي_
�إدارة البحوث� ،2008 ،ص .79
 -2فقه التاجر امل�سلم و�آدابه� ،أ.د .ح�سام الدين بن مو�سى عفانة� ،ص .289
� -3سنن �أبي داوود ،296 /2 ،كتاب الإجارة ،باب يف ف�ضل الإقالة ،حديث رقم .3460
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�شكل ( )2مبادئ �أخالقيات �إدارة الت�سويق يف الإدارة العربية الإ�سالمية وعالقاتها
املتعددة
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ

ﻣﺒﺪﺃ

ﻣﺒﺪﺃ

ﺍﻟﺤﻼﻝ

ﺣﺴﻦ
ﺍﻟﺨﻠﻖ

ﺍﻟﻄﻴﺐ

ﻣﺒﺪﺃ

ﻣﺒﺪﺃ

ﻣﺒﺪﺃ

ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ

ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ

ﺍﻟﺮﺿﺎ
ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ

ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ

ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ

امل�صدر :اعداد الباحث.
ولأجل ذلك فان الر�ضا من هذا املنظور ال يتحقق اال بالتعامل مع احلالل الطيب
الذي ال �ضرر فيه وال �ضرار ،والذي ارت�ضاه لنا دين اال�سالم بتحليله لنا ،كما اليتحقق
الر�ضا والقبول يف النف�س اال بالتعامل احل�سن بني الأطراف ذات العالقة ،وهذا
التعامل احل�سن يوجب �سيادة مبد�أ ال�شفافية والو�ضوح واالنفتاح يف جميع مكونات
ومتغريات هذا التعامل ،والتي ت�ساهم مبجملها ب�إتاحة حرية الت�صرف واالختيار والقرار
يف ال�سلوك الت�سويقي من خالل مبد�أ اخليارات املتاحة ،وهذه بدورها جميعاً تعزز من
مبد�أ الر�ضا وتدفع �إليه ،ليكون هو احل�صيلة النهائية التي ارت�ضاها لنا ال�شرع احلنيف
والتي ت�سكن اليها النف�س وال ي�صح العمل بدون وجودها ،ورمبا هذا م�صداق قول
(((
ترا�ض)
ر�سولنا الكرمي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال يتفرق عن بيع اال عن ٍ
�	-2أخالقيات �إدارة الت�سويق يف عنا�صر املزيج الت�سويقي:
يجمع الكتاب واملخت�صون يف جمال �إدارة الت�سويق مبفهومها املعا�صر على
 -1جامع الرتمذي ،الرتمذي ،كتاب البيوع ،551 /3 ،حديث رقم .1248
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وجود جمموعة من العنا�صر �أو املكونات �أو الوظائف الفرعية الدارة الت�سويق ،والتي
اتفق العديد منهم على ت�سميتها بعنا�صر املزيج الت�سويقي ،تلك هي :املنتج ،الت�سعري،
الرتويج ،التوزيع((( ،وكما يو�ضحها ال�شكل ( )3يف �أدناه:
�شكل ( )3عنا�صر املزيج الت�سويقي
ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ

ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ
ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ

ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ

امل�صدر :اعداد الباحث.
لأجل تو�ضيح وبيان وت�سهيل فهم املخت�صني يف جمال علم الإدارة و�إدارة
الت�سويق ،ن�شري �إىل �أهم الأخالقيات وال�ضوابط ال�سلوكية التي تندرج وتن�ضوي حتت
هذه العنا�صر ،ومبا يدعم تقدمي �إطار علمي حمكم للأخالقيات الإ�سالمية يف �إدارة
الت�سويق ،وفق متطلبات فهم وت�صنيف �إدارة الت�سويق من منظور معا�صر ،وتو�ضح
ال�صفحات القليلة القادمة ذلك:
�أ -المنتج :يعد املنتج �أول عنا�صر املزيج الت�سويقي ،وتتوقف عليه بقية العنا�صر
الأخرى ،ذلك �أن املنتج وكل ما يرتبط به من متعلقات و�أبعاد ،يعد مفتاح عملية ال�سلوك
الت�سويقي و�سبب وجودها �أي�ضاً.
1- MARKETING MANAGEMENT , Kotler Philip and Kotler K. L. 13 ed, John Wiley & Sons,
INC, N.J., USA, 2010, PP 6.

131

الدكتور �أثــري �أنـور �شريـف العــاين(العراق)

يق�صد باملنتج� :أي خمرج للأداء �أو للعمليات امل�ؤداة من قبل امل�ؤ�س�سة �أو �أفرادها،
وبذلك ي�شمل املنتج ال�سلعة واخلدمة والفكرة� ،أو �أي خمرج نهائي �أو �شبه نهائي لأي
عملية ت�صنيعية.
و�أول ما يخطر للذهن بخ�صو�ص ال�سلوكيات الأخالقية املرتبطة بهذا العن�صر من
عنا�صر املزيج الت�سويقي ،هو ارتباطه ب�أربعة من املبادئ الأخالقية ذات العالقة وهي:
احلالل الطيب ،املكا�شفة والتبيان بكل ما يتعلق باملنتج ،تعدد اخليارات املتاحة ،و�أخرياً
حتقيق الر�ضا والقبول.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن حاجة النا�س وفق املعقول ،تقت�ضي اجلودة يف �إنتاج ال�سلع
واخلدمات عند القيام بت�صنيعها وعر�ضها يف ال�سوق ،لكي تلبي حاجة امل�ستهلك
وت�شبع رغباته امل�شروعة مبا ال تتعار�ض ومقا�صد ال�شريعة و�ضوابطها و�أخالقياتها ،ويف
هذا اجلانب �أكد الإ�سالم على �أهمية جودة و�صحة و�صالح ال�سلعة �أو اخلدمة املنتجة
و�إتقان �صناعتها ،وهذا بالت�أكيد �أدعى لت�سويقها على نف�س ال�صفة ،قال تعاىل�( :إنا ال
أح�سن َع َم ًال)((( ،وجاء يف احلديث النبوي ال�شريف( :ان العبد اذا
ُ
أجر َمن � َ
ن�ضيع � َ
(((
عمل عم ًال �أحب اهلل �أن يتقنه)  ،مما يعني �ضرورة توفري جميع متطلبات اجلودة يف
ذلك املنتج ،وال�سعي اىل تعزيز الثقة بها ،ملا لذلك من الدفع باجتاه خلق امل�صداقية
وعدم الغ�ش �أو ال�ضرر �أو االحتكار �أو النج�ش ،وغري ذلك من االعتبارات والقيم
الأخالقية اال�سالمية التي ترفع معدل الطم�أنينة لدى طريف العملية الت�سويقية ويح�سن
ادارتها على �أكمل وجه ،وكل ذلك يعزز من االجتاه نحو اال�ستثمار احلقيقي بالطيبات
يحرم َعليهم
دون اخلبائث يف هذه املنتجات ،قال تعاىل( :ويُحلُ لَهم الطيبات َو ُ
ا َخلبائث)(((.
فواحدة من �أهم الأخالقيات يف هذا اجلانب والتي يلتزم امل�سوق بها ،هو �إظهار
خ�صائ�ص ال�سلعة من حجم ونوع ووزن ،و�ضمان ،و�صالحية ،وطريقة ا�ستخدام،
وجوانب ق�صور �أو خلل ،وكذلك عيوب ،وعدم �إخفاء ذلك عن املت�سوق لكي يطمئن
امل�ستهلك عند رغبته يف �شراء ال�سلعة �أو عدم �شرائها ،وجند �أهمية ذلك يف العديد
� -1سورة الكهف :الآية .30
 -2املعجم الكبري� ،سليمان �أبو القا�سم الطرباين ( -306ه) ،306 /24 ،حديث رقم .776
� -3سورة الأعراف :الآية .157
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من الآيات القر�آنية والأحاديث النبوية منها قوله تعاىلَ ( :و�أوفوا ال َكيلَ �إذا ِكلتم َوزِ نوا
أح�سن تَ�أويال)((( ،وقول النبي الكرمي �صلى اهلل عليه
ِ
بالق�سطا�س امل�س َتقيم ذلك َخ ٌري َو� ُ
و�سلم( :ال يحل المرئ يبيع �سلعة يعلم �أن بها دا ًء �إال �أخربه)((( ،اذ ذكر �أهل ال�سري:
�أن �صحابة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ر�ضي اهلل عنهم اذا قام �أحدهم يف ال�سوق
بائعاً ،ب�صر امل�شرتين بعيوب ب�ضاعته ن�صحاً لهم ،فهذا جرير بن عبد اهلل البجلي ،ر�ضي
اهلل عنه ،اذا قام �إىل ال�سلعة يبيعها ،ب�صر عيوبها ثم خريه وقال� :إن �شئت فخذ و�إن
�شئت فاترك ،فقيل له :انك اذا فعلت مثل هذا مل ينفذ لك بيع ،فقال :انا بايعنا ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم على الن�صح لكل م�سلم((( ،كذلك ومن اخل�صائ�ص والأخالقيات
اال�سالمية املرتبطة باملنتج� :أال يتم البيع �إذا كان يوجد يف ذلك املنتج �ضرراً �أو عيباً على
امل�شرتي �أو قد تدفع لذلك.

بالإ�ضافة �إىل ذلك فيما يتعلق بال�صفات احلميدة املرتبطة باملنتج والتعامل معه �أو
ت�سويقه ،وكما �سبقت اال�شارة طريقة الت�سويق املعتمدة �أو طريقة البيع� ،إذ ال يجوز بيع
ما لي�س عند امل�سوق �أو التاجر ،كما نهى النبي الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم عن بيعتني
يف بيعة ،وربح مامل ي�ضمن ،فالبائع �أو امل�سوق ميلك املنتج وي�ضمن ملكه� ،أي يتحمل
خماطرة امللك من حيث ما قد ي�صيب ال�سلعة يف ذاتها من تلف �أو �سرقة �أو حريق �أو
يف �أ�سعارها من تغريات((( وغري ذلك ،لهذا ال يحق للتاجر �أن يربح من دون خماطرة.
ورمبا من �أجمل ال�صور الأخالقية املرتبطة باملنتج هو نهي ال�شريعة اال�سالمية عن
بيع املنتج وت�سويقه قبل حيازته ،ومن �ضمن ذلك عدم بيع الثمار قبل ن�ضجها ،بل
وقبل ذلك االعتماد على الو�سائل والأدوات واملكونات غري امل�ضرة بالبيئة يف �إنتاجها
و�إخراجها� ،إن�سجاماً مع التوجهات املعا�صرة اخل�ضراء يف االنتاج والت�سويق ،وهذا
ما جنده �شائعاً يف الكتابات املعا�صرة با�سم الت�سويق الأخ�ضر ،اذ قال ر�سولنا الكرمي
�صلى اهلل عليه و�سلم( :ال تبتاعوا الثمر حتى يبدو �صالحه وتذهب عنه الآفة)((( ويف
� -1سورة الإ�سراء :الآية .35
� -2صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب ال�سماحة يف البيع وال�شراء ،731 /2 ،حديث رقم .1972
 -3ال�ضوابط ال�شرعية للإعالنات التجارية ،د ماهر حامد احلويل و�سامل عبد اهلل �أبو خمدة� ،ص .361
�	-4أ�صول االقت�صاد الإ�سالمي ،د .رفيق يون�س امل�صري ،دار القلم ،دم�شق ،والدار ال�شامية ،بريوت ،ط1420 ،3هـ 1999 -م،
�ص .150
� -5صحيح م�سلم ،كتاب البيوع ،باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو �صالحها ،165 /3 ،حديث رقم .1534
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ذلك حفظ للقيمة االنتاجية وال�صحية والت�سويقية للمنتج والتي مل يغفلها الإ�سالم يف
هذا اجلانب� ،إذ قال الفقهاء يف هذا اجلانب :يكون ل�صاحب الثمر بيع ثمر حقلة �أو
حديقته �إذا بدا ن�ضجه و�صلح �أكله و�صار عامته على تلك احلال من االمتناع بال�ضاهر
عن العاهة(((.
�أخرياً فيما يتعلق مبو�ضوع املنتج وارتباطاً مع �أخالقيات الت�سويق يف الإ�سالم،
ميكن ذكر ال�صور االتية ،التي تعد حمرمة وتتنافى وهذه االخالقيات ومنها(((:
	•بيع املواد الفا�سدة �أو املنتهية ال�صالحية �أو التالعب بذلك.
	•التالعب بالأوزان ،ك�أن يكتب على العبوة وزن معني وهو لي�س كذلك.
	•ت�سويق ب�ضاعة رديئة على �أنها ب�ضاعة جيدة� ،أو و�ضع عالمة جتارية جيدة لب�ضاعة
رديئة.
	•بيع املواد ال�ضارة بال�صحة �أو التي ت�سبب الأمرا�ض.
	•و�صف مكونات املواد امل�صنعة بغري �أو�صافها احلقيقية.
ب -الت�سعير :العن�صر الثاين من عنا�صر املزيج الت�سويقي ،والذي يعد مكم ًال
للعن�صر الأول ومتطلباً �ضرورياً يجب االيفاء به يف عموم ال�سلوك الت�سويقي هو
الت�سعري� ،إذ يكت�سب هذا العن�صر �أهميته كونه يف الغالب من �أهم العنا�صر التي تهم
املت�سوق �أو الزبون عند القيام بالن�شاط الت�سويقي ،كما يعد هذا العن�صر بعداً بالغ
الأهمية ،لأنه هو الذي يحدد م�ستوى العوائد املالية للم�سوق �أو املنتج ،وبالتايل طبيعة
وم�ستوى الأرباح املتحققة ومبعنى :م�صري املنظمة �أي النجاح �أو الف�شل.
قامت ال�شريعة الإ�سالمية بو�ضع وباال�شارة اىل عدد من الأخالقيات وال�سلوكيات
ذات العالقة بهذا املجال والتي ميكن اخت�صارها باالتي� :أول اال�شارات حول املو�ضوع
هو ارتباط هذا العن�صر ب�أربعة من املبادئ االخالقية �ضمن منظومة �أخالقيات الت�سويق
يف االدارة العربية الإ�سالمية وهي :مبد�أ ال�سماحة يف اخللق والتعامل ،الو�ضوح
 -1الفقه على املذاهب الأربعة ،عبد الرحمن اجلزيري ،باب البيوع ،ج� ،2ص.199
 -2فقه التاجر امل�سلم و�آدابه� ،أ.د .ح�سام الدين بن مو�سى عفانة� ،ص .52
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وال�شفافية ،اخليارات املتاحة ،و�أخرياً الر�ضا والقبول.

كما ذم ال�شرع احلنيف الت�أثري غري االيجابي يف الأ�سعار ،وجاءت ت�سمية بيع
النج�ش يف هذا اجلانب وهو الزيادة يف ثمن ال�سلعة ممن ال يريد �شراءها ليقع غريه
فيها ،وذلك للأثر ال�سيئ لهذه املمار�سات كونها ت�ضر مب�صلحة الأطراف املتعاقدة� ،أو
�أي نوع �آخر من الت�أثري الذي ين�سحب على �سعر املنتج يف الأ�سواق ،كالإ�شاعة �أو
بخ�س املنتجات الأخرى �أو االحتكار �أو االكتناز �أو غري ذلك� ،إذ قال رب العزة( :ان
الذين ا َمنوا
تبدوا �شيئاً �أو تخفوه فان اهلل كان بكل �شيئ عليماً)((( ،وقولة تعاىل( :يا �أَيها َ
والر�سول َوتخونوا �أمانا ِتكم َو�أنتم تَع َلمون)((( ،كما �أ�شار نبينا الكرمي بهذا
ال تَخونوا اهلل َ
اخل�صو�ص( :من دخل يف �شيء من �أ�سعار امل�سلمني ليغلي عليهم ،كان حقاً على اهلل �أن
يقذفه يف معظم جهنم ر�أ�سه �أ�سفله)(((.
وارتباطاً مبو�ضوع التدخل فقد روي عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه ان النا�س قالوا( :يا
ر�سول اهلل غال ال�سعر ف�سعر لنا فقال :ان اهلل هو امل�سعر القاب�ض البا�سط الرازق ،و�إين
لأرجو �أن �ألقى اهلل عز وجل ولي�س لأحد يطالبني منكم مبظلمة يف دم وال مال)(((،
لذلك �أ�شار الفقهاء �إىل ذلك بعدم تدخل ويل االمر بالت�سعري� ،إال حيث وجد خل ًال
وا�ضحاً يف ال�سوق والأ�سعار ،نا�شئاً من عوامل م�صطنعة ،ف�إن لويل الأمر بل من واجبه
حينئذ التدخل بالو�سائل العادلة املمكنة التي تق�ضي على تلك العوامل ،و�أ�سباب اخللل
والغالء والغنب الفاح�ش((( ،وبالتايل حماية ال�سوق وحماية حق امل�ستهلك وحتقيق
امل�صلحة العامة((( ،وبهذا فان ال�سعر والت�سعري يف اال�سالم يجب �أن ميتاز باملرونة
و�إمكانية التغري انخفا�ضاً �أو ارتفاعاً ،ان�سجاماً مع متطلبات املتغريات البيئية املختلفة
والتي منها العر�ض والطلب ،حيث يعطي م�ساحة �أو�سع لأطراف العملية الت�سوقية
لتحديده ،وقد نبهت ال�شريعة يف كثري من الأحكام اىل �ضرورة حتقيق م�ستويات
-1
-2
-3
-4
-5
-6

�سورة الأحزاب :الآية .54
�سورة الأنفال :الآية .27
امل�ستدرك على ال�صحيحني ،حتقيق :م�صطفى عبد القادر عطا ،كتاب البيوع ،15 /2 ،دار الكتب العلمية ،بريوت1411،ه_
1990م ،حديث رقم .2168
�سنن �أبي داوود� ،أبواب الإجارة ،باب يف الت�سعري ،293 /2 ،حديث رقم .3451
فقه الربح� ،سل�سلة فقه املعامالت ،د �سامر مظهر قنطقجي � ،ص .19
معايري الربح و�ضوابطه يف الت�شريع الإ�سالمي ،د .كامل �صكر القي�سي� ،ص .82

135

الدكتور �أثــري �أنـور �شريـف العــاين(العراق)

منا�سبة من الأ�سعار ،التي حتفظ قيمة ال�سلعة ،مع مراعاة عدم الإ�ضرار بدخل امل�ستهلك
وذلك يف ما يدعى الفقهاء بالربح العادل ،الذي �أ�شار اليه العلماء �ضمن ما ي�سمى بفقه
الربح يف الإ�سالم ،وكذلك وجود ال�سعر العادل والذي يطلق عليه بع�ض الفقهاء ا�سم
ثمن املثل ،وذلك عند تعذر معرفة ال�سعر املنا�سب وحتديده ملنتج ما عند �إجراء عملية
الت�سويق ،ومبا ال ي�ؤدي اىل �إجحاف بحق �أحد �أطراف العملية الت�سويقية(((.
�إن الت�سعري بالأ�سا�س بنا ًء على كل ذلك ،هو ذلك الن�شاط الذي يعمل على حتديد
ال�سعر املنا�سب وتوفريه للمنتجات املعرو�ضة يف ال�سوق مبا ين�سجم مع طبيعة الإمكانات
االقت�صادية لل�شريحة امل�ستهدفة التي تكون م�ستعدة مبكان ما ووقت ما ،لتدفع جزءاً
من مالها مقابل احل�صول على ذلك املنتج ،وفق نقطة التوافق واالن�سجام التي تنا�سب
�أطراف العملية الت�سويقية ،يف ظل االعتبارات املعتمدة يف جممل عوامل االقت�صاد
الإ�سالمي ،ولهذا من الواجب على امل�سوق �أن يظهر �سعر ال�سلعة للم�شرتي ،وقبل
ذلك التعرف �إىل م�ستوى الأ�سعار املنا�سبة مع قدرات و�إمكانيات امل�شرتي ،وطريقة
الدفع التي يف�ضلونها عند اقتناء املنتج ،و�آلية كل ذلك وغريها من االعتبارات املهمة
املرتبطة بهذا ،باالعتماد على حتليل ال�سلوك الت�سويقي وبحوث ال�سوق.
ي�صبح من ال�ضروري �أخرياً الإ�شارة _و�إلتزاماً ب�أخالقيات �إدارة الت�سويق يف
الإ�سالم_ �إىل ال�سعي لك�سب القدر املنا�سب �أو الب�سيط من الربح ،والإبتعاد عن
خري من الكثري املنقطع ،وقد
االنتظار ال�صطياد الفر�ص الكبرية منه ،فالقليل امل�ستمر ٌ
روي عن الإمام على بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ،يف كتاب �إحياء علوم الدين قوله:
يا مع�شر التجار خذوا احلق ت�سلموا ،وال تردوا قليل الربح فتحرموا كثريه(((.
ج -الترويج :واحدة من �أ�شهر عنا�صر املزيج الت�سويقي ،والتي فيها غالباً ما
تتداخل مع و�سائل االعالم املختلفة ،هو عن�صر �أو وظيفة الرتويج واملعنية بتو�ضيح
ٍ
ٍ
مبوا�صفات ما يف ٍ
وزمان ما،
مكان ما
واظهار كل ما يتعلق باحل�صول على منتج ما
بل تتعدى وظيفة الرتويج ذلك فهي معنية بتقدمي املعلومات عن بقية عنا�صر املزيج
الت�سويقي الأخرى� ،أي فيما يتعلق باملنتج والت�سعري والتوزيع ،فعلى �سبيل املثال الذي
 -1مقدمة يف ت�أريخ االقت�صاد الإ�سالمي ،د .فواز عبد اهلل العمر� ،ص � .286أنظر �أي�ضاً :معايري الربح و�ضوابطه يف الت�شريع
الإ�سالمي ،د .كامل �صكر القي�سي� ،ص .92 _91
 -2فقه التاجر امل�سلم و�آدابه� ،أ.د .ح�سام الدين بن مو�سى عفانة� ،ص .267
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يدل على �أهمية هذا املو�ضوع ،ي�شري (�شبابيك) �أنه يف عام  2004بلغ الإنفاق ال�سنوي
على الإعالنات التجارية يف الواليات املتحدة االمريكية حوايل  141مليار دوالر،
منها  58مليار على �إعالنات التلفزيون ،و 29مليار على �إعالنات املجالت ،و 28مليار
على �إعالنات ال�صحف واجلرائد ،و 7مليار على �إعالنات االنرتنت ،والباقي على �صيغ
عام ٍ
واحد فقط((( ،لذلك ال
�أخرى ،وهذا فقط مثال ب�سيط حول كلفة االعالن وملدة ٍ
عجب �أن تربز �أهمية هذا العن�صر و�أولويته �ضمن جممل ال�سلوك الت�سويقي ،ملا له من
ت�أثري يف منط التفكري وال�سلوك االن�ساين ،زيادة على ارتباطها بجميع مبادئ �أخالقيات
الت�سويق �سابقة الذكر.
لذا جند ال�شريعة اال�سالمية اعتنت بالرتويج ولكن �ضمن �أطر وقوانني و�ضوابط
الدين احلنيف التي �صاغتها لغر�ض حتقيق مقا�صدها ،وما ورد من تقريرات على
م�شروعية العرو�ض التجارية والن�شاط الرتويجي عموماً ،ما ذكر عن ال�صحابة ر�ضي
اهلل عنهم� ،أنهم كانوا يعر�ضون ب�ضائعهم يف �سوق املدينة بعهد النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وينادون عليها ب�أنف�سهم �أو عن طريق عبيدهم وغلمانهم ،وهذا الأمر (وهي
العر�ض واملناداة على ال�سلعة) �شكل من �أ�شكال الرتويج يف حينها مل يرد عن الر�سول
الكرمي على �إنكاره(((.
�إن وظيفة الرتويج ترتبط �أ�سا�ساً ب�إظهار وتو�ضيح وبيان املعلومة املرتبطة بكل ما
يتعلق باملنتج ،ويف كث ٍري من الأحيان ي�صبح هذا التو�ضيح �إلزامياً ،بل يكون هو الفي�صل
بني ما هو حالل �أو حرام ،وقد �سبقت اال�شارة اىل قول النبي حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم يف هذا املجال( :ال يحل لأحد �أن يبيع �شيئاً �إال بني ما فيه)((( ،واملق�صود هنا
بالإ�ضافة �إىل �سعر املنتج ووزنها موا�صفاتها من مزايا وعيوب وما يتعلق بال�ضمان
وكذلك طريقة اال�ستخدام ،وعدم �إخفاء �أي منها يعلمها املنتج �أو امل�سوق �ساعة البيع.
ويف احلقيقة ،هنا تربز املرونة والقدرة على �إنتاج الأفكار الرتويجية واملرونة
لتمتزج مع ال�صيغ والأدوات املعا�صرة يف الرتويج من خالل ا�ستخدام االنرتنت،
 -1الت�سويق للجميع ،ر�ؤوف �شبابيك ،دار �أجيال للن�شر ،القاهرة ،ط1430 ،1هـ 2009 -م� ،ص .42
 -2الإعالنات التجارية� :أحكامها و�ضوابطها يف الفقه الإ�سالمي ،د عبد املجيد حممود ،جملة ال�شريعة والقانون ،جامعة
الإمارات العربية املتحدة -دبي ،ال�سنة الثانية ع�شر ،العدد1425 ،21هـ 2004 -م� ،ص.35
 -3حديث �سبق تخريجه.
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و�أجهزة الهاتف النقال ،واجلدران ال�ضوئية ،وغريها من الو�سائل املعا�صرة� ،شريطة
اعتمادها امل�صداقية ،وعدم خمالفتها لأي من ال�شروط وال�ضوابط التي تبنتها وحددتها
املنظومة الإدارية االقت�صادية الإ�سالمية ،والتي من �أولوياتها عدم ا�ستخدام الثقة
املعتمدة على ال�صيغ �أو ال�شعارات الدينية لهذا الغر�ض� ،إذ نهى ال�شرع احلنيف عن
ا�ستخدام احللف (�أي الق�سم) و�إن كان �صادقاً ،لرتويج وت�سويق منتجاتهم ،ولذلك
جند يف قوله تعاىلَ } :وال جَتعلوا اهلل ُعر�ض ًة لأَميانَكم{((( ،وقال نبينا الكرمي حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم( :احللف منفقة لل�سلعة ممحقة للربكة)((( ،ولأن ذلك يدفع اىل
فقدان مبد�أ الثقة التي من الواجب �أن تبنى بالأ�سا�س هنا على ال�صدق والن�صيحة،
واملعايري املو�ضوعية املرتبطة بخ�صائ�ص وموا�صفات املنتج ،ولي�س �أي �شيء اخر ،ويف
هذا اجلانب جند حتذير ال�شريعة و�ضرورة االبتعاد عن مثل هذا النوع من ال�سلوك
وا�ضحاً يف قوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر اليهم
وال يزكيهم ولهم عذاب �أليم ،قال فقر�أها ر�سول اهلل ثالث مراراً ،قال �أبو ذر ر�ضي
اهلل عنه ،خابوا وخ�سروا من هم يار�سول اهلل؟ قال :امل�سبل واملنان واملنفق �سلعته باحللف
الكاذب)((( ،ويف رواية �أخرى يقول الر�سول الكرمي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم:
(ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر اليهم :رجل حلف على �سلعة لقد �أعطي بها
�أكرث مما �أعطي وهو كاذب� ،((()...أي من باب الرتويج لقيمة ال�سلعة كذباً ،وهذ كله مما
ال يجوز �شرعاً يف ديننا احلنيف.
و�أخرياً فقد و�ضع الباحثون يف هذا املجال العديد من ال�ضوابط ال�شرعية ال�سلوكية
والأخالقية التي يجب الألتزام بها فيما يتعلق بعن�صر الرتويج ،نذكر �أهمها(((:
	•ال�صدق� ،أو ًال و�أخرياً ،بل وعدم املبالغة عند عر�ض تلك الإعالنات للمنتجات
املختلفة.
-1
-2
-3
-4
-5

�سورة البقرة :الآية .224
�صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب ال�سماحة يف البيع وال�شراء ،735 /2 ،حديث رقم .1981
�صحيح م�سلم ،كتاب الإميان ،باب بيان غل�ض حترمي �إ�سبال الأزر واملن بالعطية وتنفيق ال�سلعة باحللف ،950 /2 ،حديث رقم
.2527
�صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قوله تعاىل وجوه يومئذ نا�ضرة اىل ربها نا�ضرة ،2710 /6 ،حديث رقم .7008
ال�ضوابط ال�شرعية للإعالنات التجارية ،د ماهر حامد احلويل و�سامل عبد اهلل �أبو خمدة� ،ص .366 - 362
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	•عدم الإعالن عن املحرمات ،فكل ما يو�صل ويدل على اخلبيث فهو خبيث،
فالإعالنات و�سيلة ترويجية ل�سلع خمتلفة ،ف�إن ا�شتملت على حمرمات اعتربت
بذلك مروجه ملا هو حمرم.
	•�أال يكون يف االعالن ما يثري الغرائز وال�شهوات ،فاال�سالم �سعى لالرتقاء
بالإن�سان ،فال ي�سمح �إال باحلفاظ على التقاليد والعادات الأ�صيلة التي تتفق مع
احل�شمة والوقار ،وتتعار�ض مع ال�سفور �أو التربج� ،أو �أي �شيء ينتق�ص من كرامة
الإن�سان �أو ي�شيع الفاح�شة.
	•�أال يكون يف �إعالنه ذم ل�سلع الآخرين ،ذلك �أن التناف�س يف ال�شريعة اال�سالمية
�شيء حممود ،ولكن ال بد �أن يكون وفق منظومة �صحيحة م�ستمدة من �أخالقيات
تلك ال�شريعة و�ضوابطها ،اذ ي�سمح ب�إظهار حما�سن املنتج دون �إجراء املقارنة مع
ب�ضائع الآخرين �أو بخ�سها ،لأن ذلك قد يدخل يف ما نهى عنه ر�سولنا حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم( :ال يبع بع�ضكم على بيع بع�ض)(((.
	•جتنب الإعالنات التي تتعار�ض وعقيدة الأمة الإ�سالمية ،من كتب ومواقع
الكرتونية �أو حما�ضرات وحما�ضرين ،وغري ذلك.
	•�أال تكون االعالنات باهظة التكاليف ،وهي من الأخالقيات املهمة ،لأن ذلك
يدخل من باب ما نهي عنه باعتباره نوعاً من اال�سراف والتبذير ،الذي يقع عبئه
على امل�ستهلك بزيادة �سعر املنتج.
د -التوزيع� :آخر عنا�صر املزيج الت�سويقي �أو ما ي�سمى بالتبادل ،وغالباً ما يكون
هو العن�صر امل�س�ؤول عن خلق التناف�سية ال�سوقية لدى امل�ؤ�س�سة ،لأن من نتائج هذا
العن�صر هو معرفة كيف ميكن الو�صول اىل الأ�سواق املختلفة بتفا�صيلها املتنوعة،
و�صو ًال اىل امل�شرتي �أو امل�ستهلك ،وبالتايل ت�أثري كل ذلك ب�شكل مبا�شر يف زيادة حجم
عر�ض املنتجات وت�سويقها ،ويرتبط التبادل ب�أربعة من مبادئ �أخالقيات �إدارة الت�سويق
هي� :سماحة اخللق ،الو�ضوح والتبيان ،اخليارات املتاحة ،والر�ضا والقبول.
� -1صحيح م�سلم ،كتاب النكاح ،باب حترمي اخلطبة على خطبة �أخيه حتى ي�أذن �أو يرتك1032 /2 ،حديث رقم .1412
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وغالباً ما يدخل �ضمن هذا الإطار طريقة �أ�ساليب البيع املختلفة ،وقد �سبقت
الإ�شارة يف هذا املجال �إىل خيارات البيع املتاحة التي �أحلها الدين وال�شرع احلنيف،
من خيار املجل�س وال�شرط والر�ؤية والعيب وغري ذلك ،ورمبا يتفق وهذا الإطار طريقة
البيع بالتق�سيط باعتبارها واحدة من �أهم �صيغ اال�ستثمار والت�سويق امل�شروعة ،والتي
حتقق مبادئ �أخالقيات الت�سويق �سابقة الذكر ،وا�ستخدام اجلعالة يف الت�سويق ،وغري
ذلك من ال�صيغ ،مع التذكري هنا على واحدة من �أهم ال�شروط واملحددات املهمة
ملثل هكذا تعامالت وهي التوثيق واملكاتبة واال�ست�شهاد ،التي �أوجبها الدين احلنيف
من �أجل �ضمان حقوق الت�سويق عند البيع لكل الأطراف ،و�سعياً حلفظ الأموال
واملمتلكات وحمايتها ،كما هو احلال يف �صيغة البيع بالدين �أو الآجل �أو القرو�ض،
�إ�ضافة �إىل �ضرورة ت�أمني حرية انتقال املنتجات وتوزيعها وو�صولها �إىل الأ�سواق،
ترا�ض الأطراف املتبادلة دون �إذعان ،ذلك
ف�ض ًال عن حماية ملكه وحيازته ،و�صو ًال �إىل ِ
�أن ال�شريعة ال�سمحاء �أر�ست قواعد ودعائم متينة النتقال ال�سلع والأفراد من واىل
ال�سوق يف ظروف من املناف�سة ال�شريفة((( ،مما يدفع كل ذلك نحو مزيد من التفعيل
لوظيفة �إدارة الت�سويق ومزيجها الوظيفي لعنا�صرها �سابقة الذكر.
وتذكرياً باهمية �أداء هذه الوظائف ،وعموم وظيفة �إدارة الت�سويق ،واملحافظة
على �أدائها وفق منظومة �أخالقيات االدارة و�ضوابطها ومبادئها يف الإ�سالم كانت مهمة
ووظيفة املحت�سب التي �أوجدها و�سبق بها اال�سالم كل الأمم ،باعتبارها م�ؤ�س�سة فاعلة
ت�سعى ل�ضمان كل ما قيل وزيادة يف تعامالت املتعاملني يف عموم الن�شاط الإن�ساين
�سيما الت�سويقي منه.
�أخرياً ولأجل فهم �أكرث �إدراكاً لطبيعة العالقة بني مبادئ �أخالقيات الت�سويق يف
الإدارة العربية الإ�سالمية من جهة ،مع عنا�صر املزيج الت�سويقي املعا�صرة من جهة
�أخرى ،وارتباط كل منهما بالآخر ،ي�سعى ال�شكل ( )4لتو�ضيح هذه العالقة.

 -1فقه الأ�سواق� ،سل�سلة فقه املعامالت ،د �سامر مظهر قنطقجي� ،ص .46
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�شكل ( )4عالقة ارتباط عنا�صر املزيج الت�سويقي مببادئ �أخالقيات �إدارة
الت�سويق يف الإدارة العربية الإ�سالمية

امل�صدر :اعداد الباحث.
رابع ًا :اال�ستنتاجات:
ا�ستناداً �إىل ما مت عر�ضه وتقدميه من �أفكار ون�صو�ص يف جوانب الدرا�سة املختلفة،
ميكن تو�ضيح �أهم اال�ستنتاجات التي تو�صلت اليها الدرا�سة فيما يلي:
�	-1إن اهتمام وتركيز جمال البحث جاء وفق حمددات ،تتعلق �أو ًال :بال�سنة النبوية
ال�شريفة القولية منها �أو الفعلية �أو التقريرية ،وثانياً :ببع�ض املبادئ والأخالقيات
املتعلقة بالتعامل الت�سويقي فقط ،وثالثاً :ب�شكل متوازٍ ومتنا�سق معها :ب�آليات
ووظائف وعنا�صر املزيج الت�سويقي لإدارة الت�سويق من منظور معا�صر ،وهذا
يعني �أن ما موجود يف ال�شريعة الإ�سالمية ،من م�صادرها املختلفة ،فيما يتعلق بفقه
املعامالت والتجارة والبيع والربح وغري ذلك� ،أكرث ثرا ًء وعمقاً و�شمو ًال من ذلك
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بكثري ،ولكن اقت�ضت احلاجة وحمددات البحث على ما �سبق من عمل ،ع�سى اهلل
�أن يتقبله خال�صاً لوجهه الكرمي.
 -2بات وا�ضحاً ومبا ال يقبل ال�شك �سبق الإ�سالم عقيدة وفقهاً و�سلوكاً وفكراً بهذه
الأخالقيات مببادئها وحمدداتها ،منظومة الإدارة الغربية الر�أ�سمالية ذات الهيمنة
املعا�صرة يف عموم الن�شاط االقت�صادي والإداري.
�	-3أوجدت منظومة الإدارة العربية الإ�سالمية م�ؤ�س�سة ووظيفة عامة مهمة تتمثل
باملحت�سب ،وحددت وظائفه و�صالحياته و�أعماله واهتماماته� ،سيما فيما يتعلق
برقابته و�إ�شرافه على الأعمال التجارية والت�سويقية ،وهذا الأمر �أثبتت املعامات
التجارية واملالية والت�سويقية املعا�صرة احلاجة �إليها ،لذلك �أوجدت ما ي�سمى
بهيئات الرقابة على الأ�سواق املالية ،وكذلك جمعيات حقوق امل�ستهلك،
واجلمعيات والنقابات الإنتاجية والت�سويقية� ،أو ال�شرطة االقت�صادية �أوغري ذلك.
�	-4إن �سعي ال�سنة النبوية ال�شريفة وم�صادر الت�شريع الإ�سالمي الأخرى ،لتوظيف
هذه املمار�سات الأخالقية ب�ضوابطها واعتباراتها املختلفة من جهة ،ووجود
النية ال�صاحلة لذلك من جهة �أخرى ،هو دفع النا�س للتعبد من خالل �أعمالهم
الت�سويقية هذه ،ومن منظور عمارة الأر�ض التي ا�ستخلفنا اهلل تعاىل بها وفيها،
وحتى ي�ؤجر الإن�سان امل�سلم بعمله هذا ،و�إن كان يف �سعيه ك�سباً للعي�ش.
�	-5إن الدافع من وراء املمار�سات والقواعد الأخالقية يف �إدارة الت�سويق املعا�صرة،
ترتاوح بني �إعطاء �صورة ح�سنه للمنظمة عند جمتمعها من جهة ،ومبا يدفع رمبا
لتح�سني �سمعتها ال�سوقية وبالتايل قيمة �سعرية �أعلى لأ�سهمها من جهة ثانية،
وما رافق كل ذلك من �شعور بالق�صور �أو �إغفال للجوانب البيئية وال�سلوكية
والأخالقية يف التعامل من جهة �أخرى ،ومبا يحقق نف�س الهدف ال�سابق ،ولكن
يبقى الدافع واملحرك الرئي�س من وجود هذه الأخالقيات يف �إدارة الت�سويق
من منظور �إ�سالمي ،هو عبادة اهلل تعاىل وتقواه ،وامل�ساهمة بااللتزام ب�ضوابط
ال�شرع ،باعتبار هذه الإخالقيات جزء فرعي من منظومة ال�شريعة الإ�سالمية
ال�شاملة واملتكاملة ،ما يرتتب عليه �صالح الدنيا وعمارتها من جهة ،وحتقيق ر�ضى
142

درا�سة ت�شخي�صية لل�ضوابط ال�سلوكية والتطبيقية يف ال�سنة النبوية ال�شريفة

اهلل وتعاىل و�صالح احلياة الآخرة من جهة �أخرى.
�	-6إن الأخالق _مبفهومها املعا�صر_ عموماً وبالتايل �أخالقيات الإدارة و�أخالقيات
�إدارة الت�سويق خ�صو�صاً ،مفاهيم ن�سبية بل وحتى موقفية متغرية كما �سبقت
الإ�شارة ،يختلف على �صحتها وخطئها بح�سب املقبولية االجتماعية لها باعتبارها
هي املعيار لذلك ،اما �أخالقيات �إدارة الت�سويق يف الإ�سالم فهي �ضوابط �شرعية
ت�شريعية ثابته وثقت وبحثت ون�ص عليها قبل حواىل �ألف وخم�سمائة عام ،وال
يزال العمل جارياً على تطبيقها واملطالبة بتطبيقها ،لأنها نابعة وم�ستندة اىل �أ�س�س
ال�شريعة اال�سالمية الثابته وفق قواعد حمددة ،م�صدرها رب العزة و�شريعته
ال�سماوية ور�سوله الكرمي املبلغ لها.
�	-7إن منوذج العالقة الذي �سبق تو�ضيحه _�شكل ( ،_)1املج�سد لتداخالت
وارتباطات االعتبارات املادية مع الأخالقية الذي يهتم به ويعتمده املفهوم
املعا�صر لإدارة الت�سويق ،منوذج قا�صر خمل يف تو�ضيح �ضوابط و�صورة الر�ؤية
املعا�صرة لقرار الت�سويق ،لأنه ي�سعى �إىل حتقيق التوازن قدر الإمكان بني جهتيه،
بينما منوذج العالقة هذه يف الإدارة العربية الإ�سالمية عموماً ،و�إدارة الت�سويق
الإ�سالمي وقراراته خ�صو�صاً ،ي�سعى �إىل جعل الأولوية لالعتبارات الأخالقية
والقيمية ال�سلوكية والفقهية باملرتبة االوىل ،بحيث هي التي حتكم وحتدد وت�ؤطر
االعتبارات املادية �أو الربحية ،بل ال �صحة للأخرية �إال بالتزامها باملحددات القيمية
والأخالقية �سابقة الذكر.
 -8ميكن اعتبار املبادئ التي اجتهدت الدرا�سة بت�سميتها مببادئ اخالقيات �إدارة
الت�سويق يف الإ�سالم ،واحدة من ال�ضوابط القيمية العليا التي جت�سد االطار العام
الذي يجب �أن يحكم ممار�سات و�أخالقيات �إدارة الت�سويق الإ�سالمي ،وهي على
التوايل :احلالل الطيب ،ح�سن اخللق ،ال�شفافية والو�ضوح والتبيان ،اخليارات
املتاحة ،الر�ضا والقبول.
 -9هنالك عالقات متبادلة الت�أثري بني كل من املبادئ �سابقة الذكر مع كل من وظيفة
�إدارة الت�سويق وعنا�صر مزيجها الت�سويقي املعا�صر وتفا�صيلها الفرعية ،بحيث
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�أن كل عمل �أو كل عن�صر �أو كل وظيفة ترتبط مببد�أ �أو �أكرث وكما �سبقت الإ�شارة
يف ال�شكل ( ،)4مما يتيح للمخت�صني من الباحثني ،وكذلك �أ�صحاب االهتمام
العلمي بهذا اجلانب ،من ربط واالهتمام والتفكري بهذه العالقات ،ومبا يدعم
التو�صل �إىل مزيد من الأداء الت�سويقي والأخالقي املنا�سب.
 -10مقارنة ب�سيطة بني ما هو موجود من مفاهيم امل�س�ؤلية االجتماعية للت�سويق ،ومفهوم
�أخالقيات الت�سويق ،ومفهوم الت�سويق الأخ�ضر ،وغري ذلك من املفاهيم املعا�صرة
لوظيفة �إدارة الت�سويق ،مع ما هو موجود والذي مت عر�ض بع�ضاً منه (بالرتكيز
على ال�سنة النبوية ال�شريفة فقط) ،جند هنالك اهتماماً عالياً بالتفا�صيل عميق جداً،
و�أكرث ثراءاً و�شمو ًال يف مو�ضوع �أخالقيات �إدارة الت�سويق الإ�سالمي وفقهه
و�ضوابطه ،مما يبني احلاجة امل�ستمرة وامللحة والآنية لال�ستفادة من هذا املنهل
الوارف ال�ضالل يف هذا املجال ال�سلوكي على م�ستوى النظرية والتطبيق.

خام�س ًا :التو�صيات:
ا�ستناداً �إىل ما مت عر�ضه والتو�صل �إليه من ا�ستنتاجات ،نو�صي بالآتي:
 -1ال�سعي من قبل جميع املعنيني واملخت�صني للم�ساهمة يف البناء املعريف والعلمي
املتخ�ص�ص يف منظومة االدارة العربية اال�سالمية ،كل بح�سب اهتمامه واخت�صا�صه
بالرتكيز على �إثراء وظيفة واليات �إدارة الت�سويق يف اال�سالم.
 -2االهتمام باملبادئ التي طرحت ومت التو�صل �إليها يف هذه الدرا�سة من خالل
ت�شخي�صها ودرا�ستها وت�سميتها من قبل الباحثني يف املجاالت العلمية املختلفة
و�صو ًال الثرائها واعتمادها وا�ستكمال متطلبات العمل بها وجعلها �ضوابط
هادية ومر�شدة على امل�ستوى النظري للعلماء املخت�صني ،والتطبيقي لل�شركات
واملنظمات ذات العالقة.
 -3ال�سعي لبناء معايري قابلة للقيا�س م�ستوحاة من املبادئ املتعلقة ب�أخالقيات �إدارة
الت�سويق ،الجل معرفة مدى وم�ستوى تطبيق تلك املبادئ ،ومبا ميكن من جعلها
قابلة للأداء ب�شكل عملي ،ومبا يدفع لأن يتم اال�ستفادة منها على امل�ستوى العلمي
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والعملي.
 -4ال�سعي باال�ستفادة من الأفكار الواردة من هذه الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة
واملماثلة ،لبناء ما ميكن �أن نطلق عليه بالإعالن الإ�سالمي ل�ضوابط و�أخالقيات
حقوق البائع وامل�شرتي (�أو ال�سلوك الت�سويقي).
 -5االهتمام بجميع ال�شركات ،بالرتكيز على ال�شركات العاملية ذات املنتجات احلالل،
لل�سعي ب�إعالمها ب�ضوابط ب�أخالقيات الت�سويق يف الإ�سالم و�أ�صوله وفقهه ،حتى
تكون منتجاتها تت�صف ب�صفة احلالل و�آليات الت�سويق لتلك املنتجات ،وتعامالت
تلك ال�شركات يف ال�سوق تن�سجم وال�ضوابط الإ�سالمية �أي�ضاً.
 -6ال�سعي لتفعيل الية ،ف�ض ًال عن �إحياء �سنة ،املحت�سب بالوظيفة �أو باال�سم ،وال�سعي
ال�ستحداث هذه املهمة �ضمن هيكل الوظائف العامة بالدول اال�سالمية �أو الأ�سواق
الإ�سالمية ،ومبا يدعم �أو بالتوازي مع ممار�سات ال�شرطة االقت�صادية �أو غريها.
 -7بناء مدونات �سلوكية ( )Cood of Ethicsلأخالقيات �إدارة الت�سويق يف الإ�سالم
يتم الإعالن عنها ون�شرها ،ليجري االلتزام بها من قبل �أطراف العملية الت�سويقية
يف الأ�سواق والأماكن العامة ،ومبا يحفظ حقوق كل منهم.
 -8االهتمام بت�شكيل �أو ا�ستحداث �شركات �إ�سالمية متخ�ص�صة بالت�سويق ،على
غرار امل�صارف اال�سالمية� ،أو �شركات املنتجات احلالل� ،أو الفنادق اال�سالمية
�أو غري ذلك ،بحيث تكون مهمة مثل هذه ال�شركات رائد ًة وقدو ًة للقيام بالدور
الت�سويقي وفق عنا�صر مزيجه الت�سويقي من ترويج وت�سعري وتوزيع وغري ذلك،
ومبا ميكنها من تقدمي خدماتها الت�سويقية املتخ�ص�صة وفق منظومة الإقت�صاد
والإدارة اال�سالمية.
 -9قيام اجلهات املتخ�ص�صة مثل مراكز الدرا�سات والبحوث �أو التنمية الب�شرية
واجلهات الأكادميية املتخ�ص�صة ذات العالقة ،با�ستحداث دورات علمية وفقهيه
و�أخالقية يف جمال �إدارة الت�سويق و�أخالقياته من منظور �إ�سالمي.
�	-10إلزام اجلهات الر�سمية احلكومية ذات العالقة عند منح �إجازات الت�سويق �أو فتح
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املحالت التجارية املختلفة� ،أن جتعل من �إحدى �ضوابطها و�شروطها باملوافقة على
ذلك هو ح�صول �صاحب الإجازة �أو الطلب على �شهادة اجتياز دورة فقهية
و�أخالقية متخ�ص�صة يف جمال الت�سويق الإ�سالمي.
 -11ال�سعي لن�شر املعرفة املتخ�ص�صة يف هذا املجال وتبنيه من قبل منظمات املجتمع
املدين املختلفة� ،أو اجلمعيات �أو النقابات املتخ�ص�صة ،لتقوم بدورها يف تعزيز
هذه الثقافة وال�سلوكيات ك�آليات للتعامل بني �أطراف العملية الت�سويقية� ،أو
ا�ستحداث منظمات متخ�ص�صة االهتمام بذلك.
�	-12إدخال جميع �أفراد ال�شرطة االقت�صادية يف الدول الإ�سالمية لدورات متخ�ص�صة
يف هذا احلقل العلمي� ،أو جعلها مادة علمية تدر�س يف هذا االخت�صا�ص� ،أو
متطلباً للعمل يف هذه الوظيفة ،من خالل تو�ضيح مفهوم ودور املحت�سب
وال�سعي لتقريب وظيفة ال�شرطة االقت�صادية من وظيفة املحت�سب.
 -13ال�سعي من قبل جميع اجلهات والأفراد �أ�صحاب العالقة ،لل�ضغط االجتماعي
والإعالمي وال�سيا�سي والقانوين ،من �أجل تغيري �أو �إ�ضافة بع�ض م�ضامني
�أخالقيات وقواعد ومبادئ �إدارة الت�سويق يف الإ�سالم� ،إىل املحددات �أو
ال�ضوابط القانونية والت�شريعية املدنية يف العمل الت�سويقي والتجاري ،ومبا يكيف
هذه الت�شريعات الو�ضعية للمزيد من التطبيق� ،أو االقرتاب من ال�شريعة الإ�سالمية
مبقا�صدها و�ضوابطها و�أخالقياتها.
 -14العمل على ترجمة مثل هذه اجلهود العلمية والأفكار واملبادئ �إىل اللغات العاملية
احلية الأخرى ،بعد �إثرائها باجلوانب الفقهية ذات العالقة باالقت�صاد اال�سالمي
وفقه التجارة والبيع ،وتعميمها ون�شرها و�إي�صالها بدافع دعوي وعلمي و�إن�ساين
و�أخالقي لكل من مراكز الدرا�سات والبحوث املتخ�ص�صة العاملية من جهة،
وال�شركات وامل�ؤ�س�سات الت�سويقية العاملية من جهة �أخرى ،ومبا يحقق مفهوم
عمارة الأر�ض وخالفتها كما �أمرنا اهلل عز وجل بذلك.
�	-15أخرياً نو�صي زمالءنا الباحثني يف جمال الإدارة� ،سيما املخت�صني يف جمال
الإدارة العامة ،والإدارة العربية الإ�سالمية باعتبارها تخ�ص�ص فرعي فيها� ،إىل
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تبني مثل هكذا توجهات علمية ،لإبراز الدور العلمي واحل�ضاري والقيمي لديننا
احلنيف� ،سيما يف هذا احلقل املعريف املتخ�ص�ص ومبا يعود بالنفع على امل�ستوى
النظري والتطبيقي.

املراجع وامل�صادر

�أو ًال :القران الكرمي.
ثاني ًا :كتب احلديث:
 -1جامع الرتمذي ،حممد بن عي�سى �أبو عي�سى الرتمذي ال�سلمي ،حتقيق� :أحمد
حممد �شاكر و�آخرون ،دار احياء الرتاث العربي_ بريوت ،بدون �سنة.
� -2سنن �أبي داوود� ،سليمان بن الأ�شعث �أبو داوود ال�سج�ستاين الأزدي ،حتقيق:
حممد حميى الدين عبد احلميد ،دار الفكر ،بريوت.
� -3سنن ابن ماجه ،حممد بن يزيد �أبو عبد اهلل القزويني ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد
الباقي ،دار الفكر ،بريوت.
� -4سنن البيهقي الكربى� ،أحمد بن احل�سني بن العلي بن مو�سى �أبو بكر البيهقي،
حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار الباز ،مكة 1414 ،هـ 1994 -م.
� -5سنن الن�سائي� ،أحمد بن �شعيب �أبو عبد الرحمن الن�سائي ،حتقيق عبد الفتاح �أبو
غدة ،ط ،2مكتب املطبوعات اال�سالمية ،حلب� -سوريا1406 ،ه_ 1986م
� -6صحيح م�سلم ،م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني الق�شريي الني�سابوري ،حتقيق:
حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء لرتاث العربي ،بريوت .1986
� -7صحيح البخاري ،حممد بن ا�سماعيل �أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي ،حتقيق :د
م�صطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،بريوت ،ط1407 ،3ه_ 1987م.
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ثالث ًا :الكتب:

�	-1أخالقيات الإدارة وم�س�ؤليات االعمال يف �شركات االعمال ،دجنم عبود جنم،
دار الوراق ،عمان.2005 ،
�	-2أ�صول االقت�صاد الإ�سالمي ،د .رفيق يون�س امل�صري ،دار القلم ،دم�شق ،والدار
ال�شامية ،بريوت ،ط1999 ،3م.
 -3البيوع يف الإ�سالم� ،سل�سلة الدين املعاملة ،د.عبد احلفيظ فرغلي علي القرين،
دار ال�صحوة ،القاهرة.1987 ،
 -4درر الأحكام يف �شرح جملة االحكام ،علي حيدر ،دار عامل الكتب ،بريوت،
2003م.
 -5ل�سان العرب ،ابن منظور االفريقي ،ج  ،10ط ،1دار �صادر ،بريوت.
 -6امل�س�ؤولية االجتماعية و�أخالقيات الأعمال ،الطاهر حم�سن من�صور الغالبي ,دار
وائل ,عمان.2005 ،
 -7امل�ستدرك على ال�صحيحني ،حممد بن عبد اهلل �أبو عبد اهلل احلاكم الني�سابوري،
حتقيق :م�صطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت1411،ه_ 1990م.
 -8املعجم الو�سيط ،جممع اللغة العربية ،املجلد االول ،القاهرة.1960 ،
 -9املعجم الكبري� ،سليمان بن �أحمد بن �أيوب �أبو القا�سم الطرباين ( -306ه) ،حتقيق:
حمدي عبد املجيد ال�سلفي ،ط ،2مكتبة الزهراء ،املو�صل1404 ،هـ1983 -م.
 -10معايري الربح و�ضوابطه يف الت�شريع الإ�سالمي ،د .كامل �صكر القي�سي ،دائرة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي_ �إدارة البحوث ،االمارات العربية
املتحدة.2008 ،
 -11مقدمة يف ت�أريخ االقت�صاد الإ�سالمي ،د .فواز عبد اهلل العمر ،البنك الإ�سالمي
للتنمية_ املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب ،جدة ،اململكة العربية ال�سعودية،
بحث رقم .2003 ،62
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 -12ال�سلوك يف املنظمات ،راوية ح�سني ,الدار اجلامعية ,الإ�سكندرية.2001 ,
 -13الفقه املنهجي على منهج الإمام ال�شافعي ،م�صطفى اخلن و�آخرون ،دار القلم،
دم�شق ،ط1992 ،2م.
 -14الفقه على املذاهب الأربعة ،عبد الرحمن اجلزيري ،املكتبة التجارية الكربى،
القاهرة1970 ،م.
 -15فقه التاجر امل�سلم و�آدابه� ،أ.د.ح�سام الدين بن مو�سى عفانة ،دار الطيب للطباعة،
القد�س.2005 ،
 -16فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري� ،أحمد بن علي بن حجر الع�سقالين(852هـ)،
دار التقوى ،القاهرة1999 ،م.
 -17التكنولوجيا والإدارة واملجتمع ،بيرت دراكر ،ترجمة �صليب بطر�س ،الهيئة
امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة.1976 ،
 -18الت�سويق للجميع ،ر�ؤوف �شبابيك ،دار �أجيال للن�شر ،القاهرة ،ط1430 ،1هـ -
2009م.
رابع ًا :الدوريات:
�	-1أخالقيات الإدارة� ،أ .د� .سعد علي حمود العنزي ،املجلة العراقية للعلوم
الإدارية ،العدد الثالث.2002 ،
 -2الإعالنات التجارية� :أحكامها و�ضوابطها يف الفقه الإ�سالمي ،د .عبد املجيد
حممود ،جملة ال�شريعة والقانون ،جامعة الإمارات العربية املتحدة -دبي ،ال�سنة
الثانية ع�شر ،العدد1425 ،21هـ 2004 -م.
 -3ال�ضوابط ال�شرعية للإعالنات التجارية ،د ماهر حامد احلويل و�سامل عبد اهلل �أبو
خمدة ،جملة اجلامعة الإ�سالمية� ،سل�سلة الدرا�سات الإ�سالمية ،املجلد الثامن
ع�شر ،العدد الأول.2010 ،
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م�شوح(�سوريا)
الدكتور حممد �شريف بن كمال ّ
مركز الفردو�س لرعاية و�إر�شاد املهتدين اجلدد

�أ�س�س املنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال و�أثر تطبيقها

ملخ�ص البحث

لقد حوى البحث يف وريقاته املحدودة �إجابات على �أ�سئلة فر�ضتها م�شكلة
ردحا من الزمن عالقة يف �أذهان املهتمني بق�ضايا
البحث ،مت ّثلت يف ا�ستفهامات بقيت ً
�إ�صالح املجتمع ،احلري�صني على درء الف�ساد املايل والإداري امل�ست�شري يف املجتمعات
احلديثة للق�ضاء عليها ،وو�ضع �أ�س�س نظيفة وقواعد �سليمة ،تتم ّتع بالواقعية وقابلية
ثري باحللول جلميع العوي�صات على اختالف
التطبيق ،منطلقني من تراث �
إ�سالمي ّ
ّ
مكانها وزمانها ،ومنها :ماهي �أ�س�س املنهج النبوي ال�شريف يف �إدارة املال والأعمال؟
وما �أثر تطبيق املنهج النبوي ال�شريف يف �إدارة املال والأعمال  ،فجاء البحث  -بعد
املقدمة التي حوت بعد اال�ستهالل على طرح �إ�شكالية البحث ،و�أهميته ،والهدف منه،
وفر�ضيته ،ومنهج الباحث فيه ،وخطة البحث – جاء يف متهيد � ّأ�صل فيه الباحث لنظرة
الإ�سالم �إىل املال ومكانته فيه باخت�صار ،وتطبيقات ال�س ّنة النبوية اً
قول وفعلاً
وتقريرا
ً
والت�صرف فيه
لتلك النظرة ال�شاملة لر�ؤية الإ�سالم �إىل املال وتوظيفه خلدمة الإن�سان
ّ
مبقت�ضى الأحكام ال�شرعية ،لينتقل بعدها �إىل الف�صل الأول ،والذي ُعنون مبا عنون به
البحث� :أ�س�س املنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال و�أثر تطبيقها ،وذلك يف �أربعة
ٍ
مباحث �شمل كلّ
واحد منها �أ�سا�سا من �أ�س�س املنهج ،وذلك على النحو التايل:
املبحث الأول :الأ�سا�س العقدي يف املنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال،
وفيه �أبرز الباحث اجتهاد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وتركيزه على الرتبية العقدية
حا�ضرا يف
للأفراد ،حيث �أف�ضت �إىل �إن�شاء جهاز رقابة ذاتي يبقي االطالع الإلهي
ً
وي�صوب كلَّ ت�صرفاته املالية والإدارية ،و ُع ّد
ذهن ووجدان و�ضمري امل�سلم؛ لي�ضبط
ّ
ذلك من �أرقى مراتب الإميان :مرتبة املراقبة.
املبحث الثاين :الأ�سا�س التعبدي يف املنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال،
وفيه �س ّلط الباحث ال�ضوء على التوجيهات والأحكام والت�شريعات النبوية التي
�شرعيا له �أحكامه،
جعلت من الت�صرفات املالية ً
ك�سبا و�إنفا ًقا ،ومن �إدارة الأعمال � ً
أمرا ّ
تعبدنا بها �ش�أنها �ش�أن باقي العبادات ،حيث �أنّ ال�شارع احلكيم جعل
و�أنّ اهلل تعاىل قد ّ
ال�شرعية اخلم�سة :الواجب،
� ًّأيا من تلك الت�صرفات البد و�أن يدور عليها �أحد الأحكام
ّ
�أواملندوب �أو املباح� ،أو احلرام� ،أو املكروه.
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املبحث الثالث :الأ�سا�س الأخالقي يف املنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال،
وفيه تتبع الباحث الأحاديث والت�صرفات النبوية ال�شريفة التي جعلت للتعامالت املالية
أخالقيا تظ ّلل �أفيا�ؤه عالقات �أفراد املجتمع ،وتقوي و�شائج الرتابط فيه ،وذلك من
ً
بعدا � ًّ
ح�ضه عليه ال�صالة وال�سالم النا�س على التي�سري ،وال�سماحة ،والعفو ،واللني،
خالل ّ
ٍ
�شرعي :مق�صد وحدة الأ ّمة و�إظهار اجلماعة مبظهر اجل�سد
مق�صد
والتجاوز؛ لتحقيق
ٍّ
الواحد.
املبحث الرابع :الأ�سا�س "التطبيقي" يف املنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال،
وفيه ّمت ر�صد اجلانب التطبيقي يف الت�صرفات النبوية ال�شريفة يف �إدارة املال والأعمال
كثريا من �ش�ؤون الت�أ�سي�س،
قبل البعثة وبعدها ،وتو ّليه عليه ال�صالة وال�سالم بنف�سه ً
والإن�شاء ،والتوجيه ،والرقابة ،واملتابعة للأعمال التجارية والإدارية؛ لتربز لنا حقيقة
الأثر بالفعل ،ف�ضال عن قابلية التطبيق.
و�أما الف�صل الثاين ،فقد جاء يف بيان� :أثر تطبيق املنهج النبوي يف �إدارة املال
والأعمال ،يف مبحثني كما يلي:
املبحث الأول :املردودات املادية واملعنوية للمنهج النبوي يف �إدارة املال
املادية ،واملردودات املعنوية ،وقد تناولت
والأعمال ،وذلك يف مطلبني :املردودات ّ
فيهما �إبراز االنعكا�س الواقعي للرتبية النبوية يف جمال �إدارة املال والأعمال ،حيث
ظهرت مبظهرها املادي الذي جتلى يف �صورة القانون الذي يُظهر ا�ستقاللية �شخ�صية
التبعية ،ف�ضلاً عن الأثر املتجلي يف النمو االقت�صادي على �صعيد
وحتررها من ّ
الأ ّمة ّ
التجارة وال�صناعة والزراعة ،ومبظهرها املعنوي املتجلي يف �صورة املجتمع املتعا�ضد
املرتاحم الآمن املطمئن ،حيث �أن املنهج النبوي ال�شريف قد ربط الت�صرفات املالية
ووجهها لت�ساهم جمتمعة يف التقدم
العقدية
والإدارية ب�أبعادها
أخالقيةّ ،
ّ
ّ
والتعبدية وال ّ
قيمية من جهة ،وتقطع �أي�ضا �أ�سباب الف�ساد املايل والإداري الذي
والنمو على �أ�س�س ّ
غالبا ما يكون �سببه �شره النف�س وطمعها يف اال�ستزادة ولو من حرام ما مل يلجمها
ً
عقاال الدين والأخالق.
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املبحث الثاين :مناذج تطبيقية من ثمار املنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال.
وفيه عر�ضت لثمار املنهج يف �أمنوذجني تطبيقيني باخت�صار �شديد؛ ليلم�س املتابع
فبينت كيف
النتائج ال�سريعة للرتبية النبوية مبنهجيتها القائمة على الأ�س�س املذكورةّ ،
وجه النبي ت�صرفات النا�س املالية ،فغدا البذل �أحب �إليهم من الك�سب ،مع عدم �إهمال
الأ�سباب يف التح�صيل ،واالكت�ساب ،والبناء ،والرقي ،والتقدم احل�ضاري.
أ�سيا بالبحوث الأكادميية-
 .....لأنتقل بعدها �إىل خامتة البحث ،والتي حوت -ت� ً
نتائج البحث ،والتو�صيات ،وفهر�س املحتويات ،وفهر�س بامل�صادر واملراجع...
رب العاملني.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل ّ
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مقدمة
ّ
احلمد هلل الذي جعل �شطر زينة احلياة الدنيا يف املال ،وناط حت�صيله ب�أ�سباب
ال�سعي والأعمال� ،إليه امل�آب وامل�آل ،ال�إله �إال هو الكبري املتعال.
وال�صالة وال�سالم على من �أ�ضاءت مببعثه �أ�سباب احل�ضارة ،وا�ستوت ب�س ّنته
فنون التجارة ،وت�ضاءل �أمام منهجه عمالقة القيادة والإدارة ،الب�شري النذير ،وال�سراج
املنري ،عليه من اهلل �أزكى �صالة و�أمت �سالم ،وبعد:
ففي زمن متازجت فيه احل�ضارات ،وازدهرت فيه التجارات ،واختلط احلابل
بالنابل ،وابتعد كثري من النا�س عن القيم الإن�سانية ،وحت ّلل قوم من عقا ّ
يل الدين
همهم حتقيق الربح من �أي �سبيل ،و�إن �ألهب اجل�شع ب�سياطه املحرقة
والأخالق ،فغدا ّ
جلود الفقراء ،و�أو�سع فح�ش الغنى بطون الأغنياء ،تظهر احلاجة اليوم للبحث يف
ال�شرعي الهائل ال�شامل عن حلّ يعيد التوازن �إىل ميزان التعامالت املالية
موروثنا
ّ
والإدارية ،ويقطع اال�ضطراب احلا�صل يف معايري املعامالت التجارية ،فنجد ال�س ّنة
مدت �أغ�صانها وارفة تدعونا لنتفي�أ ظاللها على �صراط اهلل القومي،
النبوية املطهرة وقد ّ
هدى تهدي
�سيد املر�سلني ،فنجد يف �أحكامها ال�شريفة ،وقيمها املنيفة ،منارة ً
وهدي ّ
وتنبه الغافلني ،وتر�شد ال�شاردين.
التائهنيّ ،
علي �أن قطفت من ثماره اليانعة ما جمعت
ومن تلك الدوحة الغناءّ ،
ي�سر اهلل تعاىل َّ
منه بحثًا �أظن �أنيّ مل �أُ�سبق �إليه ،وقد عنونته بـ� :أ�س�س املنهج النبوي يف �إدارة املال
والأعمال و�أثر تطبيقها؛ ليندرج �ضمن �أحد حماور الندوة� :إدارة املال والأعمال
يف ال�سنة النبوية :ثوابت و�أخالق وخ�صائ�ص ،وقد حاولت من خالله الت�أ�صيل لل�س ّنة
تتبع امل�أثور ،وجمع املنثور؛ لأ�صوغ من كلّ
ّ
النبوية يف �إدارة املال والأعمال من خالل ّ
ٍ
جميدا؛ ليربز
أ�سا�سا ً
عقدا ً
زوجني من لآلئها ً
فريدا ،و�أجعل من كلّ واحد من عقودها � ً
متمي ًزا،
املنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال وقد انبنى على تلك الأ�س�س ً
منهجا ّ
ٍ
إ�ضاءات جديدة ،تنري لهم طريق
أقدمه للدار�سني والباحثني والعاملني يف املجال �
و� ّ
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أر�سخ يف �أذهانهم مفهوم وجوب بناء امل�شاريع
العمل يف جمايل املال والأعمال ،ف� ّ
أخالقية؛ فيتحقّق جانب من
عقدية ،و�أ�س�س
و�إدارتها على �أ�صول ّ
�شرعية ،وقواعد � ّ
ّ
وظيفة الدين من خالل �سريان مبادئه و�أحكامه يف �أو�سع م�سارب احلياة :م�سرب املال
العلمية التالية:
والأعمال و�إدارتهما ،وقد تناولته باملنهجية
ّ
� اًأول� :إ�شكالية البحث :وقد اختزلتها يف ال�س�ؤالني التاليني ليكون البحث جوابًا
عليهما:
1 .1ما هي �أ�س�س املنهج النبوي ال�شريف يف �إدارة املال والأعمال؟
2 .2ما �أثر تطبيق املنهج النبوي ال�شريف يف �إدارة املال والأعمال؟
أهمية البحث :تنبع �أهمية البحث من حاجة الواقع املعا�صر حللول منطقية
ثان ًياّ � :
تربر الو�سيلة
تدر�أ الف�ساد املايل والإداري امل�ست�شري يف املجتمعات احلديثة ،والتي ّ
وترقى بها لتكون غاية ،وجترد التعامالت من كلّ ٍ
معنى �أخالقي ،وذلك
ديني �أو ً
بعد ّ
يف حماولة لإعاة حركة قطار املال والأعمال �إىل �سكة ال�صواب بعد �أن فقد وجهته
حددتها ال�شريعة الغراء التي نزلت ل�صالح حال الإن�سان يف الدارين.
التي ّ
يتلخ�ص الهدف يف �إبراز اجلانب احل�ضاري ل�سبق
ثال ًثا :الهدف من البحثّ :
ال�سنة النبوية يف �إر�ساء نظم وقوانني التعامالت املالية والإدارية مبنهجية  -وال�سيما
التجارية  -وقدرتها على مواءمة التطور ،وجماراة الزمان دون غفلة عن اعتبار املكان،
ّ
وخ�صو�صية الظروف والأ�شخا�ص.
وح�سا�سية املراحل،
ّ
ّ
رابعا :فر�ضية البحث :ولتحقيق هدف البحث �أعالهّ ،مت االعتماد على الفر�ضية
ً
التالية:
عقديا هو� :أن ال�س ّنة النبوية ثاين الوحيني
�إن الرا�سخ يف �أذهان امل�سلمني ر�سوخً ا ًّ
بعد القر�آن ،و�أنّ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ما ينطق عن الهوى ،و�أن الإ�سالم جاء
كنظام متكامل لي�ضبط حركة احلياة بجميع �شعابها يف كلّ مكان وزمان ،ما �أر�سى
ٍ
اعتقا ًدا ثاب ًتا بحاجة الواقع املايل والإداري اليوم للعودة �إىل الأ�صول والرتتيبات
املالية والإدارية
ّ
النبوية لإعادة التوازن لال�ضطراب احلا�صل يف ميزان التعامالت ّ
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�شرعية ثابتة ،تعترب الع�صر والتطور والتقدم التقني
و�إر�سائها على قواعد متينة و�أ�س�س ّ
منهجا حال النا�س على
دون اخلروج على الثوابت العامة لل�شرع ،لينتظم باعتمادها ً
م�ستوى الفرد واجلماعة.

خام�سا :منهج البحث :ولقد اتبعت يف بحثي هذا املنهج اال�ستقرائي واملنهج
ً
اال�ستنباطي ،حيث تتبعت الأحاديث النبوية ال�شريفة التي جاءت لكي ت�ضبط الت�صرفات
املالية والإدارية ،ور�صدت اجلزئيات ،وجمعت بني العوامل امل�شرتكة فيها لأ�ستنبط من
أ�سا�سا � ّأقره النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف �إدارته للمال والأعمال ،وجمعت بني
ت�آلفها � ً
الأ�س�س لأبرز املنهج الذي اخ ّتطه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم للب�شرية جمي ًعا يف �إدارة
املال والأعمال.
�ساد�سا :خطة البحث :لقد احتوت ّ
خطة البحث على مقدمة  -ا�شتملت بعد
ً
وفر�ضيته ،ومنهج
اال�ستهالل على طرح �إ�شكالية البحث ،و�أهميته ،والهدف منه،
ّ
الباحث فيه ،وخطة البحث – ومتهيد وف�صلني وخامتة ،ف�أما التمهيد :فقد � ّأ�صل فيه
الباحث باخت�صار لنظرة الإ�سالم �إىل املال ومكانته فيه ،و�أما الف�صل الأول ،والذي
ُعنون بـ� :أ�س�س املنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال ،فقد حوى �أربعة مباحث �شمل
كل واحد منها �أ�سا�سا من �أ�س�س املنهج حمل الدرا�سة ،فا�شتمل املبحث الأول على
النبوي يف �إدارة املال والأعمال ،وفيه ركز الباحث
عر�ض الأ�سا�س العقدي للمنهج
ّ
على اجتهاد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على الرتبية العقدية للأفراد ،حيث �أف�ضت �إىل
�إن�شاء جهاز رقابة ذاتي ي�ضبط كل الت�صرفات وال�سيما املالية والإدارية ،ويح�ض على
�إتقان العمل يف اخللوة واجللوة ،و ُع ّد ذلك من �أعلى مراتب الإميان.
و�أما املبحث الثاين فقد عر�ضت فيه الأ�سا�س التعبدي يف املنهج النبوي يف �إدارة
املال والأعمال ،وفيه �سلط الباحث ال�ضوء على بع�ض الأحكام النبوية يف الت�صرفات
املالية و�إدارة املال والأعمال ،وبينّ �أنها من الأمور التي تعبدنا اهلل بها �ش�أنها �ش�أن باقي
العبادات ،فهي من الأعمال التي تدور عليها الأحكام ال�شرعية اخلم�سة :الواجب
التعر�ض لتعريف ال�سنة ومكانتها يف
واملندوب واملباح واحلرام واملكروه ،وذلك بعد ّ
الت�شريع باخت�صار.
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ويف املبحث الثالث �أبرزت الأ�سا�س الأخالقي يف املنهج النبوي يف �إدارة املال
والأعمال ،وفيه تتبعت الأحاديث النبوية ال�شريفة التي جعلت للت�صرفات والتعامالت
إن�سانية نبيلة ،ت�ؤن�س بدفئها عالقات �أفراد املجتمع،
املالية ً
أخالقيا ً
�ساميا ،وقي ًما � ّ
بعدا � ًّ
ح�ضه عليه ال�صالة وال�سالم النا�س
وتقوي و�شائج الرتابط فيه ،وذلك من خالل ّ
على التي�سري ،وال�سماحة ،والعفو ،واللني ،والتجاوز يف عموم التعامالت وال �سيما
التجارية منها.
ثم �أتبعتها املبحث الرابع ،وهو رابع الأ�س�س التي انبنى عليها املنهج النبوي
يف �إدارة املال والأعمال ،وقد جاء لبيان الأ�سا�س "التطبيقي" يف املنهج النبوي يف
�إدارة املال والأعمال ،وفيه ّمت ر�صد اجلانب التطبيقي يف الت�صرفات النبوية ال�شريفة
كثريا من �ش�ؤون الت�أ�سي�س
يف �إدارة املال والأعمال قبل البعثة وبعدها ،وتو ّليه بنف�سه ً
والبناء والرقابة واملتابعة للأعمال التجارية والإدارية ،لتربز لنا حقيقة الأثر بالفعل،
ف�ضال عن قابلية التطبيق.
خ�ص�صته لبيان �أثر تطبيق املنهج النبوي يف �ضبط حركة
و�أما الف�صل الثاين :فقد
ّ
املال و�إدارة الأعمال ،وذلك يف مبحثني� :أو�ضحت يف املبحث الأول املردودات
النبوي يف �إدارة املال والأعمال برباعيته :العقدية ،والتعبدية،
واملعنوية للمنهج
املادية
ّ
ّ
ّ
والأخالقية ،والتطبيقية ،وم�ساعدته يف قطع �أ�سباب الف�ساد املايل والإداري ،و�أثره
وخ�ص�صت املبحث الثاين
يف التنمية على جميع ُ
ال�صعد من وجهة نظر الباحثّ ،
نتاجا للمنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال ،لأنتقل بعدها
لإيراد مناذج تطبيقية كانت ً
�إىل خامتة البحث ،والتي حوت نتائج البحث ،والتو�صيات ،وفهر�س املحتويات،
رب العاملني.
وامل�صادر واملراجع ،و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل ّ

متهيد :نظرة الإ�سالم �إىل املال ومكانته فيه .
لقد خلق اهلل تعاىل الإن�سان ،و�أن�ش�أه من الأر�ض ،وا�ستخلفه وا�ستعمره فيها ،قال
تعاىل :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﭼ(هود ،)٦١ :وقال
�سبحانه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚﭼ(البقرة ،)٣٠:ثم مل
يرتكه �سدى ،بل جعل عينه �سبحانه ،وعني ر�سوله ،و�أعني امل�ؤمنني رقيبة على عمله؛
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فقال :ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﭼ(التوبة.)١٠٥ :

ّثم �إنه من رحمته �سبحانه وتكرميه للإن�سان جعل كل �أدوات اال�ستخالف
واال�ستعمار والعمل والبناء م�سخر ًة له ،وطوع �أمره ،فقال �سبحانه :ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
تفرده مبلك الكون
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﭼ(اجلاثية ،)١3 :وذلك بعد �أن �أثبت ّ
وما فيه وحده ،حيث قال �سبحانه :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ(البقرة،)٢٨٤ :
وبينّ ب�أنّ ما ّ
مكننا فيه من �أموال هو ماله �سبحانه ،فقال :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﭼ(النور.)٣٣ :
ومن الن�صو�ص الكرمية املذكورة �أعاله ،ن�ستخل�ص� :أ ّن نظرة الإ�سالم �إىل املال
قد انبنت على �أ�صول عقدية ثابتة تق�ضي ب�أنّ :املا َل ُ
مال اهلل تعاىل ،و�أنّ اهلل هو املالك
احلقيقي لكلّ �شيء ،و�إنّ الإن�سان م�ستخلف يف الأر�ض م�ؤمتن على ما ّ
مكنه اهلل تعاىل
م�سخرة خلدمة الإن�سان ،و�أن ما بني يديه عارية م�سرتدة ،و�أنّه
فيها ،و�أنّ املال و�سيلة ّ
منظور مرقوب م�س�ؤول حما�سب عن ت�صرفه فيه.

حق
وعليه :فمن ثبت له امللك احلقيقي للكون وما فيه بالدليل  -وهو اهلل �سبحانه َّ -
ك�س ًبا و�إنفا ًقاً � ،
أخذا ومن ًعا ،ووجب
له �أنْ ي�ضع �أحكام الت�صرف واحلركة يف ملكهْ ،
الت�صرف مبلكه دون
على العبد االمتثال والتطبيق لأحكام اهلل تعاىل وت�شريعاته يف
ّ
احتيال� ،أو ٍ
ٍ
جدال؛ و�إمنا ب�إخبات مطلق وطاعة م�ستمرة.
اعرتا�ض� ،أو خمالف ٍة� ،أو
ٍ
ثم جاءت ال�س ّنة النبوية املطهرة اً
قول وفعلاً
وتقريرا مبا جاء به القر�آن ،لرت�سي
ً
النظرية تطبيقًا يف الواقع ،فرناه �صلى اهلل عليه و�سلم ي�ضع للإن�سانية �ضوابط الت�صرفات
تطبيقي فريد ،انتظم مبجمله
أخالقي
املالية والإدارية �ضمن منظومة ربط عقدي ّ
ّ
تعبدي � ّ
نبويا دقيقًا يف �إداراة املال والأعمال ،فنجده �صلى اهلل عليه و�سلم ميا�شي حركة
ً
منهجا ًّ
احلياة ،ويدفع �إىل البناء والعمل واالجتهاد ،فيمار�س التجارة بنف�سه ،ومي�شي يف
ويقر وينكر ،ومينع
ويقوم
ّ
الأ�سواق ،يعظ ويذكّر ،ويخطط ويدبّر ،ويبارك ّ
وي�صوبّ ،
قيمي ،حتى � ّأطر بذلك حلركة املال و�إدارته �إطا ًرا
ين
وي�سدد  ،يف
منحى �إميا ٍّ
ّ
ٍّ
ً
تعبدي ّ
يجمع بني خريي الدنيا والآخرة مبقت�ضى �أحكام الدين ،فحقّق التوازن يف حركة املال
ب�إقامة الإن�سان بني قطبي االكت�ساب والإنفاق دائم احلركة والعمل مع التوج�س واحلذر
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تزول قدما ٍ
والفكر والنظر ،فقال( :ال ُ
عبد يوم القيامة حتى يُ�س� َأل ...وعن ماله من
وفيم �أنفقه)(((� ،إذ كل �أمور العبد وت�صرفاته عليها �س�ؤال واحد� ،إال املال
�أين اكت�سبه َ
ف�س�ؤاالن :من �أين اكت�سبه؟ وفيم �أنفقه؟ فال عبث ،وال �إ�سراف ،وال تبذير ،وال خالبة،
تعدي ،بل �أخذ من ٍ
وال خيانة ،وال ّ
حالل و�إنفاق يف
غ�ش ،وال تدلي�س ،وال حيف ،وال ّ
م�صلحة معتربة.

الف�صل الأول� :أ�س�س املنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال .
هاج يف اللغة ب�أنّه :الطريق الوا�ضح ،ونَ َه َج الطريق:
عرف ال َن ْه ُج وامل َ ْن َه ُج وا ِمل ْن ُ
يُ ّ
�أو�ضحه و�سلكه((( ومنه قوله تعاىل :ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﭼ(املائدة،)٤٨ :
وا�ضحا م�سلو ًكا.
�أي :طريقًا ّبي ًنا
ً
و�أما الأ�س�س ،فهو جمع �أ�سا�س ،وهو :كلّ ُم ْب َت َد�إِ �شي ٍء ،والأُ ُّ�س والأَ�سا�س
�أَ�صل البناء((( ،ومنه قوله تعاىل :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ(التوبة.) ١٠٨ :

منهج � ُأ�س ٌ�س ينبني عليها ،و�أ�صول ينطلق منها ،ف�إنّ املنهج النبوي
وملّا كان لكلّ ٍ
أ�س�س انبثقت من مفردات الدين،
ال�شريف يف �إدارة املال والأعمال قد انبنى على � ٍ
وهن :العقيدة والعبادة وال�سلوك ،و�أعني بال�سلوك هنا :املنحى الأخالقي القيمي،
ّ
واملنحى التطبيقي يف الواقع ،وهو ما �س�أعر�ض و�أد ّلل عليه يف املباحث التالية:

املبحث الأول :الأ�سا�س العقدي يف املنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال .
املكية من عمر الدعوة يف حياة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
لقد � ّأ�س�ست املرحلة ّ
أحكام عقدية عا ّمة انعقدت على قلوب امل�ؤمنني ،وامتزجت بوجداناتهم
ملبادئ و� ٍ
 -1اجلامع املخت�صر من ال�سنن عن ر�سول اهلل ومعرفة ال�صحيح واملعلول وما عليه العمل ،الرتمذي� :أبو عي�سى حممد بن عي�سى
بن �سورة بن مو�سى الرتمذي( ،املتوفى279 :هـ) ،رواه الرتمذي يف جامعه ،عن �أبي برزة ،رقم ، 2417/وقال :ح�سن
�صحيح.
 -2ل�سان العرب ،ابن منظور ،حممد بن مكرم بن علي� ،أبو الف�ضل جمال الدين بن منظور الأن�صاري الرويفعي الإفريقي،
(املتوفى711 :هـ) ،مادة �أ�س�س.
 -3ل�سان العرب ،ابن منظور ،حممد بن مكرم بن علي� ،أبو الف�ضل جمال الدين بن منظور الأن�صاري الرويفعي الإفريقي،
(املتوفى711 :هـ) ،مادة �أ�س�س.
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ا�ستقرت يف �ضمائرهم ،وملكت عليهم قلوبهم و�أفئدتهم،
حتى �أ�ضحت عقيدة ثابتة
ّ
ذاتيا ي�ضبط
ّ
فوجهت فيما بعد ت�صرفاتهم وتعامالتهم مع حميطهم ،وانت�صبت جهاز رقابة ًّ
عموم الت�صرفات؛ وذلك مبا � ّأ�صله النبي �صلى اهلل عليه و�س ّلم يف نفو�س الأتباع الذين
إميانية ّ
فذة ،ليكونوا نواة املجتمع الإ�سالمي الوليد ،فغر�س فيهم
ربّاهم على عينه تربية � ّ
إدارية حينها؛ لت�ؤهلهم ليكونوا
بذرة تتجاوز بهم حدود ب�ساطة التعامالت املالية وال ّ
من�ضبطني ب�إيقاع مقت�ضيات العقيدة والدين مهما منت وتطورت وتعقّدت تعامالتهم
املالية والإدارية ،فنلحظه �صلى اهلل عليه و�سلم يف �سنته ال�شريفة  -ف�ضلاً عن �آيات
القر�آن ّ
النبوية – نلحظه
املكي التي نزلت جنو ًما على مدى ثالث ع�شرة �سنة من حياته ّ
ً
وقد ّ
خطوطا ثابتة ،و� ّأ�س�س مبادئ را�سخة يف وجدان �صحابته ر�ضي اهلل عنهم،
خط
حددت م�سارهم وحركتهم �ضمن جمتمعهم ،ف�أ�صبحت جميع ت�صرفاتهم وحركاتهم
ّ
موجهة مبقررات �أحكام الدين ،ومنقادة ملقت�ضياته،
و�سكناتهم  -وال�سيما املالية منها ّ -
فتغلغلت العقيدة يف ثنايا قلوبهم وامتزجت بدمائهم حتى النخاع ،فغدت ال�ضمري
ال�سر والعلن.
اليقظ والعني الرا�صدة جلميع التعامالت والت�صرفات يف ّ
النبوية املباركة ،فهاجر من هاجر من قري�ش وقد حمل معه
ثم جاءت الهجرة
ّ
املكية ،و�إذا مبجتمع الأن�صار الذي يغلب عليه الطابع الزراعي
مواهبه التجارية ّ
وال�صناعي ،و�إذا باليهود وقد �سيطروا على الأ�سواق وحركة التجارة فيها ،فما كان
على املهاجرين �إال �أن ينخرطوا فاعلني يف حركتها ،مف ّعلني ما لديهم من مواهب
وخربات جتارية ،ليحفظوا بذلك وجوههم عن ال�س�ؤال ،وي�شاركوا يف حركة احلياة
املكية
وبناء الدولة الوليدة ،فربز الداعي �إىل ظهور القيم
ّ
العقدية التي �أر�ستها املرحلة ّ
يف �ضمائر امل�سلمني ،وطفت على ال�سطح يف تطبيق عملي للمبادئ النبويةّ ،ثم تتالت
النبوية قرينة القر�آن الكرمي ترتى ،ت� ّؤ�صل لبناء وتقوية الأ�سا�س العقدي يف
التوجيهات ّ
عام تن�ضبط مبقت�ضاه
�إدارة املال والأعمال عند امل�سلمني ،فتكامل بذلك �أ�سا�س
ّ
عقدي ّ
قر برقابة عني ال تنام ،عني اهلل �سبحانه وتعاىلّ ،
وميكن
حركة الأفراد يف املجتمع ،وتُ ّ
النبوي ال�شريف على مدى اختالف الزمان
أ�سا�سا من �أ�س�س املنهج
ّ
من اعتماده � ً
وال�شخو�ص واملكان.
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والأدلة التي � ّأ�صلت ملو�ضوع الرقابة يف ال�س ّنة املطهرة كثرية� ،أذكر بع�ضها يف
النقاط التالية:
� اًأول :قوله �صلى اهلل عليه و�سلم ...( :الإح�سان� :أن تعبد اهلل ك�أنك تراه ،ف�إن
ذاتي يف �ضمري
مل تكن تراه ف�إنه يراك ،((()...وهذا ّ
ن�ص ي ّ�ؤ�صل لن�صب جهاز رقابة ّ
امل�ؤمن ،ير�صد كل ت�صرفاته ويوجهها مبا يتوافق ومقت�ضيات �أحكام الدين وت�شريعاته،
وهذا مقام عظيم( :مقام املراقبة ،وهو �أن ي�ستح�ضر العبد قرب اهلل منه واطالعه
و�سره وعالنيته...
عليهّ ،
فيتخيل �أنه ال يزال بني يدي اهلل فرياقبه يف حركاته و�سكناته ّ
عد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مقام املراقبة �أف�ضل
وهو �أدنى مقام الإح�سان)((( ،وقد ّ
�إميان املرء ،فقال�( :إنّ �أف�ضل �إميان املرء� :أن يعلم �أنّ اهلل معه حيث كان)((( ،و�إذا ما
ُف ّعلت هذه الن�صو�ص يف باب التعامالت املالية والإدارية ،ف�سرنى – يقي ًنا  -ان�ضباط
الت�صرفات املالية والإدارية مبقررات ال�شرع دون ٍ
متاد �أو ٍ
حيف على احلقوق� ،أو تق�صري
يف الواجبات.
ثان ًيا� :إنّ قوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :احلالل بينّ واحلرام بينّ وبينهما �أمور
م�شتبهات ،فمن اتَّقى ال�شُّ بهات فقد ا�سترب�أ لدينه وعر�ضه ،ومن وقع يف ال�شُّ بهات وقع
(((
يريبك)((( ،لي�ضع امل�ؤمن
ريبك �إىل ما ال ُ
يف احلرام ، )....ومثله قوله( :دع ما يُ ُ
يف مقام التقوى ،والورع ،واحلذر ،والتوقي من الوقوع يف احلرام ،بل ومن �شبهة
الوقوع يف احلرام ،ويح ّثه على االجتهاد يف البعد كل البعد عن الريبة ،حتى يدع
ما لي�س فيه ب�أ�س خ�شية الوقوع يف ما فيه ب�أ�س ،واحلديثان �أ�صالن عظيمان يف �ضبط
خ�صو�صا ،ويف دوام ا�ستح�ضارهما والعمل
إدارية
ً
الت�صرفات عمو ًما ،واملالية وال ّ
التعدي يف جميع الت�صرفات املالية والإدارية.
مبقت�ضاهما �ضمانة االلتزام ّ
باحلق وعدم ّ
-1
-2
-3
-4
-5

�صحيح م�سلم� ،أبي احل�سني م�سلم بن احلجاج بن ورد بن كو�شاذ الق�شريي الني�سابوري( ،املتوفى261:هـ) ،رواه يف
�صحيحه،عن �أبي هريرة ،رقم.9/
فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،ابن رجب احلنبلي ،زين الدين عبد الرحمن بن �أحمد بن رجب بن احل�سن ال�سالمي
الدم�شقي( ،املتوفى795:هـ) ،ج.211/1
�شعب الإميان ،البيهقي� ،أحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى اخل�سروجردي اخلر�ساين( ،املتوفى458 :هـ) ،رواه البيهقي يف
وح�سنه الاللكائي يف اعتقاد �أهل ال�سنة.
�شعب الإميان ،عن عبادة بن ال�صامت ،ج ،200/2رقمّ ،727/
رواه م�سلم يف �صحيحه ،عن النعمان بن ب�شري ،رقم.1599/
رواه الرتمذي يف جامعه ،عن احل�سن بن علي ،رقم ،2518/وقال :ح�سن �صحيح.
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عز وجلّ يحب �إذا عمل �أحدكم عملاً �أن
ثال ًثا :قوله �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إنّ اهلل ّ
يتقنه)((( ،وهذا عام يف جممل العمل ،وهو يف �إدارة املال والأعمال واملهن واحلرف
متعد ي�صلح به حال العباد ،واملتعدي �أف�ضل عندهم
�أوىل ،ملا لذلك من نفع دنيوي ٍّ
ن�ص عليه احلديث
من القا�صر؛ وفيه نفع � ّ
أخروي يحقق حمبة اهلل للعامل املتقن كما ّ
ال�شريف ،وقد �أ�سميت هذا :مقام االتقان ،وهو �أثر من �آثار العقيدة والإميان �إذا كان
حمبة الرحمن والن�صح لعباده.
الق�صد من الإتقان نوال ّ
رابعا :قوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :احفظ اهلل يحفظك ،احفظ اهلل جتده جتاهك،
ً
�إذا �س�ألت ،فا�س�أل اهلل ،و�إذا ا�ستعنت ،فا�ستعن باهلل؛ واعلم �أن الأمة لو اجتمعت على
�أن ينفعوك ب�شيء مل ينفعوك �إال ب�شيء قد كتبه اهلل لك ،ولو اجتمعوا على �أن ي�ضروك
ب�شيء مل ي�ضروك �إال ب�شيء قد كتبه اهلل عليكُ ،رفعت الأقالم وجفّت ال�صحف)(((،
واحلديث �أ�صل يف ح�سن التوكل وكمال الإميان ،وهذا مقام اليقني ،والنا�س يف
والتجار و�أرباب الأموال والأعمال
حاجة �إىل اعتقاده واعتماده يقي ًنا يف كل مقامّ ،
ومن و َ
يل �إدارتها �إليه �أحوج يف جميع تعامالتهم� ،إذ �أ�صل التجارة والإدارة قائم على
املغامرة وتوقع امل�ستقبل وا�ست�شراف �أحداثه والتعامل مع �أ�صناف الب�شر ،وهذا يحتاج
�إىل يقني ثابت و� ٍ
إميان ال يتزعزع بقدر اهلل وق�ضائه بعد الأخذ بالأ�سباب.
خ�صو�صا برابط عقدي يعني
�إنّ ربط التعامالت املالية عمو ًما والتجارة و�إدارتها
ً
ربط الدنيا بالآخرة ،و�سيا�سة الدنيا بالدين الذي ما نزل �إال لتطبيقه يف جميع مناحي
احلقيقية يف
احلياة ،ولتحقيق �صالح مطلق للإن�سان يف الدنيا والآخرة ،وهو ال�ضمانة
ّ
إدارية و�صيانتها من الف�ساد ،لأنه يع ّلقها  -ف�ضلاً عن الربح
�ضبط التعامالت املالية وال ّ
املادي امل�شروع  -بجزاء معنوي دنيوي بح�سبه ،يتم ّثل يف الربكة والنماء� ،أو املحق
وفقد الربكة فالزوال ،وجزاء �أخروي يتق ّلب بني احل�ساب والثواب �أو العقاب.
�إنّ الأحاديث املذكورة �أعاله ت� ّؤ�صل للبعد العقدي يف �ضمري املتعاملني بالأموال،
	-1جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،الهيثمي ،نور الدين علي بن �أبي بكر الهيثمي (املتوفى  ،)807حترير احلافظني اجلليلني:
العراقي وابن حجر ،رواه الهيثمي يف جممعه ،عن عائ�شة ،رقم ،6460/ج ،115/4وقال :رواه �أبو يعلى وفيه م�صعب
بن ثابت ،وثّقه ابن حبان و�ض ّعفه جماعة ،وقال الألباين :حديث ح�سن� ،صحيح اجلامع ،حممد نا�صر الدين جناتي الألباين،
(املتوفى1420:هـ) ،رقم.1880/
 -2رواه الرتمذي يف جامعه ،عن ابن عبا�س ،رقم ، 2516/وقال :هذا حديث ح�سن �صحيح .
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أي�ضا ب�أنّ ان�سالخ بع�ض �أرباب املال والأعمال من البعد العقدي ،وخلوهم من
وت�شي � ً
الإميان باهلل ،وباطالعه �سبحانه على معامالتهم ،وبوجوب االمتثال لأحكامه يف ملكه،
همها حت�صيل املال وجتميعه ب� ّأي
يجعل منهم ّ
�صماء بال �شعورّ ،
م�صا�صي دماء ،و�آالت ّ
و�سيلة بال ح�سيب �أو رقيب ،ما ينذر باال�ضطراب الطبقي يف املجتمع وف�ساده ومر�ضه،
غنى ،ولذلك
فقرا
وحتوله �إىل غابة ي�أكل فيها
ّ
القوي ال�ضعيف ،فيزداد الفقري ً
والغني ً
ّ
كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم دائم احلر�ص �إىل ربط الدنيا بالآخرة ،وتعليق العمل
ح�ضه على ال�سعي
باجلزاء ،ودائم التحذير من الدنيا،
حري�صا على التزهيد فيها رغم ّ
ً
والعمل والبناء والتح�صيل والأخذ بالأ�سباب ،وتنبيهه ب�أنّ النف�س الب�شرية ال يلجم
جماحها وطمعها يف املال والدنيا �إال تقوى اهلل وخ�شيته ومراقبته واليقني باطالعه على
كلّ �شيء ،ويف ذلك يقول عليه ال�صالة وال�سالم حمذ ًرا�( :إنّ الدنيا حلوة خ�ضرة
و�إن اهلل م�ستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا)(((.
و�أما �إذا ما بحثنا عن الأحاديث اخلا�صة التي تربط �إدارة املال والأعمال "ب�شكلها
التجاري" بالأ�صل العقدي املذكور ،ف�سنجد ال�س ّنة النبوية ال�شريفة تطالعنا ب�أحاديث
ع�ضويا بالت�أ�صيل العقدي لإدارة املال والأعمال ،والتي ان�صاغ من
كثرية ترتبط ارتباطا
ّ
اجتماعها – ف�ضال عن الآيات القر�آنية والأحاديث العامة والتي ذكرنا �أمثلة عليها-
أهم ركائز املنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال،
الأ�سا�س العقدي الذي كان من � ّ
بقيم
والذي ناط كل �سعي ك�سبي �أو ت�صرف �إنفاقي يف املال �أو يف �إدارة الأعمال ٍ
وثوابت ومبادئ عقدية را�سخة ،مثل :حمبة اهلل ،وح�سابه ،وثوابه ،وعقابه ،واجل ّنة
والنار ،وي�سر احل�ساب يوم القيامة ،وطيب امل�آل من النبيني وال�صديقني وال�شهداء،
وبركة الرزق ،وطول العمر ،ومن ذلك ما �أذكره يف ما يلي:
� اًأول :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :التاجر ال�صدوق الأمني مع النبيني
فجا ًرا �إال من
وال�صديقني وال�شهداء)((( ،وقال � ً
أي�ضا�( :إن التجار يبعثون يوم القيامة ّ
وبر و�صدق)((( ،ووجه اال�ستدالل بهذين احلديثني� :أنه �صلى اهلل عليه و�سلم
اتّقى اهلل ّ
�سبب الو�صول �إىل
والرب والتقوى يف �أعمالهم َ
جعل مالزمة ال ّتجار الأمانة وال�صدق ّ
 -1رواه م�سلم يف �صحيحه ،عن �أبي �سعيد اخلدري ،رقم.2742/
 -2رواه الرتمذي يف جامعه ،عن �أبي �سعيد اخلدري ،رقم ،1209 /وقال :هذا حديث ح�سن ال نعرفه �إال من هذا الوجه.
 -3رواه الرتمذي يف جامعه ،عن رفاعة بن رافع ،رقم ،1210 /وقال �أبو عي�سى :هذا حديث ح�سن �صحيح.
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�أعلى درجات اجل ّنة ،والنجاة من النار ،والت�صديق بهذين احلديثني ،والعمل مبقت�ضاهما
منبثق بال ّ
�شك من مقت�ضى الإميان باهلل ،ور�سله ،واليوم الآخر ،واجل ّنة والنار ،فالدافع
اللتزام ال�صدق والأمانة يف �أعمال التجارة الدنيوية هو الطمع بتح�صيل اجلزاء
عقدية حم�ض ٍة :كالإميان باهلل ،والت�صديق بر�سوله
الأخروي املنبني �أ�صال على �أمور ّ
واليوم الآخر واحل�ساب واجلزاء واجلنة والنار ،وهذا �أحد �أ�س�س املنهج النبوي يف
�إدارة املال والأعمال ،والذي د�أب عليه ال�صالة وال�سالم على �إر�سائه يف �ضمائر
امل�سلمني.
يتفرقا ،ف�إن
ثان ًيا :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمّ :
(البيعان باخليار ما مل ّ
وبينا بورك لهما يف بيعهما ،و�إن كتما وكذبا محُ قت بركة بيعهما)((( ،ووجه
�صدقا ّ
اال�ستدالل باحلديث :هو �أنّ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم � ّأ�صل لأمر معنوي له �أثر مادي،
�أال وهو مو�ضوع حت�صيل الربكة ب�سبب ال�صدق يف التجارة والبيع� ،إذ �أ�صل االعتقاد
مبني على الإميان والت�صديق مبا جاء به النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ومبا قال،
بالربكة ّ
والربكة :هي (النماء املعنوي الذي ي�ضعه اهلل يف ال�شيء منه)((( ،واللطيفة يف احلديث
تفاعليا بني طرفني ،فلم
أمرا
ً
ال�شريف� :أنه �صلى اهلل عليه و�سلم جعل ال�صدق والتبيني � ً
أي�ضا كيف جعل ال�صدق من
يقت�صر به على البائع دون امل�شرتي �أو العك�س ،واحلظ � ً
�سببا يف حت�صيل الربكة لكليهما ،ويف ال�سياق قوله( :احللف منفقة لل�سلعة ممحقة
كليهما ً
للربكة)(((.
ثال ًثا :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إن اهلل يحب امل�ؤمن املحرتف )(((،
فجعل �صلى اهلل عليه و�سلم االحرتاف يف العمل  -وهو اتخاذ الرجل حرفة �شريفة
�سببا يف حت�صيل حمبة اهلل للعبد ،وهو �أمر
ي�سرتزق منها وي�ساهم يف البناء والإعمار ً -
حمبته �سبحانه ،فوظف النبي �صلى
مبني على �أ�صل الإميان باهلل واالجتهاد يف حت�صيل ّ
اهلل عليه و�سلم ذلك يف دفع امل�ؤمن على اتخاذ حرفة ي�ساهم من خاللها يف عمارة
-1
-2
-3
-4

�صحيح البخاري ،البخاري� ،أبي عبد اهلل ،حممد بن �إ�سماعيل بن بردزبه البخاري اجلعفي ،املتوفى256( :هـ) ،رواه البخاري
يف �صحيحه ،عن حكيم بن حزام ،رقم.2110/
معجم لغة الفقهاء ،حممد روا�س قلعجي – حامد �صادق قنيبي ،ج.106/1
رواه البخاري يف �صحيحه ،عن �أبي هريرة ،رقم.2087/
ال�سنن الكربى ،البيهقي� ،أبي بكر �أحمد بن احل�سني بن علي البيهقي( ،املتوفى485 :هـ) ،رواه البيهقي ،عن ابن عمر،
بالقويني.
ج ،551/2وقال :تفرد به �أبو الربيع عن عا�صم ،ولي�سا ّ
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الأر�ض التي ا�ستخلفه اهلل تعاىل فيها ،وزاد فرغّب يف ذلك ببيان �أن بع�ض الأنبياء
عليهم ال�سالم احرتفوا مه ًنا ب�أعيانيها ،فقال( :كان زكرياء جنارا)((( ،وامتدح �أكل
وح�ض عليه ،فقال( :ما �أكل �أحد طعا ًما ّ
خريا من �أن ي�أكل من
الإن�سان من عمل يده ّ
قط ً
عمل يده ،و�إنّ نبي اهلل داود عليه ال�سالم كان ي�أكل من عمل يده)(((.
رابعا :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إن قامت ال�ساعة وبيد �أحدكم
ً
ف�سيلة ،ف�إن ا�ستطاع �أن ال تقوم حتى يغر�سها ،فليغر�سها)((( ،وال�ساعة من �أمور الغيب
التي ال يعلم � ّأيان مر�ساها �إال اهلل �سبحانه ،وواجب على امل�ؤمن الإميان بها ،ويف احلديث
خا�صا يف
ح ّثه �صلى اهلل عليه و�سلم على دوام العمل والبناء والعطاء ،و�إذا كان ّ
الن�ص ًّ
الزراعة ،فالذي يظهر �أنه عام يف جميع �أعمال الرب والبناء والتجارة وال�صناعة ،وما
ذكر الف�سيلة هنا �إال ل�ضرب املثل واهلل �أعلم ،ووجه اال�ستدالل باحلديث :ربطه �صلى
دنيوي ،وبيان �أنّ الأقدار و�سنة اهلل تعاىل يف كونه
اهلل عليه و�سلم بني �أمر عقدي و�أمر
ّ
ال تعني القعود عن العمل والبناء والعطاء ،بل العك�س ،فالواجب عدم ت�ضييع �أدنى
يتح�صل
فر�صة يجدها الإن�سان يف عمل احل�سن واخلري واملعروف؛ لأنّ الأجر الأخروي ّ
بالعمل ال�صالح املقرون بالإميان يف الدنيا.
خام�سا :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :من ا�ستعملناه على عمل فرزقناه
ً
(((
رز ًقا ،فما �أخذ بعد ذلك فهو غلول) ( ،وكلُّ من خان يف �شيء خف ُْي ًة فقد غلَّ ،
و�س ِّميت غ اً
جم ُعول فيها غُلٌّ  ،وهو احلديدة
ُلول لأن الأيدي فيها مغلولة �أي :ممنوعة ْ
ُ
(((
التي جتمع يد الأ�سري �إىل ُع ُنقه )  .ويف احلديث حتفيز نبوي وتفعيل ملا بناه �صلى
اهلل عليه و�سلم يف �ضمري امل�ؤمن من جهاز رقابة ذاتي ،حيث جاء التنبه ليوقظ الغافل
ويحذر املجرتئ ب�أن الأخذ خفية اليخفى على اهلل �سبحانه� ،إذ هو ّ
وينبه ال�ساهي ّ
مطلع
ّ
على ال�سر و�أخفى ،و�إنّ ْفعل ذلك غلول يجلب على فاعله الإثم وي�ستوجب من اهلل
-1
-2
-3
-4
-5

رواه م�سلم يف �صحيحه ،عن �أبي هريرة ،رقم.2379/
رواه البخاري يف �صحيحه ،عن املقداد بن معد يكرب ،رقم.2072 /
الأدب املفرد اجلامع للآداب النبوية ،البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل البخاري( ،املتوفى256 :هـ) ،رواه البخاري يف الأدب
املفرد ،عن �أن�س ،رقم ،479/و�صححه حمققه :حممد �إليا�س الباره بنكوي� ،ص ،342وقال :حديث �صحيح رواه �أحمد.
�سنن �أبي داود� ،أبو داود� ،سليمان بن الأ�شعث بن �إ�سحاق الأزدي ال�سج�ستاين( ،املتوفى 275هـ) ،رواه �أبو داود يف �سننه،
عن بريدة بن احل�صيب الأ�سلمي ،رقم ،2943/و�سكت عنه ،وقد قال يف مقدمته� ،ص( :10ذكرت يف ال�سنن ال�صحيح وما
وهن �شدي ٌد ّبينته) ،و�س�أ�سري على هذا يف تخريج �أحاديث �أبي داود باقي البحث بقويل :و�سكت عنه.
يقاربه ،ف�إنْ كان فيه ٌ
النهاية يف غريب احلديث والأثر ،ابن الأثري� ،أبو ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري ، ،باب الغني مع الالم ،ج.717/3
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العقاب ،واعتقاد ذلك جزء من الأ�سا�س العقدي الذي �سعى النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يف �إر�سائه وتقريره وتر�سيخه يف �ضمائر امل�سلمني.
متح�س ً�سا
ً
�ساد�سا� :أبقى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم امل�ؤمن دائم احلذر وال�س�ؤال ّ
م�ستح�ضرا مل�شهد يوم القيامة ووقوفه بني يدي اهلل
إالهية يف ك�سبه و�إنفاقه،
ً
الرقابة ال ّ
تزول قدما ٍ
�سبحانه ،فقال( :ال ُ
عبد يوم القيامة حتى يُ�س� َأل عن .....وعن ماله من �أين
ؤمن رهني �س�ؤال دائم
وفيم �أنفقه؟)((( ،فجعل بذلك عليه ال�صالة وال�سالم امل� َ
اكت�سبه؟ َ
عن م�صدر املال وطرق حت�صيله ،وعن م�سرب الإنفاق و�سبل تبديده ،فال ك�سب من
حرام ،وال �إنفاق يف مع�صية �أو تبذير �أو �إ�سراف ،لأن �صورة الوقوف بني يدي اهلل
تعاىل يوم القيامة ر�سمها احلديث ال�شريف بعناية لتبقى حا�ضرة يف �أذهان امل�ؤمنني
دافعة �إىل حتري احلالل يف الك�سب ،و�إىل االعتدال يف الإنفاق.
�سابعا :ورغم كل ما�سبق ذكره من الأحاديث ال�شريفة والتي تدفع على البناء
ً
والعمل وال�سعي ،ورغم زرع جهاز الرقابة املذكور يف �ضمري امل�سلم والت�أ�سي�س العقدي
ّ
الفذ يف �ضبط حركة املال والتجارة والإدارة وربطها ب�أركان الإميان ومقت�ضياته ،فلم
جهدا يف التزهيد يف الدنيا واتخاذها دار ممر ،و�أنها
ي� ُأل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ً
وما فيها من مال و�أعمال ال تقارن مبا عند اهلل من اجلزاء يف الآخرة ،ليبقى امل�ؤمن
قائ ًما بالأ�سباب وعينه على امل�صري وامل�آب ،فقال( :الدنيا �سجن امل�ؤمن وجنة الكافر)(((،
كافرا منها �شربة ماء)((( ،فلم
وقال( :لو كانت الدنيا تعدل عند اهلل جناح بعو�ضة ما �سقى ً
احل�ض على ال�سعي والبناء
يتعار�ض التزهيد يف الدنيا عنده �صلى اهلل عليه و�سلم مع ّ
أحكام �شرعية ،لتتوازن بهما حركة
والتح�صيل والعمل ،بل جعلهما متوازيني يف �صيغة � ٍ
العبد وت�ستقيم بهما احلياة ،فكما �أمر النا�س بح�سن التوكل واالعتقاد و�إر�سائه ذلك
موجهة وم�ؤثرة يف �إدارة املال والأعمال و�سائر الت�صرفات� ،أمرهم عليه ال�صالة
عقيدة ِّ
روي يف ما روي� :أن رجلاً قال للنبي �صلى اهلل
وال�سالم �أي�ضا بالأخذ بالأ�سباب ،وقد َ
عليه و�سلم� :أر�سل ناقتي و�أتوكل؟ قال( :اعقلها وتوكل)(((.
-1
-2
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-4

�سبق تخريجه ،رواه الرتمذي يف جامعه ،عن �أبي برزة ،رقم ، 2417/وقال :ح�سن �صحيح.
رواه م�سلم يف �صحيحه ،عن �أبي هريرة ،رقم.2956/
رواه الرتمذي يف جامعه ،عن �سهل بن �سعد ال�ساعدي ،رقم ،2320/وقال :هذا حديث �صحيح غريب من هذا الوجه.
رواه الرتمذي يف جامعه ،عن �أن�س ،رقم ،2517/وقال :غريب من حديث �أن�س ال نعرفه �إال من هذا الوجه.
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املبحث الثاين :الأ�سا�س التعبدي يف املنهج النبوي يف �إدارة املال
والأعمال.

لقد تعبدنا اهلل تعاىل بعبادات ومعامالت ،و�شرع لها �أحكا ًما دارت على قول
اجلمهور بني :الواجب واملندوب واملباح واحلرام واملكروه ،وجعل ثاين �أدلة الت�شريع:
عرفها الأ�صوليون ب�أنها( :ما �صدر من الر�سول �صلى اهلل
ال�س ّن َة النبوية املطهرة ،والتي ّ
ون�ص ال�شافعي يف “الر�سالة” على �أن
عليه و�سلم من الأقوال ،والأفعال والتقريرّ ...
حمتجا بقوله تعاىل :ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
منزلة كالقر�آن
ال�سنة ّ
ًّ
ﮙ ﮚﭼ(الأحزاب ،)34:فذكر ال�س ّنة بلفظ التالوة كالقر�آن ،وبينّ �سبحانه
�أنه �آتاه مع الكتاب غري الكتاب ،وهو ما �س ّنه على ل�سانه ممّا مل يذكره فيه)(((.
خ�صو�صا ،جاءت ال�س ّنة
ويف باب املعامالت عمو ًما ،وباب �إدارة املال والأعمال
ً
النبوية ال�شريفة بالفعل والقول والتقرير ،لرت�سي �أحكام املال والأعمال والتجارة
العد،
والإدارة ،حتى ظهرت يف موروث فقهي هائل ،ا�ست ُنبط من �أحاديث يخط�ؤها ّ
خامتية الر�سالة
و�سدت كلّ ّ
ّ
م�سد ،لتغطي كل زمان ومكان وحمل� ،شاهدة على ّ
تعبديا ّ
�شكل
أ�سا�سا
املحمدية ،و�أبدية ال�شريعة الإ�سالمية ،واكتمل باجتماعها � ً
ّ
�شرعيا ًّ
ًّ
�أحد قواعد املنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال ،و�إليك الأد ّلة على ذلك يف النقاط
التالية:
�أوال :منعت ال�س ّنة ال�شريفة مزاولة التجارة َم ْن ال يفقه �أحكامها ال�شرعية ،والدليل:
يبع يف �سوقنا �إال َم ْن قد ت َ َف َّق َه يف
ما رواه الرتمذي عن عمر ر�ضي اهلل عنه قوله( :ال ْ
الدين)((( ،وبذلك بد�أ ال�شارع �ضبط �شروط النزول �إىل ميدان البيع وال�شراء و�إدارة
علم وفهم للأحكام ال�شرعية اخلا�صة به؛ لأنّه العا�صم
املال والأعمال ،فال عمل �إال بعد ٍ
بعد اهلل �سبحانه من الوقوع يف احلرام وال�شبهات ،وقد (حكى الإمام ال�شافعي رحمه
اهلل يف الر�سالة ،والغزايل يف الإحياء :الإجماع على �أنّ املك ّلف ال يجوز له �أنْ ي ْق ُد َم
على �أمر حتى يعلم حكم اهلل فيه ،وقال القرايف يف الفروق :فمن باع وجب عليه �أن
عينه اهلل و�شرعه يف البيع ،ومن �آجر وجب عليه �أن يتعلم ما �شرعه اهلل يف
يتعلم ما ّ
 -1البحر املحيط يف �أ�صول الفقه ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن بهادر الزرك�شي (املتوفى 794 :هـ) ،ج.236/3
 -2رواه الرتمذي يف جامعه ،عن يعقوب موىل احلرقة ،رقم ،487/وقال :ح�سن غريب.
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الإجارة ،ومن قار�ض وجب عليه �أن يتعلم حكم اهلل يف القرا�ض)((( ،وعدم اجلواز
يعني :احلرمة.
حرمت ال�س ّنة املطهرة ف�ضال عن القر�آن جّ
االتار ببع�ض ال�سلع ،مثل :اخلمر،
ثان ًياّ :
التو�سل باالحتيال لالجتار بها ،حيث
وحرم ال�شارع ّ
واخلنزير ،وامليتة ،والأ�صنام ،بل ّ
حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير والأ�صنام،
قال �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إن اهلل ور�سوله ّ
فقيل يا ر�سول اهلل� :أر�أيت �شحوم امليتة؟ ف�إنها يطلى بها ال�سفن ،ويدهن بها اجللود،
وي�ست�صبح بها النا�س ،فقال :ال ،هو حرام ،ثم قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عند
ذلك :قاتل اهلل اليهود� ،إن اهلل ملّا حرم �شحومها ،جملوه ،ثم باعوه ،ف�أكلوا ثمنه)(((.
حرمت ال�س ّنة النبوية ال�شريفة الربا بجميع �صوره و�أ�شكاله و�ش ّنعت على
ثال ًثاّ :
امل�شاركني بفعله ،م�ؤكدة التحرمي القر�آين القطعي له( ،فلعن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم �آكل الربا وم�ؤكله وكاتبه و�شاهديه ،وقال :هم �سواء)((( ،وما ذلك �إال للتبغي�ض
يف الربا وملا يحدثه نظامه البغي�ض من ا�ضطراب يف عامل املال والأعمال والتجارة ،وما
يعك�سه ذلك على عموم املجتمع.
رابعا :نهى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن االحتكار ،وندب �إىل بذل
ال�سلعة و�إرخا�ص ال�سعر ،فقال( :ال يحتكر �إال خاطئ)((( ،وقال ملن يبيع ب�أرخ�ص
من �سعر ال�سوق( :تبيع يف �سوقنا ب�سعر هو �أرخ�ص من �سعرنا؟! ،قال :نعم ،قال:
�صربا واحت�سابًا؟ قال :نعم ،قالْ � :أب ِ�شر ،ف�إنّ اجلالب �إىل �سوقنا كاملجاهد يف �سبيل اهلل،
ً
(((
واملحتكر يف �سوقنا كامللحد يف كتاب اهلل) .
خام�سا :امتنع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن الت�سعري للنا�س ،ليرتك لقوى
ً
-1
-2
-3
-4
-5

الفروق� ،أو� :أنوار الربوق يف �أنواء الفروق (مع الهوام�ش)� ،أبو العبا�س �أحمد بن �إدري�س ال�صنهاجي القرايف،
(املتوفى684:هـ) ،ج.258/2
رواه البخاري يف �صحيحه ،عن جابر بن عبد اهلل ،رقم.2236/
رواه م�سلم يف �صحيحه ،عن جابر بن عبد اهلل ،رقم.1598/
رواه م�سلم يف �صحيحه ،عن معمر بن عبد اهلل بن ن�ضلة ،رقم.1605/
ال�ضبي الطهماين
احلكم
بن
نعيم
بن
حمدويه
حممد
امل�ستدرك على ال�صحيحني ،احلاكم� ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن
ّ
الني�سابوري (املتوفى405 :هـ) ،رواه احلاكم يف م�ستدركه ،عن الي�سع بن املغرية ،رقم ،2167/ج ،15/2وقال :هذه
وخرجتها يف مو�ضعها من هذا الكتاب احت�سابًا ملا فيه النا�س من ال�ضيق ،واهلل يك�شفها و�إن مل يكن من
الأحاديث ال�ستة طلبتها
ّ
�شرط هذا الكتاب ،وقال الذهبي يف تعليقه عليه :خرب منكر ،و�إ�سناد مظلم.
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العر�ض والطلب الت�أثري يف حتديد ثمن ال�سلع ،والدليل� :أنه ملّا غال ال�سعر على عهده
�صلى اهلل عليه و�سلم ،قالوا :يا ر�سول اهلل� ،س ّعر لنا ،فقال�( :إنّ اهلل هو امل�س ّعر القاب�ض
دم وال
البا�سط الر ّزاق ،و�إين لأرجو �أن �ألقى ربي ولي�س �أحد منكم يطلبني مبظلمة يف ٍ
مال)(((.
وعيدا عني ًفا
�ساد�سا :نهى �أن يغ ّلي التاجر على النا�س الأ�سعار ،و�أوعد على فعله ً
ً
فقال( :من دخل يف �شيء من �أ�سعار امل�سلمني ليغلي عليهم ،كان حقًا على اهلل �أن يقذفه
يف معظم جهنم ر�أ�سه �أ�سفله)(((.
�سابعا :نهى عليه ال�صالة وال�سالم عن تلقّي الركبان ،وما ذلك �إال لإعطاء الباد
فر�صة الو�صول �إىل ال�سوق واالطالع على ال�سعر؛ فال يُغنب يف �سلعته ،فقال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال تلقّوا الركبان ،وال يبع حا�ضر لباد ،قال :فقلت البن
عبا�س :ما قوله :ال يبع حا�ضر لباد؟ قال :ال يكون له �سم�سا ًرا)((( ،و(ال�سم�سرة� :أي
الداللة ،و�أ�صلها القيام بالأمر)(((.
ثامنًا :نهى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن بع�ض �صور البيع والت�صرفات
التجارية ملا فيها من الغرر ،ونذكر منها( :نهى عن بيع الثمار حتى يبدو �صالحها ،نهى
البائع واملبتاع)((( ،و(نهى عن املنابذة ،وهي :طرح الرجل ثوبه بالبيع �إىل الرجل قبل
�أن يقلبه �أو ينظر �إليه ،ونهى عن املالم�سة ،واملالم�سة :مل�س الثوب ال ينظر �إليه)(((،
و(نهى عن املزابنة ،واملزابنة :بيع الثمر بالتمر كيلاً  ،وبيع الزبيب بالكرم كيلاً )(((،
و(نهى عن النج�ش)((( ،و(النج�ش� :أن ي�أتي الرجل الذي يف�صل ال�سلعة �إىل �صاحب
-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8

رواه الرتمذي يف جامعه ،عن �أن�س ،رقم ،1314/وقال �أبو عي�سى :هذا حديث ح�سن �صحيح.
الرتغيب والرتهيب من احلديث ال�شريف ،عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهلل ،زكي الدين املنذري (املتوفى656:هـ)،
رواه املنذري يف ترغيبه ،عن معقل بن ي�سار ،رقم ،2739/ج ،364/2وقال :رواه �أحمد والطرباين ،واحلاكم ،وكلهم
ر َو ْوه عن زيد بن مرة عن احل�سن ،قال اململي احلافظ :رواته كلهم ثقات معروفون غريه (�أي غري زيد بن مرة) ف�إين ال �أعرفه
ومل �أقف له على ترجمه واهلل �أعلم بحاله.
رواه البخاري يف �صحيحه ،عن ابن عبا�س ،رقم.2158/
فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،ابن حجر� ،أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن حممد بن �أحمد بن حجر الع�سقالين
(املتوفى852:هـ) ،ج.134/1
رواه البخاري يف �صحيحه ،عن عبد اهلل بن عمر ،رقم.1486/
رواه البخاري يف �صحيحه ،عن �أبي �سعيد اخلدري ،رقم.5820/
رواه البخاري يف �صحيحه ،عن عبد اهلل بن عمر ،رقم. 2171/
رواه البخاري يف �صحيحه ،عن عبد اهلل بن عمر ،رقم. 2142 /
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ال�سلعة ،في�ستام ب�أكرث مما ت�سوى ،وذلك عندما يح�ضره امل�شرتي ،يريد �أن يغ ّرت امل�شرتي
به ،ولي�س من ر�أيه ال�شراء� ،إمنا يريد �أن يخدع امل�شرتي مبا ي�ستام ،وهذا �ضرب من
اخلديعة)(((.
تا�سعا :كره �صلى اهلل عليه و�سلم بيع الدور والعقار �إال لو�ضعه يف مثله :فقال:
ً
(((
قمن �أن ال يُبارك فيه)  ،ويف
(من باع دا ًرا �أو عقا ًرا فلم يجعل ثمنه يف مثله كان ٌ
الت�صرف
ذلك �إ�شارة من ال�شارع احلكيم ،ولفتة �إىل هديه يف �إدارة العقارات وطريقة
ّ
ب�أموال بيعها مبا ي�ضمن لها حركة دورانها وا�ستمرارية قيامها وحفظها ،وفيه �إ�شارة �إىل
ا�ستحباب البناء والإعمار والإبقاء على تدوير جتارتها.
عا�ش ًرا� :أجاز ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بيع :من يزيد �أو املزاد ،فقد روى
وقدحا وقال :من ي�شرتي هذا احلل�س
حل�سا ً
�أن�س �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم باع ً
والقدح؟ فقال رجل� :أخذتهما بدرهم ،فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :من يزيد على
درهم؟ من يزيد على درهم؟ ف�أعطاه رجل درهمني ،فباعهما منه)(((.
وعده بع�ض الفقهاء موقو ًفا على
احلادي ع�شر� :أجاز الوكالة ،وبيع الف�ضويلّ ،
�إجازة الويل �أو �صاحب املال ،فعن عروة البارقي ر�ضي اهلل عنه قال( :دفع �إ ّ
يل ر�سول
فبعت �إحداهما
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم دينا ًرا لأ�شرتي له �شاة ،فا�شرتيت له �شاتنيُ ،
بدينار وجئت بال�شاة والدينار �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فذكر له ما كان من
�أمره ،فقال له :بارك اهلل لك يف �صفقة ميينك)(((.
الثاين ع�شر� :أجاز عليه ال�صالة وال�سالم ال�صرف ،فعن الرباء بن عازب وزيد بن
�أرقم ر�ضي اهلل عنهما ،قاال( :ك ّنا تاجرين على عهد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
ال�صرف ،فقال� :إن كان ًيدا ٍ
بيد فال ب�أ�س،
ف�س�ألنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن َّ
-1
-2
-3
-4

الرتمذي ،اجلامع ال�صحيح ،يف تعليقه على حديث �أبي هريرة ،رقم� ،1304/ص. 316
وح�سنه �شعيب الأرن�ؤوط يف تعليقه على م�سند �أحمد مبتابعاته.
رواه ابن ماجه يف �سننه ،عن �سعيد بن حريث ،رقمّ ،2490/
رواه الرتمذي يف جامعه ،عن �أن�س ،رقم 1218/قال  :هذا حديث ح�سن ال نعرفه �إال من حديث الأخ�ضر بن عجالن.
رواه الرتمذي يف جامعه ،عن عروة البارقي ،رقم ،1258/وقال :وقد ذهب بع�ض �أهل العلم �إىل هذا احلديث وقالوا به،
وهو قول �أحمد و�إ�سحاق ،ومل ي�أخذ بع�ض �أهل العلم بهذا احلديث منهم ال�شافعي.
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و�إن كان نَ�سا ًء فال ي�ص ُل ُح )((( ،وال�صرف( :بيع الذهب بالف�ضة �أو �أحدهما بفلو�س)(((،
(و�سمي بذلك ل�صرفه عن باقي البيوع يف ا�شرتاط املماثلة والتقاب�ض واحللول ومنع
�شرعي باجلواز ،وما كان ذلك منه عليه ال�صالة وال�سالم �إال
اخليار)((( ،وهذا حكم
ّ
لتي�سري حركة التجارة وت�سييل املال ،وت�سهيل البيع وال�شراء دف ًعا للم�شقة.
الثالث ع�شر :جعل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ال�سعي على العيال �أو
�سعيا يف �سبيل اهلل ،و�ساواه ب�أجر الدعوة واجلهاد يف �سبيل
الوالدين �أو �إعفاف النف�س ً
(مر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على رجل ،فر�أى
اهلل �إذا ا�ستح�ضرت ّ
النية ،والدليلّ :
أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من ج َلده ون�شاطه ،فقالوا :يا ر�سول اهلل ،لو
�
ُ
كان هذا يف �سبيل اهلل ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم� :إن كان خرج ي�سعى على
ولده �صغا ًرا فهو يف �سبيل اهلل ،و�إن كان خرج ي�سعى على �أبوين �شيخني كبريين ،فهو
يف �سبيل اهلل ،و�إن كان خرج ي�سعى على نف�سه يعفَّها فهو يف �سبيل اهلل ،و�إن كان خرج
ي�سعى ريا ًء ومفاخرة فهو يف �سبيل ال�شيطان(((.
احل�ض على العمل والعطاء والندب �إليه( :ما من م�سلم يغر�س
وقال � ً
أي�ضا يف �سياق ّ
غر�سا �أو يزرع زر ًعا في�أكل منه طري �أو �إن�سان �أو بهيمة �إال كان له به �صدقة)((( ،فجعل
ً
العمل والغر�س والزرع مندوبًا �إليه م�أجو ًرا عليه ،فكان دافعا على الإنتاج والعمل.
النبوية يف جمال �إدارة املال والأعمال – والتي �أتينا على طائفة
�إنّ الت�شريعات
ّ
تعبديا ،دارت
منها – هي �أحكام
�شرعية �أر�ساها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم � ً
أ�سا�سا ًّ
ّ
ٍ
بواحد منها �إذا
والتعبد حا�صل
بني الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحرمي،
ّ
ا�س ُتح�ضرت النية ،وقد ّ
�شكلت  -مبا �أر�سته من �أحكام �أتينا على طائفة من �أد ّلتها من
ال�س ّنة املط ّهرة  -الأ�سا�س الثاين( :الأ�سا�س التعبدي) يف منظومة املنهج النبوي يف
�إدارة املال والأعمال.

 -1رواه البخاري يف �صحيحه ،عن الرباء بن عازب وزيد بن �أرقم ،رقم.2060/
� -2شرح حدود ابن عرفة( ،لهداية الكافية ال�شافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية)� ،أبو عبد اهلل ،حممد الأن�صاري الر�صاع
التون�سي املالكي( ،املتوفى894 :هـ) ،كتاب ال�صرف� ،ص.241
	-3حترير �ألفاظ التنبيه ،النووي� ،أبو زكريا حميي الدين يحيى بن �شرف النووي (املتوفى676 :هـ) ،ج.175/1
 -4رواه املنذري يف ترغيبه ،عن كعب بن عجرة ،رقم ،2610/ج ،335/2وقال :رواه الطرباين ورجاله رجال ال�صحيح.
 -5رواه البخاري يف �صحيحه ،عن �أن�س ،رقم.2320/
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املبحث الثالث :الأ�سا�س الأخالقي يف املنهج النبوي يف �إدارة املال
والأعمال .

فمما ال ريب فيه �أنّ الأخالق
�إذا كانت العقيدة �أ�صل الدين ،وال�شريعة فروعهّ ،
اليومية هي ثمرة الدين ونتاجه ،لأنّ الدين ما جاء �إال لتهذيب
ال�سلوكية
واملمار�سات
ّ
ّ
ت�شريعية
أحكام
عقدية را�سخة ،و�ضمن � ٍ
�أخالق النا�س و�سيا�ستهم ب�أحكامه على �أ�صول ّ
ّ
وا�ضحة.
وملّا كان املال والأعمال والتجارة غالب ميدان التفاعل واالحتكاك بني النا�س،
جاءت احلاجة �إىل تهذيب الأخالق وتقومي ال�سلوك وفق مقت�ضيات العقيدة و�أحكام
ال�شريعة ،ليخرج امل�سلم ب�أخالق قومية ،تنتج تعامالت �صحيحة ،وت�ضمن حقوق
املتعاملني ،وتربز املجتمع الإ�سالمي بوجهه املرتاحم و�صبغته املرتابطة املتعا�ضدة،
مق�صدا من
و�صورة اجل�سد الواحد الذي �سعى ال�شارع �إىل حتقيقه والذي يعترب
ً
مقا�صده.
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف باب �إدارة املال والأعمال،
ومن خالل تتبع �أحاديث ّ
تر�سبات ا�ستعباد
نلحظ تركيز الهدي النبوي على تزكية النف�س الب�شرية وتنقيتها من ّ
واجلد يف �إ�شاعة روح الو ّد والإخاء والرتابط والرتاحم بني �أفراد
املادة وعبادة املالّ ،
احل�ض على التزام قيم العفو ،واللني ،والتجاوز،
املجتمع الإ�سالمي ،وذلك من خالل ّ
والتي�سري ،وال�سماحة يف �سائر التعامالت التجارية والرتتيبات املالية والإدارية ،وذلك
بعد النهي عن جميع �أ�ساليب ّ
الغ�ش واخلداع والتدلي�س والغنب والغرر واخليانة فيهما؛
لين�أى باملجتمع امل�سلم عن �أ�سباب الف�ساد والتقاطع والتناحر والتدابر والتحا�سد،
و�شخ�صية
في�صل �إىل حتقيق مق�صده يف �إيجاد جمتمع متما�سك ،ذي �صبغة مميزة
ّ
م�ستقلة ،يقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال حتا�سدوا ،وال تناج�شوا ،وال تباغ�ضوا،
وال تدابروا ،وال يبع بع�ضكم على بيع بع�ض ،وكونوا عباد اهلل �إخوانًا ،امل�سلم �أخو
امل�سلم ال يظلمه وال يخذله وال يحقره ،التقوى هاهنا ،وي�شري �إىل �صدره ثالث مرات،
بح�سب امرئ من ال�شر �أن يحقر �أخاه امل�سلم ،كل امل�سلم على امل�سلم حرام دمه وماله
�سبب يف الإتيان
وعر�ضه)((( ،ووا�ضح من احلديث ال�شريف �أنّ االنتهاء عن املنهي عنه ٌ
 -1رواه م�سلم يف �صحيحه ،عن �أبي هريرة ،رقم.2564/
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بامل�أمور به ،فنبذ احل�سد والبغ�ضاء والتناحر والتدابر �سبب حتقق الأخوة الإميانية يف
بع�ضا.
ي�شد بع�ضه ً
جمتمع متعا�ضد متناغم ّ
أخالقي يف �إدارة املال والأعمال يف ال�س ّنة النبوية
�إ ّن الدليل على وجود � ٍ
أ�سا�س � ّ
قا�صدا �إىل �إر�سائه ،يثبت بوجود
ال�شريفة ،و�أنّ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قد د�أب ً
طائفة من الأحاديث والتوجيهات النبوية املط ّهرة ،ركّزت على تكري�س القيم ال�سامية
وعلى تفعيل الأخالق العالية يف التعامالت املالية والإدارية ،بل وجعلت منها �أحد
دعامات املنهج ومق�صدا من مقا�صد الدين ،نذكر منها ما يلي:
الغ�ش يف البيع ،فقال( :من ّ
� اًأول :نهى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن ّ
غ�ش
فلي�س م ّني)(((( ،وقوله :من ّ
غ�ش فلي�س م ّني ،مل يرد به نفيه عن دين الإ�سالم� ،إمنا �أراد
�أنه ترك اتباعي؛ لأنّ هذا لي�س من �أخالقنا و�أفعالنا� ،أو لي�س هو على �س ّنتي وطريقتي
بث �أ�سباب الو ّد والرحمة يف
يف منا�صحة الإخوان)((( ،فمنا�صحة الإخوان �سبب يف ّ
إخوة الإميانية.
املجتمع ،ما ي�ؤ ّدي حت ًما �إىل وحدته وتعا�ضده وترابطه بو�شائح احلب وال ّ
أي�ضا عن االحتيال يف البيع ،فقال( :بيع امل�سلم :ال داء ،وال خبثة ،وال
ثانيا :نهى � ً
غائلة)((( ،و(معنى الغائلة :احليلة� ،أي :ال حيلة عليك يف هذا البيع يُغتال بها مالك،
يقال :اغتالني فالن� :إذا احتال بحيلة يتلف بها مالك ،و�أراد بالداء :اجلنون ،واجلذام،
(((
والرب�ص ،ونحوها مما يرد به ،وا َخل ْبثة  :ما كان خبيث الأ�صل ...وكلّ حرام خبيث)
ثال ًثا :كره عليه ال�صالة وال�سالم اخلداع يف البيعّ ،
ودل على و�سيلة النجاة
منه ،ذلك �أنّ رجلاً ذكر للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنّه يُخدع يف البيوع ،فقال�( :إذا
بايعت ،فقل :ال خالبة)(((( ،ومعنى ال خالبة :ال خديعة� :أي :ال حتل لك خديعتي� ،أو
ال يلزمني خديعتك)(((.
رابعا :نهى عن احللف يف البيع ،فقالّ �( :إياكم وكرثة احللف يف البيع؛ ف�إنّه ينفق،
ً
-1
-2
-3
-4
-5
-6

رواه م�سلم يف �صحيحه ،عن �أبي هريرة ،رقم.102/
�شرح ال�سنة ،البغوي ،احل�سني بن م�سعود البغوي( ،املتوفى516 :هـ) ،ج.167/8
رواه الرتمذي يف جامعه ،عن عبد املجيد بن وهب ،رقم ،1216/وقال :ح�سن غريب.
�شرح ال�سنة ،البغوي ،م�صدر �سابق ،ج.45/8
رواه م�سلم يف �صحيحه ،عن ابن عمر ،رقم.1533/
املنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن احلجاج ،النووي� ،أبو زكريا يحيى بن �شرف بن مري النووي ،ج.176/10
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ثم ميحق)(((( ،وفيه النهي عن كرثة احللف يف البيع ،ف�إن احللف من غري حاجة مكروه،
وين�ضم �إليه ترويج ال�سلعة ،ورمبا اغ ّرت امل�شرتي باليمني)(((ّ ،ثم �إنه يُفقد الثقة باحلالف،
قد�سية اليمني.
ويوهن من ّ
والذي يظهر من الأحاديث املذكورة واهلل �أعلم �أنّ نهيه �صلى اهلل عليه و�سلم عن
الغ�ش واالحتيال واخلداع و�إنفاق ال�سلعة باحللف قُ�صد به �إغالق الباب �أمام تف�شّ ى
احلقد والكراهية والتناحر والتدابر بني �أفراد املجتمع الواحد ،والدفع نحو وفاق
و�صل �إليه من بوابة التعامالت املالية ،بحيث ت�سود الثقة والطم�أنينة والود
اجتماعي يُ َ
بني اجلميع.
وبعد تنقية التعامالت املالية من �سائر الت�صرفات الدنيئة والأخالق الذميمة،
وتخلية النفو�س من �شهواتها الفا�سدة ،ي�أتي دور التحلية النبوية يف توجيه �إدارة املال
تهذيبا
والأعمال و�سائر التعامالت التجارية وتزكيتها ب�أخالق ت�سلُّ �سخائم ال�صدور ً
للنفو�س؛ لرتقى بها نحو املعايل وت�صل ب�أفراد املجتمع الإ�سالمي �إىل التن ّعم بعالقات
�إميانية �صافية تفي�ض و ًّدا و�إخا ًء وثقة وطم�أنينة ،وهو ما نلم�سه يف الأحاديث النبوية
ال�شريفة التالية:
� اًأول :ندب عليه ال�صالة وال�سالم �إىل ال�سماحة يف البيع ،فقال( :رحم اهلل رجال
احل�ض على ال�سماحة يف املعاملة،
�سمحا �إذا باع ،و�إذا ا�شرتى ،و�إذا اقت�ضى)(((( ،وفيه ّ
ً
واحل�ض على ترك الت�ضييق على النا�س يف
امل�شاحة
وا�ستعمال معايل الأخالق ،وترك
ّ
ّ
املطالبة ،و�أخذ العفو منهم)(((.
ح�ض ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على �إنظار املع�سر والتي�سري على
ثانياّ :
املو�سر ،فقال( :تلقت املالئكة روح رجل ممّن كان قبلكم ،فقالوا� :أعملت من اخلري
�شي ًئا ،قال :ال ،قالوا :تذكّر ،قال :كنت �أداين النا�س ،ف�آمر فتياين �أن ينظروا املع�سر
جتوزوا عنه)(((.
ويتجوزوا عن املو�سر ،قال :قال اهلل عز وجلّ :
ّ
-1
-2
-3
-4
-5

رواه م�سلم يف �صحيحه ،عن �أبي قتادة الأن�صاري ،رقم1607/
�شرح النووي على م�سلم ،م�صدر �سابق ،ج.44/11
رواه البخاري يف �صحيحه ،عن جابر بن عبد اهلل ،رقم2076/
فتح الباري ،ابن حجر ،م�صدر �سابق ،ج.306/4
رواه م�سلم يف �صحيحه ،عن حذيفة بن اليمان ،رقم1560/
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ثال ًثا :ندب �إىل امل�صاحلة بني الغرماء وو�ضع بع�ض الدين ،و�أمر من وجب عليه
الق�ضاء بتعجيله بعده ،فعن كعب بن مالك ر�ضي اهلل عنه ،قال�( :إنه تقا�ضى ابن �أبي
حدرد دي ًنا له عليه يف عهد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف امل�سجد ،فارتفعت
�أ�صواتهما حتى �سمعها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وهو يف بيته ،فخرج �إليهما
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حتى ك�شف �سجف حجرته ونادى كعب بن مالك،
قال :يا كعب ،قال :لبيك يا ر�سول اهلل ،ف�أ�شار بيده �أن �ضع ال�شطر من دينك ،قال
كعب :قد فعلت يا ر�سول اهلل ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :قم فاق�ضه)(((.

املبحث الرابع :الأ�سا�س التطبيقي يف املنهج النبوي يف �إدارة املال
والأعمال .

العملية للأُ�س�س الثالثة ال�سابقة� ،إذ مل يكن النبي �صلى اهلل عليه
وهو الرتجمة
ّ
والتعبدية ،والتوجيهات الأخالقية ال�شريفة يف جمال
و�سلم ليدع الت�شريعات العقدية
ّ
أهم ميزات ال�شريعة اخلامتة �أنها
�إدارة املال والأعمال ً
تنظريا بدون تطبيق؛ ذلك لأنّ من � ّ
طبق يف جميع ميادين احلياة ،ولت�ضبط كل الت�صرفات الإن�سانية بواقعية
�شريعة نزلت ل ُت ّ
حق حقه ،بدون حتليقٍ ٍ
بعيد عن الواقع ،فال جموح للروح
واعتدال يعطي كلّ ذي ٍّ
على ح�ساب املادة ،وال طغيان للمادة على ح�ساب الأخالق والقيم ،وال ا�ستبداد
للفرد باجلماعة ،وال ه�ضم حلقوق الفرد با�سم م�صلحة اجلماعة.
ويف ال�سرية النبوية العطرة نلحظ الرتتيبات النبوية يف جمال �إدارة املال والأعمال
قد بد�أت يف العهد ّ
نبتت يف الطفولة وال�شباب ،ولكنها ُق ّننت بعد النبوة،
املكي بجذور ْ
املدنية واحتياجات الواقع
ّثم ن�ضجت وات�سع تطبيقها يف العهد املدين ل�ضروة املرحلة ّ
واكتمال مكونات �أول �شكل من �أ�شكال الدولة مبفهومها احلديث.
ومن تتبع تلك الرتتيبات النبوية ال�شريفة يف املرحلتني ا�ستنبطنا الأ�سا�س الرابع
الذي اكتمل به املنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال ،ونذكر ذلك يف �سياقه
التاريخي باخت�صار ،من خالل الإ�شارة �إىل املحطات الفارقة يف حياة النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يف جمال العمل والكدح واالجتهاد يف مرحلتي الطفولة وال�شبابّ ،ثم
 -1رواه البخاري يف �صحيحه ،عن كعب بن مالك ،رقم.2710 /
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الإدارة والت�أ�سي�س والبناء ملنهج �أمة اختارها اهلل تعاىل لتكون �أمة خامت املر�سلني يف
مرحلة النبوة يف عهديها ّ
تي�سر من �أحاديث و�آثار يف
املكي واملدين ،مدللني عليه مبا ّ
الفقرتني التاليتني:

الفقرة الأوىل :التطبيقات النبو ّية يف �إدارة املال والأعمال قبل الهجرة ،وميكن
ر�صدها باخت�صار يف النقاط التالية:
�أوال :اجتهد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف حت�صيل رزقه بنف�سه منذ نعومة �أظفاره،
عمه �أبو طالب كثري العيال قليل املال ،فعمل عليه ال�صالة وال�سالم يف
�إذ كان كافله ّ
نبيا �إال رعى الغنم،
�صباه يف رعي الغنم مل�ساعدة ّ
عمه ،وقال يف ذلك( :ما بعث اهلل ًّ
(((
فقال �أ�صحابه :و�أنت ،فقال :نعم ،كنت �أرعاها على قراريط لأهل مكة) .
�شب نزل ال�سوق ومار�س التجارة يف ّ
مكة التي كانت حينها مهد
ثانيا :وحني ّ
التجار ،والدليل :قد ورد �أنّه �صلى اهلل عليه و�سلم (كان ي ّتجر مع
التجارة وقبلة ّ
ال�سائب بن �أبي ال�سائب املخزومي ،فكان خري �شريك له ،ال يداري وال مياري ،وجاءه
مرحبا ب�أخي و�شريكي،ال يداري وال مياري)(((.
يوم الفتح ّ
فرحب به ،وقالً :
ثال ًثا :وبعد �أن ذاع �صيت �صدقه و�أمانته وح�سن �إدارته( ،ويف اخلام�سة والع�شرين
تاجرا �إىل ال�شام يف مال خديجة ر�ضي اهلل عنها)(((.
من عمره ،خرج ً
الفقرة الثانية :التطبيقات النبو ّية يف �إدارة املال والأعمال بعد الهجرة .
وهي املرحلة التي تبلور فيها �شكل الدولة ،ون�ضجت ال�شخ�صية الإ�سالمية لتظهر
عدة ُ�صعدّ ،مت
م�ستقلة عن التبعية ،فجاءت الرتتيبات النبوية تطبيقًا يف الواقع على ّ
ر�صدها على الرتتيب التايل:
� اًأول :على ال�صعيد الإداري والرتتيب ال�سيا�سي ذي ال�صبغة املالية .
وفيه نر�صد الرتتيبات الإدارية النبوية يف نقطتني يف غاية الأهمية:
 -1رواه البخاري يف �صحيحه ،عن �أبي هريرة ،رقم.2262 /
 -2رواه احلاكم يف م�ستدركه ،عن ال�سائب بن �أبي ال�سائب ،رقم ،2357/ج ،69/2وقال� :صحيح الإ�سناد ومل يخرجاه.
 -3نور اليقني يف �سرية �سيد املر�سلني ،حممد بن عفيفي الباجوري ،املعروف :باخل�ضري� ،ص.13
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 -1امل�ؤاخاة :هاجر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل املدينة ،وما �إن انتهى من بناء
امل�سجد حتى �آخى بني املهاجرين والأن�صار ،وكانت "امل�ؤاخاة" ذات �صبغة مالية؛ لأنها
تق�ضي ب�أن ي�شرتك املت�آخون يف الأموال؛ لتخفيف املعاناة عن املهاجرين الذين ا�ضطروا
�إىل ترك املال والأهل يف ّ
مكة ،فكانت هذه امل�ؤاخاة �ضرورية لإذهاب الوح�شة و�إثبات
مبد�أ املوا�ساة باملال بني امل�سلمني ،ال �سيما �أن املهاجرين تركوا كل املقومات الأ�سا�سية
(املادية) للحياة يف مكة ،فكانت امل�ؤاخاة خطوة مهمة يف توحيد املجتمع اجلديد
ّ
(((
ت�ضاف �إىل ما �سبقها من خطوات .
-2كتابة الوثيقة :كتب عليه ال�صالة وال�سالم ما يُعرف :بالوثيقة((( ،تلك التي
�صاغت �أول ٍ
قانون مكتوب ي�ضبط التعامل بني �سائر �شرائح املجتمع املدين ،وال�سيما
الديات بني املتكافلني من
اجلوانب ذات ال�صبغة املالية� ،إذ ّ
حددت �أحكام التكافل يف ّ
الفئات امل�ؤلفة للمجتمع املدين ،حتى اليهود.
ثان ًيا :على ال�صعيد التجاري .

النبوية يف �إدارة املال والأعمال ،وفيه
وهو املجال الأو�سع الذي تظهر فيه احلكمة ّ
نر�صد الرتتيبات التالية:
 -1نظر عليه ال�صالة وال�سالم يف ال�سوق واحلالة التجارية واالقت�صادية ال�سائدة
�آنذاك يف "يرثب" ،ف�إذا باليهود وقد �سيطروا ب�شكل كامل على حركة املال
وا�ستبدوا بها( ،فذهب �إىل �سوق النبيط ،فنظر �إليه ،فقال :لي�س هذا
والتجارة
ّ
لكم ب�سوق؛ ثم ذهب �إىل ٍ
�سوق ،فنظر �إليه ،فقال :لي�س هذا لكم ب�سوق؛ ثم
 -1الإدارة يف ع�صر الر�سول �ص ّلى اهلل عليه و�سلم ،درا�سة تاريخية يف النظم الإدارية يف الدولة الإ�سالمية الأوىل ،الكرمي،
حافظ �أحمد عجاج الكرمي� ،ص" ،78 ،77بت�صرف ب�سيط".
ن�صها
ورد
وقد
املالية،
ال�صبغة
ذات
اجلوانب
بع�ض
بتنظيم
اخلا�صة
 -2لن �آت بن�ص الوثيقة كاملة ،ولكنني �أجتزىء منها البنود
ّ
كاملة يف كثري من كتب ال�سرية مثل :ال�سرية النبوية�( :سرية ابن ه�شام) ،ابن ه�شام� ،أبو حممد عبد امللك بن ه�شام بن �أيوب
احلمريي( ،املتوفى218 :هـ) ،حتقيق� :أحمد �شم�س الدين ،ج ،85/2وهي:
 -1امل�سلمون من قري�ش ويرثب ومن تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم �أمة واحدة من دون النا�س.
 -2ه�ؤالء امل�سلمون جمي ًعا على اختالف قبائلهم يتعاقلون بينهم ،ويفدون عانيهم باملعروف و الق�سط بني امل�ؤمنني( ،والعاين:
الأ�سري).
مفرحا بينهم �أن يعطوه فى فداء �أو عقل( ،واملُف َْرح :املثقل بالدين ،والكثري العيال).
يرتكون
ال
ؤمنني
�	-3إن امل�
ً
 -4اليهود ينفقون مع اليهود ما داموا حماربني.
�	-5إن على اليهود نفقتهم ،وعلى امل�سلمني نفقتهم ،و�إن بينهم الن�صر على من حارب �أهل هذه ال�صحيفة.
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رجع �إىل هذا ال�سوق ،فطاف فيه ثم قال :هذا �سوقكم فال ينتق�صن وال ي�ضربن
عليه خراج)((( ،فكان ال�صحابة يرتادونه للبيع وال�شراء واالجتار فيه ،وهذا عمر
ر�ضي اهلل عنه يقول�( :ألهاين ال�صفق بالأ�سواق ،يعني اخلروج �إىل جتارة)(((.

 -2و�ضع عليه ال�صالة وال�سالم قوانني و�أ�س�س التعامل يف ذلك ال�سوق وفق الر�ؤية
الإ�سالمية ال�شاملة لأحكام احلالل واحلرام ،فنهى عن بع�ض التعامالت ،و�أمر
ببع�ض ،وندب وكره و�أباح و�أر�سل ،ومن ذلك -على �سبيل املثال ف�ضلاً ملا
ٍ
ذكرناه يف الأ�سا�س التعبدي من الأحكام ال�شرعية التي �ش ّرعتها ال�سنة النبوية
لتنظيم التعامالت التجارية  -قوله حلكيم بن حزام( :ال تبع ما لي�س عندك)(((.
التجار يف ال�سوق ،فكان
 -3توىل عليه ال�صالة وال�سالم بنف�سه الرقابة على ت�صرفات ّ
وجه ووعظ و�أجاز
يتعاهد ال�سوق بالزيارة والرقابة ،وير�صد املخالفات ،فرتاهّ :
وح ّرم ،ومن ذلك ما �أثبته م�سلم يف �صحيحه عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،قال:
�صبة طعام ،ف�أدخل يده فيها ،فنالت
(م ّر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على رُ
�أ�صابعه بللاً فقال :ما هذا يا �صاحب الطعام؟ قال� :أ�صابته ال�سماء يا ر�سول اهلل،
قال� :أفال جعلته فوق الطعام كي يراه النا�س؟! من ّ
غ�ش فلي�س مني)(((.
�سن عليه ال�صالة وال�سالم التوثيق والكتابة يف ديون التجارة ،والدليل :ما رواه
ّ -4
وح�سنه عن العداء بن خالد بن هوذة قال� :أال �أقرئك كتابًا كتبه يل ر�سول
الرتمذي ّ
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،قال :قلت بلى ،ف�أخرج يل كتابًا( :هذا ما ا�شرتى العداء
بن خالد بن هوذة من حممد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ا�شرتى منه عبدا �أو
�أمة ،بيع امل�سلم :ال داء وال غائلة وال خبثة)(((.
ّ �	-5
أحل �صلى اهلل عليه و�سلم التعامل مع غري امل�سلمني ،فلم حت ّرم الت�شريعات النبوية
مفتوحا معهم،
�أبدً ا التعامالت املالية مع غري امل�سلمني ،بل �أبقت باب التعامل
ً
-1
-2
-3
-4
-5

رواه ابن ماجه يف �سننه ،عن �أبي �أ�سيد ال�ساعدي :مالك بن ربيعة ،رقم ،2233/و�ضعفه الألباين يف �ضعيف ابن ماجه،
رقم.434/
رواه البخاري يف �صحيحه ،عن �أبي مو�سى الأ�شعري ،رقم.2062 /
رواه �أبو داود يف �سننه ،عن حكيم بن حزام ،رقم ،3503/و�سكت عنه.
�سبق تخريجه ،رواه م�سلم يف �صحيحه ،عن �أبي هريرة ،رقم.102/
�سبق تخريجه ،رواه الرتمذي يف جامعه ،عن عبد املجيد بن وهب ،رقم ،1216/وقال :ح�سن غريب.
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ولرمبا كان ذلك بابًا �أراده النبي �صلى اهلل عليه و�سلم للدعوة �إىل اهلل من خالل
االحتكاك بهم والتعامل معهم ،فقد ثبت � ّأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ا�شرتى
من اليهود ،وتداين معهم ،ورهنهم ،وقد روى البخاري عن عائ�شة ر�ضي اهلل
أجل ورهنه
عنها�( :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ا�شرتى من يهودي طعا ًما �إىل � ٍ
درعه)(((.
 -6اعتمد عليه ال�صالة وال�سالم �سعر ال�سوق اليومي يف ال�صريفة ،والدليل :ما رواه
�أبو داود يف �سننه عن ابن عمر �إذ قال( :كنت �أبيع الإبل بالبقيع ،ف�أبيع بالدنانري
و�آخذ الدراهم ،و�أبيع بالدراهم و�آخذ الدنانري� ،آخذ هذه من هذه و�أعطى هذه
من هذه؛ ف�أتيت ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -وهو فى بيت حف�صة ،فقلت:
يا ر�سول اهلل رويدك �أ�س�ألك� ،إنى �أبيع الإبل بالبقيع ف�أبيع بالدنانري و�آخذ الدراهم
و�أبيع بالدراهم و�آخذ الدنانري �آخذ هذه من هذه ،و�أعطى هذه من هذه .فقال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :ال ب�أ�س �أن ت�أخذها ب�سعر يومها ما مل تفرتقا وبينكما
�شيء)(((.
ثال ًثا :على �صعيد الزراعة .
حث عليه ال�صالة وال�سالم على ا�ستغالل الأرا�ضي وزراعتها ،وكره حب�سها
ّ -1
بوا ًرا دون �إنتاج ،ذلك �أنه نظر �صلى اهلل عليه و�سلم يف املدينة ،ور�أى �أن املجتمع
املدين يف غالبه جمتم ًعا زراع ًيا ،فوجد الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعةمل تُ�ستغل
ب�شكل �صحيح �أو كامل ،ووجدها ب�أيدي من حب�سها دون ا�ستثمار ،فد�أب على
الت�شجيع على ا�ستغاللها و�إحياء مواتها ،فقال( :من كانت له � ٌ
فليزرعها ،ف�إن
أر�ض
ْ
ؤاجرها �إ ّياه)(((،
فليمنحها �أخاه
ي�ستطع �أن يزر َعها ،وعجز عنها،
مل
ْ
ْ
َ
امل�سلم ,وال ي� ْ
وو�صل �إىل متليكها ب�إحيائها ملُحييها با�ستغاللها ،فقالَ ( :من �أحيا � ً
أر�ضا ميت ًة فهي
له.((()...
 -2تع ّر�ض �صلى اهلل عليه و�س ّلم ّ
حلل بع�ض امل�شكالت الزراعية ،وق�ضى يف
-1
-2
-3
-4

رواه البخاري يف �صحيحه ،عن عائ�شة ،رقم.2509/
رواه �أبو داود يف �سننه ،عن ابن عمر ،رقم ،3354/و�سكت عنه.
رواه م�سلم يف �صحيحه ،عن جابر بن عبد اهلل ،رقم.1536/
رواه �أبو داود يف �سننه ،عن �سعيد بن زيد ،رقم ،3073/و�سكت عنه.

181

الدكتور حممد �شريف بن كمال م�ش ّوح(�سوريا)

ق�صة الزبري
اخل�صومات التي حدثت بني املزارعني ،ومن �أمثلة ذلك ما ورد يف ّ
بن العوام ر�ضي اهلل عنه�( :أن رجال من الأن�صار خا�صم الزبري عند النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يف �شراج ا َحل ّرة التي ي�سقون بها النخل ،فقال الأن�صاري� :س ّرح املاء
مير ،ف�أبى عليه ،فاخت�صما عند النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم للزبري :ا�سق يا زبري ثم �أر�سل املاء �إىل جارك ،فغ�ضب الأن�صاري،
فتلون وجه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ثم قال :ا�سق
فقال� :أن كان ابن عمتكّ ،
يا زبري ،ثم احب�س املاء حتى يرجع �إىل اجلدر ،فقال الزبري :واهلل �إين لأح�سب هذه
الآية نزلت يف ذلك :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ (الن�ساء.((()٦٥ :
رابعا :على �صعيد ال�صناعة .
ً

وميكن ر�صد الرتتيبات النبوية يف �إدارة املال والأعمال على �صعيد ال�صناعة يف
النقاط التالية:
 -1كانت العرب قبل الإ�سالم ت�أنف ال�صناعة وتنظر �إىل حمرتفيها بدون ّية واحتقار،
فجاء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لريفع هذه النظرة ،ويزيل االحتقار عن حمرتيف
ال�صناعة و�أهل املهن ت�شجي ًعا لهم ودف ًعا لهم على االحرتاف والإنتاج ،ويبينّ �أنهم
جزء من املجتمع وي�ساوون باقي النا�س يف احلقوق والواجبات ،والدليل :مارواه
البخاري رحمه اهلل عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه قالّ �( :إن خ ّي ًاطا دعا ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم لطعام �صنعه ،قال �أن�س بن مالك :فذهبت مع ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم �إىل ذلك الطعام)(((.
والكد والأكل من عمل
�شجع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على االحرتاف
ّ
ّ -2
اليد ،فقال�( :إن اهلل يحب امل�ؤمن املحرتف)((( وقال( :كان زكرياء عليه ال�سالم
جنا ًرا)((( ،وقال( :ما �أكل �أحد طعا ًما ُّ
قط خ ًريا من �أن ي�أكل من عمل يده ،و�إن نبي
-1
-2
-3
-4

رواه البخاري يف �صحيحه ،عن عروة بن الزبري ،رقم.4585/
رواه البخاري يف �صحيحه ،عن �أن�س ،رقم.5439/
�سبق تخريجه ،البيهقي ،ج.551/2
رواه م�سلم يف �صحيحه ،عن �أبي هريرة ،رقم.2379/
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اهلل داود عليه ال�سالم كان ي�أكل من عمل يده)((( ،ومعلوم � ّأن داود عليه ال�سالم
كان ي�صنع من احلديد ُعدد احلرب ولبو�سها ،قال تعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ(�سب�أ.)١١ – ١٠ :

 -3ومن ترتيباته عليه ال�صالة وال�سالم على �صعيد ال�صناعة � ً
أي�ضا� :أنّه �أبقى ثالثني
حدا ًدا و�صائ ًغا من �سبي خيرب يف ال�سنة ال�سابعة للهجرة؛ لينتفع امل�سلمون من
ّ
ويتقوون بها على جهاد عدوهم(((.
�صنعتهمّ ،
وحث
اهتم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ب�صناعة الأ�سلحة و�أدوات الغزو واجلهاد ّ
ّ -4
على �صناعتها وتع ّلمها ،فقال�( :إن اهلل يدخل الثالثة بال�سهم الواحد اجلنة� :صانعه
يحت�سب فى �صنعته اخلري ،والرامى به ،ومنب َله)(((.
 -5عمد عليه ال�صالة وال�سالم �إىل ا�ستغالل ثروات الأر�ض الباطنية؛ لت�ستفيد الدولة
والنا�س من معادنها ،ف�أقطع النبي �ص ّلى اهلل عليه و�سلم بالل بن احلارث املزين
ون�صه( :ب�سم
معادن قبيلته ،وهي من �أعمال الفرع باملدينة وكتب له بذلك كتاباّ ،
اهلل الرحمن الرحيم ،هذا ما �أعطى حممد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بالل
بن احلارث املزين� :أعطاه معادن القبلية غور ّيها وجل�س ّيها ،ع�شبة وذات الن�صب،
م�سلم)(((.
وحيث ي�صلح الزرع من قد�س ،ومل يُعط ِه َّ
حق ٍ
خام�سا :على �صعيد العمران .
ً

ومن ترتيباته عليه ال�صالة وال�سالم وتطبيقاته النبوية على �صعيد البناء والعمران
ما �أذكره يف النقاط التالية:
 -1هاجر �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أمر اهلل عز وجل �إىل املدينة ،ونزل بقباء ،و� ّأ�س�س
-1
-2
-3
-4

رواه البخاري يف �صحيحه ،عن املقدام بن معد يكرب ،رقم.2072 /
الرتاتيب الإدارية والعماالت وال�صناعات واملتاجر واحلالة العلمية التي كانت على عهد ت�أ�سي�س املدنية الإ�سالمية يف
احلي بن عبد الكبري بن حممد احل�سني الإدري�سي ،املعروف بعبد احلي الكتاين
املدينة املنورة ،الكتاين ،حممد عبد ّ
(املتوفى1382:هـ) ،ج.52/2
رواه �أبو داود يف �سننه ،عن عقبة بن عامر ،رقم ،2513/و�سكت عنه.
رواه �أبو داود يف �سننه ،عن عوف بن عمر املزين ،رقم ،3062/و�سكت عنه.
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امل�سجد :م�سجد قباء ،ثم �شارك ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بنف�سه يف بناء
امل�سجد النبوي ال�شريف ،ونقل اللنب معهم ،فقد جاء يف ال�صحيح( :لبث ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف بني عمرو بن عوف ب�ضع ع�شرة ليلة ،و�أ�س�س امل�سجد
الذي �أ�س�س على التقوى ،و�صلى فيه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ثم ركب
راحلته ف�سار مي�شي معه النا�س حتى بركت عند م�سجد الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم باملدينة ،وهو ي�صلي فيه يومئذ رجال من امل�سلمني وكان مربدً ا للتمر ل�سهيل
و�سهل :غالمني يتيمني يف حجر �أ�سعد بن زرارة ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم حني بركت به راحلته :هذا �إن �شاء اهلل املنزل ،ثم دعا ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم الغالمني ،ف�ساومهما باملربد لي ّتخذه م�سجدً ا فقاال :ال ،بل نهبه لك يا
ر�سول اهلل ،ف�أبى ر�سول اهلل �أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ،ثم بناه م�سجدً ا،
وطفق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ينقل معهم اللنب يف بنيانه ويقول وهو ينقل
اللنب :هذا احلمال ال حمال خيرب)(((.

 -2بنى �صلى اهلل عليه و�سلم امل�سجد النبوي باللنب كما ذكرنا ،فجعل َ
طول جدارِ ه
وعمده اجلذوع ،و(�سق َفه جريدً ا ،فقيل له� :أال ن�سق َفه؟ فقالً :
عري�شا
ب�سطة،
َ
كعري�ش مو�سى " ،قيل للح�سن :وما عري�ش مو�سى؟ قال� :إذا رفع يده بلغ العري�ش
ِ
(((
– يعني ال�سقف)  ،و�أعانه �أ�صحابه يف ذلك ،قال �أبو �سعيد( :فك ّنا ننقل لبنة
لبنة ،وكان عمار ينقل لبنتني لبنتني)((( ،فلم يزل امل�سجد على ذلك حتى تويف
عليه ال�صالة وال�سالم.
ّ -3
اختط عليه ال�صالة وال�سالم م�ساجد الأقوام يف ديارهم ،فعن جابر بن �أ�سامة
اجلهني ،قال( :لقيت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف �أ�صحابه يف ال�سوق،
ف�س�ألتهم �أين يريد ر�سول اهلل؟ قال :يخط لقومك م�سجدً ا ،قال :ف�أتيت ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ،فوجدته قد ّ
خط لهم م�سجدً ا ،وغرز يف القبلة خ�شبة

 -1رواه البخاري يف �صحيحه ،عن عروة بن الزبري ،رقم.3906/
 -2رواه ابن رجب يف فتحه( :م�صدر �سابق) ،عن احل�سن الب�صري ،ج ،220/1وقال :هذا مر�سل.
 -3رواه البخاري يف �صحيحه ،عن �أبي �سعيد اخلدري ،رقم.2812/
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�أقامها فيها)(((.
�ساد�سا :على �صعيد �إدارة املوارد وتر�شيد اال�ستهالك اخلا�ص والعام .
ومقت�ضاه االقت�صاد يف ا�ستخدام املوارد واال�ستفادة من التوالف و�إعادة ا�ستخدام
ما ميكن ا�ستخدامه من املواد امل�ستعملة ،وهو ما يُعرف اليوم بـ� :إعادة التدوير� ،إذ مل
ح�ض
يكتف عليه ال�صالة وال�سالم بالنظر والرتكيز على الإنتاج و�إدارة �أدواته ،و�إمنا ّ
على املحافظة على املواد الأولية واملوارد العا ّمة ،تلك التي مي ّثل االقت�صاد فيها تخفي�ض
كما ونو ًعا ،مبا
امل�صاريف ّ
واحلد من تبديدها ،ما يعني رفع ن�سبة الربح واملردود املادي ًّ
يعود بالفائدة على املجتمع ك ّله ،ومن تلك التوجيهات النبوية ال�شريفة التي تربز جانبا
من �إدارة املال والأعمال يف ال�س ّنة ال�شريف نذكر:
 -1نهى �صلى اهلل عليه و�سلم عن ال�سرف يف ا�ستخدام املوارد و�أنكر على امل�سرفني،
وال�سيما املياه التي متثل احلياة لعموم العوامل ،فعن عبد اهلل بن عمرو�( :أن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم م ّر ب�سعد وهو يتو�ض�أ فقال :ما هذا ال�سرف؟! فقال �سعد:
�أيف الو�ضوء �إ�سراف؟ قال :نعم و�إن كنت على نهر جار)((( ،وط ّبق ذلك يف
باملد ويغت�سل بال�صاع �إىل خم�سة
نف�سه( ،فكان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يتو�ض�أ ّ
�أمداد)(((.
� -2أمر عليه ال�صالة وال�سالم باحلفاظ على الطاقة و�أخذ �أ�سباب الأمان يف
ا�ستخدامها ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :خمروا الآنية  ،و�أوكوا
ال�سقية ،و�أجيفوا الأبواب ...و�أطفئوا امل�صابيح عند الرقاد ،ف�إن الفوي�سقة رمبا
اجرتت الفتيلة ف�أحرقت �أهل البيت)(((.
	-1جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،الهيثمي( ،م�صدر �سابق) ،رواه عن جابر بن �أ�سامة اجلمحي ،رقم ،1980/ج ،24/2وقال:
رواه الطرباين يف الأو�سط والكبري ،وفيه معاوية بن عبد اهلل بن حبيب ومل �أجد من ترجمه ،وقال الألباين� :إ�سناده ح�سن �أو
قريب من احل�سن ،ال�سل�سلة ال�ضعيفة ،الألباين ،ج.26/2
 -2رواه ابن ماجه يف �سننه عن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص ،رقم ، 425 /وقال ابن حجر :رواه ابن ماجه وغريه و�إ�سناده
�ضعيف ،التلخي�ص احلبري يف تخريج �أحاديث الرافعي الكبري� ،أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن حممد بن �أحمد بن حجر
الع�سقالين (املتوفى 852 :هـ) ،ج.387/1
 -3رواه م�سلم يف �صحيحه ،عن �أن�س بن مالك ،رقم.325/
 -4رواه البخاري يف �صحيحه ،عن جابر ،رقم.3316/
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� -3أمر عليه ال�صالة وال�سالم باال�ستفادة من املخ ّلفات والتوالف ،ومن ذلك�( :أن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم م ّر ب�شاة ميتة ،فقال هلاّ ا�ستمتعتم ب�إهابها؟ قالوا:
�إنها ميتة! ،قال� :إمنا حرم �أكلها)(((.
وبذلك الر�صد للجانب التطبيقي يف الت�صرفات النبوية ال�شريفة يف �إدارة املال
كثريا من �ش�ؤون الإن�شاء
والأعمال قبل البعثة وبعدها ،وتوليّ النبي �صلى اهلل عليه ة�سلم ً
والتوجيه والتخطيط والرقابة واملتابعة للأعمال التجارية والإدارية ،تربز لنا حقيقة الأثر
بالفعل ،ف�ضال عن قابلية التطبيق ،لي�ستقر لنا منهج وا�ضح املعامل ،ب�سيط الفهم� ،سهل
املادية ب�سلوك ح�ضاري معتدل
التطبيق ،يربط الدنيا بالآخرة ،يغطي حاجات الإن�سان ّ
يوازن بني الروح واجل�سد ،والفرد واجلماعة.

الف�صل الثاين� :أثر تطبيق املنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال .
ملّا اكتمل املنهج النبوي ال�شريف يف �إدارة املال والأعمال بتطبيقه يف الواقع ،جاز
ر�صد �أثره على الإن�سان واحلياة ،والفرد واجلماعة ،لي�ستقر بعدها يف ذهن الدار�سني
لل�سنة النبوية – وال�سيما يف اجلانب املايل والإداري -و�إ�سقاطاتها على واقع احلياة
قدرة هذه ال�شريعة الغراء على �ضبط حركة املجتمع و�إدراجه يف حركة الكون التي
�أرادها اهلل �سبحانه ووفق نوامي�سه ،لت�ستقيم احلياة وفق املنهج الإلهي املف�ضي تطبيقه
�إىل النجاح والفالح يف الدارين ،وهو ما �سنعر�ض له باخت�صار يف املبحثني التاليني:

املبحث الأول :املردودات املادية واملعنوية للمنهج النبوي يف �إدارة املال
والأعمال .
لقد برزت الآثار املباركة للمنهج النبوي ال�شريف يف �إدارة املال والأعمال يف
مادية ومعنوية وا�ضحة يف الواقع� ،أ ّدت يف فرتة وجيزة من الزمن
�صورة مردودات ّ
مبقررات العقيدة
�إىل ازدهار التجارة ،وال�صناعة ،والزراعة ،والأعمال ،وان�ضباطها ّ
احلق من نف�سه ُبي�سر ،و�أ�صبح الذي له احلق
احلق يعطي ّ
و�أحكام ال�شريعة ،فغدا من عليه ّ
بتعديه ،فا�ستقامت
ي�أخذه دون وجل ،ف�أ�صبح ال�ضعيف قويًا بحقّه ،والقوي �ضعي ًفا ّ
مقومة ب�أحكام ال�شرع
الأعمال وحركة املال على �صراط االتزان و�سبيل االعتدال ّ
 -1رواه البخاري يف �صحيحه ،عن ابن عبا�س ،رقم.2221/
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مهتدية بنور العقيدة ،مو�سوم ًة بالأخالق النبوية ال�شريفة ،و�سوف نر�صد املردودات
املذكورة يف املطلبني التاليني:

املطلب الأول :املردودات املادية للمنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال .
وقد ظهرت املردودات املادية للمنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال للباحث
يف ما يلي:
� اًأول� :أن املنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال �أعطى قانونًا ً
�ضابطا و�أحكا ًما
ا�ستقاللية �شخ�صية الأمة،
�شرعية حلركة املال والأعمال و�إدارتها ،وقد ظهر من خالله
ّ
التطور واالجتهاد يف النوازل
حيث �أظهرها �أ ّمة قادرة على ّ
�سن القوانني وجماراة ّ
يقرره الدين ويق�ضي به العقل وتقت�ضيه
فحررتها من التبعية لغري ما ّ
وعند احلاجةّ ،
احلكمة ،فنلحظ من ا�ستقرائنا للأحاديث النبوية ال�شريفة التي �أوردناها يف الف�صل
�سن الأحكام ال�ضابطة حلركة املال والأعمال
الأول �أنّ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ّ
مبنهجية التدرج التي ّ
غطت الزمان والحظت املكان وظروفه املحيطة ،فبد�أ �صلى اهلل
عليه و�سلم بالتخطيط ،وبا�شر بنف�سه التنفيذ ،وتابع الرقابة ،واعتمد التعليم والن�صح
واملق�صرّ ،ثم �أوقع العقوبة دون �أن يجعل منها
والبيان والتدريب ،وزجر املخالف
ّ
غاية ،بل راد ًعا ،ف�سحب بذلك ورقة ال�سيادة على االقت�صاد من �أيدي اليهود وجعلها
د�ستور عميقٍ يف �أ�صولهٍ ،
ٍ
مرن يف تطبيقه ،له القدرة على
ب�أيدي امل�سلمني ،يف �صورة
التكيف مع الزمان واملكان والتعاي�ش مع خمتلف الظروف والأ�شخا�ص.
ّ
ثان ًيا� :أنّ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مببا�شرته بنف�سه تطبيق الأحكام التي �س ّنها
مثاليا غري قابل للتطبيق ،بل جعلها
تنظريا ً
�أثبت قابليتها للتطبيق يف الواقع ،فلم يرتكها ً
اً
تطبيقيا مرنًا قابلاً للمتابعة ،والت�أ�سي ب�أحكامه ،وحماكاة �أ�س�سه ،واتباع �سننه،
مثال
ًّ
وتقليد خططه وتطويرها ،رغم �سذاجة الأدوات وب�ساطة العالقات يف حينه ،ف�أقام
احلجة على َم ْن بعده �إىل يوم الدين.
بذلك ّ
أي�ضا :ازدهار التجارة وال�صناعة والزراعة و�سائر الأعمال،
ثال ًثا :ومن املردودات � ً
وانتقالها من �أربابها من اليهود �إىل �أيدي امل�سلمني يف فرتة وجيزة ،ف�ضلاً عن ك�سره
عليه ال�صالة وال�سالم احلاجز النف�سي الذي كان بني بع�ض املهن وما ا�ستقر يف نفو�س
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بدونية واحتقار ،فجعل من امتهانها
العرب الذين كانوا ي�أنفونها وينظرون �إىل �أربابها ّ
وممار�ستها دي ًنا ي�ؤجر امل�سلم عليه وعلى حت�صيل رزقه من خالله.
أ�س�س ملنهجه املبارك يف
رابعا :قطع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مبا �أر�ساه من � ٍ
ً
ور�سخ �أ�س�س الرقابة الذاتية بدوام
نفو�س امل�سلمني �أ�سباب الف�ساد املايل والإداريّ ،
إلهية ،وقننّ العقاب ،وفر�ض منهجيته ال�شريفة برتتيب فريد،
ا�ستح�ضار الرقابة ال ّ
و�شجع املجتهد ،و�أثنى على املُجيد
فع ّلم اجلاهل ،وزجر املتهاون ،وعاقب املتماديّ ،
واملح�سن واملتقن ،فانتظم بذلك نظا ٌم جمع بني التنظري والت�أ�صيل والتطبيق مبنهجية
مق ّننة ّ
فذة ،ت�سو�س الواقع املايل مبقت�ضى �أحكام الدين ومبادئه ،وتفر�ض التوازن بني
جميع مفرداته ،وتق�ضي بالعدل بني كل �شخو�صه.
النبوية ال�شريفة جعلت ملراتب الإنفاق �ضوابط ومقررات
ال�س ّنة
ً
ّ
خام�سا� :أن ّ
و�أحكاما ،فجعلت للإنفاق اال�ستهالكي �ضابط االقت�صاد واالعتدال ،ونحت بالإنفاق
الإنتاجي منحى الت�شجيع والرتغيب والدعم املادي واملعنوي ،و� ّأقرت للإنفاق اخلريي
حكم الندب واال�ستحباب.

املطلب الثاين :املردودات املعنوية للمنهج النبوي يف �إدارة املال
والأعمال.
لقد بقيت ال�شريعة الغراء دائما مميزة بقدرتها على �إيجاد التوازن بني الروح
واملادة ،فان�سحبت �آثارها على كل مفا�صل احلياة ،فبات الفرد واملجتمع على �سبيل
الق�صد واالعتدال يف طلب حاجاته املادية واملعنوية يف تكامل يحقق �إن�سانية املخلوق
كرمه اهلل على �سائر خملوقاته ،وذلك وفق منهج قوله تعاىل :ﭽﯨ ﯩ ﯪ
الذي ّ

ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ (الق�ص�ص.)٧٧ :

وكذا ال�سنة النبوية ال�شريفة باعتبارها امل�صدر الثاين لأحكام الدين ،فلم تُغفل
اجلانب املعنوي عند �إر�ساء �أحكامها وتطبيقها يف الواقع ،فظهرت مردوداتها يف
تركيزها على اجلانب الروحي والقيمي والغيبي يف ربط فريد بني كل الت�صرفات املالية
ك�سبا و�إنفا ًقا  -وتلك املبادئ والقيم ،ومن ذلك:
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�	-1أنّها مل ترتك �أمر املال والتجارة و�إدارة االقت�صاد عب ًثا للطامعني و�أرباب ال�شره� ،أو
الأقوياء والأغنياء و�أرباب ال�سلطة ،بل د�أبت على تهذيب النف�س الإن�سانية بقطع
�أ�سباب الطمع وال�شره والف�ساد بقواطع العقيدة وال�شريعة والأخالق ،فناطت
الك�سب والإنفاق ب�أمر عقدي ،حيث �أن�ش�أت ال�سنة النبوية املطهرة يف الأفراد
جهاز رقابة ذاتيا ،ليكون عينًا يقظة ترقب الت�صرفات املالية ك�س ًبا و�إنفا ًقا ،فجعلت
من ممار�سة الت�ص ّرف يف املال والأعمال واالن�ضباط بالأحكام ال�شرعية اخلا�صة
بكل منها دينًا و�أم ًرا تعبديًا مهتديًا بعقيدة را�سخة ،ت�صدع يف �ضمري امل�سلم ب�أنّه
منك�شف يف كل ت�صرف يت�ص ّرفه على من يعلم ال�سر و�أخفى.
 -2جعلت ال�سنة النبوية ال�شريفة مبنهجيتها امل�ؤ�س�سة على الأ�صول من الك�سب
وحت�صيل الرزق احلالل ،والإنفاق يف وجوه ال ّرب و�سبل املعروف ،ومعاملة النا�س
باحل�سنى ،و�إدارتهم ب�ضوابط العدل والف�ضل �أم ًرا تعبد ًّيا يجازى عليه العبد يف
الدنيا بالربكة وم�ضاعفة الرزق ،ويف الآخرة �أج ًرا وغفرانًا وجنة نعيم.
�	-3أظهر املنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال مبا �أر�ساه من �أ�س�س عقدية وتعبد ّية
و�أخالقية �صورة املجتمع الإ�سالمي املتعا�ضد املرتاحم الآمن املطمئن ،حيث
قيمي يتجاوز حدود حت�صيل املال بفح�ش
ربط الت�صرفات املالية والإدارية ب�أمر ّ
�أو بق�صد حت�صيل الغاية ب� ّأي و�سيلة واالعتيا�ش على دماء الفقراء واملحتاجني،
فر�سم املجتمع املدين �صورة املجتمع كج�سد واحد متما�سك ،يعمل يف الدنيا
متح�س ً�سا الرقابة الإلهية على كل احلركات
ب�إتقان ،ويبني للآخرة ،م�ستح�ض ًرا الن ّية ّ
وال�سكنات ،فارت�سم الأثر املعنوي العام املتمثل بال�سكينة والطم�أنينة واحلب
والت�آخي على �سائر �أجواء املدينة النبوية وبني جميع �أفرادها.

املبحث الثاين :مناذج تطبيقية من ثمار املنهج النبوي يف �إدارة املال
والأعمال.

لقد ظهرت ثمار املنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال ونتائج الرتبية "االقت�صادية"
النبوية ال�شريفة �سري ًعا على ال�صحابة الكرام ،فعملوا يف التجارة والإدارة ،وبرعوا
مر الدهر ،وكان نتاج جناحهم فيها �أن
بهما حتى ذاع �صيت بع�ضهم يف الآفاق على ّ
�سخروا �أرباحهم و�إمكانياتهم يف خدمة العباد ،ويف الدعوة �إىل اهلل تعاىل ون�شر دينه،
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و�س�أكتفي ب�إيراد �أمنوذجني باخت�صار �شديد؛ لأثبت من خاللهما �أثر املنهج النبوي يف
الت�صرف يف ما وقع حتت �أيديهم من املال
تربية ال�صحابة الكرام ،و�إظهار منهجهم يف
ّ
و�إدارتهم للأعمال ،وذلك يف مطلبني:

املطلب الأول :عمر بن اخلطاب  ،فقد كان ميار�س التجارة والبيع وال�شراء
يف �أ�سواق املدينة ،حتى كان يقول عن نف�سه لكرثة ترداده على الأ�سواق�( :ألهاين
ال�صفق بالأ�سواق ،يعني اخلروج �إىل التجارة)((( ،ولكنه وعندما ندبهم النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم هو و�أ�صحابه لل�صدقة واجلهاد بالنف�س واملال يف �سبيل اهلل (جاء بن�صف
ماله حتى دفعه �إىل النبي ،فقال له النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :ما خلفت وراءك لأهلك
يا عمر؟ قال :خلفت لهم ن�صف مايل)(((.
يعف عن العطاء ،ويدفع به �إىل من هو �أحوج �إليه منه ،وكان
وكان ر�ضي اهلل عنه ُّ
يقول يف ذلك( :كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يعطيني املال ،ف�أقول� :أعطه من هو
�أفقر �إليه مني ،و�إنه �أعطاين مر ًة اً
مال ،فقلت له� :أعطه من هو �أحوج �إليه مني ،فقال :ما
�آتاك اهلل عز وجل من هذا املال من غري م�س�ألة وال �إ�شراف ،فخذه ،فتموله �أو ت�صدق
به ،وما ال فال تتبعه نف�سك)(((.
وملا تولىّ اخلالفة و�آلت �إليه �إمارة امل�ؤمنني� ،أدار الأمور ب�سيا�سة فريدة وحنكة
ّ
فذة ،ف�أن�ش�أ دواويني املال والعطاءات ،والدواويني حينها �أ�شبه بالوزارت والإدارات
بالتجار ،و�أ�صدر
العامة ،وراقب بنف�سه البيوع والتجارات ،فغ�شي الأ�سواق ،واجتمع ّ
وع�س البيوت والطرقات ،واجتهد
الأحكام الالزمة ،و�أن�ش�أ �أنظمة الرقابة لتطبيقهاّ ،
يف خدمة الرعية يف الليل والنهار ،وتابع �أمورهم وفق املنهج النبوي ال�شريف وبنى
املالية والإدارية واكتفى لنف�سه ب�شظف العي�ش وخ�شونة
على �أ�س�سه الطاهرة �سيا�ساته ّ
بحق من �أجنب خريجي مدر�سة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،ونذكر من
احلياة ،فكان ّ
(((
الواقعية الهائلة ،ما �سنخت�صره يف الأعمال التالية :
�إجنازاته
ّ
-1
-2
-3
-4

�سبق تخريجه ،البخاري يف �صحيحه ،عن �أبي مو�سى الأ�شعري ،رقم.2062 /
عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري ،بدر الدين العيني� ،أبو حممد ،حممود بن �أحمد بن مو�سى بن �أحمد بن ح�سني
الغيتابي احلنفي( ،املتوفى855 :هـ) ،باب �صدقة ال�سر ،ج.285/8
رواه م�سلم يف �صحيحه ،عن ابن عمر ،رقم.1045/
رواه م�سلم يف �صحيحه ،عن ابن عمر ،رقم.1045/
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�أ�	-أن�ش�أ الدواوين (الوزارات) وهو� أول من َد ّونها ،فكان ديوان (اجلند)،
وديوان (اخلزانة) ،وديوان العطاء ،وهو �أ�شبه ما يكون مبا ي�س ّمى اليوم( :الت�أمينات
االجتماعية).
ب�	-أوىل عمر اهتما ًما كب ًريا للزراعة وتطويرها ،فا�ست�صلح الأرا�ضي ،و�أ�صدر
بهذا ال�ش�أن حك ًما عا ًّما :ب� ّأن من ي�صلح الأرا�ضي البور �أينما وجدت يف جميع
�أنحاء الدولة ،ف� ّإن ملكيتها ت�ؤول له ،و�إذا مل ي�صلحها يف غ�ضون ثالث �سنوات
ت�سرت ُّد منه.
ج -بنى عمر خالل هذه احل�ضارة مئات املدن ،ما يزال كثري منها موجو ًدا حتى
الآن (كالكوفة) ،وقد بد�أ هذا االجتاه احل�ضاري حني قدمت �إليه الوفود بعد
فتح جلوالء وحلوان ،فلم تعجبه هيئاتهم و�أج�سامهم ب�سبب ما ظهر عليها من
ال�شحوب واملر�ض لوخامة مدنهم ،ف�أمرهم ببناء املدن وفق معايري وحمددات
معينة.
تاجرا فحلاً تُعرف قافلة جتارته من
املطلب الثاين :عثمان بن عفان  :كان ً
البز ،فلما
�ضخامتها ،هاجر وقد حمل مواهبه القر�شية يف التجارة ،وكان يتاجر يف ّ
�شح املال
�أراد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم جتهيز جي�ش الع�سرة يف غزوة تبوك وقد ّ
يف يده ال�شريفة ،جاء عثمان ر�ضي اهلل عنه �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ب�ألف دينار
�ضر
فنرثها يف حجره ...فكان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يقلبها يف حجره ويقول :ما ّ
عثمان ما عمل بعد اليوم مرتني(((.
ولعظيم ف�ضله ّبوب البخاري رحمه اهلل يف باب مناقبه ،فقال :وقال النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم :من يحفر بئر رومة فله اجلنة ،فحفرها عثمان ،وقال :من يج ّهز جي�ش
الع�سرة فله اجلنة ،فجهزه عثمان ،وذكر احلديث�( :أن عثمان ر�ضي اهلل عنه حني
ُحو�صر �أ�شرف عليهم وقال� :أن�شدكم اهلل وال �أن�شد �إال �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �أل�ستم تعلمون �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال :من حفر رومة فله اجلنة،
فحفرتها؟ �أل�ستم تعلمون �أنه قال :من يجهز جي�ش الع�سرة فله اجلنة ،فجهزتهم؟ قال:
 -1رواه الرتمذي يف جامعه ،عن عبد الرحمن بن �سمرة ،رقم ،3701/وقال :هذا حديث ح�سن غريب من هذا الوجه.
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ف�صدقوه مبا قال)(((.

اخلامتة :وفيها � .... :اًأول :نتائج البحث :وميكن اخت�صارها مبا يلي من نقاط:
ّ �	-1أن املا َل ُ
مال اهلل تعاىل ،و� ّأن اهلل هو املالك احلقيقي ّ
لكل �شيء ،و� ّإن الإن�سان خليفة
اهلل يف �أر�ضه ،م�ستعمر فيها ،م�ؤمتن على ما ّ
مكنه اهلل تعاىل فيها ،و� ّأن املال و�سيلة
م�سخّ رة خلدمة الإن�سان ،و�أن ما بني يديه عارية م�سرتدة ،و�أنّه منظور مرقوب
م�س�ؤول حما�سب عن ت�صرفه فيه ك�س ًبا و�إنفا ًقا.
حق له �أنْ
ّ �	-2أن من ثبت له امللك احلقيقي للكون وما فيه بالدليل ،وهو اهلل �سبحانهَّ ،
ك�س ًبا و�إنفا ًقاً � ،
أخذا ومن ًعا ،ووجب
ي�ضع �أحكام الت�صرف واحلركة يف ملكهْ ،
على العبد االمتثال والتطبيق لأحكام اهلل تعاىل وت�شريعاته يف الت�ص ّرف مبلكه دون
اعرتا�ض� ،أو خمالفة� ،أو احتيال� ،أو جدال.
منهجا يف �إدارة املال والأعمال ،و�أنه قد بناه
للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ً
ّ �	-3أن ّ
على �أ�س�س �أربعة :الأ�سا�س العقدي ،والأ�سا�س التعبدي ،والأ�سا�س الأخالقي،
والأ�سا�س التطبيقي ،و� ّأن كل واحد من تلك الأ�س�س منبثق من �أحد مفردات
الدين :عقيد ًة و�شريع ًة و�سلو ًكا.
�	-4أن التطبيق احلقيقي للمنهج النبوي يف �إدارة املال له �آثاره وثماره الطيبة يف
الواقع ،و�إنه لب�ساطته وموافقته للفطرة ،واعتباره للواقع قابل للتطوير �ضمن
املبادئ العامة لل�شريعة ،ما يعني قابليته للتطبيق يف ّ
كل مكان وزمان ،مهما تعقدت
العالقات املالية وت�ش ّعبت طرقها وتعددت و�سائلها.
احل�ض النبوي ال�شريف على العمل والبناء والعطاء والك�سب والتجارة
ّ �	-5أن ّ
والزراعة واالجتهاد يف التخطيط والتنظيم وال�صرامة يف الراقبة ،ال يتنافى
مع امل�سلك النبوي يف التزهيد باملال والدنيا وزينتها ،و�إمنا �أراد به – كما يظهر
حب الدنيا ومالها الذي �س ّماه :حطا ًما من القلوب وجعله يف
للباحث – �إخراج ّ
الأيدي دون تع ّلق قلبي به ،وت�سخريه يف خدمة دين اهلل والدعوة �إليه ،و�إنفاقه يف
�سبيله ،والو�صول ب�سببه �إىل اجلنة دار املقام.
 -1رواه البخاري يف �صحيحه ،عن عثمان بن عفان ،رقم.2778/
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ّ �	-6أن الأمة تعي�ش �أزمة تطبيق وانهزام نف�سي �أمام احل�ضارات الوافدة ،و�إال فمورثها
الفقهي هائل ،ور�صيدها احل�ضاري عظيم ،وهما قادران لي�س ّ
حل م�شاكل الأمة
الإ�سالمية املالية واالقت�صادية وح�سب ،و�إمنا قادران على �إيجاد حلول للعامل
ب�أ�سره و�إخراجه من �ضيقه وا�ستبداده وعبوديته وا�ستغالله ،و�إ�سكان لهاثه وراء
املادة والنفوذ ،والدليلّ �:أن كث ًريا من االقت�صادات العاملية بد�أت مب�شروع "�أ�سلمة
االقت�صاد" وت�صفري ن�سبة الفائدة.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ثان ًيا :التو�صيات

1العودة لدرا�سة ال�س ّنة النبو ّية درا�سة مت�أن ّية ،واالطالع بعمق على تفا�صيلها
الن�ص
الدقيقة ،وربطها بالن�صو�ص ال�شرعية :كتابًا و�س ّن ًة ،وتل ّم�س العالقة بني ّ
والتطبيق ،وو�ضع �آليات تنزيلها على الواقع.
2درا�سة اجلانب االقت�صادي ب�شقّيه الإداري واملايل وكل ما يتعلق بهما يف ن�صو�ص
وتطبيقات ال�شريعة الإ�سالمية درا�سة مت�أنية منبثقة من الثوابت العقدية والتعبدية
والأخالقية للأمة.
3درا�سة املنهج النبوي يف �إدارة املال والأعمال ،وت�أ�صيله ب�شكل علمي ،و�إدراجه
يف املناهج الدرا�سية والتخ�ص�صات االقت�صادية يف املدار�س واجلامعات.
4تطهري التعامالت املالية الإ�سالمية ممّا �شابها من الت�صرفات التي ال يق ّرها ال�شارع
احلكيم ،وتقنينها بالقوانني ال�شرعية الالزمة ،و�إخراجها مبا يوافق روح الع�صر
دون اخلروج على الثوابت واملبادئ العامة.
5العمل على و�ضع نظام رقابة �صارم ير�صد �إدارة املال والأعمال يف القطاعني
و�سن الأحكام ال�صارمة الالزمة لقطع الف�ساد الإداري واملايل
اخلا�ص والعامّ ،
فيهما ودعم الإ�صالح بكامل الإمكانيات.
6عمل دورات وعظية وتذكري دوري للتجار ومن يتوىل �إدارة املال والأعمال يف
كل القطاعات.
7عمل دورات تدريبية �شرعية للخريجني اجلدد يف املجال االقت�صادي ،وملن ينتوي
العمل يف اجلانب املايل والإداري اخلا�ص �أو العام قبل �إقحامهم يف �سوق العمل.
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ثال ًثا :الفهار�س:

1 .1فهر�س امل�صادر واملراجع .
2 .2فهر�س املحتويات .

فهر�س امل�صادر واملراجع بالرتتيب الهجائي

 -1الإدارة يف ع�صر الر�سول �ص ّلى اهلل عليه و�سلم ،درا�سة تاريخية يف النظم الإدارية
يف الدولة الإ�سالمية الأوىل ،الكرمي ،حافظ �أحمد عجاج الكرمي ،ط،1
القاهرة ،دار ال�سالم للطباعة والن�شر والتوزيع والرتجمة1427 ،هـ.
 -2الأدب املفرد اجلامع للآداب النبوية ،البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل البخاري،
(املتوفى256 :هـ) ،حتقيق وتخريج :حممد �إليا�س الباره بنكوي ،ط ،1الإمارات
العربية املتحدة ،املركز العربي للكتاب2004 ،م.
 -3البحر املحيط يف �أ�صول الفقه ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن بهادر الزرك�شي
(املتوفى 794 :هـ) ،املحقق :حممد حممد تامر ،ط ،1بريوت ،لبنان ،دار الكتب
العلمية2000 ،م.
 -4حترير �ألفاظ التنبيه ،النووي� ،أبو زكريا حميي الدين يحيى بن �شرف النووي
(املتوفى676 :هـ) ،حتقيق :عبد الغني الدقر ،ط ،1دم�شق ،دار القلم للن�شر،
1408هـ.
 -5الرتاتيب الإدارية والعماالت وال�صناعات واملتاجر واحلالة العلمية التي كانت
على عهد ت�أ�سي�س املدنية الإ�سالمية يف املدينة املنورة ،الكتاين ،حممد عبد
احلي بن عبد الكبري بن حممد احل�سني الإدري�سي ،املعروف بعبد احلي الكتاين
ّ
(املتوفى1382:هـ) ،حتقيق :عبد اهلل اخلالدي ،ط ،2بريوت ،دار الأرقم( ،بدون
تاريخ).
 -6ترتيب القامو�س املحيط على طريقة امل�صباح املنري و�أ�سا�س البالغة ،الزاوي ،الطاهر
�أحمد الزاوي( ،بدون رقم طبعة) ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية1979 ،م.
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 -7الرتغيب والرتهيب من احلديث ال�شريف ،عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد
اهلل ،زكي الدين املنذري (املتوفى656 :هـ) ،حتقيق� :إبراهيم �شم�س الدين ،ط،1
بريوت ،دار الكتب العلمية1417 ،هـ.
 -8التلخي�ص احلبري يف تخريج �أحاديث الرافعي الكبري� ،أبو الف�ضل �أحمد بن علي
بن حممد بن �أحمد بن حجر الع�سقالين (املتوفى 852 :هـ) ،ط ،1بريوت ،دار
الكتب العلمية1989 ،م.
 -9اجلامع املخت�صر من ال�سنن عن ر�سول اهلل ومعرفة ال�صحيح واملعلول وما عليه
العمل ،الرتمذي� :أبو عي�سى حممد بن عي�سى بن �سورة بن مو�سى الرتمذي،
(املتوفى279 :هـ) ،ط ،1الريا�ض ،ال�سعود ّية ،دار ال�سالم للن�شر والتوزيع،
1999م.
� -10سنن ابن ماجه� ،أبي عبد اهلل حممد بن يزيد الربعي ،ابن ماجه القزويني،
(املتوفى273:هـ)� ،إ�شراف� :صالح بن عبد العزيز بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ،ط ،1الريا�ض ،ال�سعودية ،دار ال�سالم للن�شر1999 ،م.
� -11سنن �أبي داود� ،أبو داود� ،سليمان بن الأ�شعث بن �إ�سحاق الأزدي ال�سج�ستاين،
(املتوفى 275هـ)� ،إ�شراف ومراجعة� :صالح بن عبد العزيز بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ ،ط ،1الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية ،دار ال�سالم للن�شر والتوزيع،
1999م.
 -12ال�سنن الكربى ،البيهقي� ،أبي بكر �أحمد بن احل�سني بن علي البيهقي( ،املتوفى:
485هـ) ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا( ،بدون رقم طبعة) ،بريوت ،دار الكتب
العلمية1999 ،م.
 -13ال�سرية النبوية�( :سرية ابن ه�شام) ،ابن ه�شام� ،أبو حممد عبد امللك بن ه�شام بن
�أيوب احلمريي( ،املتوفى218 :هـ) ،حتقيق� :أحمد �شم�س الدين ،الطبعة الأخرية
(بدون رقم) ،بريوت ،دار ومكتبة الهالل2004 ،م.
� -14شرح حدود ابن عرفة( ،لهداية الكافية ال�شافية لبيان حقائق الإمام ابن
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عرفة الوافية)� ،أبو عبد اهلل حممد الأن�صاري الر�صاع التون�سي املالكي،
(املتوفى894:هـ) ،ط ،1بريوت ،املكتبة العلمية1350 ،هـ.

� -15شرح ال�سنة ،البغوي ،احل�سني بن م�سعود البغوي ،حتقيق� :شعيب الأرنا�ؤوط -
حممد زهري ال�شاوي�ش ،ط ،2بريوت ،املكتب الإ�سالمي1983 ،م.
�-16شعب الإميان� ،أحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى ا ُخل ْ�س َر ْوجِ ردي اخلرا�ساين� ،أبو
بكر البيهقي (املتوفى458:هـ) ،حققه وراجع ن�صو�صه وخرج �أحاديثه :عبد العلي
عبد احلميد حامد� ،أ�شرف على حتقيقه وتخريج �أحاديثه :خمتار �أحمد الندوي،
�صاحب الدار ال�سلفية ببومباي – الهند ،مكتبة الر�شد للن�شر والتوزيع ،ط،1
الريا�ض2003 ،م.
� -17صحيح البخاري ،البخاري� ،أبي عبد اهلل ،حممد بن �إ�سماعيل بن بردزبه البخاري
اجلعفي ،املتوفى256( :هـ) ،ط ،2الريا�ض ،ال�سعودية ،دار ال�سالم للن�شر،
2000م.
� -18صحيح م�سلم ،م�سلم� ،أبي احل�سني م�سلم بن احلجاج بن ورد بن كو�شاذ
الق�شريي الني�سابوري ،املتوفى �ســـنة261( :هـ) ،ط ،2الريا�ض ،ال�سعودية ،دار
ال�سالم للن�شر2000 ،م.
 -19عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري ،بدر الدين العيني� ،أبو حممد ،حممود
بن �أحمد بن مو�سى بن �أحمد بن ح�سني الغيتابي احلنفي( ،املتوفى855 :هـ)،
بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي( ،بدون رقم طبعة �أو تاريخ).
 -20فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،ابن حجر� ،أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن
حممد بن �أحمد بن حجر الع�سقالين (املتوفى852:هـ) ،حتقيق :عبد العزيز بن
عبد اهلل بن باز ،وحمب الدين اخلطيب ،رقم كتبه و�أبوابه و�أحاديثه وذكر �أطرافها:
حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،بريوت ،دار الفكر ( م�صور عن الطبعة ال�سلفية ) ،بدون
تاريخ.
 -21فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،ابن رجب احلنبلي ،زين الدين عبد الرحمن
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بن �أحمد بن رجب بن احل�سن ال�سالمي( ،املتوفى795:هـ) ،حتقيق :حممود
�شعبان عبد املق�صود ،جمدي عبد اخلالق ال�شافعي ،و�آخرين ،ط ،1املدينة
املنورة ،اململكة ال�سعودية ،مكتبة الغرباء الأثرية1996 ،م.
 -22الفروق� ،أو� :أنوار الربوق يف �أنواء الفروق (مع الهوام�ش )� ،أبو العبا�س �أحمد
بن �إدري�س ال�صنهاجي القرايف( ،املتوفى684 :هـ) ،حتقيق :خليل املن�صور،
بريوت ،دار الكتب العلمية1998 ،م( ،بدون رقم طبعة �أو تاريخ).
 -23ل�سان العرب ،ابن منظور ،حممد بن مكرم بن علي� ،أبو الف�ضل جمال الدين
بن منظور الأن�صاري الرويفعي الإفريقي( ،املتوفى711 :هـ) ،ط ،2بريوت ،دار
�إحياء الرتاث العربي1992 ،م.
 -24جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،للحافظ نور الدين علي بن �أبي بكر الهيثمي
(املتوفى  ،)807حترير احلافظني اجلليلني :العراقي وابن حجر ،بريوت ،دار
الفكر( ،بدون رقم طبعة)1992 ،م.
 -25امل�ستدرك على ال�صحيحني ،احلاكم� ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن حممد
حمدويه بن نعيم بن احلكم ال�ض ّبي الطهماين الني�سابوري (املتوفى405 :هـ)،
حتقيق :م�صطفى عبد القادر عطا ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1990 ،م.
 -26معجم لغة الفقهاء ،قلعجي ،حممد روا�س قلعجي – قنيبي ،حامد �صادق قنيبي،
ط ،2عمان ،الأردن ،دار النفائ�س للطباعة والن�شر1988 ،م.
 -27املنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن احلجاج ،النووي� ،أبو زكريا يحيى بن �شرف بن
مري النووي ،ط ،2بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي1392 ،هـ.
 -28املوط�أ ،مالك بن �أن�س بن مالك بن عامر الأ�صبحي (املتوفى179 :هـ) ،حتقيق:
حممد م�صطفى الأعظمي ،ط� ،1أبو ظبي ،الإمارات ،م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل
نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية2004 ،م.
 -29نور اليقني يف �سرية �سيد املر�سلني ،اخل�ضري ،حممد بن ال�شيخ عفيفي الباجوري،
املعروف باخل�ضري ،ط ،5بريوت ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،بدون تاريخ.
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 -30النهاية يف غريب احلديث والأثر ،ابن الأثري� ،أبو ال�سعادات املبارك بن حممد
اجلزري ،حتقيق  :طاهر �أحمد الزاوي ،حممود حممد الطناحي( ،بدون رقم
طبعة) ،بريوت ،املكتبة العلمية1979 ،م.
� -31إجنازات عمر بن اخلطاب احل�ضارية ،العبدة ،حممد العبدة ،تاريخ الن�شر:
1432/1/20هـ ،موقع امل�سلم الرتبوي ( .موقع �إليكرتوين.)almoslim.net :

198

قواعد التدبري املايل يف ال�سنة النبوية ت�أ�صيال وتنزيال
الدكتور عبد اهلل عبد املومن(اململكة املغربية)
كلية العلوم ال�شرعية  /جامعة القرويني
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تقدمي
احلمد هلل رب العاملني ،امللك احلق املبني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني،
�سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
�أما بعد،
فب�إجمال النظر �إىل مقا�صد الإدارة املالية يف ال�سنة النبوية ،بدءا با�ستقراء
يتنخل
ت�صرفات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ثم تف ُّقها يف ن�صو�ص الت�شريع املايلّ ،
بجالء ما تن�ضبط به �أ�صول وقواعد للتدبري املايل ،وهو جدير بالتتبع واال�ستقراء ملا متليه
حاجة الأمة ــ يف واقع الإقبال على املادة ،والإدبار عن جوهر القيم،ــــ من اال�ستمداد
من قيم الر�شد ،يف �ضوء هاديات منهجية م�ستنبطة من معدن الهدي النبوي.
والبحث يف ا�ستجماع قواعد التدبري املايل ت�أ�صيال وتقعيدا ،له �أبعد الأثر يف
�صياغة �ضوابط املنظومة املالية والت�شريع االقت�صادي يف املجتمع النبوي ،بل املح�صول
�أن منهج التقعيد خرز جامع حلقائق الت�صرفات ،ومداركها و�آثارها ،ثم فقه هذا الباب
كما يحتاج �إىل الن�صو�ص اجلزئية املع�صومة من القر�آن وال�سنة ،فهو يحتاج �إىل معرفة
املقا�صد ال�شرعية املتعلقة باملال ،ومن ثم وجب املزج بني النريين ،وهو ما تبتغيه
الدرا�سة من خالل م�سلكني:
الأول :ا�ستنباط �أ�صول كلية للتدبري املايل يف ال�سنة النبوية ،ا�ستح�ضارا ملا يقت�ضيه
منهج فقهها من التفريق يف تدبري املعامالت املالية ،بني املال من جهة ،وثمرات املنافع
والأعمال الآيلة �إليه من جهة �أخرى.
الثاين :ا�ستقراء قواعد منتزعة �أو م�ستنبطة من ن�صو�ص ال�سنة يف الت�شريع املايل،
تلم مبقا�صد تدبريه و�إدارته من رعاية امل�صلحة وحفظ مال الفرد واجلماعة من
ثم قواعد ّ
جهة الوجود� ،أو �سد ذرائع الف�ساد املايل وحفظ هذا املق�صد من جهة العدم ،وعليه
انبناء التدبري املايل يف ال�سنة النبوية على �أربعة �أ�صول ،جماعها العدل ،بو�صفه �أ�سا�س
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الت�صرفات ،وال�صحة واليقني حلفظ احلقوق وجناعة التداول ،والبذل ل�صدقه على
منزع الأخالقية يف املعامالت والت�صرفات وخا�صة يف الأموال ،ثم الر�شد بو�صفه �أ�س
الت�صرف وبابة العدل واليقني.
ونظرا ملا ا�ستبطنته ال�سنة النبوية من دالء منهجية يف �سداد املعامالت املالية ،فقد
تو�صلت الدرا�سة �إىل تقري قواعد ت�سهم ب�شكل بارز يف جتلية مبادي فقه الأموال يف
الأ�صل الثاين من الت�شريع الإ�سالمي ،ومل حتد عن القواعد الآتية:
القاعدة الأوىل :الأ�صل عدم احل�صر واحلظر
القاعدة الثانية :العربة باملعاين ال باملباين
القاعدة الثالثة :الغرم بالغنم
القاعدة الرابعة :احلمى للربا
ولتكامل احلكم واحلكمة ،والفقه واملقا�صد ،ف�إنه ال غنى عما عنته ن�صو�ص احلديث
ال�شريف يف الت�أ�سي�س لرعاية فقه الواقع ،ورعاية احلال وامل�آل ،يف العناية مب�صالح اخللق
وحفظ مق�صد املال ،وهي ال تخرج عن املقا�صد الآتية:
القاعدة الأوىل :مراعاة ال�ضرورات
القاعدة الثانية :رعاية امل�صالح
القاعدة الثالثة� :سد الذرائع
القاعدة الرابعة� :إبطال احليل
و�إنني �إذ �أخط هذه امل�سالك للم�شاركة بهذه املباحثة املتوا�ضعة يف ندوة احلديث
ال�شريف ،فال �أدعي ال�سبق �إىل ا�ستخال�ص هذه القواعد� ،إذ الدعاوى تفتقر �إىل
الربهان ،لكني �أجزم بعدم اال�ستناد �إىل مرجع �سابق يف املو�ضوع ،ل�سببني اثنني:
�أوالهما ،االعتماد فح�سب ،يف �صياغة البحث وجمع مادته على ن�صو�ص ال�سنة
النبوية من مظانها.
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وثانيهما ،ا�ستخال�ص الأ�صول والقواعد بناء على ا�ستقراء الن�صو�ص احلديثية
ثم تعليلها.
وال �أ ّدعي اال�ستقراء التام ،لكني �آمل مقاربة الأ�صول والقواعد التي وجه بها
الهدي النبوي ال�شريف هذا الباب اخل�ضم من �أبواب معامالت اخللق مبا ي�ضمن لهم
خري املعا�ش واملعاد.
و�إين لأ�س�أل اهلل تعاىل التوفيق وال�سداد للقيمني على ندوة احلديث املباركة،
ملا يحر�صون عليه كل عام ،ومب�ضامني متباينة ،من اال�ستمداد من م�شكاة النبوة� ،أدام
اهلل نوره على �أمة الإ�سالم ،ووفق الكل ملا فيه خري االهتداء واالتباع.
�صوى ومنارات:
ال يحيد مقت�ضى التدبري املايل يف الت�شريع النبوي عن الت�صرف باملال ،ويف
املال� ،أي ما يقت�ضي جماالت الت�صرفات املالية ،ك�سبا و�إدخاال ،ثم توزيعا و�إخراجا� ،أو
معاو�ضة((( و تربعا(((� ،أي بالتذرع �إىل �صحة متلكه ،ومنائه ،وتداوله وتعاو�ضه ثم بذله،
وهذا ال ما يح�سن القيام به دون تقعيد وتق�صيد هذا التدبري.
1ـ ويح�سن هنا الوقوف عند �ضابطة مو�ضوعية تقرب املن�شود� ،إ�ضافة ولقبا:
�أما معنى املال يف الل�سان ،فقد ورد عند ابن فار�س :مال الرجل ومتول :اتخذ
(((
ماال .ومال ميال :كرث ماله.
واملال عند العرب ي�شمل كل ما يرغب النا�س يف اقتنائه وامتالكه من الأ�شياء،
وورد يف القامو�س�" :أن املال ما ملكته من جميع الأ�شياء"(((.
و�ضبطه ابن عبد الرب بقول جامع" :العلم حميط والل�سان �شاهد يف �أن ما تمُ ّلك
-1
-2
-3
-4

وقد عرب الفقهاء عن ذلك مببادلة املال باملال متليكا ومت ّلكا .انظر ،املغني البن قدامة.3/4 :
واملراد منها لغة :فعل ال�شيء ال على جهة اللزوم والإيجاب ،و�إمنا لق�صد القربة والإح�سان .وا�صطالحا :كل ما يلزم به
الإن�سان نف�سه من الإح�سان دون عو�ض �أو مقابل .انظر� ،أ�صول التربعات يف الفقه املالكي .د عبد اهلل عبد املومن .بحث
مرقون.
معجم مقايي�س اللغة285 /5 :
القامو�س املحيط1368 /1 :
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ومتول ي�سمى ماال"(((.
ّ

فكل ما يحوزه النا�س بالفعل� ،سواء �أكان عينا �أم منفعة ،في�صدق عليه و�صف
"خ ْذ ُه
املال ،و�أ�صله قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لعمر حني امتنع عن �أخذ العطاءُ :
أنت َغيرْ ُ ُم ٍ
ت�ص َّدق ب ِه ،ما َج َ
ائل فخُ ذ ُه ،و َما َال،
�شرف وال َ�س ٍ
اءك ِم ْن َهذا امل َ ِال و� َ
مت ََّول ُه� ،أو َ
(((
ومتوله �أي اجعله لك ماال.
ف َال تُ ْتب ِْع ُه نَف َْ�س َك" ّ .
�أما �أ�صل مادة التدبري ،الدال والباء والراء ،قال ابن فار�س" :و�أ�صل هذا الباب
�أن ج ّله يف قيا�س واحد ،وهو �آخر ال�شيء ،وخلفه خالف قبله".
وعليه ،فالتدبري�" :أن يدبر الإن�سان �أمره ،وذلك �أنه ينظر �إىل ما ت�صري عاقبته
و�آخره ،وهو دبره"(((.
ومن ثم �أطلق التدبري على �إجراء الأمور على علم العواقب ،وقيل النظر يف
العواقب مبعرفة اخلري .والتدبري :الت�صرف ،حتى عرف املعتوه بفا�سد التدبري لقلة فهمه
واختالط كالمه(((.
وي�ؤالف التدبري :النظر والقيام((( .كما �أن من معانيه �أي�ضا العد واحل�ساب واحل�سبة
واحل�سابة ،فيقال" :فالن ح�سن احل�سبة� ،أي :ح�سن التدبري"((( .ويتوافق �أي�ضا ومعنى
الر�شد يف ح�سن الت�صرف ،وعدم الت�سرع واجلهل بالأمر(((.
2ـ يخل�ص بناء على �سعة مفهوم املال� ،أنْ من بني لوازمه ح�سن التدبري ،ا�ستمدادا
من مق�صد اال�ستخالف ابتداء ،ثم ملا اقرتن به يف ن�صو�ص ال�سنة من معان وا�ستعماالت
متعددة ،ال تخرج عن رعاية امل�صلحة يف تك�سبه وتداوله والتعاو�ض به ،مع ا�ستح�ضار
املعاين الروحية ،واملباين القيمية ،بج�س الوازع ،وتوجيه الت�سديد فيه �إىل احلافز
الأخروي ،بو�صفه من �أخ�ص ما ي�س�أل عنه العبد يوم القيامة حلديث �أبي برزة الأ�سلمي
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

التمهيد6 /2 :
و�أ�صل احلديث متفق عليه رواه البخاري ،)1473( ،وم�سلم ،)1045( ،واللفظ للبيهقي يف الكربى.)2358( ،
معجم مقايي�س اللغة البن فار�س324 /2 :
انظر ،التعريفات للجرجاين182 /1 ،108/1 ،76 /1 :
انظر ،املحكم واملحيط الأعظم ،208 /3:واملخ�ص�ص ،كالهما البن �سيدة253 /1 :
انظر ،القامو�س املحيط95 /1 :
انظر ،التعريفات365 /1 :
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مرفوعاَ " :ال ُ
تزول قَد َما َع ْب ٍد َح َّتى يُ ْ�س�أَ َل َع ْن �أَ ْربَ ٍع ،ومنهاَ :ع ْن َما ِله ِم ْن �أَ ْي َن اك َت َ�سب ُه،
الدنيَا
وفيما �أَ ْنف َق ُه...احلديث"(((  ،وبا�شرتاط احللّ يف جمعه وحت�صيله حلديث�" :إٍنَّ ُّ
َ
(((
َ
اك ِ
الذي يُ َب ُ
اب ِم ْن َها �شَ ْيئاً ِم ْن ِح ّله ف ََذ َ
ارك لَ ُه ِفي ِه...احلديث" ،
ُح ْل َو ٌة َخ ِ�ضر ٌة ف ََم ْن �أ َ�ص َ
البن �آ َد َم َواديَ ِان ِم ْن
بحبه حلديث":لَ ْو كَانَ ِ
وبالتنبيه �إىل ولَع و ولَه الفطرة الب�شرية ّ
َم ٍال الب َت َغى � ْإليه َِما ثَالثا...احلديث"((( ،وب�إظهار وجه النعمة فيه حلديثَ " :م ْن كَانَ لَ ُه
َم ٌ
ال فليرُ َ َع َلي ِه �أَث َُره"((( ،وبالإمياء �إىل �شرف مق�صده حلديثَ " :م ْن ُق ِتل ُدونَ َما ِل ِه َف ُه َو
يب
�شَ هِي ٌد"((( ،وباحلث على تعظيم حرمته حلديثَ " :ال يَ ِحلُّ َم ُال ْامري ٍء ُم ْ�س ِل ٍم �إِ َّال ب ِِط ِ
نَف ٍْ�س ِم ْن ُه"((( ،وبالتحفيز على منائه حلديثَ " :ما نَق ََ�ص ْت َ�ص َد َق ٌة ِم ْن َم ٍال...احلديث" (((،
وب�ضمان �صالح الفرد واجلماعة به ،بل ُع ّدة الأمة ون�صرتها به ،حلديثَ ":ما نَ َف َعني ٌ
مال
ق َُّط َما نَ َف َع ِني َم ُال �أَبِي بَ ْكرٍ"((( ،...وا�ستق�صاء ذلك يطول.
بل كل ذلك ينظم �أ�س�س التعامل باملال ،مبا يحقق املبد�أ العام واملق�صد الأهم من
الت�شريع ،ثم مبا ي�ضمن �سالمة التداول على �أ�سا�س الر�ضا واليقني.
3ـ درج �أهل العلم على الإملام بهذا الباب يف فقه الأموال ،العتبارات ُحكمية
ِ
وحكمية اقت�ضت ابتداء ف�صله عن جمال العبادات� ،إذ الأ�صل فيها الت�أ�سي�س والإن�شاء
حده ون�ص عليه ،وال حتديد فيها �إال بدليل(((� ،أما
من قبل ال�شرع ،وال يقبل �إال ما ّ
نظام املعامالت فالأ�صل فيه الإ�صالح والتهذيب والت�صويب ،العتبار ما جرى عليه
ا�ستعمال النا�س ،وا�ستعمالهم حجة يف الباب ،ما مل يخالف قاعدة �شرعية .فمنهج

 -1رواه الرتمذي يف ال�سنن ،باب يف القيامة ،2417 :وقال ح�سن �صحيح.
� " -2أخرجه الطرباين يف الكبري 851 :بهذا اللفظ ،وقال الهيثمي يف املجمع � :247 /10إ�سناده ح�سن.
 -3رواه البخاري  ،6081 :وم�سلم.1048 :
 -4رواه الطرباين يف الكبري عن �أبي حازم ،7282 :و�صححه الألباين ،وانظر� ،صحيح اجلامع ال�صغري 6494 :
 -5رواه البخاري ،2480 :وم�سلم141 :
 -6روي عن جماعة من ال�صحابة ،وقد رواه البيهقي( )11545عن �أبي حرة الرقا�شي بهذا اللفظ ،ورواه �أحمد ()23605عن
المرِى ِء �أن ي� ُأخ َذ َم َال َ�أ ِخي ِه ِب َغيرْ َحقِّه  ,ذ َ
َلك لمِ َا َح ّر َم اهللُ َم َال امل ُ ْ�س ِلم َع َلى امل ُ ْ�س ِلم ِ" ،وكذا
�أبي حميد ال�ساعدي بلفظَ " :ال يَ ِحلّ ْ
ابن حبان يف �صحيحه ،)1166( :قال الهيثمي :171 /4 :رواه �أحمد والبزار ورجال اجلميع رجال ال�صحيح .واحلديث
مبجموع طرقه ورواياته �صحيح ،وقد �صححه الألباين يف الإرواء279 /5 :
 -7رواه م�سلم يف �صحيحه2588 :
�	-8أخرجه �أحمد ،7439 :و�صححه ابن حبان.6858: ،
 -9انظر ،قواعد املقري :ق ،82 :ومن �صيغها عنده ،ق :،77 :التحديد داللة على التعبد .ومن �صيغها �أي�ضا :التحديد ال يثبت
�إال من جهة التوقيف ،ال من جهة الر�أي .انظر ،التمهيد243 /22 :
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تهذيب ال�شرع لنظام املال والأعمال قائم على و�ضع القواعد ،وتو�ضيح املقا�صد،
وتبيني املناهج ،وجتلية املدارج ،و�إبقاء امل�ؤالف و�إلغاء املخالف(((.
ومن ثم مل يحد جمال املال والأعمال بهذا املعنى عن توجيه ال�شرع ورعايته ،ولو
بو�صفه مكمال ل�ضرورات حفظ املال ،وقد ق�صد ال�شارع املحافظة على ال�ضروريات
وما رجع �إليها من احلاجي والتح�سيني ،فالإخالل باحلاجي مف�ض �إىل الإخالل
بال�ضروري ،والإخالل بالتح�سيني مف�ض �إىل الإخالل باحلاجي فال�ضروري ،فاملخلّ مبا
باملكمل ،وعلى �إثر ذلك انبنى نظر ف�سيح يف حفظ املقا�صد مبراتبها.
هو ِّ
مكمل كاملخل َّ
قال ابن عا�شور :ومن احلاجي ما هو تكملة لل�ضروري ،ك�سد بع�ض ذرائع الف�ساد
وك�إقامة الق�ضاء والوزعة وال�شرطة لتنفيذ ال�شريعة ...وبع�ض �أحكام البيوع لي�ست
من ال�ضروري ،مثل بيوع الآجال املحظورة لأجل �سد الذريعة ،ومثل حترمي الربا..
(((
ف�إن كثريا من تلك الأحكام تكميلية حلفظ املال ،ولي�ست داخلة يف �أ�صل حفظ املال".
وقد حفّت ن�صو�ص ال�سنة هذا املطلب بالرعاية والعناية مبا ال يخفى على كل ذي
بال ،وفيما ال يح�صر من ت�سديداتها وتوجيهاتها ل�صنوف املعامالت و�سعة الت�صرفات،
حتى �أن ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم وهم �أدرى مبا ي�ستبطنه هذا الباب من املرونة والتي�سري،
كانوا �أحر�ص ما يكون على ا�ستمداد الرقابة ال�شرعية من م�شكاة النبوة� ،إما ا�ستف�سارا
�أو عر�ضا �أو ا�سرت�شادا ،وجماالت ذلك يطول ا�ستقرا�ؤها ،وبقي تداول هذا احلر�ص
النبي
منهم جيال بعد جيل ،حتى روى البيهقي عن �سعيد بن امل�سيب قال :قال � ْأ�ص َح ُ
اب ّ
َ�ص ّلى اهللُ َع َلي ِه َو َ�س ّلم َو ِد ْدنَا �أَنّ ُع ْث َمانَ َوعبد الرحمن بن َع ْو ٍف ق َْد َتبايَ َعا َح َّتى نَ ْن ُظر � ّأي ُه َما
� ْأع َظم َج ّداً فيِ ال ِّت َج َار ِة ...احلديث(((.
قال الطحاوي" :وقد كان ذلك من عثمان وعبد الرحمن بح�ضرة �أ�صحاب ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الذين كانوا يتمنون �أن يتبايعا ليقفوا على �أيهما �أعظم جدا يف
التجارة ،فلم ينكروا ما كان منهما عليهما ،ومل يخالفوهما يف ذلك ،فدل ذلك على
 -1والغر�ض �إبقاء املوافق ملق�صوده ،ورد املخالف ملن�شوده.
 -2مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية البن عا�شور.307:
 -3رواه عبد الرزاق يف امل�صنف ،14240 :والبيهقي يف الكربى .10726 :وا َجلد يف الأمر :االجتهاد فيه ،واجلِد فيه النهاية.
انظر ،امل�صباح املنري92 /1 :
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ر�س ِ
ول اهلل �صلى
وروى البخاري وم�سلم عن ابن عمر قال" :ر� ُ
ا�س يف ع ْه ِد ُ
أيت ال َّن َ
اهلل عليه و�سلم �إِذاَ تَ َباي ُعوا َّ
�ضربون �أنْ يَبِي ُعوا َم َكانَ ُهم َح َّتى يُ ْ�ؤ ُوو ُه �إِىل
الط َع َام ِج َزافاً يُ َ
رِ َحا ِلهِم"(((.
ر�س ُ
ويف رواية عنه �أي�ضاُ " :ك َّنا نَ�شْ رَتِي َّ
ول ا ِهلل
الط َع َام ِم َن الركْ َب ِان ِج َزافاً َف َن َهانَا ُ
َ�ص ّلى اهلل عليه و�سلم �أنْ نَبِي َع ُه َح ّتى نَ ْن ُق َل ُه ِم ْن َم َكا ِن ِه"(((.
قال احلافظ" :فلأن الإيواء �إىل الرحال خرج خمرج الغالب ويف بع�ض طرق
م�سلم عن ابن عمر كنا نبتاع الطعام فيبعث �إلينا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من
ي�أمرنا بانتقاله من املكان الذي ابتعناه فيه �إىل مكان �سواه قبل �أن نبيعه ..ويف احلديث
م�شروعية ت�أديب من يتعاطى العقود الفا�سدة و�إقامة الإمام على النا�س من يراعي
�أحوالهم يف ذلك"(((.
فجماع فقه الأحاديث تخرج ال�صحابة على ا�ستيعاب نظام املعامالت واالجتهاد
ُ
فيه بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم بذاته ،ثم اجتهادهم فيما �سوى ذلك ا�ستمدادا من
قواعد هديه عليه ال�صالة وال�سالم وقواطع ال�شرع بالإجمال .ويكفي قول عمر ر�ضي
اهلل عنهَ " :م ْن �أَ َرا َد �أَنْ يَ ْ َ�س�أ َل َع ِن الق ُْر� ِآن َف ْلي� ِأت �أُبَ ّي َبن ك َْع ٍبَ ،و َم ْن � َأرا َد �أنْ يَ ْ�س� َأل عن
َرائ�ض فلي� ِأت َز ْي َد بن ٍ
ثابت ،ومن �أراد �أن ْي�س� َأل عن ال ِف ْق ِه فلي�أت ُم َعا َذ بن َج َب ٍل ،و َم ْن
الف ِ
�أرا َد �أن ْي�س� َأل عن املا َِل ف ْلي�أ ِتني"(((.
وقد تروق يف هذا ال�سياق عبارة للدكتور حممد املنت�صر الكتاين رحمه اهلل يف
ت�سديد مذهب عمر يف املال �إذ يقول" :ولكني مهما اخرتت ،ومهما تركت االختيار،
فلن �أعدل مبذهب عمر بن اخلطاب يف املال مذهبا من املذاهب� ،إن �أنا ظفرت به،

 -1انظر� ،شرح م�شكل الآثار .429 /11 :قلت ،ووجه اال�ستدالل باحلديث بتمامه يف بيع ال�شيء الغائب عن ال�صفة.
 -2رواه البخاري ،2138 :وم�سلم.1527 :
 -3رواه �أحمد ،6275 :و�صححه ابن حبان .4982 :وقال الأرنا�ؤوط� :إ�سناده �صحيح على �شرط ال�شيخني.
 -4فتح الباري351 /4 :
�	-5أخرجه البيهقي يف الكربى ( ،)12551واحلاكم ( )273/3و�صححه على �شرط ال�شيخني .وقال الهيثمي يف املجمع:
( :)135/1رواه الطرباين يف الأو�سط وفيه �سليمان بن داود بن احل�صني مل �أرد من ذكره .قلت :وبه ي�ضعف ،وقد جزم
الأرنا�ؤوط يف تخريج امل�سند ( )253/20ب�ضعف �إ�سناد البيهقي �أي�ضا ،واهلل �أعلم.
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و�س�أحر�ص على الظفر به وتدوينه ما وجدت �إىل ذلك �سبيال"(((.

الف�صل الأول� :أ�صول التدبري املايل يف ال�سنة النبوية
حظي الت�شريع املايل يف ال�سنة النبوية مبا ال غنى عنه يف �صياغة املنظومة الت�شريعية
يف ق�سم املعامالت ،وذلك بالن�ص على �ضوابط مت ُّلك املال ومتليكه ،ودواعي االعتناء
به ،ويكفي ابتداء �أن ن�صو�ص ال�سنة زجرت عن التطاول عليه و�أوجبت الذود عن
(((
حماه ففي احلديثَ " :م ْن قُتلَ ُدونَ َمال ِه َف ُه َو �شَ هِي ٌد".
والنظام املايل يف الإ�سالم هو نظام قائم بنف�سه ،ال يو�صف ب�شيء �سوى النظام
الإ�سالمي� ،أو الأموال الإ�سالمية كما �سماها ابن ر�شد ،فال ي�صح �أن يطلق عليها النظام
الر�أ�سمايل ،وال النظام ال�شيوعي ،فقد راعى الإ�سالم م�صلحة الفرد ،ومل يهمل
م�صلحة اجلماعة ،وراعى م�صلحة اجلماعة ،ومل يهمل م�صلحة الفرد ،و�أجاز التم ّلك
ولكن قيده .فاملال مال اهلل ،وكل ما كان هلل فهو لعموم النا�س(((.
ثم �إن حفظ الأموال الفردية ي�ؤول �إىل حفظ مال الأمة ،وبه يح�صل الكل بح�صول
�أجزائه ،وقد حرم اهلل �أخذ الأموال �إال ب�أ�سباب ن�صبها ،وقد ي�سقط الواجب ملراعاة
حفظ املال ،ك�سقوط الو�ضوء �إن بيع املاء بثمن جمحف (((.كما �أن بذله من غري �إ�ضرار
�آكد حلمى الواجبات ،ففي الفقه� :أنه �إن وجد الأقطع ونحوه كالأ�شل واملري�ض الذي ال
يقدر �أن يو�ضيء نف�سه من يو�ضئه� ،أو يغ�سله ب�أجرة املثل ،وقدر عليها من غري �إ�ضرار
بنف�سه� ،أو من تلزمه نفقته لزمه ذلك لأنه يف معنى ال�صحيح ،ف�إن وجد من ييممه ومل
يجد من يو�ضئه لزمه ذلك لأنه كال�صحيح(((.
ويقرر الرجراجي املالكي �أن" :ال�شرع �أمر ب�صيانة الأموال وحرا�ستها ،وجعل
 -1انظر ،الأموال :مواردها وم�صادرها من القر�آن وال�سنة ،له :ورقة  8خمطوط خا�ص .ولعل املنهج العمري وال ريب كان من
ثوابت فقه املدينة ،الذي ّثبت به مالك بنيان مذهبه ،وهو يف هذ الباب �ألزم ،حتى قال ابن تيمية�" :أ�صول مالك يف البيوع
�أجود من �أ�صول غريه" .جمموع الفتاوى26 /29:
�	-2أخرجه البخاري ،2480 :وم�سلم.141 :
 -3انظر ،الأموال ،للكتاين :ورقة  5خمطوط
 -4انظر ،املعيار للون�شري�سي ،83/1 :قواعد الأحكام للعز ،157/1 :مقا�صد ال�شريعة البن عا�شور.304:
 -5انظر ،ال�شرح الكبري ،البن قدامة143 /1 :
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حرمتها موازية حلرمة النفو�س �أو �أ�شد".
ومن ثم فا�ستقراء ن�صو�ص املعامالت كفيل با�ستبطان تدابري التدبري املايل حفظا
ملق�صد الوجود ،وا�ستمرار بقاء ال�ضروري منه ،بتحقيق م�صالح النا�س يف املعا�ش،
واالحتياط ل�صالح حالهم يف املعاد.
وميكن ا�ستخال�ص املباديء والأ�صول ال�ضابطة للت�صرفات املالية يف ال�سنة النبوية
من خالل ما ي�أتي:
والف�صل هنا بني الأ�صول والقواعد ،و�ست�أتي ،الختزان ا�صطالح الأ�صل ملعان
متعددة ،منها الكليات ،والقوانني املحكمة ،واملقا�صد االبتدائية املق�صودة لذاتها(((،
وهي بهذه الن�سبة �أقرب �إىل املراد ،بو�صفها مق�صود ال�شرع ،ثم باعتبارها قوانني
ل�ضبط االلتزام بهذا الفقه ،وكذا كليات ومعان باال�ستقراء� .أما القواعد فرتادف
الأ�صول �إن ق�صد بها القواعد الكلية ،ثم تطلق غالبا على �أحكام كلية �أو �أغلبية منطبقة
على جزئياتها ،وهي املرادة فيما �سي�أتي.
(((

املطلب الأول :العدل

قد كان املق�صد الأ�سمى يف الت�شريع النبوي لنظام املعامالت املالية االلتفات �إىل
امل�صلحة والعدل ،وما اقرتانهما �إال دليل حتقيق العدل بو�صف امل�صالح �أ�صال يبنى
عليه هذا النظام ،ومن ثم �أوم�أت ال�سنة فيه �إىل عدم احل�صر ،والتو�سع يف الإباحة
دون احلظر ،وال ينه�ض حجة مت�سك بع�ض الفقهاء على اختالف املذاهب بالغلو يف
الأقي�سة البعيدة ملنع معامالت ت�سهم �إىل حد ما يف الرفع من قيم املجتمع و�ضخ
اقت�صاده ،بدافع التعبد بالتحرمي وااللتفات �إىل ال�شبه ،فلي�س ذاك باملنهج الر�صني،
بل هو �سبيل الت�ضييق امل�ؤالف للتكلف والتع�سري ،واملخالف للعدل والتي�سري" ،ولي�س
�سبيل التحري يف الدين والورع حم�صورا يف ت�ضييق الدين ،بل �سبيل التحري هو
�أن ي�صيب روح الت�شريع املبني على حفظ نامو�س الأمة و�شرفها واغتباطها ب�شرعها،
وكونه موافقا م�صلحتها ،وال يكون حجر عرثة يف �سبيل رقيها ،ومل يجعل اهلل �شريعة
من ال�شرائع منافية لنامو�س االجتماع ،وال قيدا ثقيال يف �أرجل من يريد النهو�ض من
 -1انظر ،مناهج التح�صيل ،له.113/6:
 -2انظر ،امل�صطلح الأ�صويل عند ال�شاطبي ،د فريد الأن�صاري 242 :فما بعدها
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الأمم ،بل جميع ال�شرائع جاءت حمافظة على رقي املجتمع الإن�ساين ،وال�سيما هذه
ال�شريعة العامة الأبدية"(((.
وميكن ا�ستتباع هذا امل�سعى يف �أكرث من جزئية ت�ستبطن مقا�صد خا�صة ت�ؤ�س�س
ُ
لعموم هذا املعنى" ،فالأ�صل املعنوي كالأ�صل اللفظي ،واملعنى القطعي كاللفظ
(((
القطعي".
وقد ت�ضافرت الن�صو�ص النبوية يف �إنتاج هذا املعنى ،واختزن �أ�سرار الأمر والنهي،
ومن ذلك تثبيته يف ثبات قيمة املال يف احلقوق وااللتزامات ،والتربع واملعاو�ضات،
فال يو�ضع �إال حيث قيمته ثابتة ،وال ي�صرف �إال متماثال دون زيادة �أو نق�صان� ،إال �إن
ِالدينارِ
"الدي َن ُار ب ِّ
اختلفت الأ�صناف ،وقد ورد يف احلديث عن �أبي هريرة مرفوعاِّ :
بالدر َه ِم َال ف َْ�ضلَ بَي ْن ُه َما"((( ،فعلى هذا الأ�سا�س من العدل
َال ف َْ�ضلَ بَ ْي َن ُه َماَ ،و ِّ
الدر َه ُم ّ
انبنى تقرير احلفاظ على املال بجن�سه وقيمته ،وحتققت به زكاة املعاملة مبنع ال�سرف
والإ�ضاعة ،وحتقيق امل�ساواة يف التمليك والتملك ،ف�إن كان املدار يف حتقيق املثلية
على العدل ،فبالأحرى يف تر�شيد الثمنية ،و�إن ت�سدد به وجه متلكه فالأوىل منه متليكه،
لربانية الهدف يف االقت�صاد الإ�سالمي ،ولذا �أقرت ال�سنة يف التعاو�ض التمليك النافع،
والعو�ض الهادف.
ني العدل يف ذلك ك ِّله تقرير عدم �إ�ضاعة املال وتداوله بالباطل� ،إذ حفظه من
وع ُ
�ضرورات ال�شرع ،وقواطعه ،ثم ملا فيه من �أكل مال الغري باطال ،وهو �أ�صل عام من
�أ�صول ال�شرع ،وقد ورد الت�صريح به يف احلديث املتفق عليه�" :أَنَّ َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى
َال :حَ ْ
اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم نَ َهى َع ْن بَ ْي ِع ال َّث َم َر ِة َح َّتى تُ ْز ِه َي" ،قَالُواَ :و َما تُ ْز ِه َي؟ ق َ
"ت َم ُّر"،
 -1تعليل الأحكام ،ملحمد م�صطفى �شلبي .304 :ويف نف�س ال�صدد يقرر ابن عا�شور �أنك �إذا نظرت �إىل �أ�صول الظاهرية
جتدهم يو�شكون �أن ينفوا عن ال�شريعة نوط �أحكامها باحلكمة؛ لأنهم نفوا القيا�س واالعتبار باملعاين ،ووقفوا عند الظواهر
فلم يجتازوها ..على �أن �أهل الظاهر يقعون بذلك يف ورطة التوقف عن �إثبات الأحكام فيما مل يُرو فيه عن ال�شارع حكم
من حوادث الزمان ،وهو موقف خطري يُخ�شى على املرتدد فيه �أن يكون نافيا عن �شريعة الإ�سالم �صالحها جلميع الع�صور
والأقطار.
انظر ،مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية� ،ص.242
 -2انظر ،ابن حنبل لأبي زهرة ،215:والأخالق يف االقت�صاد الإ�سالمي لعبد احلليم اجلندي.132:
 -3رواه م�سلم ( ،)1588ويف معناه قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم" :الذهب بالورق ربا �إال هاء وهاء"رواه م�سلم.)1586( :
�أي خذ وهات .ويف مقابله ما رواه عبادة بن ال�صامت مرفوعا" :ف�إذا اختلفت هذه الأ�صناف فبيعوا كيف �شئتم �إذا كان يدا
بيد" رواه م�سلم.)1583( :
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َفق َ
َال�" :إِذَا َم َن َع اهللُ ال َّث َم َر َة َفب َِم ت َ ْ�س َت ِحلُّ َم َال �أَ ِخ َ
يك؟"((( .ومنه ــــــ على �سبيل احل�صر
ائع
نهي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم َع ْن ِ
بيع ال ِّثمار َح ّتى يَ ْب ُد ّو َ�ص ُ
الب َ
الح َها ،ن َهى َ
ــــ ُ
اع(((.
واملُب َت َ
ويف رواية �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم نَ َهى عن بيع ال ّن ْخ ِل َح ّتى تَ ْز ُه َو ،و َع ْن
�ض ،ويَ�أْ َم َن ال َعا َه َة((( .ويف حديث �أن�س �أن النبي �صلى اهلل عليه
ال�س ْن ُب ِل َح ّتى ْيبيَ ّ
بَ ْيع ّ
و�سلم ن َهى عن بَيع ِ
العنب ح ّتى يَ ْ�س َو َّد ،و َعن بَ ِيع ا َحل ّب َح ّتى يَ�شْ ّتد(((.
ويف احلديث تنبيه على قاعدة عظيمة حاكمة يف فقه الأموال ،عليها ي�ؤ�س�س بنيان
العدل يف هذا املجال ،وهي النهي عن �أكل �أموال النا�س بالباطل ،قال ابن تيمية :والأ�صل
يف ذلك �أن اهلل حرم يف كتابه �أكل �أموالنا بيننا بالباطل ،و ذم الأحبار و الرهبان الذين
ي�أكلون �أموال النا�س بالباطل ،و ذم اليهود على �أخذهم الربا وقد نهوا عنه ،و �أكلهم
�أموال النا�س بالباطل ،وهذا يعم كل ما ي�ؤكل بالباطل يف املعاو�ضات و التربعات ،و ما
ي�ؤخذ بغري ر�ضا امل�ستحق واال�ستحقاق.
و�أكل املال بالباطل يف املعاو�ضة نوعان ،ذكرهما اهلل يف كتابه هما :الربا و املي�سر،
فذكر حترمي الربا الذي هو �ضد ال�صدقة يف �آخر �سورة البقرة و�سور �آل عمران و الروم
و املدثر ،و ذم اليهود عليه يف �سورة الن�ساء ،و ذكر حترمي املي�سر يف املائدة.
ثم �إن ر�سول اهلل ـــ �صلى اهلل عليه و�سلم ـــ ف�صل ما جمعه اهلل يف كتابه ،فنهى
�صلى اهلل عليه و�سلم عن بَ ْيع ال َغ َررِ  ،كما رواه م�سلم و غريه عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل
عنه ،و الغرر هو املجهول العاقبة ،ف�إنّ بيعه من املي�سر الذي هو القمار ،و ذلك �أن العبد
�إذا �أبق �أو الفر�س �أو البعري �إذا �شرد ،ف�إن �صاحبه �إذا باعه ف�إمنا يبيعه خماطرة في�شرتيه
امل�شرتي بدون ثمنه بكثري ،ف�إن ح�صل له قال البائع :قمرتني و �أخذت مايل بثمن قليل،
و �إن مل يح�صل قال امل�شرتي :قمرتني و �أخذت الثمن مني بال عو�ض ،فيف�ضي �إىل
مف�سدة املي�سر التي هي �إيقاع العداوة و البغ�ضاء مع ما فيه من �أكل املال بالباطل ،الذي
هو نوع من الظلم ففي بيع الغرر ظلم و عداوة وبغ�ضاء.
-1
-2
-3
-4

رواه البخاري ،2208:وم�سلم ،1555:واللفظ له.
رواه البخاري ،2194:وم�سلم1534:
رواه م�سلم ،1535 :و�أحمد4493 :
رواه �أحمد ،13613:و�أبو داود ،3371:والرتمذي ،1228 :وابن ماجة ،2217 :و�صححه ابن حبان.4993:
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و َما ن َهى ع ْن ُه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من بَ ْيع َح َب ِل ا َحل َبل ِة و امل َ َال ِق ِيح و امل َ َ�ضا ِم ِ
ني
ال�سنني و بيع ال ّثمر قبل ُبد ّو َ�ص ِ
الحه و بَ ْيع امل ُ َال َم َ�سة و امل ُ َنابَ َذة و ْنحو ذلك كله
و ِم ْن بَ ْيع ِّ
من نَ ْو ِع ال َغ َررِ (((.
وقد يت�سع معنى الأموال الباطلة يف املعامالت �إىل �أبعد من ذلك ،جمعا بني
ن�صو�ص القر�آن وال�سنة ،ومنه بعد الربا واملي�سر ،الغ�صب وال�سرقة والر�شوة والغ�ش
والعهر واخلالعة واخلمر واخلنزير والكلب والتماثيل وباقي حمرمات البيوع.
ويلج مع حتقيق العدل يف الأموال من باب �أوىل حتقيقه يف املنافع ،وهي داخلة
فيها بال خالف ،وكذا حتقيقه يف الأعمال ،فذاك بذل ماله ،وهذا بذل جهده ،بل حتقق
الباطل والظلم فيها ال يخلو منه زمان وال مكان ،ملا جبلت فيه النفو�س على اال�ستغالل
وحب الزيادة واال�ستبداد ،وقد نبهت ال�سنة �إىل حتقيق العدل فيها ،ويف احلديث
خ�ص َم ُه َخ َ�ص ْم ُت ُهَ ،ر ُج ٌل � ْأع َطى
القد�سي" :ثَالثَ ٌة �أنَا َخ ْ�ص ُم ُهم يَ ْو َم ال ِقيَا َمة ،و َم ْن ُك ْن ُت ْ
فا�س َتوفَى ِم ْن ُه مَ
ول يُ ْع ِط ِه
ور ُج ٌل بَ َ
اع ُح ّرا َف�أكَلَ ثَم َنهَ ،
بي ثُم غ ََد َرَ ،
ور ُج ٌل ْا�س َت� َأج َر �أَ ِجرياً ْ
(((
�أَ ْج َره"((( ،ويف حديث ابن عمر�" :أَ ْع ُطوا الأَ ِج َري �أَ ْج َر ُه ْقبلَ �أن ِيج َّف َع َرقُه"  .وحديث
�أبي �سعيد �أ�صرح يف الباب قال" :نَ َهى َر ُ�س ُ
ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم َع ِن ْا�س ِت ْئ َجارِ
ني ل ُه �أَ ْج ُره"(((.
الأَ ِج ِري َح َّتى يُ َب َ
أجره"(((.
ويف روايةُ :
"فلي َ�س ّم ل ُه �أجرتَ ُه" ،ويف رواية" :فليعلمه � َ

وقد ا�ستمد النظر االجتهادي من الأدلة الإجمالية جتاوز العدل يف ن�شدان املنافع
وامل�صالح �إىل �أبعد من ذلك ،واقر�أ �إن �شئت حوار عمر ر�ضي اهلل عنه مع بع�ض
ال�صحابة يف تقدير الوظائف اخلراجية� ،إذ وقف على عثمان بن حنيف وحذيفة بن
ر�ض َما َال تُ ِطيق .قال عثمان:
اليمان ،فقال :ك َْي َف َف َعل ُتما �أتَ َخافَان �أنْ تَ ُكونَا َح ّمل ُت َما الأَ َ
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القواعد النورانية115 :
رواه البخاري ،2227:وابن ماجة2442 :
رواه ابن ماجة ،2443 :عن ابن عمر ،والبيهقي ،11654 :عن �أبي هريرة وقال� :ضعيف .و�صححه الألباين مبجموع طرقه.
ومعنى احلديث يف ال�صحيح وقد تقدم.
رواه �أحمد ،11565 :وقال الهيثمي يف املجمع ،97/4:رجال �أحمد رجال ال�صحيح �إال �أن �إبراهيم النخعي مل ي�سمع من �أبي
�سعيد .وحكم احلافظ بالإر�سال على طريقيه عن �أبي �سعيد و�أبي هريرة .انظر ،تلخي�ص احلبري145/3 :
انظر الروايتني عن �أبي �سعيد اخلدري و�أبي هريرة عند عبد الرزاق يف امل�صنف ،15023 :وقد اختلف يف رفعها ووقفها كما
بني البيهقي .قال احلافظ يف التلخي�ص ،146/3 :وهو عند �أحمد و�أبي داود يف املرا�سيل ،وعند الن�سائي غري مرفوع.
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أر�ض �شي ًئا هي له ُم ِطيقة،
لو �شئت ل
لت ال َ
حم ُ
ُ
أ�ضعفت على � ْأر ِ�ضي .وقال حذيفة :لقد َّ
أر�ض َما َال تُ ِطيق ،قَا َالَ :ال،
َبري ف َْ�ضل فقال  :ا ْن ُظ َرا َما َلدي ُكما �أن ت ُكونَا َح ّمل ُتما ال َ
وما فيها ك ُ
َ ً (((
أدعن � َأراملَ � ْأه ِل ِ
َفق َ
العراق ال يحتجن �إىل َر ُجل بَ ْع ِدي �أبَدا.
َال ُعمر :ل ِئ ْن َ�س َّلمني اهلل ل ّ
فلي�س بعد هذا نظر يف تقرير مبدئية العدل يف الإدراة املالية يف املجتمع الفا�ضل.

فينظر من خالل الأحاديث الواردة وغريها كثري ،ما ا�ستبطنته من الت�أ�سي�س لقيمة
العدل يف التدبري للمال والأعمال ،فكل ما ترتب عن �أنواع املعامالت من �آثار يف كل
واقع ومتوقع تعود على هذا املق�صد بالهدم والإبطال ،فال �شك يف بطالنها وال ريب.
وميكن ا�ستخال�ص املباديء العامة �إجماال لهذا ال�ضابط يف الت�صرفات واملعامالت،
ومنها:
	•مبد�أ الر�ضائية يف العقود.
	•ال �ضرر وال �ضرار.
	•�سد الذرائع.
	•حتقيق امل�ساواة يف التمليك والتملك
	•احلرية واالختيار� ،إذ الإكراه يبطل العقود...

املطلب الثاين :ال�صحة واليقني
وعده �أ�صال مقطوعا
راعى الت�شريع املايل يف ال�سنة النبوية مبد�أ اليقني وال�صحةّ ،
به ،حيث مل تنفك عنه يف جماالت املال �إجماال ،ال املوارد وال النفقات ،وال عموم
الت�صرفات� ،إن يف فر�ض الواجب((( �أوتداول احلق� ،أو يقينية الت�صرف فيه �إلزاما
عد ذ َ
َلك َف ُهو
عملنا ُه َع َلى َع َم ٍل ف ََرزق َنا ُه رِ زقاً ف ََما �أَ َخ َذ بَ َ
كما يف احلديثَ " :م ِن ْا�س َت َ
 -1انظر ،الطبقات الكربى ،البن �سعد ،337 /3 :و�سري �أعالم النبالء للذهبي .321 /2 :و�أ�صل الق�صة يف البخاري.3497:
 -2ومن ذلك حتديد ال�سنة النبوية على �سبيل املثال وعاء كل �أ�صناف الزكاة ،ومتييز زكاة العني والزروع والثمار ،عن عرو�ض
التجارة� ،إذ وعا�ؤها الأ�صول املتداولة ،وحتقق الن�صاب مع خ�صم امل�صاريف ،وخ�صو�ص ن�صاب الزروع باحل�صاد دون
غريه ،ومنع الزكاة يف مال ال�ضمار� ،أي ما كان يف حيازة الغري ،وغري ذلك...
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ُغ ُل ٌ
ال�ص َدقَة
ول"((( ،ومثله يف معناه ،قول النبي ــ �صلى اهلل عليه و�سلم ــ" :امل ُ ْع َت ِدي فيِ َّ
ك ََما ِنع َها"((( ،وقد �أ�س�س بذلك ملنهج الواقعية يف املعامالت ،وكذا يف تداول املنافع
والأعمال عموما ،ومل ْي�سع �أحد بعد هذا �إىل معار�ضة هذا املبد�أ� ،إال و�ضرب على
اليد ب�سوط من حديد ،وتتبع الن�صو�ص املالية عموما كفيل بذلك ،مثل ما ورد يف منع
التحيل ،ومناق�ضة مق�صود ال�شرع ،كاجلمع بني اخلليطني يف الزكاة ،وزجر الغرر يف
وي �أنّ � ّأم ٍ
املعاو�ضات ،وبيع العينة ،ومنع بيوع الآجال ،والأ�صلُ يف ذ َ
ولد زيد
َلك َما ُر َ
بثما ِمنائ ٍة �إىل ال َع َطاء
بن �أرقم ذك ْ
َرت لعائ�ش َة ــ ر�ضي اهلل عنها ـــ �أنّها بَا َعت ِم ْن َز ٍيد عبداً َ
ثم اب َتاع ْت ُه من ُه ب�س ّتمائة نقداً ،فقالت عائ�شة :ب ْئ َ�س ما �شَ َريت وب ْئ َ�س َما ْا�ش ِ
رتيتْ � ،أب ِل ِغي
ر�س ِ
ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إنْ مل ي ُت ْب ،فقالت لها �أم
زيداً �أنه قد �أبطل جها َد ُه مع ُ
فقالت عائ�شَ ُة َر ِ�ض َي اهللُ
حمبة� :أر� ِ
تركت له مائ َت ْي در َه ٍم و� ُ
أيت �إن ُ
أخذت منه �س ّت ِمائة،؟ ْ
عن َها" :فمن جا َء ُه موعظة من ربه فانتهى فله ما �سلف"((((.البقرة ، ).275 :وما �إىل
ذلك.
وبناء على هذا املبد�أ قرر الفقهاء �أن" :الأ�صل يف العقود عموما ،ويف البيع
خ�صو�صا :ال�صحة .وال مينعها� :إال ما يرجع �إىل املتعاقدين ،كعدم التمييز� .أو �إىل
العو�ضني :كالغرر والربا� .أو كون �أحدهما :ال ي�صح متلكه �أو املنفعة به عموما� ،أو
خ�صو�صا بالعاقد� ،أو لعدم حتقق املالية فيه ،كالربة�.أو �إىل الوقت :كالبيع عند وجوب
اجلمعة"(((.
ف�إن �صحت املعامالت وح�صل فيها اال�ستيقان لزمت ،قال القرايف" :اعلم �أن
الأ�صل يف العقود اللزوم ،لأن العقود �أ�سباب لتح�صيل املقا�صد من الأعيان ،والأ�صل
-1
-2
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رواه �أبو داود .2945 :و�صححه الألباين.
رواه �أبو داود ،1585 :والرتمذي ،646:وح�سنه .ويف كل لزوم ال�صدق واليقني والو�ضوح.
واحلديث �أخرجه عبد الرزاق يف امل�صنف ،184 /8 :رقم )14812( :والبغوي يف اجلعديات ( )80/1رقم ،451
والدارقطني ،211 ،52/3 :وقال� :أم حمبة والعالية جمهولتان ال يحتج بهما ،والبيهقي )540/5( :رقم (،10798
 ،)10799ومدار هذه الطرق على امر�أة �أبي �إ�سحاق ،ومن ثم �أع ّله ال�شافعي ،رغم �أن �إ�سناده جيد والعالية معروفة ،ارتفعت
عنها جهالة العني ،روى عنها زوجها وابنها وهما �إمامان جليالن .قال ابن اجلوزي :قالوا :العالية امر�أة جمهولة ال يقبل خربها،
قلنا :بل هي امر�أة معروفة جليلة القدر ،ذكرها ابن �سعد يف الطبقات ..انظر ،ن�صب الراية .16 /4 :وبه مت�سك املالكية
واحلنابلة وبع�ض احلنفية ب�سد ذرائع هذه املعامالت على الت�أبيد.
القواعد للمقري:خ� ،68/شرح املنهج للمنجور566:ـ.567
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ترتيب امل�سببات على �أ�سبابها".

(((

ف�إذا ناق�ض مق�صود العقد احلكمة التي و�ضع لها مينع وال ي�شرع ،ما دام قد انخرم
فيه ما ي�ستويف انعقاده ملق�صوده ،لأن العقد مل يو�ضع �إال لإفادة مق�صوده ،كما �أن
الأ�صل فيه مع هذا �أن يكون الزما ،فكل عقد مت ف�إن الأ�صل فيه ال�صحة واللزوم �إال
ن�صا داال على
ما خ�ص بال�شرع �أو وقع فيه ما يوجب بطالنه .قال الرازي�" :إن وجدنا ّ
�أن بع�ض العقود التي وقع الرتا�ضي به من اجلانبني غري �صحيح ق�ضينا فيه بالبطالن
(((
تقدميا للخا�ص على العام ،و�إال حكمنا فيه بال�صحة رعاية ملدلول هذه العمومات".
ويندرج حتت القاعدة كل عقد يتو�سل به �إىل مناق�ضة مق�صوده جمعا بينه وبني غريه،
�أو ق�صدا به ما ال يجوز بالتحيل على املمنوع فالعربة بالق�صد ال ب�صورة العقد� ،أو
غري ذلك من القرائن احلافّة باملنع فيه .قال ابن بطال ":معاملة الكفار جائزة �إال بيع ما
(((
ي�ستعني به �أهل احلرب على امل�سلمني".
وقد �أ�س�ست ال�سنة النبوية نظام املعامالت ،على �أ�سا�س �صلب من ال�صحة
واليقني ،وقد ا�ستعي�ض عنه بالبيان والو�ضوح وال�صدق(((والتبني ،وما �إىل ذلك من
املعاين املاثلة يف جملة من الن�صو�ص ،ومنها حديث واثلة بن الأ�سقع قال� :سمعت
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقولَ " :م ْن با ََع َع ْيباً مل يُ ّبين ُه مل يَ ْ
زل يف م ْق ِت ا ِهلل َومل
تَ ْ
زل املالئك ُة تل َع ُن ُه"(((.
وقد تدوول هذا املعنى يف الأحاديث النبوية �إما بالن�ص عليه �أو التعليل به ،ومنه
ال�س َم َك
حديث عبد اهلل بن م�سعود قال قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَ " :ال تَ�شْ رَ ُتوا َّ
(((
يف امل َ ِاء ف�إنّ ُه غَر ٌر".
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الفروق.444/3 :
مفاتيح الغيب للرازي 109/14 :وانظر :القواعد الفقهية ودورها يف التف�سري الق�ضائي للعقد ،د �شوقي �إبراهيم عالم،44 :
 45بت�صرف.
الفتح.410/4:
ويف حديث حكيم بن حزام" :ف�إن �صدقا وبينا بورك لهما يف بيعهما" .رواه البخاري ،2079:وم�سلم1532 :
مل�سلم
رواه ابن ماجة ،2247 :و�ضعفه البو�صريي :الزوائد ،30 /3 :وله �شاهد �صححه احلاكم 8 /6:ورواه بلفظ" :ال يحل ٍ
عيب �إال َّبينه" ،ووافقه الذهبي .وللحديث ق�صة رويت عن �أبي �سباع ،و�شواهده �إجماال �صحيحة.
باع من �أخيه بيعاً فيه ٌ
رواه �أحمد ،3676 :والبيهقي من طريقه ،11176 :وقال فيه �إر�سال بني امل�سيب بن رافع وابن م�سعود .وقد �صح وقفه
والإ�شكال يف رفعه ،والراجح �أنه موقوف على عبد اهلل ،كما رجح البيهقي ،وقد رواه �أحمد موقوفا.
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و�سر املنع عدم اال�ستيقان وامل�صادقة على املعاو�ضة ،بخروج الغائب عن
الوجود ،وال يُدرى كنهه بعد وجوده ،ح�سنا �أو قبحا ،كامال �أم ناق�صا ،مما ي�ؤثر ــــ ال
حمالة ــــ يف القيمة.
ومثله نهيه �صلى اهلل عليه و�سلم عن �شراء ما يف بطون الأنعام حتى ت�ضع ،وبيع
اجلنني يف بطن �أمه ،ونهيه �صلى اهلل عليه و�سلم عن حبل احلبلة ،وبيع ما يف ظهور
الإبل ،ويجمعها و�صف املالقيح وامل�ضامني((( .والنهي يف ذلك كله ت�أ�سي�س لنظام
التدبري املايل الواقعي واليقيني ،حفظا للحقوق ،و�ضمانا لتداولها.
قال ابن �أبي زيد" :وال يجوز �شراء ثوب ال ين�شر وال يو�صف �أو يف ليل مظلم ال
يت�أمالنه وال يعرفان ما فيه"(((.
�إذ بلوغ اليقني يف التدبري املايل مما لي�س منه ّبد حفظا حلق املتعاو�ضني ،فعن �سعد
بالر َط ِب،
بن �أبي وقا�ص قال� :سمعت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ي�س�أل عن ْا�ش رِت ِاء ال ّت ْم ِر ُّ
َفق َ
ِ�س .قالوا :نَعمَ ،ف َن َهى َعن ذ َ
َلك((( .وحفظا حلق
الر َط ُب �إذا يب َ
َال ملَن َح ْولَه� :أينق�ص ّ
املال بو�صفه مق�صدا �شرعيا ،ف�إن التثبت يف التو�صل �إليه ،وان�ضباط العمل لإنتاج ثمرته،
موكول �إىل مقا�صد املكلفني ،وقد كان ال�صحابة ـــ ر�ضي اهلل عنهم ـــ �أ�شد حر�صا عليه،
وقد �سبق حديث البيهقي عن �سعيد بن امل�سيب قال قال �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم" :وددنا �أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قد تبايعا حتى ننظر �أيهما �أعظم جدا
(((
يف التجارة" .احلديث
وعلى هذا الأ�سا�س ان�ضبط �أي�ضا منهج الت�شارك يف املال والأعمال ،وهو �ألزم فيه
الفتقاره �إىل التحري وال�صدق ،ففي احلديث عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال :قال
رجت من بَينهِما"(((.
ثالث ال�شَّ ري َكني َما مل يَخُ ن �أَ َحد ُهما
تعاىل�" :أَنَا ُ
�صاحبه َف�إذا َخانَه َخ ُ
َ
-1

-2
-3
-4
-5

ويف الباب حديث� :أبي �سعيد اخلدري قال :نهى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن �شراء ما يف بطون الأنعام حتى ت�ضع.
رواه �أحمد ،11376 :وابن ماجة .2196:و�ضعفه احلافظ :بلوغ املرام .821 /وحديث ابن عمر يف ال�صحيحني:البخاري/
 ،2143وم�سلم ،1514/نهيه �صلى اهلل عليه و�سلم عن بيع حبل احلبلة .وهي �أن تنتج الناقة ما يف بطنها ثم حتمل التي نتجت.
وقد روى مالك والبخاري �أنه كان بيعا يتبايعه �أهل اجلاهلية كان الرجل يبتاع اجلزور �إىل �أن تنتج الناقة ثم تنتج التي يف بطنها.
الر�سالة237 :
رواه �أبو داود ،3359:والرتمذي 1225:و�صححه .
واحلديث بطوله يف بيع الغائب عن ال�صفة ،وقد تقدم تخريجه
رواه �أبو داود ،3386 :والبيهقي ،11756 :و�صححه احلاكم52 /2 :
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ويف احلديث حث على الت�شارك مع عدم اخليانة ،وحتذير منه معها(((.
وما توكيد ال�سنة على الرتا�ضي والنظر واال�ستيقان وحتقيق الر�ضا والإيجاب
والقبول والوجود� ،صورة وحقيقة� ،إال من تثبيت مبد�أ ال�صحة واليقني ،يف التدابري
املالية� ،ضمانا لنجاعتها و�صدق �آثارها.

املطلب الثالث :البذل
والبذل �ضد املنع ،ومعناه :الإعطاء عن طيب نف�س((( .وهو من �أ�صول التدبري
املايل يف املعامالت ،لورود ن�صو�ص كثرية حتث عليه ،ثم ملا حت�صل يف �سلوكه من
موافقة مق�صود ال�شرع ،حتى قرر �أهل الفقه �أن كل عقد اليح�صل احلكمة التي �شرع
لأجلها ال ي�شرع (((.ومن احلكم اجلديرة بالتنبيه اعتبار البذل وما ي�ؤالفه من معان:
كال�سماحة واللني وال�سخاء من ثوابت املعاو�ضات� ،إ�ضافة �إىل �أن املجتمع عليه �أنه
�سند فقه التربعات.
قال ابن قدامة :فمن الإح�سان امل�ساحمة يف البيع ،و�أن ال يغبنه يف الربح مبا ال
يتغابن به يف العادة ،ف�أما �أ�صل املغابنة فم�أذون فيه ،لأن البيع للربح ،ولكن يراعى فيه
التقريب ،ف�إن بذل امل�شرتي زيادة على الربح املعتاد ل�شدة رغبته وحاجته ،فينبغي �أن
ميتنع البائع من قبول ذلك ،ف�إن ذلك من الإح�سان(((.
وقد ترجم البخاري ـــ رحمه اهلل ـــ لبع�ض �أحاديثه بال�سماحة وال�سهولة يف البيع
وال�شراء((( ،و�ضمنه حديثا عظيما يف الباب ،عن جابر بن عبد اهلل عن النبي �صلى اهلل
اعَ ،و�إذا ْا�ش َرتىَ ،و�إذا اق َت َ�ضى"((( .وروي
"ر ِح َم اهللُ َر ُج ًال َ�سمحاً �إذا بَ َ
عليه و�سلم قالَ :
زيادة يف معناه بلفظ�“ :سهال” ،ف�آلف ال�سماحة والي�سر يف املعاملة ،قال ابن العربي:
ال�سهل وال�سمح ينظران من م�شكاة واحدة  ،ويجربان على �سنن واحد ويتعلقان مبتعلق
-1
-2
-3
-4
-5
-6

انظر� ،سبل ال�سالم لل�صنعاين64 /3 :
انظر ،ل�سان العرب ،50 /11 :والتعاريف121 /1 :
الذخرية للقرايف ،164/1 :وانظر :القواعد والأ�صول اجلامعة لل�سعدي :قاعدة :الأ�سباب والدواعي للعقود والتربعات
معتربة.111 :
انظر ،خمت�صر منهاج القا�صدين ،له90 :
انظر� ،صحيح البخاري57 /3 :
رواه البخاري.2076 :
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واحد((( .وقد يحتمل معناه امل�ضادة ملق�صد امل�شاحة واملكاي�سة يف املعاملة ،لكن ،قال
احلافظ :واملراد بال�سماحة ترك امل�ضاجرة ونحوها ال املكاي�سة يف ذلك((( .وهو قول
�سديد يف �إثبات الي�سر يف املعامالت املالية ،حتى ال تغلب ال�شدة والغلظة ،فكما �أن
ال�شرع �أجراها على التخفيف والتي�سري ،فينبغي للمتعاملني ا�ستح�ضار ذلك ،وهذا
ما يطبع معامالتهم بال�سداد وال�صحة من جهة ،ثم القابلية للتجديد والنماء من جهة
�أخرى.
والبذل يف املعامالت املالية كما يخ�ص املعاو�ضة فبالأحرى التربع باملال النبنائه
عليه ،لكن الفرق كامن يف البذل هنا دون عو�ض� ،إال �إن ا�شرتط ،كهبة الثواب ،ثم
الفرق يف ال�سعة يف و�سائل انعقاد التربع ح�سب رغبات املتربعني ،لأنها معاو�ضة
عبادة وتربع قربة ،قال ابن عا�شور :فطيب النف�س املق�صود يف التربعات �أخ�ص من
طيب النف�س املقرر يف املعاو�ضات ،ومعنى ذلك �أن تكون مهلة لزوم عقد التربع عقب
العزم عليه و�إن�شائه �أو�سع من مهلة انعقاد عقود املعاو�ضة ولزومها(((.
وميكن ح�صر بع�ض املقا�صد يف حتقيق القربة هلل عز وجل ،وحتقيق التمليك
والإغناء ،ومتتني روابط املجتمع ،و�ضمان الرواج االقت�صادي ،وحماربة اال�ستغالل
يف املعامالت املالية ،و�إقامة امل�صالح العامة للأمة .وقد نظمت ال�سنة النبوية هذا
الت�شريع وحفته بن�صو�ص �ضابطة لفقهه ،و�إدارة املال من جهته ،ومنها:
ـــ	ال يتم التربع �إال بالقب�ض ،لأن عقد التربع لو مت بدون قب�ض لثبت للمتربع عليه
مطالبة املتربع بالت�سليم في�صري عقد �ضمان.
ـــ َ
ب�ض :و�أ�صل القاعدة من كالم عمر ر�ضي اهلل عنه(((.
	ال ن َْح َل � اّإل ملن َحا َز و َق َ
ـــ	�إذا انتق�ض التربع بعد متامه بالقب�ض يعود املال املتربع به �إىل املتربع.
-1
-2
-3
-4

انظر في�ض القدير للمناوي533 /4 :
انظر ،الفتح307 /4 :
انظر ،مقا�صد ال�شريعة490 :
رواه مالك يف املوط�أ )1439( :والبيهقي يف الكربى )12301( :وعبد الرزاق يف امل�صنف ( )16509واللفظ له عن عمر قال:
ما بال �أقوام ينحلون �أوالدهم ،ف�إذا مات الإبن قال الأب مايل ويف يدي ،و�إذا مات الأب قال :كنت نحلت ابني كذا وكذا،
ال نحل �إال ملن حازه وقب�ضه عن �أبيه.
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ولزوم القب�ض هنا معناه حتقيق مق�صدية متلك املتربع به ،و�سريان حقوقه ،ومنع
الإ�ضرار بالغري ممن تعلق حقهم به ،وكله فقه م�صلحي �سديد يف �إنعا�ش املجتمع امل�سلم
بفقه الإح�سان �إلزاما �أو اختيارا ،والأمة يف واقعنا �أحوج ما تكون �إىل فقه يجمع
مكا�سبها وثرواتها ،بدل الزج ب�أموالها يف نفع عار عن نفع املعا�ش واملعاد.
وتوجيه ا�ستثمار تلك الأموال يف ال�صالح العام ،عن�صر للتخفيف على الأفراد
واملجتمعات ،وعلى بع�ض الدول من الديون اال�ستثمارية واال�ستهالكية؛ وهذا يحقق
مق�صود حفظ الأمة وتنمية مواردها(((.
�صدق يف ن�صو�ص ال�سنة على قيمة البذل و�أثره يف �صالح العاجل والآجل،
وقد َ
ورخاء الفرد واملجتمع ما يطول جمعه وا�ستق�صا�ؤه.
ومن ذلك ما ورد عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
َر�ض
�ض بثَ َماني َة َع�شَ ر"((( .وروى البيهقي عنه مرفوعا" :ق ُ
والقر ُ
"ال�صدق ُة بع�شْ رة � ْأمثَالها ْ
ال�شّ يء َخيرٌ ِمن َ�ص َد َق ِته"((( .و�إجماال فعموم الأدلة القر�آنية واحلديثية كلها ت�ؤ�س�س
لف�ضل املعاونة واملعروف والبذل والإح�سان.
املدخرة ومكا�سب الرثاء ينبغي �أن تنظم
واجلدير بالتنبيه �أن اال�ستفادة من الأموال َّ
حرم
يف �أ�سالك القرو�ض الالربوية والالربحية؛ �أي القرو�ض االحت�سابية .فالإ�سالم ّ
الربا ملا فيه من ظلم وا�ستغالل ،وهذا مق�صد �شرعي ال غبار عليه ،ولكن قلما يُذكر
ما هو �أهم منه يف ِحكمة حترمي الربا ومقا�صده؛ �أال وهو :دفع النا�س �إىل �أن ي�ستثمروا
�أموالهم وي�ستعملوها بطرق �أخرى ،ومنها �أن يتقار�ضوا من غري ربا .فالنا�س ال ي�ستغنون
عن التقار�ض ،وال�شرع قد �أغلق دونهم باب التقار�ض الربوي ،والنتيجة املق�صودة:
�أنهم م�ضطرون ومدعوون –�شرعاً� -إىل التقار�ض الالربوي.

 -1انظر� ،أثر مراعاة مق�صود حفظ الأمة يف فتاوى املالكية ،د .عبد اهلل عبد املومن .جملة الإحياء ،عدد� .38 ،37 :ص.235 :
 -2رواه ابن ماجة .2431 :وللحديث �شواهد ،وقد ح�سنه البو�صريي من رواية ابن ماجة والبيهقي ،وقال :يعمل به يف الرتغيب
والرتهيب .انظر� ،إحتاف اخلرية املهرة363 /3 :
 -3رواه البيهقي11273 :وقد �صححه الألباين يف الإرواء.229/5 :
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املطلب الرابع :الر�شد

ال تكاد تخلو م�صادر فقه الأموال من الت�أ�سي�س ل�ضابط و�سموه بالر�شد املايل،
لكنهم ق�صدوا به تعليق جواز الت�صرفات املالية عليه ،حتى ال يف�ضي حال الأموال �إىل
ال�ضياع واالبتذال ،وجتده يف مباحث الو�صية والدين ،بل هو من ال�شروط الثابتة يف
�أغلب الت�صرفات املالية.
وبا�ستقراء ن�صو�ص ال�سنة النبوية جندها ت�ستبطن معاين الر�شد بو�صفه �ضابطا
ملعامالت النا�س وت�صرفاتهم يف �أموالهم ب�إطالق ،والق�صد هنا :ح�سن الت�صرف
والتدبري وعدم اجلهل بالأمر وما �إىل ذلك من املعاين ،وقد ورد من حديث �أن�س:
�أنَّ َر ُج ًال َع َلى َع ْه ِد َر ُ�س ِ
ول ا ِهلل ــــ َ�ص ّلى اهللُ َعلي ِه َو َ�س ّلم ـــ كَانَ يَ ْبتا َُع ،وكَانَ فيِ ُع ْق َد ِت ِه
بي ــــ �صلى اهلل عليه و�سلم ــــ ،فقَالُوا :يَا َر ُ�س َ
ول ا ِهلل ْاح ُج ْر َع َلى
ْ
�ضع ٌفَ ،ف�أتَى � ْأه ُله ال ّن َّ
ف ٍ
فد َعا ُه ون َها ُه ،فقَال :يا نبي اهلل �إنيّ ال � ْأ�ص ُرب َعن
�ضع ٌفَ ،
ُالنَ ،ف�إنّه يَ ُ
بتاع َويف ع ْق َد ِته ْ
ُنت غَري تَ ٍ
الب َيع ،فقُلَ :ها و َها وال ِخالَبَة(((.
البيع ،فقال� :إنْ ك َ
ارك َ
قال احلافظ" :قال العلماء لقنه النبي ـــــ �صلى اهلل عليه و�سلم ـــــ هذا القول ليتلفّظ
به عند البيع ،فيطلع به �صاحبه على �أنه لي�س من ذوي الب�صائر يف معرفة ال�سلع ومقادير
القيمة ،فريى له كما يرى لنف�سه ملا تقرر من ح�ض املتبايعني على �أداء الن�صيحة"(((.
وي�ستفاد منه �أي�ضا � ،ضرورة الإملام بفقه املعامالت املالية ،وواقع تنزيله ،وعدم
الزهد يف م�ستجداته ،والتي ي�ستوعبها الفقه مهما تغريت الأحوال ،وقد �أ�ضحى فقه
واقعنا يف الت�صرفات املالية من الأهمية مبكان ،لقيام م�صالح النا�س عليه ،وابتنائها على
عقوده وبنوده ،وقد ترد ب�صيغ �شتى ،وترتجم عن لغات ،وقد يتعامل بها عرب و�سائل
م�ستجدة كالإلكرتونيات وغريها� ،أفال يحق �أن للو�سائل حكم املقا�صد؟
ويلج يف هذا ال�ضابط �أي�ضا من باب �أوىل ،تتميما ملعنى الر�شد عن�صر الر�ضا،
والذي قد ين�ضبط به جوهر التدبري املايل ،بل يت�آلف مع الر�شد يف �صدق التعبري
عن الق�صد و�إحما�ضه� ،إذ خالفه من الإكراه وغريه مبطل للعقود .ويبقى من عدالة
 -1رواه �أبو داود ،3503 :والرتمذي 1250 :و�صححه .واخلالبة :اخلديعة.
 -2انظر ،الفتح337 /4 :
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ال�شريعة الكاملة �أنها مل جتز عقدا �أو ت�صرفا �إال �إذا كان نا�شئا عن اختيار ور�ضا ،هذا
�أ�صل ت�شريعي ثابت بن�صو�ص القر�آن وال�سنة ،ولهذا جعل علماء الأ�صول ف�ساد العقود
والت�صرفات النا�شئة عن الإكراه قاعدة كلية من قواعد الت�شريع.
والقاعدة �أنه�" :إذا ترا�ضى املتعاقدان بتجارة �أو طابت نف�س املتربع بتربع ثبت
حله بداللة القر�آن وال�سنة �إال �أن يت�ضمن ما حرمه اهلل ور�سوله كالتجارة يف اخلمر ونحو
ذلك"(((.
ويت�آلف مع هذا املعنى يف الباب ،عدم الت�سرع واملناف�سة احلا ّدة ،وال�سبق
�إىل احلق قبل �إبانه ،وا�ستغالل و�سائل الت�شهري والدعاية ل�صد معاملة حمققة ،وعقد
موثوق ،وقد روي عن ابن عمر �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قالَ " :ال يَب ِْع �أَ َح ُدك ُْم
تاع �أَ ْو يَ َذ َر"(((.
َع َلى بَ ْي ِع �أَ ِخي ِه َح ّتى يَ ْب َ
فمعنى الر�شد يف الباب ترك املتبايعيني وما عقدا عليه ،ملبا�شرتهما له وتلب�سهما
به ،وقد عرب عنه �أهل الفقه بالرتاكن وامليل واالتفاق ،ومن ثم قرروا" :وكذا يجوز
ال�سوم على �سوم الغري قبل الرتاكن� ،إذا �أراد ال�سائم �أي ي�شرتيها ال �إن ق�صد غرور
(((
الغري فيحرم".
ويف الباب معان تربوية يطول ا�ستق�صا�ؤها .قال احلافظ :و�أخرجه م�سلم يف
حديث نافع عن ابن عمر �أي�ضا ،وذكر "امل�سلم" لكونه �أقرب �إىل امتثال الأمر من غريه،
ويف ذكره �إيذان ب�أنه ال يليق به �أن ي�ستاثر على م�سلم مثله(((.
ومن معاين ذلك حتقيق التداول والتعاو�ض على �أ�سا�س متني ،دونه التحيل واملَينْ ،
�إذ يخُ �شى من الأيلولة �إىل بخ�س احلقوق ،وانتزاعها من �أهلها ،كما يخ�شى من انعدام
�أو نق�ص اال�ستيفاء ،وهو من ال�ضوابط ال�سديدة يف املعامالت ،قد ي�ؤالفه اال�ستحقاق
واالنتفاع من باب �أوىل ،ومعنى ذلك �أن الق�صد من املعنى :ا�ستيفاء املنافع ،وغياب
 -1القواعد النورانية203 :
�	-2أخرجه الن�سائي يف الكربى .4504:ويف رواية البخاري ،5142 :وم�سلم ،1408 :عن �أبي هريرة مرفوعا" :ال يخطب الرجل
على خطبة �أخيه وال ي�سوم على �سومه".
 -3حا�شية العدوي على �شرح الر�سالة212/2:
 -4فتح الباري353 /4 :
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الر�شد حائل دون ذلك ،ففقه طرائق املعامالت وا�ستح�ضار واقع النا�س و�أحوالهم
وبيئات عقودهم وعهودهم ،مف�ض ال حمالة �إىل التثبت من �صحة املعاملة وتيقن
اال�ستيفاء.
وعليه قرر الفقهاء من القواعد �أن :كل معنى طر�أ مبنع ا�ستيفاء املنافع ف�إن العقد
(((
يُف�سخ معه.
وهذا الذي يطر�أ على العقود ويحول دون ا�ستيفاء املنافع في�ؤول احلال �إىل
الف�سخ ،قد يكون ق�صدا كامتناع امل�ؤجر من الت�سليم ظلما ،وقد يكون لطاريء كبغت
ريح لنار وحرقها �أو انهدام الدار وغ�صبها وغريه ،مما ال �ضمان فيه ،لأنها �سراية فعل
مباح .وهذا مما تقل فيه التهمة لكنه ملا منع ا�ستيفاء املنافع ف�سخ العقد حتى ال ترتتب
عليه �آثاره.
وذكر القا�ضي عبد الوهاب القاعدة فيما يطر�أ على العني امل�ست�أجرة من املفا�سد
كانهدام الدار واحرتاقها وغ�صبها ،وكذلك امتناع امل�ؤجر من ت�سليمها ،حتى فات
وقت الإجارة ظلما .ومعنى القاعدة �أن كل ما �أف�ضى �إىل منع ا�ستيفاء املنفعة ف�أثر �سلبا
(((
على �أحد الطرفني �آل حال العقد �إىل الف�سخ والبطالن.

الف�صل الثاين :قواعد التدبري املايل يف ال�سنة النبوية
بعد احلديث عن الأ�صول العامة للتدبري املايل يف ال�سنة النبوية ،بو�صفها كليات
م�ستقر�أة من جزئيات الن�صو�ص النبوية ،و�إن مل ي�سعف املجال ال�ستق�صائها وا�ستيعابها،
�إال بح�سب االعتبار ال االحتجاج� ،أقف يف هذا الف�صل عند القواعد ،وهي لغة :ما
يبنى عليها غريها ،وا�صطالحا� :أحكام �أغلبية منطبقة على جزئياتها ،ي�ستعان بها على
ا�ستيعاب الأحكام وا ِحلكم �أي املقا�صد ،وهي هنا �إما منتزعة من الأحاديث �أو م�ستنبطة،
بقدر ما يتح�صل الإحاطة مبقت�ضى الت�صرف النبوي يف الإدارة املالية ،خ�صو�صا على
�شرطي ،و�أق�صد باب املعامالت.
 -1املعونة.1093/2 :
 -2املعونة .1093/2 :وانظر� ،أثر الذرائعية والواقعية يف امل�سالك االجتهادية عند املالكية وتفعيله يف الق�ضايا املعا�صرة ،ق�سم
قواعد الذرائع ،د .عبد اهلل عبد املومن640 /2 :
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املبحث الأول  :القواعد الفقهية

القاعدة الأوىل :الأ�صل يف املعامالت عدم احل�صر و احلظر
ورد يف �صحيح م�سلم عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال" :ق َ
َال اهللُ تَعاَىل� :إِنيّ
َخل ْق ُت ِع َب ِادي ُح َنفَاء ،ف َْاج َتال ْت ُهم ال�شّ ِ
أحللت ل َهمَ ،و�أ َمرت ُهم
ياط ُ
مت َع ْليهم َما � ُ
نيَ ،و َح ّر ُ
َ ً (((
�أَن يُ�شْ ركُوا بي َما ْ
مل �أُنَزل بِه ُ�سلطانا".
وورد �أي�ضا ب�إ�سناد �صحيح مرفوعاَ " :ما � َأحلّ اهللُ يف ِكتاب ِه َف ُهو َح ٌ
اللَ ،و َما َح ّرم
َاقب ُلوا ِمن ا ِهلل َعا ِفي َتهَ ،ف�إنّ اهللَ ْ
ن�سى
مل يَ ُكن ِليَ َ
ف ُهو َحرا ٌمَ ،وما َ�س َكت َعن ُه ف ُه َو َعف ٌْو ،ف َ
(((
�شَ ْيئاً" .ثم تالَ " :و َما كَانَ َر ُّب َك نَ ِ�س ًّيا" مرمي.64 :
ني ُجرماًَ ،م ْن َ�س� َأل َع ْن �شَ ْي ٍء ْ
مل
ني فيِ امل ُ ْ�س ِلم َ
وورد مرفوعا�" :إِنّ � ْأع َظ َم امل ُ ْ�س ِلم َ
فح ّرم ِم ْن �أَ ْج ِل َم ْ َ�س�أل ِت ِه"(((.
يُ َح ّرم َع َلى امل ُ ْ�سلم َ
ني ُ
واملراد �أن ال تخ�صي�ص لعموم الإباحة �إال بدليل ،وما مل يرد فيه دليل فهو على
الأ�صل يف الإذن ،قال ال�شافعي" :ف�أ�صل البيوع كلها مباح� ،إذا كانت بر�ضا املتبايعني
اجلائزي الأمر فيما تبايعا� ،إال ما نهى عنه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم منها ،وما كان
يف معنى ما نهى عنه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،حمرم ب�إذنه ،داخل يف املعنى
املنهي عنه ،وما فارق ذلك �أبحناه مبا و�صفنا من �إباحة البيع يف كتاب اهلل"(((.
وهذا ما درجت عليه مباديء الت�شريع يف القر�آن وال�سنة ،بتقييد احلظر وتقليل
احلرام يف �أبواب املعامالت والعادات،قال ابن تيمية :و�أما العادات فهي ما اعتاده
النا�س يف دنياهم مما يحتاجون �إليه ،والأ�صل فيه عدم احلظر ،فال يحظر منه �إال ما
حظره اهلل �سبحانه وتعاىل ،...والعادات الأ�صل فيها العفو ،فال يحظر منها �إال ما حرمه
اهلل ،...ف�إن ال�شريعة جاءت يف هذه العادات بالآداب احل�سنة ،فحرمت منها ما فيه
ف�ساد ،و�أوجبت ما ال بد منه ،وكرهت ما ال ينبغي ،وا�ستحبت ما فيه م�صلحة راجحة
-1
-2
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-4

رواه �أحمد  ،17484وم�سلم .2865
رواه البزار ،416 /1 :والبيهقي يف الكربى .12 /10 :وقال يف املجمع� :إ�سناده ح�سن ورجاله موثقون .وقال احلاكم/2 :
� 375صحيح الإ�سناد ومل يخرجاه ووافقه الذهبي.
متفق عليه .رواه البخاري ،7289 :وم�سلم2358 :
الأم.3 /3 :
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يف �أنواع هذه العادات ومقاديرها و�صفاتها .و�إذا كان كذلك ،فالنا�س يتبايعون
وي�ست�أجرون كيف �شاءوا ،ما مل حترم ال�شريعة ،كما ي�أكلون وي�شربون كيف �شاءوا،
ما مل حترم ال�شريعة ،و�إن كان بع�ض ذلك قد ي�ستحب� ،أو يكون مكروها ،وما مل حتد
ال�شريعة يف ذلك حدا ،فيبقون فيه على الإطالق الأ�صلي(((.
�إن ورد �آنفا عدم ت�ضييق دائرة احلل يف املعامالت� ،إذ هي الأ�صل� ،إال بدليل،
ف�إن الذي �أ�س�س له الهدي النبوي يف هذا الباب ،ف�سح الباب دون ح�صر ل�صنوف
املعامالت ،ولذا مل يتعني التن�صي�ص على عقود و�شروط م�سماة يف الباب ،و�إال كان
الأمر �أدعى للحرج يف �شريعة �أتت لدفعه ،وانبنت على رفعه ،بل ال تزال ال�شريعة
ا�ستجد �إىل ما �شاء اهلل .بل �إن ال�شريعة كما قرر غري واحد من �أهل االجتهاد
ت�ستوعب ما
ّ
تركت الباب مفتوحا للنا�س يف �أنواع العقود ومو�ضوعاتها ،فيمكنهم �أن يتعارفوا
على �أنواع جديدة� ،إذا دعتهم احلاجة الزمنية �إىل نوع جديد ،لي�س فرعا من �أحد
الأنواع املعروفة قبال ،وي�صح منهم كل عقد جديد متى توافرت فيه الأركان وال�شرائط
العامة التي تعترب من النظام التعاقدي العام يف الإ�سالم ،كال�شرائط املطلوبة �شرعا يف
الرتا�ضي والتعبري عن الإرادة ،ويف حمل العقد ،بحيث ال يت�ضمن العقد ما يخالف
قواعد ال�شريعة ،التي عرب عنها النبي ـــ �صلى اهلل عليه و�سلم ــــ بقوله" :كُلُّ �شَ ْر ٍط ْلي َ�س
((( ((
اب ا ِهلل ف ُه َو بَ ِاط ٌل".
فيِ ِك َت ِ
القاعدة الثانية :العربة باملعاين ال باملباين
يات َو�إنمّ ا ِل ُكلّ ْام ٍ
ورد يف ال�سنة ال�صحيحة�" :إِنمّ ا الأَ ْع َم ُال بِال ّن ِ
ريء َما نَ َوى"(((.
وقد ا�ستهل به �أئمة ال�سنن دواوين ال�صحيح امل�سند ،بل ذهب بع�ض الأئمة �إىل �أنه
ينبغي �أن يجعل هذا احلديث ر�أ�س كل باب.
عد الق�صود يف
وي�ستدل بالقاعدة على ما درج عليه جمهور �أهل الفقه من ّ
العقود واملعامالت ب�إطالق ،دونه الظواهر والألفاظ ،حتقيقا لغايات �سديدة ابتغاها
-1
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بيان الدليل على بطالن التحليل276 /3 :
متفق عليه .رواه البخاري ،2155 :وم�سلم1504:
بت�صرف ،عن عقد الت�أمني لل�شيخ م�صطفى الزرقا29 :
رواه البخاري ،1 :وم�سلم. 1907 :
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ال�شرع احلكيم ،ومنها:
1ـ	حتقيق امل�صالح واملنافع املرجوة من الت�صرفات املالية ،التي ين�شد ال�شرع فيها �إقامة
م�صالح النا�س ،وقوام املعا�ش ،مع التي�سري ما �أمكن يف الطرائق والو�سائل رعيا
للمقا�صد.
2ـ درء املفا�سد و�سد الذرائع باعتبار املدار يف الت�صرف على الق�صود ال على
الظواهر ،ومن ثم و�صد �أبواب احليل ابتغاء �إ�سقاط الواجبات ،وا�ستباحة
املحرمات ،وهو ما يقت�ضيه احلال يف نبذ �صالح ال�صورة مع ف�ساد احلقيقة .وقد
ورد يف الآثار يف باب الأموال ا�ستحالل الربا با�سم البيع ،قال الأوزاعي :ي�أتي
على النا�س زمان ،ي�ستحل فيه الربا بالبيع واخلمر بالنبيذ والبخ�س بالزكاة(((.
ونبه ابن العربي على �أن قواعد املعامالت و�أ�سا�س املعاو�ضات مننب على �أربعة
�أ�س�س :النهي عن �أكل �أموال النا�س بالباطل ،و�إحالل البيع وحترمي الربا ،و�أحاديث
الغرر ،واعتبار املقا�صد وامل�صالح(((.
القاعدة الثالثة :الغرم بالغنم
واملق�صود من القاعدة �أنه كلما تعار�ضت احلقوق يف املعامالت ،وحلق ال�ضرر
�أحد الطرفني ،وجب على املبا�شر و املت�سبب فيه �أن ي�ضمن للمت�ضرر ،و�أ�سا�س القاعدة
ِال�ض َم ِان((( .ويف رواية
اج ب َّ
اخلر َ
حديث عائ�شة �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ق ََ�ضى �أن َ
عنها �أن رجال ابتاع غالما فا�ستغله ثم وجد به عيبا فر ّد ُه بالعيَ ِب ،فقال البائعِ :غ ّل ُة
َع ْب ِدي ،فقال النبي ــــ �صلى اهلل عليه و�سلم ــــِ :
ل�ض َم ِان(((.
الغ ّل ُة ب ِا ّ
وينبني جوهر القاعدة على حفظ احلقوق� ،إذ وكلما اختل النظام العام القائم
على رعاية امل�صالح يف التعامل والت�شارك املايل� ،إال ووجب �ضمان املفرِ ط للمت�ضرر،
والأوىل بالرد الذي مل يوجد منه تدلي�س وال تعمد ،وقد ورد يف ال�سنة ما ي�ؤيد ذلك،
ومنه حديث �أبي هريرة مرفوعاَ " :ال تُ َ�ص ّروا الإبلَ والَغ َنم َفمن ْابتا َعها بَ ْعد ذ َ
َلك َف ُه َو
 -1انظر� ،شرح ال�سنة للبغوي193 /8 :
�	-2أحكام القر�آن137 /1 :
 -3رواه �أحمد ،24224 :و�أبو داود ،3510 :والرتمذي 1285 :و�صححه.
 -4رواه �أحمد ،24514 :والبيهقي يف الكربى ،10742 :واحلديث ال�سابق �أ�صل له.
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ظر ِين ْبعد �أَن ْيح َلبها �إنْ ِ
ر�ضي َها � ْأم َ�س َكها و�إنْ َ�س ِخط َها َر ّد َها َو َ�صا ًعا ِم ْن تمَ رٍ"(((.
َبخيرْ ال ّن َ
ووجه الدليل من احلديث �أن املبتاع ملا �أتلف اللنب ومل يلحق �ضررا باحليوان ،جعل له
النبي ــــ �صلى اهلل عليه و�سلم ــــ اخليار بني �أن يغرم ما �أتلف ،ويرد احليوان� ،أو مي�سكه.
وقد ذهب مالك يف املوط�أ �إىل �أنه الأمر املجتمع عليه عند علماء املدينة((( ،وتف�صيل
ذلك �أنه �إن كان العيب الذي حدث باملبيع مف�سدا ف�إن املبتاع بخري النظرين �إن �أحب �أن
يو�ضع عنه من الثمن بقدر العيب يوم ال�شراء و�ضع عنه ،و�إن �أحب �أن يغرم قدر ما
�أ�صاب املبتاع من العيب عنده ثم يرد �أ�صله فله ذلك.
ومن الأحكام املندرجة حتته �أن كل بيع فا�سد ف�ضمانه من البائع ،ف�إن قب�ضه املبتاع
ف�ضمانه من املبتاع من يوم قب�ضه((( ،ومراد ذلك �أن من �شروط التملك ال�صحة ،والبيع
الفا�سد ال ينقل ملكا ،وقب�ض املبتاع له على نية التملك موجب �ضمانه ،لقب�ضه ما وجب
ف�سخه.
وهذا �أ�صل �ضابط لت�صرفات املتعاملني ،وباخل�صو�ص املت�شاركني ،لتداخل املال
والعمل" ،فاملال ال يلد املال بذاته ،و�إمنا الذي يلد املال هو العمل� ،أو م�شاركة العامل
وحتمل م�س�ؤولية املخاطرة معه ،فهذا بذل ماله ،وهذا بذل جهده .ف�إذا ربح امل�شروع
ورب املال مباله ،لأن املال يف الغالب هو ثمرة عمل
ربح الطرفان فيه :العامل بعملهّ ،
خمتزن ،و�إذا خ�سر امل�شروع حتمل الطرفان اخل�سارة فيه ،فرب املال يخ�سر ماله �أو
ربحه املتوقع ،والعامل يخ�سر عمله وجهده ،وبهذا ي�شرتكان يف املغنم واملغرم.
وهذا هو العدل املحكم الذي جاءت به ال�شريعة� ،أما النظام الر�أ�سمايل ،فرب
املال رابح دائما ،وال يتحمل �أية خ�سارة ،لأنه يدفع بربا �أو فوائد حمددة ،وال �ش�أن
له �إن ربح العامل يف املال �أم خ�سر فهو �ضامن لربحه دائما ،فله �أبدا الغنم ،ولي�س
عليه يوما غرم ،و�إمنا العدل �أن يكون كل منهما قابال �أن يغنم و�أن يغرم ،بالت�ساوي مع
�صاحبه"(((.
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رواه البخاري ،2150 :وم�سلم1515 :
املوط�أ613 /2 :
انظر ،الر�سالة223 :
القواعد احلاكمة لفقه املعامالت ،د يو�سف القر�ضاوي60:
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القاعدة الرابعة :االحتياط للربا
ويدور معنى القاعدة على االحتياط للربا ،وو�صد �أبوابه ،ومنع كل ما يتو�صل �أو
يتو�سل به �إليه ،ومن �صيغها املوافقة :باب الربا مبني على االحتياط((( .قال ال�شاطبي:
ال�شريعة مبنية على االحتياط والأخذ باحلزم ،والتحرز مما ع�سى �أن يكون طريقا �إىل
املف�سدة ،ف�إذا كان هذا معلوما على اجلملة والتف�صيل فلي�س العمل عليه ببدع يف
ال�شريعة بل هو �أ�صل من �أ�صولها ،راجع �إىل ما هو مكمل �إما ل�ضروري �أو حاجي �أو
(((
حت�سيني.
وقد تواترت ن�صو�ص ال�سنة النبوية يف الباب ،وكلها جتزم بالنهي عن تداول الربا
عد �أ�صال للقاعدة مطردا ،ومن ذلك نهيه �صلى
مق�صدا وو�سيلة ،بل من ن�صو�صها ما ّ
َل�س َل ِف((( ،بل كل ما قارنه من �إجارة �أو كراء مما
اهلل عليه و�سلم عن ا َجل ْم ِع ب َ
الب ْي ِع وا ّ
ني َ
هو يف معنى البيع ،والنهي مظنة الربا((( .وقواعد الباب �أغلبها منتزع من الهدي
النبوي ،و�إال فم�ستندها اال�ستنباط واالجتهاد .ومن ذلك:
قاعدة :كل عقدين مت�ضادين و�ضعا فال يجوز اجتماعهما �شرعا.
قال ابن حبيب :وال يجوز �أن يقارن ال�سلف بيع وال �صرف وال نكاح وال قرا�ض،
(((
وال �شركة وال �إجارة وال غريها وال يكون �إال جمردا.
وقاعدة� :ضع وتعجل(((.
عد م�سلفا،
وهذا من باب ال�سلف الذي يجر منفعة ،لأنه من عجل �شيئا قبل �أجله ّ
الر ُج ِل �إِلىَ
الر ُج ِل يَ ُكونُ لَ ُه َّ
الد ْي ُن َع َلى َّ
و�أ�صله ما رواه مالك عن ابن عمر �أَ َّن ُه ُ�س ِئلَ َع ْن َّ
(((

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

انظر مو�سوعة قواعد البورنو ،11/2 :نقال عن املب�سوط.88/11 :
املوافقات.85 /3:
رواه �أحمد ،6628 :و�صححه ابن حبان ،4321 :والرتمذي1234 :
واملنع هنا لغري ذاته و�إمنا للهيئة االجتماعية ،والعلة ليتقى �إ�سقاط �شيء من الثمن �أو زيادته الن�ضمامه .انظر ،تلخي�ص املقال يف
م�سائل بيوع الآجال للبعقيلي .خمطوط :ورقة 2
مناهج التح�صيل للرجراجي63/6 :
النوادر والزيادات .248/5 :وكل ما ال يجوز اجتماعه من العقود مع البيع �ستة جتمع يف (ج�ص م�شنق) ،فاجليم جعل وبيع،
وال�صاد �صرف وبيع ،وامليم م�ساقاة وبيع ،وال�شني �شركة وبيع ،والنون نكاح وبيع ،والقاف قرا�ض وبيع ،وال يجوز عقد
ال�صرف مع عقد من هذه العقود ملا بينهما من التنافر .انظر ،مناهج التح�صيل للرجراجي63 /6 :
انظر ،عقد اجلواهر البن �شا�س653 /2 :

227

الدكتور عبد اهلل عبد املومن(اململكة املغربية)

�أَ َج ٍل فَيَ َ�ض ُع َع ْن ُه َ�ص ِاح ُب الحْ َ ِّق َويُ َع ِّج ُل ُه ْال َآخ ُر َف َكرِ َه َذ ِل َك َع ْب ُد اللهَّ ِ ْب ُن ُع َم َر َونَ َهى َع ْن ُه.
بعت بَ ًّزا يل من �أهل دارِ نَ ْخ َل َة
وروى �أي�ضا عن عبيد �أبي �صالح موىل ال�سفاح �أنه قالُ :
أ�ضع عنهم بع�ض الثمن
�إىل � ٍ
أجل  ،ف� ُ
علي �أنْ � َ
أردت اخلروج �إىل الكوفة  ،فعر�ضوا َّ
ِ َ (((
ألت زيد بن ثابت ؟ فقال  :ال �آ ُم َرك �أن ت�أكل هذا وال تُوكل ُه.
ويَ ْنق ُُدوين  ،ف�س� ُ
وقاعدة� :أنظرين و�أزيدك(((.
فكما ال جتوز الو�ضيعة من الدين على تعجيله ،فال يجوز الت�أخري به على الزيادة
عد م�سلفا ،وذلك �آيل �إىل �سلف بزيادة بعد الأجل الثاين،
فيه ،فمن �أخر ما وجب له ّ
و�أ�صله ما رواه مالك يف املوط�أ عن زيد بن �أ�سلم �أنه قال :الربا يف اجلاهلية �أن يكون
للرجل على الرجل احلق �إىل �أجل ،ف�إذا حل الأجل قال� :أتق�ضي �أم تربي ،ف�إن ق�ضى،
و�إال زاده يف حقه و�أخر عنه يف الأجل (((.ومنه �أي�ضا ف�سخ دين يف دين ملنفعة يف
الف�سخ.
وال ب�أ�س بذلك �أي بتعجيل قر�ض �إن كانت الزيادة يف ال�صفة ،لقول النبي ـــ
�صلى اهلل عليه و�سلم ـــــِ :
"خيَ ُارك ُْم �أَ َح ِا�س ُن ُك ْم ق ََ�ضا ًء"((( ،و�أ�صله �أن النبي ـــــ �صلى اهلل
�ض ِ�س ًّنا ،ف�أَ ْع َطى ِ�س ًّنا ف َْوقَ ِ�س ِّن ِه.
عليه و�سلم ـــــ ْا�س َت ْق َر َ
و�أجمع امل�سلمون على جواز القر�ض .واختلف يف الزيادة دون �شرط وال عادة
بي َ�ص ّلى
عند الق�ضاء ،والأ�صل يف ال�سنة �صحته حلديث جابر بن عبد اهلل قال� :أَ ْتي ُت ال ّن َّ
ين َفق ََ�ضانيِ َوزا َدن(((.
اهللُ عليه و�سلم َوكَانَ ليِ َعلي ِه َد ٌ
والقر�ض من املعروف �إذ �أ�شبه �صدقة التطوع ،ف�إذا خرج عن بابه امتنع ملا يخ�شى
منه �أن يجر نفعا �أو يف�ضي �إىل ما مينع كقبول هدية وعارية ور�شوة وغريها مما مينع
القر�ض معها.
-1
-2
-3
-4
-5

رواه مالك ،1331 :ب�إ�سناد �صحيح.
البهجة للت�سويل353 /1 :
رواه مالك ،1353 :والبيهقي يف الكربى10773 :
رواه �أحمد ،10170 :و�صححه الرتمذي.1316 :وانظر حديثا عظيما لزيد بن �سعنة يف الباب� ،أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك
( )605/3وقال بعده �صحيح الإ�سناد ومل يخرجاه وهو من غرر احلديث ،و�أبو ال�شيخ يف �أخالق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
( ،)182و�أبو نعيم يف دالئل النبوة�:ص  ،52والبيهقي كذلك يف الدالئل ()280 ،279 ،278/6
رواه البخاري ،2394 :وم�سلم715 :
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املبحث الثاين :القواعد املقا�صدية

القاعدة الأوىل :مراعاة ال�ضرورات واحلاجات
ال خالف �أن جوهر املعامالت قائم على تهذيب ال�شرع وترتيبه له ،وفق
عدت ال�سنة النبوية يف جمال الت�شريع املايل،
مق�صوده ،ورعيا مل�صالح النا�س ،ولذا ّ
مبد�أ ال�ضرورات ومتعلقاتها من ثوابت الت�أ�سي�س لنظام متكامل ،قائم على االن�ضباط
دون االنفراط ،وعلى التوفيق بني حاجات النا�س ومقا�صد ال�شرع ،ومن ثم �أجازت
يف مواطن اال�ستثناء ،ما تقت�ضيه م�صلحة النا�س يف معامالتهم وتدبري �أموالهم ،و�إن
الح يف الظاهر خالف ذلك ،ومدرك ذلك كله رعي مقا�صد ال�شريعة والتخفيف على
املكلفني.
وقد تعددت الن�صو�ص يف الباب ،ومنها جواز اخليار يف البيع مثال ،حلديث ابن
عمر �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال :امل ُ َتبا ِي َع ِان كُلّ َو ِاح ٍد ِمن ُه َما با ِخليَارِ َع َلى
َ�ص ِاحبِه َما ْ
مل يتف َّرقا � اّإل بَ ْي َع ا ِخليَارِ (((.
واخليار يف البيع �أو املعامالت عموما �أ�صله غرر ،فجوزته ال�سنة حلاجة النا�س �إىل
ذلك ،لأن امل�شرتي قد ال يح�سن ال�شراء ،وال الوقوف على حقيقة ما ا�شرتاه من جودة
و�سالمة وغري ذلك ،فيحتاج �إىل م�شورة واختبار ،و�إذا كانت العلة حاجة النا�س �إىل
ذلك فالواجب �أن تقدر بقدر ما يح�صل املق�صود ،لأن فيما زاد على ذلك �ضررا على
البائع وتفويتا مل�صلحته ،وت�ضييعا ملاله وذلك ممنوع(((.
وقد نبهت ن�صو�ص الهدي النبوي �إىل قاعدة يف ال�شرع معتربة ،اتفق عليها
بع�ض �أهل الفقه و�إن خالف غريهم ،لكن يف ال�صورة دون احلكم �أو العمل((( ،و�أق�صد
قاعدة اال�ستح�سان بال�ضرورة والرتخ�ص باخل�صو�ص ،قال ال�شاطبي" :ومقت�ضاه �أي
الرجوع �إىل تقدمي اال�ستدالل املر�سل على القيا�س ،ف�إنّ من ا�ستح�سن مل
اال�ستح�سان
ُ
 -1رواه البخاري ،2111 :وم�سلم1531 :
 -2انظر ،م�سالك الداللة يف �شرح منت الر�سالة لأحمد الغماري222 :
 -3وقد �أ�سهمت بدرا�سة يف الباب �شاركت بها يف ندوة االجتهاد والتجديد يف �أ�صول الفقه ،بجامعة ابن زهر ب�أكادير ،2010
حتت عنوان :الأدلة التبعية و�إ�شكال التوهم واالختالف :الذرائع ،اال�ستح�سان ،امل�صلحة �أمنوذجا .وهي قيد الطبع مع
درا�سات �أخرى بحول اهلل مبركز الرابطة املحمدية للعلماء حتت عنوان :ر�ؤى معرفية يف الأ�صول واملقا�صد.
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يرجع �إىل جمرد ذوقه وت�شَ ِّهيه ،و�إمنا رجع �إىل ما علم من ق�صد ال�شارع يف اجلملة يف
�أمثال تلك الأ�شياء املفرو�ضة ،كامل�سائل التي يقت�ضي القيا�س فيها �أمراً� ،إال �أنّ ذلك الأمر
(((
ي�ؤدي �إىل فوت م�صلحة من جهة �أخرى �أو جلب مف�سدة كذلك".
وحت�صيل املراد �أنه حينما �أرجع املحققون امل�سائل الفقهية عن طريق اال�ستقراء �إىل
قواعد كلية كل منها �ضابط وجامع مل�سائل كثرية ،واتخذوها �أدلة لإثبات �أحكام تلك
امل�سائل ور�أوا �أن بع�ض فروع تلك القواعد يُعار�ضه �أثر �أو �ضرورة �أو قيد �أو علة م�ؤثرة
تخرجها عن ّ
االطراد فتكون م�ستثناة من تلك القاعدة معدوال بها عن �سنن القيا�س،
حكموا عليها بالأغلبية ال ّ
باالطراد.
فمثال اال�ستثناء بالأثر جواز ال�سلم والإجارة يف بيع املعدوم الذي الأ�صل فيه
عدم جوازه ،ومثال اال�ستثناء بالإجماع عقد اال�ست�صناع ،ومثال اال�ستثناء بال�ضرورة
طهارة احليا�ض والآبار يف الفلوات مع ما تلقيه الريح فيها من البعر والروث وغريه،
و�إما بالقيا�س اخلفي املعرب عنه باال�ستح�سان وهو ما قوي �أثره يقدم على القيا�س اجللي.
وهذا املبد�أ متكفل مبراعاة التي�سري والتخفيف على املتعاملني ،كلما حلق مبعامالتهم
ما يحول دون حت�صيل املقا�صد وجلب امل�صالح.
القاعدة الثانية :رعاية امل�صالح
قال القرايف :مق�صود ال�شرع �ضبط الأموال على العباد ،لأنه �أناط بها م�صالح
دنياهم و�أخراهم فمنع لذلك من ت�سليم الأموال لل�سفهاء ،ونهى عليه ال�سالم عن
(((
�إ�ضاعة املال وعن بيع الغرر واملجهول.
ومن وجوه رعاية امل�صالح يف املعامالت والذي نبهت �إليه الن�صو�ص النبوية،
تعليق املعاملة على اال�ستفادة واالنتفاع ،وهي عني امل�صلحة ،ومن ذلك ما روي
من طرق عن النبي ـــ �صلى اهلل عليه و�سلم ــــ ،قال�" :إِذَا ْاب َت ْع َت َط َعا ًما َف َال تب ِْع ُه َح ّتى
ت َ ْ�س َتو ِفيَ ُه"((( ،و�ألفاظ الأحاديث يف الباب مت�آلفة� ،إما بالقب�ض� ،أو اال�ستيفاء� ،أو جريان
 -1املوافقات194 /5 :
 -2الذخرية.436 /4 :
 -3رواه م�سلم ،1529 :والبيهقي10458 :

230

قواعد التدبري املايل يف ال�سنة النبوية ت�أ�صيال وتنزيال

التملك واالنتفاع ،فتعليق هذه الأحكام بثبوت اال�ستيفاء ،مل يرد �إال حتقيقا مل�صلحة،
ودرءا ملف�سدة.
بل نبهت ال�سنة �إىل �أن حتقق امل�صلحة يف املعامالت املالية ال ت�أثري فيه للو�سائل
�إن �صح الق�صد و�آل �إىل م�شروع ،ومن ثم نبهت �إىل م�سالك االحرتاز من املمنوع
بت�شريع الو�سائل املباحة املتاحة ،وكان ت�شريعا ا�ستثنائيا للم�صلحة ،ولذا اعتد به يف فقه
املخارج من امل�ضايق ،والأ�صل حديث �أبي �سعيد و�أبي هريرة �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
نيب ،فق َ
يب ف ََجاء ُه ْم ب َت ْمرٍ َج ٍ
خي رَب َه َكذا،
عليه و�سلم ْا�س َتعملَ ُ
رج ًال ع َلى َخ رَ َ
َال� :أكُلّ ْمت ِر ْ
مع
ال�ص َ
ل�صا َعنيّ ،
اع ِمن َهذا ب ِا َّ
قا ََل� :إ َّنا ل َن� ُأخ ُذ َّ
وال�صا َعني بال ّثالثة ،فقالَ :ال تَفْعل ،ب ِِع ا َجل َ
ِالد ِ
بالد َر ِاهم َج ِن ًيبا((( .ووجه اال�ستدالل باحلديث ــ كما قرر احلافظ ــ �أنه
راه ِم ،ثم اب َتع ّ
ب ّ
وبعد �أن كان باع على غري ال�سنة ،نهاه النبي ـــ �صلى اهلل عليه و�سلم ـــ عن عن بيع الربا
و�أذن له يف البيع بطريق ال�سنة(((.
واملعامالت املالية �أحوج ما يكون فيها الأمر لتغري الأحوال والزمان واملكان
والأ�شخا�ص� ،إىل املرونة والتما�س املخارج ،ما�صح الق�صد و ُعدم التحيل.
القاعدة الثالثة� :سد الذرائع
كما �أن و�سيلة اخلري خري فو�سيلة ال�شر �شر ،وتلك من القواعد الكلية املطردة
يف �أبواب الت�شريع ،واملتفرعة عن قاعدة اعتبار املقا�صد والو�سائل ،وتنزيلها على
التدبري املايل م�سوغ بعدة ن�صو�ص حمكمة يف الباب ،ك�شف فيها الت�شريع املايل يف
ال�سنة النبوية احلكم على الو�سائل باعتبار م�آالتها ،ومن ثم التفريق بني اجلائز واملمنوع
مق�صودا وتبعا ،والتابع تابع ملا ورد يف الفقه.
وقد وردت �أحاديث كثرية �أعطت للو�سائل حكم مقا�صدها ،ومنها حديث :لَ َع َن
الربَا و ُم ِ
ر�س ُ
وك َل ُه((( .وحديث �أبي �سعيد اخلدري
ُ
ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم � ِآكلَ ّ
"الذ َه ُب ب َّ
مرفوعاَّ :
ِالذ َه ِبَ ،وا ْل ِف َّ�ض ُة بِا ْل ِف َّ�ض ِةَ ،وا ْل رُ ُّب بِا ْل رُ ِّبَ ،وال�شَّ ِع ُري بِال�شَّ ِعريَِ ،وال َّت ْم ُر
بِال َّت ْمرِ َ ،والمْ ِ ْل ُح ِبالمْ ِ ْل ِحِ ،م ْثلاً بمِ ِ ْث ٍل ،يَ ًدا بِيَ ٍد ،ف ََم ْن َزا َد �أَ ْو ْا�س َت َزا َد َفق َْد �أَ ْربَى ْ ،ال ِآخ ُذ َوالمْ ُ ْع ِطي
 -1رواه البخاري ،4245 :وم�سلم1593 :
 -2انظر ،فتح الباري481 /4 :
 -3رواه البخاري ،5962 :وم�سلم1596 :
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ِفي ِه َ�س َوا ٌء"(((.
ومن ال�ضوابط الفقهية يف الباب� :أن كل عقد يق�صد به احلرام فهو حرام والعقد
(((
باطل.
واملراد �أن الق�صد يف الوجود كاملتعني ق�صدا يف العزم ،واملتوهم يف الباب
كاملحقق ،ولذا ملا كرث ق�صد النا�س �إىل املمنوع منع با�ستثناء ما قلّ ق�صد النا�س �إليه،
وحماية ما كان من قبيل ذلك مبني على قاعدة :باب الربا مبني على االحتياط((( ،فكل
عقد حرام كرث ق�صد النا�س �إليه فالق�صد �إىل احلرام حرام ،وكله باطل ملا فيه من خمالفة
مقا�صد العقود امل�ؤ�س�سة على امل�صالح وتبادل الأمالك واملنافع بالو�سائل امل�شروعة .وال
خالف يف احلقيقة بني جمهور الفقهاء يف منع ذلك� ،سوى يف حتقيق مناطات التذرع
�إليها .ولذا من قواعد الباب عندهم �أن :تعاطي العقود الفا�سدة حرام (((،والإقدام
(((
على العقد الفا�سد حرام.
وهذا باب قائم على االحرتاز واالحتياط من املمنوع مبراعاة ال�شبه ،والتهمة
بو�صفها �أ�صال يبنى ال�شرع عليه ،و�أوم�أ املازري �إىل تعريفها ب�أنها ظن ق�صد الوقوع
يف احلرام ،وهذا يف نظري ـ كما قال ـ لي�س من جهة تلك الظنون املنهي عنها ،و�إمنا هو
احتياط يف الدين ،وحتفظ على امل�سلمني ،من �أن يقعوا يف حرام ،وذب عن قواعد
(((
ال�شرع.
القاعدة الرابعة� :إبطال احليل
وقد �أتبعت القاعدة بالتي قبلها ،ملا بينهما من ارتباط� ،إذ �أ�صل �سد الذرائع مناق�ض
للحيل.
قال ابن �أبي زيد :كل عقد بيع �أو �إجارة �أو كراء بخطر �أو غرر يف ثمن �أو مثمون
-1
-2
-3
-4
-5
-6

رواه م�سلم.1584 :و�أحمد11947 :
املغني البن قدامة ،246/4 :مو�سوعة قواعد البورنو.464/7 :
انظر مو�سوعة قواعد البورنو ،11/2 :نقال عن املب�سوط.88/11 :
املنثور ،352/1 :الأ�شباه لل�سيوطي.287 :
الأ�شباه البن ال�سبكي .245/1 :وانظر �شرح القاعدة ومثيالتها يف كتاب� :أثر الذرائعية والواقعية يف امل�سالك االجتهادية
عند املالكية وتفعيله يف الق�ضايا املعا�صرة345 /2 :
�شرح التلقني320/4:
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�أو �أجل فال يجوز ،وال يجوز بيع الغرر وال بيع �شيء جمهول وال �إىل �أجل جمهول،
وال يجوز يف البيوع التدلي�س وال الغ�ش وال اخلالبة وال اخلديعة وال كتمان العيب وال
خلط دينء بجيد وال �أن يكتم من �أمر �سلعته ما �إذا ذكره كرهه املبتاع �أو كان ذكره
�أبخ�س له يف الثمن(((.
و�أ�صل �إبطال احليل يف التدبري املايل جدير بالتنبيه ،ملا ت�شوب املعامالت من �صنوف
املخاطرة و�أ�شكال الدل�سة والغ�ش ،ولذا تكفلت ال�سنة ب�سن التدابري الزجرية والوقائية
يف الباب ،و�ضمن ذلك خلطورة الأمر ال�سنن القولية والفعلية والتقريرية ،ومنه ما ورد
يف حديث �أبي هريرة� :أنَّ َر ُ�س َ
و�س ّلم َم ّر َع َلى ُ�ص رْب ِة َط َع ٍام َف�أ ْد َخل
ول اهلل َ�صلى اهللُ عليه َ
َقالَ :ما َه َذا يا َ�ص ِاح َب ّ
الط َعام؟ َ
الت � َأ�صاب ُع ُه ب َل ًال ،ف َ
ال�س َما ُء يَا
يَ َد ُه ِفي َها ،ف َن ْ
قالَ � :أ�صاب ْته ّ
َال� :أف َال َج َعل َت ُه فَوقَ ّ
ول ا ِهلل .ق َ
ر�س َ
َلي�س ِم َّنا(((.
الط َع ِام َح ّتى َيرا ُه ال ّن ُ
ُ
ا�سَ ،من غَ�شّ نا ف َ
(((
وروي عن ابن م�سعود مرفوعاَ " :من غَ�شّ نا ف َْلي َ�س ِم ّنا واَمل َ ْكر واَ َخلدي َع ُة يف ال َّنارِ " ،
ويف حديث �أن�س مرفوعا" :امل َ ْك ُر وا َخلدي َع ُة َوا ِخليانَ ُة يف ال َّنارِ "(((.

اخلامتة والتو�صيات:

و�إن مل ي�سعف املجال يف هذه املباحثة �إىل ا�ستق�صاء ن�صو�ص ال�سنة النبوية اعتبارا
وا�ست�شهادا ،ف�إنها قد �أملت بكليات الت�صرفات املالية يف ال�سنة ،يف ق�سم املعامالت ،مما
ميكن عدها به مر�شدا ودليال �إىل الإئتمام بالهدي النبوي يف هذا ال�سياق ،وهو �أحوج
ما ت�ستدعيه ق�ضايانا احلياتية املالية املعا�صرة ،للبعد عن تداول الن�صو�ص املع�صومة
يف هذا املجال� ،إن حفظا ورواية� ،أو ا�سرت�شادا بكلياتها ا�ستنباطا واجتهادا ،ظنا من
املتعاملني �أن هذا باب مبناه على املنافع الذاتية وامل�صالح الآنية ،وهو امل�سعى �إىل
�شيوع الف�ساد يف املال والأعمال مما ا�ستوجب معه ال�صد وال�سد .وميكن اخللو�ص �إىل
التو�صيات الآتية:
1ـ ميكن اجلزم من خالل ما تو�صلت �إليه �أنه ال غنى عن فقه ال�سنة يف �سالمة التدبري
-1
-2
-3
-4

انظر ،الر�سالة220 ،219 :
رواه م�سلم102 :
رواه ابن حبان يف �صحيحه ،)1107( :وقال املنذري يف الرتغيب (� :)22/3إ�سناده جيد.
وله �شاهد قد تقدم ،وهو بهذا اللفظ عن �أن�س رواه احلاكم ،650 /4 :وروي مر�سال عن احل�سن و�صححه الألباين يف
الإرواء.164 /5 :
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املايل ،ومن ثم يحتاج �أكرث من �أي وقت م�ضى� ،إىل �إعادة قراءة الن�صو�ص
النبوية ،وتو�سيع جمال اال�ستنباط منها ،مبا يخدم هذا الباب� ،أكرث منه ا�ستنادا �إىل
االجتهاد بالر�أي والقيا�س.
2ـ تتبع �آثار ال�صحابة والتابعني وا�ستق�صاء طرق املتون ،وا�ستيعاب ت�صرفاتهم يف
�إدارة املال والأعمال ،جدير بالتنبيه �إىل تو�سيع فقه ال�سنة النبوية ،وا�ستمداد
الأحكام الفقهية والآثار املقا�صدية من ذلك ال يبعد عن الفقه الأثري وم�سالك
الدليل.
3ـ التقعيد الن�صي امل�ستقى من الن�صو�ص النبوية �أكرث ا�ستيعابا للظواهر احلياتية
وملجاالت املعامالت املت�سعة ،نظرا لكرثة الروايات وتعدد طرقها ،وجتميعه يف
�أبواب ،وت�صنيف مقا�صده �إىل كلية وجزئية ،من الهاديات املنهجية ال�ستنباط
الفقه ،وتو�سيع مدارك االجتهاد والإفتاء ،وقد �أورد الزرك�شي نقال عن الإمام
�أحمد :من مل يجمع طرق احلديث ال يحل له احلكم على احلديث وال الفتيا به(((.
4ـ الدعوة �إىل جمع وترتيب م�سند الأموال من الأحاديث النبوية ،وهو م�شروع
ي�ستدعي �سهرا د�ؤوبا لإجناحه ،وحفظ مق�صد الأموال باال�ستمداد من هديه،
والعمل يف جمعه وترتيبه وتقنينه ،لي�س فقط من جهة اجلمع والرتتيب ،با�ستق�صاء
ما هو من قبيل ال�سنة ،من امل�سند املرفوع ،ومن �آثار ال�صحابة والتابعني ،وحتى
اجتهاداتهم من جهة ،بل كذلك من جهة تقنني الفقه امل�ستنبط من الآثار،
وا�ستخال�ص الأ�سرار واملقا�صد كذلك يف �أبواب ،وهو من الأعمال الرائدة يف
الع�صر احلا�ضر يف خدمة ال�سنة النبوية وفقهها ،خ�صو�صا فقه الأموال� ،سهل اهلل
ذلك.
واحلمد هلل رب العاملني

 -1البحر املحيط490 /4 :
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الئحة امل�صادر واملراجع
القر�آن الكرمي برواية ور�ش عن نافع
املخطوطات:
ـ

الأموال :مواردها وم�صادرها من القر�آن وال�سنة .د حممد املنت�صر الكتاين.
خمطوط خا�ص.

ـ

تلخي�ص املقال يف م�سائل بيوع الآجال ل�سيدي �أحمد بن علي البعقيلي .خمطوط
خزانة القرويني1559 :
املطبوعات

ـ

ابن حنبل حياته وع�صره� ،آرا�ؤه وفقهه للإمام حممد �أبو زهرة دار الفكر العربي/
2008

ـ	�أثر الذرائعية والواقعية يف امل�سالك االجتهادية عند املالكية وتفعيله يف الق�ضايا
املعا�صرة .د عبد اهلل عبد املومن دار ابن حزم .ط2014 .1:م
ـ

الأخالق يف االقت�صاد الإ�سالمي للم�ست�شار عبد احلليم اجلندي .دار املعارف:
د.ت.

ـ

الأم للإمام ال�شافعي .دار املعرفة .بريوت1393 .هـ

ـ

البحر املحيط يف �أ�صول الفقه للزرك�شي .حتقيق :حممد حممد تامر .دار الكتب
العلمية2000 :م

ـ

البهجة يف �شرح التحفة لأبي احل�سن الت�سويل .حتقيق :حممد عبد القادر �شاهني
دار الكتب العلمية1418 /هـ1998 ،م

ـ

التعريفات للجرجاين .حتقيق � :إبراهيم الأبياري دار الكتاب العربي – بريوت.
الطبعة الأوىل 1405 ،
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ـ

التمهيد ملا يف املوط�أ من املعاين والأ�سانيد للإمام احلافظ ابن عبد الرب مطبوعات
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية1397 /هـ1977 ،م

ـ

الذخرية يف فروع املالكية للإمام القرايف .حتقيق� :أبي �إ�سحاق �أحمد عبد الرحمان
دار الكتب العلمية /الطبعة الثانية2008 :م

ـ

الر�سالة البن �أبي زيد القريواين مع �شرح احلافظ الغماري �أحمد م�سالك الداللة
�شرح منت الر�سالة دار الفكر .د.ت

ـ

ال�سنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي لأبي بكر �أحمد بن احل�سني بن علي البيهقي

	جمل�س دائرة املعارف النظامية الكائنة يف الهند ببلدة حيدر �آباد .الطبعة الأوىل:
1344
ـ

ال�شرح الكبري ،البن قدامة .دار الكتاب العربي للن�شر والتوزيع .د .ت

ـ

الطبقات الكربى ،البن �سعد .حتقيق زياد حممد من�صور .مكتبة العلوم واحلكم.
1908

ـ

الفروق للقرايف وبهام�شه القواعد ال�سنية البن ال�شاط .حتقيق :الدكتور عبد
احلميد الهنداوي
املكتبة الع�صرية :الطبعة الأوىل1423 :هـ2002،م

ـ

القواعد احلاكمة لفقه املعامالت للدكتور يو�سف القر�ضاوي دار ال�شروق :الطبعة
الأوىل2010 :م

ـ

القواعد النوارنية الفقهية البن تيمية .حتقيق حممد حامد الفقي .دار املعرفة:
1399

ـ

القواعد والأ�صول اجلامعة والفروق والتقا�سيم البديعة النافعة للعالمة
عبد الرحمن بن نا�صر ال�سعدي مكتبة ابن تيمية :الطبعة الأوىل1413 :هـ1993،م
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ـ

املحكم واملحيط الأعظم البن �سيده؛ حتقيق عبد احلميد هنداوي .دار الكتب
العلمية2000 :م

ـ

امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري للرافعي .لأحمد بن حممد بن علي املقري
الفيومي املكتبة العلمية  -بريوت

ـ

امل�صطلح الأ�صويل عند ال�شاطبي .د فريد الأن�صاري دار ال�سالم .ط2010 .1:م

ـ

م�صنف عبد الرزاق.حتقيق :حبيب الرحمان الأعظمي املكتب الإ�سالمي،
بريوت /الطبعة الثانية1403 :هـ

ـ

املعونة على مذهب عامل املدينة للقا�ضي عبد الوهاب البغدادي حتقيق :حمي�ش
عبد احلق .مكتبة نزار م�صطفى الباز :مكة املكرمة .الطبعة الثانية1425:هـ ،
2004م

ـ

املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى �أهل �إفريقية والأندل�س واملغرب لأبي
العبا�س الون�شري�سي حتقيق :جمموعة من العلماء ب�إ�شراف الدكتور حممد حجي.
طبعة وزارة الأوقاف املغربية1401 .هـ1991،م

ـ

املغني البن قدامة املقد�سي دار الفكر :بريوت /الطبعة الأوىل1405:هـ

ـ

املوافقات يف �أ�صول ال�شريعة لأبي �إ�سحاق ال�شاطبي ب�شرح ف�ضيلة ال�شيخ عبد اهلل
د ّراز دار الكتب العلمية :د.ت.

ـ

املوط�أ الإمام مالك بن �أن�س برواية يحيى الليثي حتقيق  :ف�ؤاد عبد الباقي .دار
�إحياء الرتاث العربي :م�صر د.ت

ـ

النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من الأمهات للإمام �أبي حممد
بن �أبي زيد القريواين حتقيق :حممد عثمان .دار الكتب العلمية /الطبعة
الأوىل2010:

ـ

بيان الدليل على بطالن التحليل ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية حتقيق :حمدي عبد
املجيد ال�سلفي .املكتب الإ�سالمي .الطبعة الأوىل1998 :
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ـ

تعليل الأحكام للأ�ستاذ حممد م�صطفى �شلبي دار النه�ضة العربية1401 :هـ1981،م

ـ

تلخي�ص احلبري يف تخريج �أحاديث الرافعي الكبري البن حجر دار الكتب العلمية.
1419م

ـ

حا�شية العدوي على كفاية الطالب الرباين دار الر�شاد احلديثة :الدار البي�ضاء.
الطبعة الأوىل1425 :هـ2005،م

ـ

�صحيح البخاري :اجلامع امل�سند ال�صحيح املخت�صر من �أمور ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم و�سننه و�أيامه للإمام حممد بن �إ�سماعيل البخاري حتقيق :حممد زهري
بن نا�صر النا�صر دار طوق النجاة /الطبعة الأوىل1422 :

ـ

�صحيح الإمام م�سلم .عناية :حممد ف�ؤاد عبد الباقي /طبعة دار احلديث:
القاهرة/الطبعة الأوىل1991 ،1412:

ـ

�سبل ال�سالم �شرح بلوغ املرام من جمع �أدلة الأحكام للإمام ال�صنعاين حتقيق:
الدايل بلطه .املكتبة الع�صرية ،بريوت1422 /هـ2002 ،م
ال�شيخ حممد ّ

ـ

�شرح التلقني للإمام �أبي عبد اهلل حممد املازري  .حتقيق �سماحة ال�شيخ حممد
املختار ال�سالمي .دار الغرب الإ�سالمي .الطبعة الأوىل2008:

ـ

�شرح م�شكل الآثار للطحاوي .حتقيق � :شعيب الأرن�ؤوط م�ؤ�س�سة الر�سالة/
الطبعة  :الأوىل  1415 -هـ  1494 ،م

ـ

فتح الباري �شرح �صحيح البخاري للحافظ ابن حجر دار املعرفة  -بريوت ،
1379

ـ

قواعد الأحكام يف م�صالح الأنام للعز بن عبد ال�سالم دار الكتب العلمية .الطبعة
الأوىل1420 :هـ1999،م

ـ

عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة للإمام جالل الدين بن �شا�س درا�سة
وحتقيق :الدكتور حميد حلمر .دار الغرب الإ�سالمي :الطبعة الأوىل1423/هـ،
2000
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اجلزار و�أنور الباز دار
ـ	جمموع الفتاوى ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية عناية :عامر ّ
الوفاء :الطبعة الثانية1421 :هـ2001 ،م
ـ	خمت�صر منهاج القا�صدين البن قدامة املقد�سي .تخريج :عبد القادر الأرناروط
مكتبة دار البيان .ط1999 .2:م
ـ

م�سند الإمام �أحمد بن حنبل .حتقيق� :شعيب الأرنا�ؤوط م�ؤ�س�سة الر�سالة :الطبعة
الثانية1420 /هـ1999 ،م

ـ

معجم مقايي�س اللغة البن فار�س .املحقق  :عبد ال�سالم حممد هارون دار
الفكر1399:هـ 1979 -م.

ـ

مفاتيح الغيب للإمام العامل فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي ال�شافعي
دار الن�شر  :دار الكتب العلمية  -بريوت  -الطبعة  :الأوىل هـ  2000 -1421م

ـ

مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية للعالمة ال�شيخ حممد الطاهر بن عا�شور حتقيق
ودرا�سة :حممد الطاهر املي�ساوي .دار النفائ�س .الطبعة الثانية1421:هـ2001 ،م
بن علي بن عمر التميمي

ـ

مناهج التح�صيل ونتائج لطائف الت�أويل يف �شرح املدونة وحل م�شكالتها لأبي
احل�سن علي بن �سعيد الرجراجي .تقدمي :الأ�ستاذ علي علي لُقم .عناية�:أبو الف�ضل
الدمياطي� ،أحمد بن علي .دار ابن حزم :الطبعة الأوىل1428 :ـ2007
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املق ِّدمة
وال�صالة على �سيدنا حممد و�آله و�صحبه و�سلم ،وعلى عباده
احلمد هلل وكفىّ ،
الذين ا�صطفى� ،أما بعد.
ف�إن اهلل –�سبحانه وتعاىل -خلق اخللق و�أمرهم بال�سعي ِلعمارة الأر�ض من خالل
ال�سنة الإلهية يف اال�ستخالف ،ومل يرتك
العمل احلالل والك�سب الطيب انطالقا من ّ
مب�شرين ومنذرين وداعني
النبيني ِّ
الب�شرية حائرة؛ بل بعث اهلل �-سبحانه وتعاىلّ -
ِ
الظلمات �إىل ال ّنور ،ينريون نربا�س الهداية بالوحي الذي جاء
�إليه ليخرجوا ال ّنا�س من
بالت�شريعات الإلهية والقيم والأخالق التي ت�شكل ركنا مهماً من �أركانها ،وملّا كان نبي ّنا
إمام امل�سلمني
نبي العاملني �إىل يوم ّ
حمم ٌد-عليه �أكرم ّ
الدين ،و� َ
ال�صالة و�أ ّمت ال ّت�سليمّ -
القائم على �أمور دينهم ودنياهم ،فقد جاءت �أقوالُه و�أفعالُه �شامل ًة م� ّؤيدة بالوحي الذي
َ
ِ
ال ي ْنطق عن الهوىَ ،وف َْق ثوابت را�سخة وقيم �سامية ،يقول الك ّتاين ":حيث كان ي�شغل
الدين والدنيا جمعا
الديني على قاعدة جمع دينه القومي بني �سيا�سة ّ
م ْن�صب ال ّنبوة ّ
()1
الدين ".
ال�سلطتني بحيث كادا �أن يدخال حتت
م�سمى واحد وهو ّ
مزج بني ُ
ً
وال ّ
�شك �أنّ املال والأعمال من الأمور ا ّلتي � ْأوالها ال ّنبي �-صلى اهلل عليه و�س ّلم
–عنايته؛ لأهمي ِّتهما التي ال تخفى من تعاطي �أمور الرزق ،وال ّنهو�ض باملجتمعات
ال�سماء ،واملتخ ِّلقة ب�أخالق ال�شّ رع
وغريها ،ف�شملتها الإدارة ال ّنبوية امل� ّؤيدة بوحي ّ
احلنيف ،ت�سري مع ال ِقيم وال ّثوابت وجوداً وعدما.
�إنّ �إدراك القائمني على الأعمال واملال لهذه ال ِقيم ،والتزامهم بال ّثوابت ال�شّ رعية،
وال�سعي للإح�سان وفرقٌ بني قرار
ل ُتك�سب القائمني عليها ِّ
الدقة يف تقدير الأمورّ ،
ال�سائد والقوانني
يعتمد على ال ّثابت
ُ
وال�سنة ،و�آخر باعثه العرف ّ
االخالقي من الكتاب ّ
ّ
إ�سالمية بكثري من ال ِّنعم بوفرة
الو�ضعية ،ولقد �أنعم اهلل �-سبحانه وتعاىل -على الأ ّمة ال ّ
ّ
ولكن ال ّتن�صل من القيم والثوابت قد يحول بني هذه ال ِّنعم وبني ُ�سبل
املال والعدد ّ
يام �أهل بيته ،وهو الذي يُقيم �ش�أنهم� ،أنظر ال�صحاح يف اللغة(ج�/5ص.)2017،2018
وام �أهل بيته و ِق ُ
 -1فال ٌن ِق ُ
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ال َّنجاح وال َّتغيري،وي�شهد على ذلك واقع اليوم الذي تعاين فيه بع�ض امل�ؤ�س�سات من
ال�ضعف �أو اخللل الإداري يف �إدارة املال والأعمال و يظهر ذلك وانعكا�ساته يف ٍ
�صور
ٍ
متعددة من �أهمها :الف�ساد املايل والإداري  ،والأزمات املتكررة التي باتت ت�شكل خطراً
كبريا على منو املجتمعات.
ا�ستبدلت فيه َّ
عزهدي ربِّها ّ
واملالية ْ
املنظمات االقت�صادية ّ
�إن هذا الواقع الذي ْ
الو�ضعية ،هو ال�سبب
االقت�صادية
نبيها �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -بال ّنظم
ّ
وجلّ  -و�س ّنة ِّ
ّ
الرئي�سى يف ا ْنت�شار الفقر واال�ستبداد والظلم  ،وتعاقب الأزمات ،فوجب على الأمة
الرجوع ملا فيه �صالح دينها ودنياها ،ووجب على ال ُعلماء توعية الأمم بالقيِم وال ّثوابت
ال�سنة النبوية "ال ِقيم
ال ّنبوية ،فجاءت هذه ِّ
الدرا�سة بعنوان�( :إدارة املال والأعمال يف ُّ
وال ّثوابت ") ،تهدف �إىل بيان القيم والتوجيهات الأخالقية وال ّثوابت التي و�ضعتها
ال�سنة النبوية يف �إدارة املال والأعمال .
النبوية القيِم
وهذه العنا�صر ال ّثالثة جُم ِتمعة� ( :إدارة املال والأعمال ّ
ال�سنة ّ
ٌ
متفرقا من هذه العنا�صر،
بحث
والثوابت ) مل يُفرد لها ٌ
م�ستقل فيما علمت �إال ماجاء ّ
وهي على نوعني:
( -1الدرا�سات العا ّمة يف الإدارة من منظور الإ�سالم)( ،)1ومثالها  :كتاب ندوة"
الإدارة يف الإ�سالم " حيث ا�شتمل على عدة بحوث مل بتتناول � ّأي منها درا�سة
ال�سنة ا�ستقالال � ،أويتطرق �أحدها �إىل �إبراز القيم والثوابت �إال ما
املو�ضوع من ّ
جاء عر�ضا وبجزئيات حمدودة  ،ف�إذا ت�أمل القارئ يف البحث الثالث للدكتور
حممد ر�أفت عثمان بعنوان بع�ض املبادئ التي حتكم الإدارة العامة يف اال�سالم
( ،)2يجد �أن الباحث يخل�ص يف نهاية بحثه �إىل بع�ض قواعد يرتكز عليها احلكم
والإدارة يف الإ�سالم وهي حفظ الدين وال�شورى والعدل وحترمي الر�شوة
ووجوب الرقابة وامل�س�ؤولية و�إ�سناد الأمر �إىل �أهله م�ست�شهدا لبع�ضها من ال�سنة
النبوية و�أخرى من الكتاب العزيز،وكذلك البحث الرابع" املنهج الإ�سالمي
للرقابة والتكاليف " للدكتور ح�سني ح�سني �شحاته تراه يفرد هذه القيمة دون
يام �أهل بيته ،وهو الذي يُقيم �ش�أنهم� ،أنظر ال�صحاح يف اللغة(ج�/5ص.)2017،2018
وام �أهل بيته و ِق ُ
 -1فال ٌن ِق ُ
ِ
يام �أهل بيته ،وهو الذي يُقيم �ش�أنهم� ،أنظر ال�صحاح يف اللغة(ج�/5ص.)2017،2018
وام �أهل بيته وق ُ
 -2فال ٌن ِق ُ
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وي�ضمن يف �سياقه احلديث عنها بع�ض الأدلة من ال�سنة النبوية وغريها(،)1
غريها ّ
وهكذا باقي بحوث هذه الندوة من حيث العمومية وعدم االخت�صا�ص .
 -2الدِّ را�سات احلديث َّية،حيث مل �أجد يف هذا الباب �إ ّال ر�سالة ماج�ستري بعنوان
"الإدارة املالية يف ال�س ّنة الن ّبوية"(� ،)2إ ّال � ّأن الباحثة اكتفت بجمع الأحاديث
�شح البيان والتعقيب،ودون ال ّتطرق مل�س�ألة
وتخريجها حتت عناوين �إدراية مع ّ
القيم والثّوابت .
وجاءت هذه الدرا�سة لتعنى بدرا�سة مو�ضوع �إدارة املال والأعمال من منظور
ال�سنة النبوية على وجه اخل�صو�ص درا�سة حديثية مو�ضوعية مع الرتكيز على جانب
القيم والثوابت التي جاءت ال�سنة النبوية لإقرارها والدعوة �إليها وهذا مامل تتناوله
احلديثية املتع ِّلقة ب�إدارة املال
الدرا�سات ال�سابقة  ،فكان منهجي جمع ال ّن�صو�ص
ّ
ال�صلة،
والأعمال من ال�صحيحني ،بالبحث يف مفردات العمل واملال والكلمات ذات ِّ
ال�صحيحني
باال�ستعانة بالفهار�س
املو�ضوعية واملعاجم املُفهر�سة ،وت�صفّح عناوين كتب ّ
ّ
ال�صحيحني واتخاذها
ذات ِّ
.ثم فرز �أحاديث ّ
ال�صلة ،والبحث الآيل يف املكتبة ال�شّ املة ّ
ما ّدة البحث وت�صنيفها َوف َْق املو�ضوعات التي تراءت يل بعد ال ّنظر يف الأحاديث
وكتب ال�شّ روح والغريب ،وكنت قد �أخذت فكر ًة عام ًة عن الإدارة من خالل الكتب
ال�سابقة ،و�شرعت بعد ذلك يف
املخ ّت�صة بها وامل�صادر التي ذكرتُها �آنفا من ِّ
الدرا�سات ّ
بت�سطري هذا البحث لإبراز القيم والثوابت يف �ضوء الأحاديث ال�شّ ريفة راجي ًة املوىل
وال�سداد.
ّ
-عز وجلّ � -أنْ يُلهمني ال َّتوفيق ّ

يام �أهل بيته ،وهو الذي يُقيم �ش�أنهم� ،أنظر ال�صحاح يف اللغة(ج�/5ص.)2017،2018
وام �أهل بيته و ِق ُ
 -1فال ٌن ِق ُ
ِ
يام �أهل بيته ،وهو الذي يُقيم �ش�أنهم� ،أنظر ال�صحاح يف اللغة(ج�/5ص.)2017،2018
وام �أهل بيته وق ُ
 -2فال ٌن ِق ُ
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ال ّتمهيد

�أوال :مفهوم �إدارة املال والأعمال
تعد كلمة الإدارة من �أكرث الكلمات تداو ًال اليوم ،بل ِّ
خا�صا يُعرف
ّ
ت�شكل ع ْلما ّ
ب�شري من هذه الكلمة ،فهل كانت هذه الكلمة
مو�ضوع
بعلم الإدارة ،فال يكاد يخلو
ٌ
ٌ
عن مدلولها ؟ وما هي
يعبون ْ
�شائعة فيما �سبق ؟ وهل ا�ستعملها العرب ؟ ومبا كانوا رّ
ِداللتها عند علماء الإدارة؟ .
مَ ْ َ
ل يرد لفظ الإدارة يف �أحاديث ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�س ّلم ،-وجاء
ذكرها يف القر�آن الكرمي بلفظ(تُديرونها) مبعنى ال َّتعاطي وال َّتقابُ�ض( ،)1قال تعاىل:
ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ (�سورة
البقرة�:آية رقم � ، (٢٨٢أما يف معاجم ال ُّلغة فبال َّنظر �إىل � ْأ�صل الكلمة ي ّت�ضح �أنّها ذكرت
كلمة "دور " وم�شتقّاتها ( )2وهذا ي�ؤكّد �أنّ هذه ال ّلفظة حديثة اال�ستعمال ،وال يعني
نُدرة هذا امل�صطلح �أو عدم ا�ستعماله �أنّ العرب مل يعرفوا معناه ،وي�ؤكد ذلك وجود
هذا ال ّلفظ يف القر�آن الكرمي �إال �أنّهم ا�ستعملوا من �ألفاظ اللغة ما يحمل هذا املعنى
وي�ؤدي ُمراده ،كقولهم" :يقوم عليه" مبعنى ُ"يقيم �ش�أنه" (.)3
و ا�ستعملها �أهل الإدارة مبعنى" :تنفيذ الأعمال بوا�سطة الآخرين عن طريق
()4
تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة جمهودهم".
()5
خا�ص.
معنى ّ
�أما املال ف�إنه  ":ما َم َل ْك َته من جميع ا َلأ�شياء " .ومل يُ�صطلح له ً
وبناء على ما م�ضى ف�إنه ميكن للباحثة تعريف �إدارة املال والأعمال على �أنّها:
"تنفيذ الأعمال و�ش�ؤون الأموال بوا�سطة الآخرين عن طريق تخطيط وتنظيم وتوجيه
ورقابة جمهودهم".
-1
-2
-3
-4
-5

تتعاطونها يداً بيد ،فالإدارة  :ال ّتعاطي وال ّتقاب�ض  ،فاملراد التبايع الناجز يداً بيد  ،فتح القدير لل�شوكاين (ج.)347/1
انظر خمتار ال�صحاح :الرازي (�ص ،)109 :وتاج العرو�س من جواهر القامو�س :الربيدي (ج� /11ص.)331
يام �أهل بيته ،وهو الذي يُقيم �ش�أنهم� ،أنظر ال�صحاح يف اللغة(ج�/5ص.)2017،2018
وام �أهل بيته و ِق ُ
فال ٌن ِق ُ
بع�ض املبادئ التي حتكم االدارة العامة يف اال�سالم :حممد ر�أفت عثمان ( �ص ،)108:وانظر الإدارة ب�سبع نقاط (�ص.)11:
( ل�سان العرب ،ابن منظور (ج� /11ص.)635
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ثاني ًا:مفهوم ِ
القيم وال ّثوابت

ا�ستخدم العرب "ال ِقيمة" وجمعها قيم  ،بعدة معاين منها ":ال ّثمن"" ،التقّدير "
()1
"ال ّثبات "" ،اال�ستقامة واالعتدال ".
�أ ّما ال ِقيم يف اال�صطالح فيعرفها بع�ضهم على �أنّها ":مفاهيم تتع ّلق مبعتقدات
حتدد غاياته و�أهدافه،
وا ّجتاهات وقناعات يتبناها الفرد وي�ستدخلها يف بنائه املعريف ّ
ومتثل معيارا للفرد حتدد �سلوكه وت�صرفاته و�آراءه ،وتعك�س منط عالقاته ب�أ�سرته ووطنه
امل�ستمدة من ال�شّ رع احلنيف ماهي �إال الأحكام
والعامل من حوله ،فالقيم الإ�سالمية
ّ
ت�ستمد ثباتها من القر�آن وال�سنة لتنظيم عالقة
املعيارية ذات الأ�صول الإ�سالمية والتي
ّ
عز وجلّ  -ونف�سه وغريه من املخلوقات وبالبيئة التي تعي�ش فيها؛ بحيث
الإن�سان بربّهّ -
تربط �سلوكه بالكيفية التي تت�شكل طباعه تبعا لها مما يجعله يلتزم بها قو ّال وعمال ومن
()2
خاللها ميكنه احلكم على ما يجوز عمله وما ال يجوز ".
عد ما �سبق تعريفا بل هو و�صف لل ِقيم ميكن �أن ن�ؤ�س�س عليه با�ستخال�ص
وال ميكن ّ
امل�ستمدة من ال�شّ رع احلنيف ،وا ّلتي
تعريف للقيم الإ�سالمية ب�أنها  ":الأحكام املعيارية
ّ
و�ضبطه".
تهدف لتنظيم العالقات  ،وت�شكيل ّ
ال�سلوك ْ
ولو �أردنا �أن نربط بني املعنى اال�صطالحي وال ّلغوي للفظ القيم لوجدنا �أن التعبري
ال ّلغوي عن القيمة بال ّثبات واال�ستقامة واالعتدال ّ
ي�شكل و�صفا للقيمة ال ّ
ينفك عنها ،
و�أنّ التقدير ي�شري للوظيفة املنوطة بالقيمة .
وبهذا ال ّتعريف تربز �أهمية ال ِقيم الرا�سخة التي تُ�صبح �أ�سا�ساً عقليا ،وعقيدة ثابتة؛
امل�ستمدة من ال�شّ رع الرباين � ،إذْ تتبلور
وذلك من خالل الوظيفة التي ت�ؤديها  ،وخا�صة
ّ
ال�سلوك و�ضبطه ؛ لأن
من خاللها
ّ
املتم�سك بها ،وذلك ب�سبب حتديد ّ
�شخ�صية املجتمع ّ
ال�سديد والعمل
بال�سلوك ّ
ال�صحيح مع الفهم ّ
�شخ�صية امل�سلم تربز من خالل التزامه ّ
ّ
الر�شيد ،الأمر الذي ينه�ض باملجتمعات وي�ساعد على توافقها االجتماعي ومتا�سكها
 -1انظر ل�سان العرب :ابن منظور (ج� /12ص )496وخمتار ال�صحاح :الرازي (�ص )560 :وتاج العرو�س من جواهر
القامو�س :الزبيدي (ج�318 /33ص).
 -2مفهوم القيم وال ّثوابت واملتغيرّ ات ، alafkarc.com:موقع مركز �صناعة الأفكار لال�ست�شارات ،م�ؤ�س�سة عبد اللطيف
اخلريية ،تاريخ الإ�ضافة .2014/4/28
ّ
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ومينحها القدرة على مواجهة ال ّتغريات.
و لقد ق�سم الباحثون القيم على عدة �أنواع:
 فم ْنهم( )1من ق�سمها �إىل ثالثة �أنواع :هي القِيم العليا ،والقِيم احل�ضارية ،والقِيمالأخالقية و�أدرج حتت كل نوع �أمثلة ،فمن القِيم العليا ذكر :ق ِيم "احلق والعبودية
والإح�سان واحلكمة" ،ومن القِيم احل�ضارية ذكر "امل�س�ؤولية والعمل واحلرية
والقوة والأمن وال�سالم واجلمال وغريها" ،ومن القِيم الأخالقية ذكر" :املح ّبة
أخوة وال َّتعاون  ،والوفاء وال�صرب وال�شكر
والب والأمانة ِّ
وال�صدق وال ّ
والوئام رّ
واحلياء والن�صح والرحمة وال�صرب واحلوار واحرتام الآخر ".
()2
عب عن �أنواع القِيم بالقِيم
 ومنهم من �آثر ت�سمية �أنواع القيم بطريقة خمتلفة حيث رّخ�صية ومثّل عليها "بال ّنزاهة ّ
ّ
وال�شفافية وال ّتعاون واملروءة" ،وال ّنوع الثاين
ال�ش ّ
للقيم �سماه بالتنظيمية و�ص ّنف حتتها �أربعة ق�ضايا هي :قيم �إدارة الإدارة (املدير)
 ،ومثّل عليها" :بالقوة وال�صفوة واملكاف�أة" ،وقيم �إدارة امله ّمة ( الأعمال) ،ومثّل
عليها "بالفعالية والكفاية واالقت�صاد" ،وقيم �إدارة العالقات ( املوظفني ) ومثّل
عليها بقيم "العدل والقانون والنظام" ،وقيم �إدارة البيئة ومثّل عليها "بالدفاع
والتناف�س واختالف الفر�ص".

�أ ّما مفهوم ال ّثوابت ف�إنّ ال ُّثبوت لغة يعني :دوام ال�شّ يء ،وثبت ال�شّ يء يف املكان
الدوام واال�ستقرار  )3(.وال يخرج معناه يف اال�صطالح
"دام
وا�ستقر ،فالثبوت هو ّ
ّ
مطلق ال يتغري "كالعقيدة وال ِقيم ا ُخللقية
املقرر �أنّ الثوابت منها ماهو ٌ
ّ
عما �سبق؛ فمن ّ
ن�سبية "كال ّن�صو�ص التي ال يلزم دوامها دواما مطرداً،
وال ّن�صو�ص
القطعية" ،و�أخرى ّ
ّ
()4
والأحكام املتغيرِّ ة بتغري الأزمان والأمكنة والأحوال" .
ويعرف حممد طاهر احلكيم الثوابت ب�أنّها ":الأ�صول ال ّثابتة والقواعد احلاكمة
ّ
وتوحد الأمة اعتقاداً وقيماً ،وتطرد
ال�سعادة والفالحّ ،
ا ّلتي توجه م�سرية الأمة �إىل ّ
ب�صفر.www.albasaer.net ،تاريخ الإ�ضافة .2007/7/7
 -1القيم الإن�سانية يف اال�سالمْ :
 -2الإدارة بالقيم وحتقيق ال ّتوافق القيمي يف املنظمات ،العتيبي:م�شاعل بنت ذياب (�ص.)5،6:
�	-3أنظر :ل�سان العرب ،ابن منظور (ج�/2ص.)91
�	-4أنظر :مفهوم القيم والثوابت واملتغريات، alafkarc.com :
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ال�سلوك وال ّت�صرفات ،وهي لي�ست جمال م�ساومة
احلرية من العقل
ّ
الب�شري ،وت�ضبط ّ
()1
وال مراجعة ،وال حتتمل تبديال وال تغيريا".
فال ّثوابت هي املبادئ ال ّثابتة ّ
فال�صدق قيمة،
املنظمة ّ
والدافعة واحلامية لل ِقيم ِّ
ثابت.
ووجوب االلتزام به ٌ

املطلب الأول
القيم وال ّثوابت ال ّنبوية يف �إدارة قطاعات الإنتاج
النبوية بعد ا�ستقرار امل�سلمني يف املدينة ،حيث
بد�أت تظهر مالمح ّ
الدولة ّ
�أخذ ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�سلم -بو�ضع د�ستورها وتنظيماتها من خالل الوثيقة
والتتيبات التي �أجراها يف املدينة ال�شريفة حال و�صوله �إليها� ،إ�ضاف ًة �إىل
امل�شهورة( ،)2رّ
وال�سالم -التي كانت تواكب جميع مراحل العمل و�أنواعه،
توجيهاته -عليه ّ
ال�صالة ّ
توجهت عنايته � -صلى
أهمية املال باعتباره �ضرورة من ال�ضرورات اخلم�س؛ فقد ّ
ول ّ
إدارية
اهلل عليه و�سلم� -إىل تنظيم وتوجيه �إدارة املال والأعمال بو�ضع عدة تراتيب � ّ
يف جميع القطاعات الإنتاجية , ،و�أخرى تقوم على معاجلة النفقات والإيرادات املالية،
ومتابعة �ش�ؤون العمل والعاملني.
وال�صناعة وال ِّتجارة من �أهم القطاعات ا ّلتي تنه�ض
ّ
وتعد قطاعات الزراعة ِّ
احليوي لل�سعي نحو
الب�شري
املعربة عن ال ّن�شاط
ّ
ّ
باملجتمعات وحتيي فاعلية الأفراد وهي ِّ
العي�ش الكرمي ،كما �أنّها بازدهارها وجناحها ّ
مهما من عوامل بناء احل�ضارة،
ت�شكل عامال ّ
وذلك �شريطة �أن ت�صاحبها الثوابت والقيم العليا ،وهذا مما ال تنفك عنه �س ّنة ال ّنبي
الزراعة وال ِّتجارة
�ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -و�سيتم يف هذا املطلب تناول قطاعي ّ
ّ
ل�شهرة تداولهما يف املدينة ال ّنبوية.
الزراعي
�أ ّوال :القطاع
ّ
أهم القطاعات ا ّلتي عني بها ال ّنبي� -ص ّلى اهلل عليه و�سلم -عناية �شديدة
لعلّ من � ّ
املحدثون يف
من خالل �إدارة �أن�شطته وفعالياته هو القطاع الزراعي ،ولقد خ�ص�ص ِّ
 -1الثوابت واملتغيرّ ات يف ال�شريعة الإ�سالمية ،حكيم :حممد طاهر �( ،ص.)4:
 -2ذكرها ابن ه�شام يف �سريته بطولها عن ابن ا�سحاق دون ذكر �سند� ،أنظر ال�سرية النبوية البن ه�شام (ج �/3ص.)31
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خا�صة يف تفا�صيل الزراعة ومعامالتها فرتى الإمام البخاري
ت�صنيفاتهم كتبا و�أبوابا ّ
يعقد كتبا يف �صحيحه ،منها ( املُزارعة  ،واملُ�ساقاة ) وغريها من الأحاديث امل�ص ّنفة
يف باقي الكتب .
واالقت�صادية يف �إدارة قطاع الزراعة
أخالقية
وتتج ّلى ال ِقيم ال ُعليا
ّ
ّ
واحل�ضارية وال ّ
الدرا�سة تناولت �أمنوذجني هما� :إدارة �ش�ؤون �إحياء
يف العديد من املواقف؛ �إال �أنّ ِّ
الأر�ض املوات  ،و�إدارة �سقي املزروعات :
*�إدارة �ش�ؤون �إحياء الأر�ض املوات:
�إنّ دعوة ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�سلم -امل�سلمني لإحياء الأر�ض املوات التي ال
()1
طياتها ِقيما
�أهل لها و�آلت لبيت املال ،ومتكينهم من ذلك بنظام الإقطاع  ،حتمل يف ّ
لقية :
إدارية ُ
ح�ضارية و� ّ
ّ
وخ ّ
وي�ضمنه بع�ض
من �أحيا �أر�ضا َم َواتا "
ّ
ي�سميه ْ ":
ّ
فالبخاري يف �صحيحه يعقد بابًا ّ
النبوية لهذا النظام ،منها احلديث ال ّنبوي ا ّلذي
ت�صور مظاهر الإدارة ّ
الأحاديث ا ّلتي ّ
روته ال�سيدة عائ�شة -ر�ضي اهلل عنهاَ -ع ِن ال َّنب ِِّي �-ص ّلى اهلل عليه و�سلم -ق َ
َال َ (:م ْن
�أَ ْع َم َر(� )2أَ ْر ً�ضا َل ْي َ�س ْت لأَ َح ٍد َف ْه َو َ�أ َح ُّق ) 4)3(.حيث ي�شتمل هذا ال ّن�ص ال ّنبوي على
احل�ضارية كقيمة "العمل" فرتى ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه
العديد من القيم ؛ منها القيم
ّ
و�س ّلم  -يع ِّزز هذه القيِمة بالدعوة �إىل ا�ستغالل الأر�ض املوات ،ومنها القيم الإدارية
وال�سالم -مبنح هذه الأر�ض ملن يقوم على
"كال ّتحفيز" وهو يَ ُ
عد –عليه ّ
ال�صالة ّ
أحق ".
�إحيائها بقوله  ":فهو � ّ
ويف احلديثَ :ع ِن ال َّنب ِِّي �-صلى اهلل عليه و�سلم -ق َ
َال( :فيِ َغيرْ ِ َح ِّق ُم ْ�س ِل ٍم َو َل ْي َ�س
يخ�ص به بع�ض الرعية من تلك الأر�ض �إما بالتمليك �أو غريه ،انظر  :فتح الباري  ،ابن حجر ج(� /5ص ،)47والنهاية
 -1الذي ّ
يف غريب احلديث والأثر :اجلزري (ج�/4ص  . )132كتاب الأموال� :أبو عبيد القا�سم بن �سالم(�ص.)354 :
عمر املعطي� ،أنظر فتح الباري :ابن حجر(ج/1
 " -2العمرى" هي �إ�سكان الرجل الآخر داره عمره �أو متليكه مناف �أر�ضه ُعمره �أو ْ
�ص.)160
�	-3أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب املزارعة  ،باب( )13من �أحيا �أر�ضا مواتا ،حديث رقم ( 2210ج�/2ص.)822
 -4هكذا يف الأ�صل ( �أحق) بحذف متعلقها  ،واملراد �أحق بها من غريه  ،قال ابن حجر  ":وحذف متعلق �أحق للعلم به " ،انظر
ابن حجر  :فتح الباري .)20/5(:
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ِل ِع ْر ٍق َظالمِ ٍ ِفي ِه َح ٌّق)( ،)1تتج ّلى قيمة "ال ّتنظيم" التيى ترعى احلقوق من خالل ثابت؛
وهو ال ّنهي عن ال ّتعدي على الأر�ض املمنوحة يف حال ّ
التمكن منها.
يقول ابن َح َجر  ":قوله "لي�س ٍ
حق" قيل هو ا ّلذي يبني يف موات
لعرق ظامل ّ
غريه "(.)2
فهذه ال ِقيم ا ّلتي جتلت يف ن�صو�ص ال�س ّنة ال ّنبوية وهي " العمل وال ّتحفيز
احلق ٍ
بثابت را�سخ؛ وهو ُحرمة ال ّتعدي على ذلك
إدارية حتر�سها قيِمة ّ
وال ّتنظيم" ِقيم � ّ
احلق ،تلك ال ِقيم ا ّلـتي تدفع با ّلذين يتو ّلون �إدارة املال والأعمال �إىل زيادة ال ّن�شاط
ّ
الرا�سخة
إنتاجي ،وتنمية وتطوير امل�ؤ�س�سات والعاملني فيها يف ظل ال ّثوابت ّ
والعمل ال ّ
احلق و�صونه.
برعاية ّ
ومل يقت�صر الأمر على ال ّتحفيز وال ّتنظيم ،بل نفّذ ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�سلم
االقت�صادية وذلك بالتمليك حل�صول ال ّنفع لأهل الف�ضل
عملية الإقطاع لتكت�سب قيمتها
ّ
ّ
واحلاجة  ،ويف �سبيل املنفعة العا ّمة؛ �إذْ �أقطع الزبُري �أر�ضا من �أموال بني ال ّن�ضري ،جاء
يف احلديث َع ْن �أَ ْ�س َما َء ْاب َن ِة �أَبِي بَ ْك ٍر َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما قَالَ ْت ُ (:ك ْن ُت �أَ ْن ُقلُ ال َّن َوى ِم ْن �أَ ْر ِ�ض
الزبَيرْ ِ ا َّل ِتي �أَ ْق َط َع ُه َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل �-صلى اهلل عليه و�سلمَ -ع َلى َر�أْ ِ�سي َو ْه َي ِم ِّني َع َلى ُث ُلثَ ْي
ُّ
ف َْر َ�س ٍخ َوق َ
َال �أَبُو َ�ض ْم َر َة َع ْن ِه�شَ ٍام َع ْن َ�أبِي ِه �َ (:أنَّ ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�سلم �أَق َْط َع ال ُّز َبيرْ َ
�أَ ْر ً�ضا ِم ْن َ�أ ْم َو ِال َب ِني ال َّن ِ�ضريِ)(.)3
�إنّ عملية ال ّتمليك وال ّتمكني من الإمام بعد الوعد وال ّتحفيز قيمة تُ�شعر الآخر
االجتماعي وا ّلتي من �ش�أنها الدفع نحو االنطالق لل ّتح�سني والتطوير
باحلرية والأمن
ّ
ّ
والتنمية التي هي من �أهم �أهداف الإدارة؛ لذلك جاء احلديث يبينِّ جواز �إقطاع الإمام
ّ
الأر�ض ملن يراه � ْأه ًال لذلك على �أنْ يتحقّق يف ذلك م�صلحة امل�سلمني ،يقول القرطبي:
"ففيه من الفقه ما يدل على جواز �إقطاع الإمام الأر�ض ملن يراه من �أهل الف�ضل واحلاجة

�	-1أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب املزارعة  ،باب( )13من �أحيا �أر�ضا مواتا ،حديث رقم ( 2210ج�/2ص.)822
 -2فتح الباري  :ابن حجر(ج� /1ص.)155
 -3متفق عليه � ،أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب اخلم�س باب ( )19ماكان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يعطي امل�ؤلفة قلوبهم
وغريهم ،حديث رقم .)1149/3(2982ويف كتاب النكاح باب رقم ( )106الغرية  ،حديث رقم (( )4926ج/5
�ص ،)2002وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب ال�سالم  ،باب جواز �إرداف املر�أة االجنبية �إذا �أعيت يف الطريق  ،حديث رقم
(2182ج�/4ص.)1716
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واملنفعة العامة  ،كالعلماء واملجاهدين وغريهم ،للمراجعة تكون تلك الأر�ض املقطعة
()1
من موات الأر�ض �أو من الأر�ض املوقوفة مل�صالح امل�سلمني ".
*�إدارة �سقي املزروعات وتوزيع املياه على املُزارعني.
تت�ضمن العديد من ال ِقيم؛
�أ ّما ال ّن�صو�ص
ال�سياق ف�إنّها ّ
احلديثية التي جاءت يف هذا ِّ
ّ
الزبَيرْ َ ِع ْن َد ال َّنب ِِّي
ا�ص َم ُّ
ففي احلديث عن عبد اهلل ْب ِن ُّ
الزبَيرْ ِ قال� (:أَنَّ َر ُج ًال ِم َن الأَ ْن َ�صارِ َخ َ
اج الحْ َ َّر ِة ()2ا َّل ِتي يَ ْ�سقُونَ ِب َها ال َّن ْخلَ َفق َ
َال الأَ ْن َ�صارِ ُّي�َ :س ِّر ِح
�صلى اهلل عليه و�سلم فيِ ِ�ش َر ِ
المْ َا َء يمَ ُ ُّر َف�أَبَى َع َل ْي ِه ف َْاخ َت َ�ص َما ِع ْن َد ال َّنب ِِّيَ : ،فقَا َل َر ُ�سو ُل ا ِهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
"ا�س ِق َيا ُز َبيرْ ُ ُث َّم �أَ ْر ِ�سلِ المْ َا َء �إِلىَ َجا ِر َك َفغ َِ�ض َب" الأَ ْن َ�صا ِر ُّي َفقَا َل � :أَ ْن َكا َن
ِلل ُّز َبيرْ ِْ :
ا ْب َن َع َّم ِت َك َف َت َل َّو َن َو ْج ُه َر ُ�س ِ
":ا�س ِق َيا ُز َبيرْ ُ ُث َّم
ول ا ِهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ُث َّم َقا َل ْ
اح ِب ِ�س المْ َا َء َح َّتى َي ْر ِج َع �إِلىَ الجْ َ ْد ِر" َفقَا َل ال ُّز َبيرْ َُ :واللهَّ ِ �إِنيِّ لأَ ْح ِ�س ُب َه ِذ ِه الآ َي َة َن َز َل ْت
ْ
فيِ َذ ِل َ
ك ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ
البخاري :ق َ
اب:
ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ (�سورة املائدة�:آية رقم ) ٤٣قال
َال ْاب ُن ِ�ش َه ٍ
ّ
ا�س ق َْو َل ال َّنب ِِّي �صلى اهلل عليه و�سلم ْ :ا�سقِ  ،ث َُّم ْاحب ِْ�سَ ،ح َّتى
َفق ََّد َر ِت الأَ ْن َ�ص ُار َوال َّن ُ
()3
يَ ْر ِج َع �إِلىَ الجْ َ ْدرِ َ ،وكَانَ َذ ِل َك �إِلىَ ا ْل َك ْع َبينْ ِ).
�إنّ املت�أ ّمل يف هذا ال ّن�ص ال ّنبوي يلمح العديد من القيم العليا مثل" :العدل
الزبري لر�سول اهلل �-ص ّلى اهلل عليه و�سلم -واخت�صما
واحلق"� ،إذ ملّا ا�شتكى ال
أن�صاري ّ
ّ
حدده له ثم
وال�سالم -ف�إنه حكم للزبري ب�أن ي�سقي مبقدار ّ
عند ال ّنبي –عليه ّ
ال�صالة ّ
احلق حقّه ،ويت�ضمن هذا احلديث قيمة
يحب�س ،فكان حكما عدال وا�ستيفا ًء ل�صاحب ّ
النبوي �أنّ ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه
ح�ضارية ّ
مهمة وهي "امل�ساواة "حيث جاء يف ال َّن�ص ّ
و�س ّلم -قال للزبري( :ا�سق يا زبري ثم �أر�سل املاء �إىل جارك" ،فغ�ضب فقال � ":أن كان
فتلون وجه ر�سول اهلل �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمّ -ثم قال ":ا�سق يا زبري"
ابن ّ
عمتك ّ
ثم احب�س املاء حتى يرجع �إىل اجلدر)،مل يكن ال ّنبي �-صلى اهلل عليه و�سلم وهو
 -1املفهم ملا �أ�شكل من تلخي�ص كتاب م�سلم :القرطبي (ج� /5ص.)519
واحلرة "هي � :أر�ض ذات حجارة �سود� ،أنظر فتح الباري :ابن
 -2بك�سر ال�شني املعجمة وباجليم هي م�سايل املاء واحدها ِ�شرجةّ "،
حجر (ج � /1ص137و�ص. )104
 -3متفق عليه �:أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب امل�ساقاة ،باب �سكر الأنهار ،حديث رقم ((،)2231ج�/2ص ،)832وم�سلم
يف �صحيحه  ،كتاب الف�ضائل ،باب ( )36وجوب اتباعه �صلى اهلل عليه و�سلم ،حديث رقم ( 6258ج�/4ص.)1829
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رعيته ،وال ير�ضى ل ّأي م�سلم �أنْ يتنازل عن
املُوحى �إليه� -أن يظلم يف �إدارته ل�ش�ؤون ّ
هذه ال ِقيمة ال ّثابتة لأن امل�ساواة والعدل يجب �أن ي�سريا مع حركة امل�سلم � ْأينما حلّ
و� ْأينما ارحتل ،تلك القيِم ا ّلتي بالتحلي بها ُرف َع ْت �أُمم ُو� ْأ�سق ْ
ّتط �أخرى ُوبوركت �أعمال
و�أف�سدت �آخرى.
ويُلمح يف هذا ال ّن�ص قيمة ّقوة الر�أي واحلكمة والقدرة على �إدارة الأزمة ؛وذلك
وال�سالم -على �أ�صحاب اخل�صومة مبا �أ�شار ،و� ْأوقف ال ِّنزاع
عندما �أ�شار عليه ّ
ال�صالة ّال�صالة وال�سالم.-
بالوقوف على �أمره -عليه ّ
�إنّ هذه القيم التي جت ّلت يف هذا ال ّن�ص ال ّنبوي م ُنوطة بكل مدير ل ّأي عمل يقوم
عليه حتى يحقق ذلك العمل غايته و�أهدافه.
يقول ابن حجر ":وفيه �أنّ للحاكم �أن ي�شري بال�صلح بني اخل�صمني ،وي�أمر به،
احلق حقّه �إذا مل
وير�شد �إليه ،وال يلزمه به �إال �إذا ر�ضي؛ و�أنّ احلاكم ي�ستويف ل�صاحب ّ
()1
احلق".
توجه له ولو مل ي�س�أله �صاحب ّ
يرتا�ضيا و�أن يحكم باحلق ملن ّ
جاري
ثاني ًا� :إدارة القطاع ال ِّت ّ

وجه ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�سلم -ب�إدارته احلكيمة هذا القطاع من خالل
ّ
ال ّت�شريعات ِّ
املنظمة له وا ّلتي ّ
�شكلت يف بع�ض نواحيها ثوابت ال تتغري بتغري الأزمنة
الركبان قبل
والأمكنة؛ وذلك بال ّنهي عن املُمار�سات ال�ضارة ،كال ّنهي عن تلقي ُ
ال�سوق ،قال �أن�س -ر�ضي اهلل عنهَ (: -ن َهى ال َّن ِب ُّي �-صلى اهلل عليه
و�صولهم �إىل ّ
()2
يع َح ِ
ا�ض ٌر ِل َبا ٍد(.)4())3
و�سلمَ -عنِ ال َّت َلقِّي َ ،و�أَ ْن َي ِب َ
وكذلك ال ّنهي عن بع�ض املعامالت الفا�سدة كامل ُنابذة واملُالم�سة عن �أبي �سعيد
ر�ضي اهلل عنه� -أَنَّ َر ُ�س َول ا ِهلل �-صلى اهلل عليه و�سلمَ ( :ن َهى َعنِ المْ ُ َنا َب َذ ِةَ ،و ْه َي َط ْر ُح
 -1فتح الباري :ابن حجر (ج�/5ص .)40
وتلقيهم ا�ستقبالهم ،الفائق يف
.
رخي�ص
بثمن
ليبتاعها
ال�سوق
�سعر
تعرف
وال
بال�سلعة
 -2ال ّتلقّي :هو �أن يتلقّى الأعراب تقدم
ّ
غريب احلديث :الزخم�شري (ج�/3ص .)325
تعم احلاجة �إليه ليبيعه ب�سعر يومه فيقول له البلدى:
مبتاع
آخر
�
بلد
من
أو
�
البادية
 -3بيع حا�ضرٍ لباد،املرادبه �أن :يقدم غريب من
ّ
اتركه عندى لأبيعه على التدريج ب�أعلى � .شرح النووي على م�سلم (ج� /10ص.)164
و�سومه على �سوم �أخيه وحترمي النج�ش ،
البيوع ،باب حترمي بيع الرجل على بيع �أخيه ْ
�	-4أخرجه م�سلم يف �صحيحه  ،كتاب ُ
حديث رقم (1515ج�/3ص.)1154

253

الدكتورة ماريه ب�سام عبابنه (الأردن)

الر ُجلِ َق ْب َل �أَ ْن ُي َق ِّل َب ُه � ،أَ ْو َي ْن ُظ َر �إِ َل ْي ِه َو َن َهى َ ،عنِ المْ ُ َال َم َ�س ِة،
الر ُجلِ َث ْو َب ُه ِبا ْل َب ْي ِع �إِلىَ َّ
َّ
َ ِ ()1
َ
ُ
ّ
ال�شك
البيوع-
َوالمْ ُ َال َم َ�س ُة لمَ ُْ�س ال َّث ْو ِب ال َي ْنظ ُر �إِل ْيه)  ،وهذا ال ّثابت�-أي حرمة هذه ُ
يتعر�ض ّ
لغ�ش
يعزز قيمة ّ
�أنّه ّ
احلق حتى ي�أخذ كل واحد حقّه كام ًال غري منقو�ص ،دون �أن ّ
ويعزز قيم " الأمانة والنزاهة وال�شفافية " ،حتى ال
تعد على حرمة ماله ّ ،
�أو خداع �أو ّ
إدارية
يتعدى �أحد الأطراف فيظلم وي�أكل ّ
ّ
حق غريه ،وكل ذلك با�ست�صحاب ال ِقيم ال ّ
حده ومينعه من ال ّتجاوز.ولعل
من ال ّتنظيم وال ّت�شريع الأمر ا ّلذي يُوقف كلّ واحد عند ّ
ال�صلة الوطيدة باملال وال ّنقد ،وهذا يقت�ضي �إدارة
�أعمال ال ِّتجارة من الأعمال ذات ِّ
دقيقة ترعاها القيم ،وحتر�سها ال ّثوابت ل�شّ دة تع ّلق ال ّنفو�س بها ولأنّ عامل الأعمال اليوم
املالية يف الأ�سواق العاملية وغريها وما ي�شوبه من ف�ساد يف الإدارة لتعاطي
وتداوالته ّ
البيوع املحرمة ،وانهيار �أ�سواقه؛ ماهو �إال دليل وا�ضح على �آثار ال ّتخلي عن قيم الأمانة
ُ
الدول الإ�سالمية رغم
وال ّنزاهة
وال�شفافية ّ
واحلق ،كما �أنّ �إخفاق بع�ض ال ّتداوالت يف ّ
ّ
االخالقية ماهو �إ ّال م�ؤ�شر وا�ضح لآثار ال ّتغافل عن �أهمية ِقيم ال ّتنظيم
�سريها �ضمن القيم
ّ
وال ّتخطيط .
ولقد كانت توجيهات ال ّنبي �-ص ّلى اللهّ عليه و�س ّلم -تق�ضي ب�ضرورة حت ّلي
أخالقية من "ال ّتي�سري وال�سماحة يف ِّ
ال�شراء والبيع"  ،وقيمة "العفّة
املُتبايعني بالقيم ال ّ
ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما� -أَنَّ َر ُ�س َول ا ِهلل �-صلى اهلل
يف طلب ّ
احلق"؛ َع ْن َجابِرِ ْب ِن َع ْب ِد اللهَّ َ ،
()2
عليه و�سلم -ق َ
اع َ ،و�إِ َذا ا�شْ ترَ َى َ ،و�إِ َذا ا ْق َت َ�ضى)
َال َ ( :ر ِح َم اللهَّ ُ َر ُج ًال َ�س ْم ًحا �إِ َذا َب َ
ال�سماحة والعفّة يف تعاطي �إدارة املال والأعمال من �أعظم القيم
وهاتان القيمتان �أي ّ
تعززه من ال ِّثقة بني ال�شُّ ركاء ،وملا تزيده من
عماله عليها؛ ملا ّ
التي ُ
يجدر باملدير تنبيه ّ
الفاعلية وال ّن�شاط ،وحتقيق الغاية ا ّلتي تن�شدها كلّ م� ّؤ�س�سة.
وكان ال ّنبي �-ص ّلى اللهّ عليه و�س ّلم -يو ِّثق ما يبيعه وما ي�شرتيه من خالل العقود،
حممد ر�سول اللهّ
جاء يف احلديث (:هذا ما ا�شرتى َّ
العداء بن خالد بن َه ْوذة من ّ
()4
()3
�ص ّلى اللهّ عليه و�س ّلم  ،-ا�شرتى عبدا �أو �أَ َمة ّ(�شك الراوي) ال داء وال غائلة
البيوع  ،باب ( )62بيع املُالم�سة  ،حديث رقم ((،)2037ج�/2ص.)754
�	-1أخرجه
ّ
البخاري يف �صحيحه ،كتاب ُ
وال�سماحة يف ِّ
ال�شراء والبيع ،ومن طلب حقّا
�	-2أخرجه
ّ
ال�سهولة ّ
البيوع  ،باب رقم (ّ )16
البخاري يف �صحيحه  ،كتاب ُ
فليلطلبه يف عفاف ،حديث رقم (( )1970ج�/2ص.)730
" -3ال داء" �أي :يكتمه البائع ،فتح الباري :ابن حجر (ج� /4ص.)310
ال�سابق (.)310 /4
 " -4غائلة" باملعجمة �أي  :فجور�،أنظر :املرجع ّ
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وال خبثة( ، )1بيع امل�سلم للم�سلم)  )2(.ويف هذا الفعل �أي -توثيق العقود -تعزيز
احلق بتعليم ال ّنبي �-صلى اهلل عليه و�س ّلم -ذلك للخلق ،وهو ممّن ال يجوز عليه
لقيمة ّ
–�ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -نق�ض عهده.
قال ابن حجر  ":كتب ر�سول اهلل �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -له ذلك وهو ممن ال
()3
يجوز عليه نق�ض عهده لتعليم اخللق ".

املطلب الثاين

ِ
النبوية يف �إدارة الإِيرادات وال ّنفقات
القيم وال ّثوابت ّ
�أ ّوالِ :
القيم وال ّثوابت ال ّنبو ّية يف �إِدارة الإِيرادات

بوي ،فمن هذه الإيرادات �أموال
تعددت م�صادر �إيرادات ّ
ّ
الدولة يف العهد ال ّن ّ
النبي �-صلى اهلل عليه و�س ّلم
ّ
الزكاة ّ
وال�صدقات, ،و�أموال الفيء والغنائم حيث كان ّ
النبوي ال�شَّ ريف بجميع ُ�صورها
الهدي
يدير �ش�ؤونهما  ،ولقد جت ّلت القيِم يف ّْ
و�أ�شكالها من ِقيم �إدراية" :كال ّتنظيم وال ّتقدير واجلمع وال ّتق�سيم والإح�صاء واحلفظ
وال ّتعيني وال ّتوزيع واحلوار،وال ّتوثيق وال ّتفاعل وامل�شاركة واتّخاذ العالمة " :و�أخرى
تنظيمية" :كمكافحة املخاطر"� ،إىل الأخالقية" :كال�صرب وال ُن�صح وال ّتوا�ضع وال ّتعاون
والرحمة و املروءة" ،وكذلك القيم ال ُعليا :كالعدل واحلق والإح�سان"،
والكرم ّ
إقت�صادية" :كالإ�ستثمار".
والقوة  ،وال
احل�ضارية" :
والقيم
ّ
ّ
ّ
كاحلرية ،والأمن والعمل ّ
ِ -1
وال�صدقات:
القيم وال ّثوابت يف �إدارة �أموال الزكّاة َّ

�أمر اهلل ال ّنبي �-صلى اهلل عليه و�س ّلم -ومن يقوم ب�أمر امل�سلمني من بعده �أن
الزكاة وال�صدقات من الأغنياء ويق�سمها على الفقراء ،ففي احلديث
ي�أخذ �أموال ّ
�شدد على ال ّنبي -عليه
أعرابي ا ّلذي ّ
عن �أن�س بن مالك -ر�ضي اهلل عنه -يف ق�صة ال ّ
ال�ص َد َق َة ِم ْن
ّ
وال�سالم -يف امل�س�ألة ،وكان ممّا �س�أله� ( :آللهَّ ُ �أَ َم َر َك �أَ ْن َت ْ�أ ُخ َذ َه ِذ ِه َّ
ال�صالة ّ

الريبة ،وقيل :بيع �أهل العهد� ،أنظر :فتح الباري  ،ابن حجر (.)110 /1
 " -1خبثة" بالك�سر  :احلرام �أو ّ
�	-2أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب البيوع  ،باب(� )19إذا بني البيعان ومل يكتما " ،احلديث ذكره البخاري معلقا يف
ترجمة الباب (ج�/2ص.)731
 -3فتح الباري :ابن حجر (ج� /4ص.)310
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�أَ ْغ ِن َيا ِئ َنا َف َت ْق ِ�س َم َها َع َلى ُفق ََرا ِئ َنا؟ َفقَا َل ال َّن ِب ُّي �-صلى اهلل عليه و�سلم": -ال َّل ُه َّم
الر ُج ُل� :آ َم ْن ُت بمِ َا ِج ْئ َت ِب ِه َو�أَنَا َر ُ�سو ُل َم ْن َو َرا ِئي ِم ْن َق ْو ِميَ ،و َ�أنَا ِ�ض َما ُم
َن َع ْم" َفقَا َل َّ
متعددة؛ �إذ
ْب ُن َث ْع َل َب َة �أَ ُخو َب ِني َ�س ْع ِد ْبنِ َب ْكرٍ) ( ،)1يلمح القارئ يف هذا الن�ص قيِما ِّ
و�شدته
أعرابي ّ
تربز قيمة ّ
ت�صرف ّ
ال�صرب يف ّ
النبي �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -مبقابلة �أذى ال ّ
،ورافق هذه ال ِقيمة
با ِحللم وعدم ا�ستنكافه عن جوابه ،وذلك بقوله":نعم" �إقْراراً َ
يم �إدارية "احلوار واملرونة"� ،إذ يحاور ويُقنع وال يكتفي ب�إلقاء ال ّتعليمات
الأخالقية ِق ٌ
وجيهات،ويقدر اختالف ّ
الطبائع وال ّنفو�س والبيئات ،يقول ابن حجر  ":وكانوا
وال ّت
ّ
ال�صحابة واقفون عند ال ّنهي و�أولئك يُعذرون باجلهل،
� ْأجر�أ على ذلك م ّنا يعني �أنّ ّ
()2
ومت ّنوه عاقال ليكون عارفاً مبا ي�س�أل عنه ".
ال�صرب وا ِحللم يف تعاطيه �إدارة املال والأعمال ،ف�إنّ
ا�ست�صحب املدير قيم ّ
و�إذا ْ
إدارية من ال ّتح�صيل وال ّتوزيع
يف ذلك اخلري ك ّله  ،فكيف �إذا رافق ذلك تلك ال ِقيم ال ّ
وتنظيم الأعمال بتحديد �أ�صحابها وم�ستحقيها ،حيث يقول الأعرابي � ":آهلل �أمرك �أن
ت�أخذ هذه ال�صدقة من �أغنيائنا فتق�سمها على فقرائنا؟".
الزكاة حتمل قيمة التنظيم،
وكذلك كانت بعثاته �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -جلمع ّ
املالية لأ�صحابها؛ �إذ كان يقبل من �صاحب
و توجيهاته فيها ت�ؤكّد على ُمراعاة الظروف ّ
()3
تي�سر ،ففي زكاة الأ ْنعام كان يقبل ممّن بلغت عنده من الإبل �صدقة ا َجل ْدعة
ّ
الزكاة ما ّ
ِ ()4
ولي�ست عنده َج ْدعة وعنده حقّة ف�إنّها تُقبل منه وهكذا ،ويف هذا ال ّتي�سري ورفع
والرحمة التي يتوجب على مدير املال والأعمال
احلرج تتج ّلى قيم الإح�سان ِّ
والرب ّ
ال ّتحليب بها لرفع احلرج عن ال ّنا�س ،وتطييب ال ّنفو�س الذي ي�ؤدي ل�صالح الأمور
وت�صويب ف�سادها ،جاء يف احلديث عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه �أنّ �أبا بكر --ر�ضي اهلل
و�سلم ( :-من بلغت
عنه كتب له فري�ضة ّ
ال�صدقة التي �أمر اهلل ر�سوله �-ص ّلى اهلل عليه ّ
البخاري يف �صحيحه ،كتاب العلم ،باب ( )6ماجاء يف العلم وقوله تعاىل  " :وقل ربي زدين علما " ،حديث رقم
�	-1أخرجه
ّ
(63ج�/1ص.)35
 -2فتح الباري :ابن حجر (ج� /4ص.)310
 -3فال يزال كذلك حتى ْ
ي�ستكمل الأربع ويدخل يف ال�سنة اخلام�سة ؛فهو حينئذ َج َذع والأنثى َج َذعة وهي التي ت�ؤخذ يف
ال�صدقة �إذا جاو َز ِت الإبل �ستني ثم لي�س �شيء يف ال�صدقة �سن من الأ�سنان من الإبل فوق اجلذعة ،غريب احلديث البن
�سالم (ج�/3ص.)72
ِ
الرابعة فهي حينئذ حقّة ،انظر غريب احلديث البن �سالم (ج� /3ص.)71
 -4دخلت ّ
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عنده من الإبل �صدقة ا َجل ْدعة ولي�ست عنده َج ْدعة وعنده ِح ّقة ف�إن ّها تقُبل منه
ا ِحل ّقة ويجعل منها �شاتني �إ ْن ا�ستي�سرتا له �أو ع�شرين درهما ،ومن بلغت عنده
�صدقة ا ِحل َّقة ولي�ست عنده ا ِحل َّقة ،وعنده ا َجل ْدعة ف�إنها تقبل منه ا َجل ْدعة ،ويعطيه
()1
امل�ص ِّدق ع�شرين درهما �أو �شاتني .).......
ال�صدقة يف ظلّ قيم ال ّتثقيف
عمال َّ
وكانت ال ّتوجيهات ال ّنبوية تتوىل �إدارة ّ
كحرمة ال ّتعدي على
وال ّتوعية وال ُن�صح والإر�شاد ،من خالل ال ّثوابت ا ّلتي �أر�ساها ُ
�أموال الغري ،وحرمة ظلمهم وذلك عندما نهاهم عن �أخذ كرائم �أموال الأغنياء لتع ّلق
َال َر ُ�س ُ
قال  :ق َ
�أ�صحابها بها  ،جاء يف احلديث عن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما َ
ول ا ِهلل
ني بَ َعثَ ُه �إِلىَ ا ْليَ َم ِن� (:إِ َّن َك َ�س َت�أْ ِتي َق ْو ًما ِم ْن
�صلى اهلل عليه و�سلم  -لمِ ُ َع ِاذ ْب ِن َج َب ٍل ِح َاب َف ِ�إ َذا ِج ْئ َت ُه ْم َفا ْد ُع ُه ْم �إِلىَ َ �أ ْن َي ْ�ش َه ُدوا َ�أ ْن َال �إِ َل َه �إِ َّال اللهَّ ُ َ ،و َ�أ َّن محُ َ َّمدً ا َر ُ�سو ُل
�أَ ْهلِ ا ْل ِك َت ِ
ا ِهلل َف�إِ ْن ُه ْم َطا ُعوا َل َك ِب َذ ِل َك َف�أَ ْخبرِ ْ ُه ْم �أَ َّن اللهَّ َ َق ْد َف َر َ�ض َع َل ْي ِه ْم َخ ْم َ�س َ�ص َل َو ٍ
ات فيِ ُك ِّل
َي ْو ٍم َو َل ْي َل ٍة َف�إِ ْن ُه ْم َطا ُعوا َل َك ِب َذ ِل َك َف َ�أ ْخبرِ ْ ُه ْم �أَ َّن اللهَّ َ َق ْد َف َر َ�ض َع َل ْي ُك ْم َ�ص َد َق ًة ُت�ؤْ َخ ُذ
ِ ِ ()2
ِم ْن �أَ ْغ ِن َيا ِئ ِه ْم َفترُ َ ُّد َع َلى ُفق ََرا ِئ ِه ْم َف�إِ ْن ُه ْم َطا ُعوا َل َك ِب َذ ِل َك َف�إِ َّي َ
اك َو َك َرا ِئ َم �أَ ْم َواله ْم
()3
اب).
َوا َّت ِق َد ْع َو َة المْ َ ْظ ُلو ِم َف�إِ َّن ُه َل ْي َ�س َب ْي َن ُه َو َبينْ َ ا ِهلل ِح َج ٌ
كونها ثابتا ،مبعنى
ذلك التثقيف والإر�شاد ا ّلذي ّ
يعد قيمة �إدارية �إ�ضافة �إىل ْ
وجوب الأمر باملعروف وال ّنهي عن املنكر ،ا ّلذي يقرر ثابتا مطلقا ال يتغري بتغري الأزمان
التهيب من دعوة املظلوم التي لي�س بينها
وهو حرمة ال َّتعدي على �أموال الغري ،مع رَّ
وبني اهلل حجاب؛ قال ابن حجر  ":ففيه ترك �أخذ خيار املال وال ُنكتة فيه �أنّ الزكاة
ملوا�ساة الفقراء فال ينا�سب ذلك الإجحاف مبال الأغنياء �إال �إنْ ر�ضوا بذلك  ...وفيه
ْتنبي ٌه على املنع من جميع �أنواع الظلم وال ُنكتة يف ذكره عقب املنع من �أخذ الكرا ِئم
الإ�شارة �إىل �أنّ � َ
"واتق" على عامل "�إياك" املحذوف
أخذها ظلم ،وقال بع�ضهم :عطف ّ
اتق نف�سك �أن تتعر�ض للكرائم و�أ�شار بالعطف �إىل �أنّ �أخذ الكرائم
وجوبا ؛فالتقدير ّ
التحرز عن الظلم مطلقا ...ويف احلديث ...تو�صية الإمام
ظلم ولك ّنه ّ
عمم �إ�شارة �إىل ّ
البخاري يف �صحيحه  ،كتاب الزكاة  ،باب رقم ( )36من بلغت عنده �صدقة بنت خمَ ا�ض ولي�ست عنده  ،حديث
�	-1أخرجه
ّ
رقم (.)527/2()1385
 -2قوله "كرائم �أموالهم" �أي :نفائ�سها :فتح الباري  :ابن حجر (ج�/1ص .)179
ال�صدقة من الأغنياء وتر ّد يف الفقراء حيث كانوا ،حديث
�	-3أخرجه
ّ
البخاري يف �صحيحه  ،كتاب الزكاة  ،باب (� )62أخذ ّ
رقم (()1425ج�/2ص.)544
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ال�سعاة لأخذ الزكّاة .)1(" ....
عامله فيما يحتاج �إليه من الأحكام وغريها وفيه بعث ّ

�إنّ الواقع املرير ا ّلذي ت�شهده امل�ؤ�س�سات يف ظلّ املجتمعات ا ّلتي اتخذت
واحلق م ّهد الطرق لأ�صحاب
املادية قانونا القت�صادها ،بعيدا عن ثوابت ال�شّ رع ّ
الأنظمة ّ
وعمالهم لتجاوز ال َّثوابت ؛وذلك مبمار�سة مظاهر ال ّتعدي على حقوق الغري،
الإدارة ّ
جتره هذه
واال�ستبداد يف القرارات بحيث تتحقق فيها امل�صلحة
ّ
الفردية دون ال ّنظر ملا ّ
الوخيمة  ،واخل�سا ِئر اجل�سيمة.
القيم الفا�سدة من العواقب َ
لعماله ا ّلذين ندبهم جلمع الزكاة
وكانت توجيهاته –عليه ّ
وال�سالمّ -
ال�صالة ّ
تت�ضمن مراعاة م�س�ألة الأحقّية لت�صل مل�ستحقيها؛ ويف هذا تتج ّلى قيم "العدل واحلرية
ّ
ِ
ِ
والرحمة وا ّل�سماحة" ،ففي احلديث
والأمن" تلك القيم
ّ
احل�ضارية املُنبثقة عن قيم ّ
"الرب ّ
عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه �أن �أبا بكر-ر�ضي اهلل عنه -ملّا وجهه للبحرين كتب له كتابا:
ال�صدقة ا ّلتي فر�ض ر�سول اهلل �-صلى اهلل
الرحيم هذه فري�ضة ّ
الرحمن ّ
(ب�سم اهلل ّ
عليه و�سلم -على امل�سلمني وا ّلتي �أمر بها ر�سوله ،فمن ُ�سئلها من امل�سلمني على
()2
عطها ومن ُ�سئل فوقها فال ُي ِ
فلي ِ
عط .)..
ْ
وجهها ُ
فلي ِ
عطها"؛ � ْأي على هذه
قال ابن حجر ":فمن ُ�سئلها من امل�سلمني على ْ
وجهها ُ
املبينة يف هذا احلديث ،وفيه داللة على دفع الأموال الظاهرة �إىل الإمام،و
الكيفية ّ
قوله "ومن ُ�سئل فوقها فال يُعط" �أي من �سئل زائدا على ذلك يف �سن �أو عدد فله املنع،
ّ
وليتول هو �إخراجه
الرافعي االتفاق على ترجيحه ،وقيل معناه:فليمنع ال�ساعي
ونقل ّ
متعديا و�شرطه �أن
ال�ساعي الذي طلب الزيادة يكون بذلك ّ
بنف�سه �أو ٍ
ب�ساع �آخر ف�إن ّ
()3
الزيادة بغري ت�أويل".
لكن حملّ هذا �إذا طلب ّ
يكون �أميناْ ،
ال�صالة
وكانت الإدارة ال ّنبوية تعمل على تنظيم حفظ الأموال� ،إذ كان -عليه ّ
ويتم ذلك
وو�سم مال ّ
وال�سالم -يقوم ب�إح�صاء الأنعام ْ
ال�صدقة لتمييزه عن غريهّ ،
ّ
ال�صالة و�أ ّمت ال ّت�سليم -ويف هذا ال ّتدبري العملي
ب�إ�شرافه وبيده ال�شّ ريفة -عليه �أكرم ّ
ال�صحابة ويَ�سم بيده ،من خالل تدبري تنظيمي
تربز قيم "ال ّتوا�ضع وال ّتعاون" �إذ ي�شارك ّ
 -1فتح الباري :ابن حجر (ج�/3ص .)319
البخاري يف �صحيحه  ،كتاب الزكاة  ،باب رقم ( ،)37باب زكاة العنم ،حديث رقم (()1386ج�527/2ص).
�	-2أخرجه
ّ
 -3فتح الباري :ابن حجر (ج�/3ص .)319
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واملميزة .
باتخاذ العالمة ّ
الدالة ّ
َال (:غ ََد ْو ُت �إِلىَ َر ُ�س ِ
ففي احلديث عن �أن�س ْب ُن َما ِل ٍك َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه – ق َ
ول ا ِهلل
ي�س ُم َي ِ�س ُم
�صلى اهلل عليه و�سلم ِب َع ْب ِد ا ِهلل ْبنِ �أَ ِبي َط ْل َح َة ِل ُي َح ِّن َك ُه َف َوا َف ْي ُت ُه فيِ َي ِد ِه المْ ِ َ
ِ ()1
ال�ص َد َقة).
�إِ ِب َل َّ
يقول ابن حجر ":يف هذا احلديث �أنّ للإمام �أن ي ّتخذ ْمي ِ�سما ولي�س للنا�س �أن
ال�صدقة وتو ّليها بنف�سه ويلتحق به
ي ّتخذوا نظريه وهو كاخلامت ،وفيه �إعتناء الإمام ب�أموال ّ
الو�سم
جميع �أمور امل�سلمني  ..وفيه جواز ت�أخري ال ِق�سمة لأنها لو عجلت ال�ستغنى عن ْ
وفيه مبا�شرة �أعمال املهنة ،وترك اال�ستنابة فيها للرغبة يف زيادة الأجر ونفي ِ
الكرب واهلل
()2
�أعلم".
ويُ�ضيف ال ّنووي قائ ًال  ":ويف احلديث فوائد كثرية َو ِم ْن َها  ..اِال ْح ِتيَاط فيِ ِحفْظ
()3
يهم بِا ْل َو ْ�س ِم َو َغيرْ ه ".
َم َو ِا�ش ْ
ال�صدقة
ويُ�شري ال ّن�ص �إىل �أنّ ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -كان ي�ستخدم �إبل ّ
القوة
قبل تق�سيمها يف امل�صالح العا ّمة ا�ستثمارا لها ،و�أنه جازى املعتدين وا�ستخدم ّ
حق القائمني
جراء اعتدائهم على �أموال ال�صدقة ،وارتكابهم جرائم يف ّ
يف حقهم ّ
َا�سا ِم ْن
ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه �(: -أَ َّن ن ًعليها؛ دفاعا عن احلقوق واملمتلكات َع ْن �أَنَ ٍ�س َ
اج َت َو ُوا المْ َ ِدي َن َة َف َر َّخ َ�ص َل ُه ْم َر ُ�سو ُل ا ِهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم� -أَ ْن َي�أْ ُتوا �إِ ِب َل
ُع َر ْي َن َة ْ
ا�س َتا ُقوا َّ
الذ ْو َد َف�أَ ْر َ�س َل َر ُ�سو ُل
َّ
الر ِاع َي َو ْ
ال�ص َد َق ِة َف َي ْ�ش َر ُبوا ِم ْن �أَ ْل َبا ِن َها َو�أَ ْب َوا ِل َها َف َق َت ُلوا َّ
ا ِهلل �-صلى اهلل عليه و�سلمَ -ف�أُ ِت َي ِب ِه ْم َفق ََّط َع �أَ ْي ِد َي ُه ْم َو�أَ ْر ُج َل ُه ْم َو َ�س َم َر �أَ ْع ُي َن ُه ْم
()4
ال َّر ِة َي َع ُّ�ضو َن حْ ِ
َو َت َر َك ُه ْم ِب حْ َ
الرحمة يف �إذ ْنه لأهل
ال َجا َرةَ) .كما �أنّه تتج ّلى مظاهر ّ
والرب
ُعرينة ال�شرب من �ألبان ّ
ال�صدقة؛ �إذ فينبغي للمدير �أن يعامل النا�س بالإح�سان ّ
تعدوا حدودهم ب�أن ظلموا وجاروا ا�ستخدم القوة بحقّهم بالقوانني
والرحمة ،و�إذا ّ
ّ

ال�صدقة بيده ،حديث رقم ()1431
 -1م ّتفق عليه �:أخرجه
ّ
و�سم الإمام �إبل ّ
البخاري يف �صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب (ْ )68
ِّ
و�سم احليوان غري الآدمي يف الوجه وندبه يف
(،)546/2و�أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب اللبا�س والزينة ،باب جواز ْ
الزكاة ،حديث رقم (()2119ج�/3ص.)1674
ِنعم ّ
 -2فتح الباري :ابن حجر (.)367 /3
� -3شرح ال ّنووي على م�سلم:ـ (ج�/14ص.)100
ال�سبيل ،حديث رقم (( )1430ج/2
�	-4أخرجه
ّ
البخاري يف �صحيحه ،كتاب الزكاة ـ باب ا�ستعمال �إبل ّ
ال�صدقة و�ألبانها لأبناء ّ
�ص.)546
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وال�صالحيات املم ُنوحة.
امل�شروعة ّ

 -2القيم والثوابت يف �إدارة �أموال ا ِجلزية
وتظل ال ّتوجيهات امل� ّؤيدة بالوحي يف عملية جمع الإيرادات و�إدارة �أعمالها تدور
يف فلك ال ِقيم يف جميع مراحلها ومواردها ،ففي جمع اجلزية( )1جاء عن المْ ِ ْ�س َورِ ْب ِن
م َر َم َة �أَنَّ َع ْم َرو ْب َن َع ْو ٍف الأَ ْن َ�صارِ َّي َو ْه َو َح ِل ٌ
خَ ْ
يف ِل َب ِني َعا ِمرِ ْب ِن لُ�ؤَ ٍّي َ ،وكَانَ �شَ ه َِد بَ ْد ًرا
�أَ ْخ رَ َب ُه �أَنَّ َر ُ�س َ
اح �إِلىَ ا ْل َب ْح َر ْي ِن
ول ا ِهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم (-بَ َع َث �أَبَا ُع َب ْي َد َة ْب َن الجْ َ َّر ِ
يَ�أْ ِتي ب ِِج ْزيَ ِت َها َ ،وكَانَ َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ُ -ه َو َ�صالَ َح �أَ ْهلَ ا ْل َب ْح َر ْي ِن َو�أَ َّم َر
وم
َع َل ْيه ُِم ا ْل َع َال َء ْب َن الحْ َ ْ�ض َر ِم ِّيَ ،فق َِد َم �أَبُو ُع َب ْي َد َة بمِ َ ٍال ِم َن ا ْل َب ْح َر ْي ِن ف ََ�س ِم َع ِت الأَ ْن َ�ص ُار ِبق ُُد ِ
ال�ص ْب ِح َم َع ال َّنب ِِّي �-صلى اهلل عليه و�سلمَ -ف َل َّما َ�ص َّلى ِبه ِِم
�أَبِي ُع َب ْي َد َة ،ف ََواف َْت َ�ص َال َة ُّ
ا ْلف َْج َر ا ْن َ�ص َر َف َف َت َع َّر ُ�ضوا لَ ُهَ ،ف َت َب َّ�س َم َر ُ�س ُ
ني َر�آ ُه ْم
ول ا ِهلل �-صلى اهلل عليه و�سلمِ -ح َ
َوق َ
َال�" :أَ ُظ ُّن ُك ْم َق ْد َ�س ِم ْع ُت ْم �أَ َّن �أَ َبا ُع َب ْي َد َة َق ْد َجا َء ِب�شَ ْي ٍء"َ ،قا ُلوا� :أَ َجلْ َيا َر ُ�سو َل
ا ِهللَ ،قا َلَ " :ف�أَ ْب ِ�ش ُروا َو�أَ ِّم ُلوا َما َي ُ�س ُّر ُك ْمَ ،ف َواللهَّ ِ َال ا ْل َف ْق َر �أَ ْخ�شَ ى َع َل ْي ُك ْم َو َل ِك ْن �أَ ْخ�شَ ى
الد ْن َيا َك َما ُب ِ�س َط ْت َع َلى َم ْن َكا َن َق ْب َل ُك ْم َف َت َنا َف ُ�سو َها َك َما
َع َل ْي ُك ْم �أَ ْن ُت ْب َ�س َط َع َل ْي ُك ُم ُّ
()2
َت َنا َف ُ�سو َهاَ ،و ُت ْه ِل َك ُك ْم َك َما �أَ ْه َل َك ْت ُه ْم").
أخالقية ؛حيث
النبوي يلمح العديد من القيم ال ّ
إدارية وال ّ
�إن املت�أ ّمل لهذا ال ّن�ص ّ
تتج ّلى قيم ال ّتح�صيل وال ّتق�سيم ،تلك ال ِقيم الإدارية يف بعث ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه
و�س ّلم� -أبا ُعبيدة �إىل البحرين جلمع اجلزية ،وتعر�ض الأن�صار للنبي �-ص ّلى اهلل عليه
والرحمة" يف تب�سم
و�س ّلم -م�ؤ ّملني وم�ستب�شرين بالعطاء ،و� ّ
أهم من ذلك كله ّ
"الرب ّ
ي�سرهم  ،قال ابن حجر":ويف هذا
ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -وتب�شريه الأن�صار مبا ّ
احلديث �أنّ طلب العطاء من الإمام ال غ�ضا�ضة فيه ،وفيه الب�شرى من الإمام لأ ْتباعه
()3
وتو�سيع �أملهم منه ".
ق�سمتهّ ،ثم �س ّهلت الهمزة وقيل من اجلزاء �أي :لأنها جزاء تركهم ببالد الإ�سالم �أو من
 -1و"اجل ِْزية "من جز�أت ال�شّ يء �إذا ّ
الأجزاء لأنها تكفى من تو�ضع عليه يف ع�صمة دمه ،فتح الباري :ابن حجر (ج� /6ص.)259
البخاري يف �صحيحه� ،أبواب احلزية واملوادعة مع �أهل الذ ّمة واحلرب ،حديث رقم .)1152/2(2988
 -2م ّتفق عليه �:أخرجه
ّ
الرقاق ،باب رقم ( ،)7ما يحذر من
وكتاب املغازي باب �شهود املالئكة بدرا ،حديث رقم ( ،)1472/4()3791وكتاب ِّ
الدنيا وال ّتناف�س فيها  ،حديث رقم ( ،)2361/5()6061و�أخرجه م�سلم يف �صحيحه  ،كتاب الرقاق  ،حديث رقم
زهرة ّ
(( ،)2961ج�/4ص.)2273
 -3فتح الباري  :ابن حجر (ج�/6ص .)263
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ويت�ضمن ال ّن�ص النبوي قيمة "ال ّن�صح والقناعة" وذلك بوعظ الأ ْن�صار و�إر�شادهم
ّ
الدنيا
ال�سليمة  ،بعيدا عما يُف�سد �أموالهم من التناف�س على ُ
�إىل ا�ستثمار املال بالطريقة ّ
ويف هذا �إقرار لقيمة القناعة .
النبوي من ال ِقيم جدير ب�أن ي�ست�صحبه مديرو املال
�إنّ ما ت�ضمنه هذا ال ّن�ص ّ
أخ�ص قيمة الإح�سان اىل العاملني وغريهم من �أبناء املجتمع ،ودعم
والأعمال وعلى ال ّ
والعلمية وغريها يف حال �أمل �أحدهم يف هذا الإح�سان ،ومكاف�أة
اخلريية
امل�ؤ�س�سات
ّ
ّ
املوظفني و�إعطائهم الهدايا واجلوائز التي تنفع املجتمعات ،وتعود على الأمة بالأمن يف
جميع �أنواعه و�أ�شكاله.
 -3القيم والثوابت ال ّنبوية يف �إدارة الغنائم والفيء:
النبوية الغنائم والفيء ،حيث كان ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه
ومن موارد الدولة ّ
و�س ّلم -يتوىل تقديرها وتق�سيمها؛ فعن َرا ِفع قال ُ (:ك َّنا َم َع ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه
()1
و�سلم ِب ِذي حْ ُ
ال َل ْي َف ِة َف�أَ َ�ص ْب َنا َغ َن ًما َو�إِ ِب ًال َف َع َد َل َع�شَ َر ًة ِم َن ا ْل َغ َن ِم ِب َب ِعريٍ).
ٌ
حممول على �أن ّهذا كان قيمة الغنم �إذ ذاك ،فلعل ّالإبل
قال ابن حجر  ":وهذا
كانت قليلة �أو نفي�سة والغنم كانت كثرية �أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعري ع�شر ِ�شياه،
وال يخالف ذلك القاعدة يف الأ�ضاحي من �أن البعري يجزئ عن �سبع �شياه ،لأن ذلك
هو الغالب يف قيمة ال�شّ اة والبعري املعتدلني ،و�أ ّما هذه الق�سمة فكانت واقعة عني
()2
فيحتمل �أن يكون ال ّتعديل ملا ذكر من نفا�سة الإبل دون الغنم".
ثاني ًا ِ
:القيم والثوابت النبوية يف �إدارة ال ّنفقات
أهم امل�صالح العا ّمة ا ّلتي يتوجب على القيادات وامل�ؤ�س�سات واملديرين
�إنّ من � ّ
املجتمعي؛ لذلك � ْأوىل ال ّنبي �-ص ّلى
الع�سكري والأمن
العناية بها هي ما يتعلق بالأمن
ّ
ّ
اهلل عليه و�س ّلم -عنايته ب�سد حاجات املحتاجنيّ ،
ونظم هذه املهمة ،و� ْأوىل اهتمامه
الع�سكرية� ،إ�ضافة �إىل ما يدفع للم�ؤلفة قلوبهم وغريها من النفقات،كل
ب�إدارة النفقات
ّ

وال�سري ،باب رقم(  )182من ق�سم الغنيمة يف غزوه و�سفره ،ذكره مع ّلقا يف
�	-1أخرجه البخاري يف �صحيحه  ،كتاب اجلهاد ِّ
الرتجمة (ج�/2ص.)1116
 -2فتح الباري  :ابن حجر (ج�/9ص .)627
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هذا جنبا �إىل جنب مع القيم وال ّثوابت .
اخلا�صة (رعاية املحتاجني):
� -1إدارة ال ّنفقات ّ

�ضبط ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -يف �إدارته لأموال الدولة و�أعمالها عملية
الإنفاق على املحتاجني ،ل�ضمان و�صولها مل�ستحقيها ،ويتجلى يف ذلك قيم الإح�سان
والأمن والعدل والأمانة�،إذ و�ضع ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -ال�شّ روط التي حتل
بها امل�س�ألة يف �إطار من تلك ال ِقيم املوجهة حتى يتم و�ضع الأمور يف ن�صابها وي�ضمن
و�صول احلق �إىل م�ستحقّيه ،ويظهر هذا كله يف توجيه ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�سلم-
و�إقراره ل�صاحب احلق حقه ،ومنع الآخر من �أخذ مامل ي�ستحقّه ،فامل�س�ألة ال حتل �إال
لثالثة؟ قانون �إداري ،يحدد �صاحب امل�س�ألة ،ويحدد زمن انتهاء ا�ستحقاقه ،و�أدلة
ثبوت ذلك و�شروطه ،مع الت�أكيد على ثابت ينبغي �إال يتجاوزه �أحد حتى تظلّ القيم
م�ستحق له
موجهة وعاملة دون تعطيل �أو تغييب ،فالثابت �أنّ من ي�س�أل ما ًال وهو غري
ّ
ّ
خمارق الهال ّ
ف�إن ذلك املال ُ�سحت؛ فعن قُبي�صة بن ُ
حمالة ف�أتيت
حتملت ّ
يل قالّ ":
ال�صدقة
ر�سول اهلل �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �-أ�س�أله فيها فقال �" (:أ ِقم حتى ت�أتينا ّ
فن�أمر لك بها " قال :ثم قال " :يا ُقبي�صة �إ ّن امل�س�ألة ال حتلّ �إال لأحد ثالثة  ،رجل
مي�سك  ،ورجل �أ�صابته جا ِئحة
حتمل حماّلة  ،فح ّلت له امل�س�ألة حتى ُي�صيبها ثم ُ
ّ
تاحت ماله  ،فح ّلت له امل�س�ألة حتى ي�صيب ِقواما من عي�ش � ،أو قال �سدادا من
اج َ
ْ
عي�ش ،ورجل �أ�صابته فاقة حتى يقوم ثالثة من ذوي ا ِحلجا من قومه لقد �أ�صابت
فالنا فاقة فح ّلت له امل�س�ألة حتى ي�صيب ِقواما من عي�ش �أو قال َ�سدادا من عي�ش ،
()1
فما �سواهن من امل�س�ألة يا ُقبي�صة ُ�سحت ي�أكله �صاحبها ُ�سحتا" ).
لقية يف ال ّن�صو�ص التي جاءت تعر�ض كيفية تعاطي
وتربز ال ِقيم ال ّ
إدارية وا ُخل ّ
امليزانية ،وتغطيتها عن طريق القر�ض ،وهذا
ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -لق�ضايا
ّ
إدارية ي�سلكها املدير الناجح ا ّلذي له القدرة على �إدارة الأزمة؛ كما تتج ّلى
ٌ
فن وقيمة � ّ
حق اهلل
قيمة "الوفاء" ،هذه القيمة الأخالقية العظيمة ا ّلتي ينبغي للمدير �أن يراعي ّ
احلق لأ�صحابه بتدابري حكيمة ،ولقد كان ال ّنبي
الديون ،ويُو�صل ّ
فيها ،فينظر يف �سداد ّ
ال�صحابة لتغطية بع�ض النفقات ،وحلّ العجز
�ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -يقرت�ض من ّ�	-1أخرجه م�سلم يف �صحيحه  ،كتاب الزكاة  ،باب من حتل له امل�س�ألة  ،حديث رقم ((،)1044ج�/2ص.)722
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الديون،
ا ّلذي قد يلحق بامليزانية ،وليو�صل احلق �إىل �أ�صحابه حتى يحول دون تراكم ّ
ْ�ست�سلف من رجل ْ
بكرا
عن �أبي رافع �أنّ ر�سول اهلل�-صلى اهلل عليه و�س ّلم(: -ا ْ
الرجل ِب ْكره ،فرجع
فقدمت عليه �إبل من �إبل ّ
ال�صدقة ،ف�أمر �أبا رافع �أن يق�ضي ّ
�إليه �أبو رافع فقال :مل �أجد فيها �إال خيارا رباعيا ،فقال � ":أعطه �إياه �إ ّن خيار النا�س
()1
�أح�سنهم ق�ضاء ).
ليويف
قال ابن حجر  ":للإمام �أن يقرت�ض على بيت املال حلاجة بع�ض املحتاجنيُ ،
()2
ذلك من مال ال�صدقات ".
ال�صحابة
�أ ّما ال ّنفقات
الع�سكرية فقد كان ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -يف ح ّثه ّ
ّ
يعزز قيمة ُخلقّية عظيمة ،وهي "ال ّتعاون" ويج ّلي
حفر بئر رومة ،وجتهيز جي�ش ال ُع�سرة ّ
الر ْح َم ِن َ�أنَّ
قيماَ � ّ
إدارية ال ّبد للمدير �أن ي�أخذ بها ،وهي "ال ّتحفيز" َع ْن َ�أبِي َع ْب ِد َّ
(ح ْي ُث ُح ِ
و�ص َر �أَ ْ�ش َر َف َع َل ْيه ِْم َوق َ
َال � :أَ ْن ُ�ش ُدك ُْم َ ،و َال َ�أ ْن ُ�ش ُد إِ� َّال
ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه – َُع ْث َمانَ َ
اب ال َّنب ِِّي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -أَلَ ْ�س ُت ْم ت َ ْع َل ُمونَ َ�أنَّ َر ُ�س َ
ول ا ِهلل �-صلى اهلل عليه
�أَ ْ�ص َح َ
و�سلم -ق َ
َال َ :م ْن َح َف َر ُرو َم َة َف َل ُه الجْ َ َّن ُة َف َح َف ْر ُت َها �أَ َل ْ�س ُت ْم َت ْع َل ُمو َن �أَ َّن ُه َقا َل َم ْن َج َّه َز
()3
َج ْي َ�ش ا ْل ُع ْ�س َر ِة َف َل ُه الجْ َ َّن ُة َف َج َّه ْز ُت ُه ْم َقا َل َف َ�ص َّد ُقو ُه بمِ َا َقال ).
ومن ال ّنفقات التي كان يتو ّالها ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -يف م�صالح
ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه� ( -أَنَّ َر ُ�س َول ا ِهلل �-صلى اهلل
عطية امل�ؤ ّلفة قلوبهم َ ،عن َ�س ْع ٍد َ
امل�سلمني ّ
عليه و�سلم� -أَ ْع َطى َر ْه ًطا َ ،و َ�س ْع ٌد َجا ِل ٌ�س  ،ف رَ ََت َك َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
َر ُج ًال ُه َو �أَ ْع َج ُب ُه ْم �إِليَ َّ َ ،ف ُق ْل ُت  :يَا َر ُ�س َ
ول ا ِهللَ ،ما لَ َك َع ْن ُفال ٍَن ،ف ََواللهَّ ِ �إِنيِّ لأَ َرا ُه ُم�ؤْ ِم ًنا
ثم َغ َل َب ِني َما �أَ ْع َل ُم ِم ْن ُه َ ،ف ُع ْد ُت لمِ َقَا َل ِتي ،
؟ َفقَا َل�" :أَ ْو ُم ْ�س ِل ًما ؟" َف َ�س َك ُّت َق ِلي ًال َّ ،
َف ُق ْل ُت َ :ما َل َك َع ْن ُف َال ٍن َ ،ف َواللهَّ ِ �إِنيِّ لأَ َرا ُه ُم�ؤْ ِمنًا ؟ َفقَا َل �" :أَ ْو ُم ْ�س ِل ًما" ُ ،ث َّم َغ َل َب ِني
َما �أَ ْع َل ُم ِم ْن ُه َ ،ف ُع ْد ُت لمِ َقَا َل ِتي َ ،و َعا َد َر ُ�سو ُل ا ِهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ُ ،ث َّم َقا َل َ " :يا
()4
الر ُج َل َو َغيرْ ُ ُه �أَ َح ُّب �إِليَ َّ ِم ْن ُه َ ،خ ْ�ش َي َة �أَ ْن َي ُك َّب ُه اللهَّ ُ فيِ ال َّنا ِر").
َ�س ْع ُد � ،إِنيِّ لأُ ْع ِطي َّ
�	-1أخرجة م�سلم يف �صحيحه،كتاب امل�ساقاة  ،باب من ا�ستلف �شيئا فق�ضى خريا منه  ،حديث رقم (()1600ج�/3ص.)1224
 -2فتح الباري :ابن حجر (ج�/5ص .)57،58
البخاري يف �صحيحه ،كاب الو�صايا  ،باب (� )34إذا وقف �أر�ضا �أو بئرا وا�شرتط لنف�سه مثل دالء امل�سلمني  ،حديث
�	-3أخرجه
ّ
رقم (()2626ج�/3ص.)1021
البخاري يف �صحيحه  /كتاب الإميان باب ()68ن باب ت�آلف قلب من يخاف على �إميانه ل�ضعفه ،حديث رقم
�	-4أخرجه
ّ
(( ،)150ج�/1ص.)132
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يُلحظ من ال ّن�ص ال ّنبوي ِقيم" :احلكمة واملو ّدة وترتيب الأولويات"  ،فال ّنبي -عليه
أحق منهم ،لأنّهم �أكرث �إميانا،
رهطا ر�أى �سع ٌد �أنّ غريهم � ّ
ّ
وال�سالم� -أعطى ْ
ال�صالة ّ
ال�سالم -بقوله الذي ينظر به �إىل �أبعد ما يرتاءى ل�سعد يف تلك
ويجيبه ال ّنبي -عليه َّ
أحب �إ ّ
يل منه
الرجل وغريه � ّ
ال ّلحظة؛ �إنّها الر�ؤية امل�ستقبلية احلكيمة فيقول� ":إنيّ لأُعطي ّ
ال�سالم -يخ�شى
خ�شية �أن يكبه اهلل يف النار " ،وتتجلى قيمة "املو ّدة" فال ّنبي -عليه ّ
يكبهم اهلل يف ال ّنار فيعطيهم ليت�أ ّلف قلوبهم ،حيث يتجلى �إىل جانب
على ه�ؤالء �أن ّ
ذلك القيمة الإدارية يف ترتيب الأولويات ،فالأوىل �إنقاذ النا�س من نريان الآخرة ّثم
الدنيا .
يتبعها �إنقاذهم من �ضنك ّ
يقول ال ّنووي  ":وفيه ال�شّ فاعة �إىل والة الأمور فيما لي�س مبحرم ،وفيه مراجعة
امل�س�ؤول فى الأمر الواحد ،وفيه تنبيه املف�ضول الفا�ضل على ما يراه م�صلحة ،وفيه �أنّ
الفا�ضل ال يقبل ما ي�شار عليه به مطلقا بل يت�أ ّمله ف�إن مل تظهر م�صلحته مل يعمل به وفيه
بالتثبت وترك القطع مبا ال يعلم القطع فيه ،وفيه �أن الإمام ي�صرف املال فى م�صالح
الأمر ّ
()1
أهم" .
أهم فال ّ
امل�سلمني ال ّ

املطلب ال ّثالث

ِ
إداري
القيم وال ّثوابت ال ّنبوية التي يقوم عليها اجلهاز ال ّ
ّ
واملوظفني القائمني
يتكون اجلهاز الإداري من املدير العام ،ومديري الأفرع،
والرقابة واملحا�سبة،
بهذه امل�ؤ�س�سة؛ فاملدير يقوم ّ
مبهمة ال ّتوجيه وال ّتخطيط واملتابعة ّ
واملوظفون هم اخللية العاملة يف هذه امل�ؤ�س�سة ،والأق�سام هي تنظيمات ت�سعى لتنظيم
العمل .
 -1املدير ِ
ال�سنة ال ّنبوية:
والقيم يف �ضوء ّ

رعيته� ،سواء �أكان �إماما
�إنّ امل�س�ؤولية التي � ْأوجبها الإ�سالم على كل راع جتاه ّ
�أم �صاحب ِقوامة ،ماهي �إال دعوة للإح�سا�س َ
بعظم الأمانة التي يتو ّالها جتاههم ،مما
أهم �شيء يف هذا اجلانب التح ّلي بالقيم َع ْن
يتط ّلب �أخذ جميع الو�سائل لتحقيقها  ،و� ّ
ول ا ِهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -يَق ُ
ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما �-أَنَّ ُه َ�س ِم َع َر ُ�س َُول:
َع ْب ِد ا ِهلل ْب ِن ُع َم َر َ
� -1شرح النووي على م�سلم (.)281/2

264

ال�سنة ال ّنبوية "القيم والثوابت"
�إدارة املال واالعمال يف ّ

ول َع ْن َر ِع َّي ِت ِهَ ،فالإِ َما ُم َر ٍاع َو ْه َو َم ْ�س ُ�ؤ ٌ
(ك ُّل ُك ْم َر ٍاع َو َم ْ�س�ؤُ ٌ
الر ُج ُل فيِ
ول َع ْن َر ِع َّي ِت ِهَ ،و َّ
�أَ ْه ِل ِه َر ٍاع َو ْه َو َم ْ�س�ؤُ ٌ
ول َع ْن َر ِع َّي ِت ِهَ ،والمْ َ ْر َ�أ ُة فيِ َب ْي ِت َز ْو ِج َها َر ِاع َي ٌة َ ،و ْه َي َم ْ�س�ؤُو َل ٌة َع ْن
()1
َر ِع َّي ِت َهاَ ،والخْ َ ا ِد ُم فيِ َم ِال َ�س ِّي ِد ِه َر ٍاع).
راع �أنْ ترافقه يف
أخالقية ا ّلتي ينبغي لكل ٍ
ولعلّ من � ّ
إن�سانية وال ّ
أهم القيِم ال ّ
"الرفق" لأنّ بها تُوزن الأمور وتو�ضع يف ن�صابها وحتقق غاياتها،
م�س�ؤوليته هي قيمة ِّ
وبالتخ ّلي عنها تف�سد الأعمال وي�شوبها اخلللَ ،ع ْن َعا ِئ�شَ َة َز ْو ِج ال َّنب ِِّى �-صلى اهلل عليه
و�سلمَ -ع ِن ال َّنب ِِّى �-صلى اهلل عليه و�سلم -ق َ
الرف َْق َال يَ ُكونُ ِفى �شَ ْى ٍء �إِ َّال َزانَ ُه
َال " �إِنَّ ِّ
()2
َو َال يُ ْن َز ُع ِم ْن �شَ ْى ٍء ِ�إ َّال �شَ انَ ُه ".
إدارية "كالإر�شاد وال ّن�صح وال ّتوجيه" على ٍ
قدر كب ٍري من الأهمية؛
وتظلّ القيم ال ّ
تلك ال ِقيم التي حتفظها ال ّثوابت من خالل النهي والأمر واحلل واحلرمة وغريها من
يتوجه �إىل ال ّتجار بن�صحه و�إر�شاده بال ّنهي
الأحكام؛ فال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمّ -
ت�صرِ ية الإبل ،عن �أَبي ُه َر ْي َر َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َع ِن ال َّنب ِِّي �-صلى اهلل عليه و�س ّلم-
عن ْ
()3
قالَ (:ال ُت َ�ص ُّروا الإِ ِب َل َوا ْل َغ َن َمَ ،ف َمنِ ا ْب َتا َع َها َب ْع ُد َف�إِ َّن ُه ِبخَ يرْ ِ ال َّن َظ َر ْينِ َب ْع َد �أَ ْن
()4
اع تمَ ْرٍ).
َي ْح َت ِل َب َها� ،إِ ْن �شَ ا َء َ�أ ْم َ�س َكَ ،و�إِ ْن �شَ ا َء َر َّد َها َو َ�ص َ
يقول ال ّنووي ِ َ ":في ِه َد ِل ٌ
يل َع َلى حَ ْترِمي ال َّت ْد ِلي�س فيِ كُلّ �شَ ْيءَ ،و�أَنَّ ا ْل َب ْيع ِم ْن َذ ِل َك

البخاري يف �صحيحه ،كتاب اجلمعة باب رقم ( )10اجلمعة يف املدن والقرى ،حديث رقم ()853
 -1م ّتفق عليه �:أخرجه
ّ
()304/1ـ وكتاب اال�ستقرا�ض و�أداء الديون واحلجر وال ّتفلي�س ،باب ( )20العبد راع يف مال �سيده وال يعمل �إال
ب�إذنه ،حديث رقم (2278ج�/2ص.)848وكتاب ِ
العتق باب ( )17كراهية ال ّتطاول على الرقيق حديث رقم ()2416
(.)901/2وكتاب الو�صايا ،باب ( )9ت�أويل قول اهلل –تعاىل" -من بعد و�صية يُو�صي بها �أودين " ،حديث رقم ()2600
(ج�/3ص ،)1010وكتاب ال ِّنكاح باب _" )81قُوا �أنف�سكم و�أهليكم نارا " التحرمي ( ،)6حديث رقم (()4892ج/5
الرفق بالرعية،
�ص.)1988و�أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإمارة  ،باب ف�ضيلة الإمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على ِّ
حديث رقم (()1829ج�/3ص.)1459
الرفق  ،حديث رقم (()25949ج�/4ص.)2004
الرب ِّ
� -2أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب ّ
وال�صلة والآداب  ،كتاب ف�ضل ّ
"و�صرر
".وال�صراة"  :املياه املجتمعة،
�صريت املاء فى احلو�ض � ،أى جمعته
ّ
ّ
	-3ال جتمعوا ال ّلنب فى �ضرعها حتى يعظم ،ومنه ّ :
ّ
ت�صروا � .إكمال املعلم بفوائد م�سلم  :للقا�ضي عيا�ض ،
ال
:
يقولون
غة
ل
ال
ْهل
املاء" فى الظهر � :إذا حب�سه �سنني ال يتزوج  .وا
ّ
(ج�/5ص .)142
البخاري ،يف �صحيحه ،كتاب البيوع باب رقم ( )64النهي للبائع �أن ال يحفل الإبل والبقر والغنم وكل
 -4م ّتفق عليه � :أخرجه
ّ
حمفلة ،حديث رقم (.)755/2()2041وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب البيوع باب حترمي بيع الرجل على بيع �أخيه و�سومه
على �سومه وحترمي ال ّنج�ش ،حديث رقم (()1515ج�/3ص.)1154
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يَ ْن َع ِقدَ ،و�أَنَّ ال َّت ْد ِلي�س بِا ْل ِف ْع ِل َح َرام وبالقول ".

()1

أخالقية كقيم:
�إنّ هذا الثابت ،وهو حترمي ال ّتدلي�س بفعل ال ّت�صرية ،يحفظ ال ِقيم ال ّ
احلق
طياته قيما عليا" :ك�إحقاق ّ
"الأمانة ِّ
وال�صدق وال ّنزاهة وال�شّ فافية " ،ويحمل يف ّ
النف�سي
و�إ�شاعة الأمن
واالجتماعي" ،كلّ ذلك من خالل قيم "ال ّتوجيه وال ّن�صح
ّ
ّ
والإر�شاد" .
وكذلك ال ّنهي عن ال ّنج�ش( )2وبيع املرء على بيع �أخيه و�سائر البيوع املُف�سدة  ،عن
َال َر ُ�س ُ
َال :ق َ
�أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ق َ
اج�شُ وا
ول اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلمَ (: -ال َت َن َ
َو َال َي ِب ِع المْ َ ْر ُء َع َلى َب ْي ِع �أَ ِخي ِه َو َال َي ِب ْع َح ِ
ا�ض ٌر ِل َبا ٍد َو َال َي ْخ ُط ِب المْ َ ْر ُء َع َلى ِخ ْط َب ِة �أَ ِخي ِه
()3
َو َال َت ْ�س�أَ ِل المْ َ ْر�أَ ُة َط َال َق الأُ ْخ َرى ِل َت ْك َت ِف َئ َما ِفى �إِنَا ِئ َها ).
الثْم خُ ْ
�ص بِال َّن ِاج ِ�ش
ِال ِْج َم ِاعَ ،وا ْل َب ْيع َ�ص ِحيح َو ِْ إ
يقول ال ّنووي َ ":و َه َذا َح َرام ب ْ إ
م َت ّ
ل يَ ْع َلم ِب ِه ا ْل َبا ِئعَ ،ف�إِنْ َوا َط َ�أ ُه َع َلى َذ ِل َك َ �أ ِث َما َج ِمي ًعاَ ،و اَل ِخيَار ِل ْل ُم�شْ رَتِي �إِنْ مَ ْ
�إِنْ مَ ْ
ل يَ ُك ْن
ال َ�ص ّح ِ ألَنَّ ُه ق َْ�صر فيِ اِالغْ رِ َتار َ ،و َع ْن َما ِلك رِ َوايَة
ِم ْن ا ْل َبا ِئع ُم َوا َط�أَة َ ،وك ََذا �إِنْ كَانَ ْت فيِ َْ أ
()4
�أَنَّ ا ْل َب ْيع بَ ِاطل َو َج َعلَ ال َّن ْهي َع ْن ُه ُم ْق َت ِ�ض ًيا ِل ْلف ََ�س ِاد ِا ْن َت َهى".
وحلفظ هذه ال ِقيم ورعايتها ،وللوقوف عند ال ّثابت وعدم جتاوزه ،ف�إنّ الإدارة
والتهيب" ،ومن
النبوية ّ
"التغيب رّ
تعزز ال ِقيم الإدارية كال ُن�صح والإر�شاد من خالل رّ
خالل قيمة "الرقابة" ومن ثم "املحا�سبة" للخارجني عن هذه القيم والثوابت ،وهذه
القيم تعظم قيمتها يف جمال �إدارة املال والأعمال� ،إذا �إنّ هذه امليادين هي �أحوج ما
تكون �إىل ت�أ�سي�س هيئات املراقبة واملحا�سبة ل�ضبط الوارد وال�صادر ،وف�ضح ممار�سات
أخالقية.
ّ
التعدي وال ّتجاوزات ال ّ
ففي جانب ال ّتحذير وال ّن�صح ترى ال ّن�ص النبوي ي�سرد لل�سامعني م�صري من غلّ
ليتقّى فعله ولئ ّال ينال م�صريه� ،أو ينزع منه و�صف الإميان على ماجاء فيه ،فعن ُع َم ُر ْب ُن
� -1شرح النووي على م�سلم (ج� /5ص.)203
ي�ضر له
ال�سلعة ب�سلعته �أكرث من ثمنها وهو ال يريد �شراءها� ،إمنا يريد �أن ي�سمعه غريه مما ال ّ
 -2ال َّن َج�ش �:أن يعطي الرجل �صاحب ّ
بها فيزيد لزيادته .غريب احلديث البن �سالم (ج�/3ص .)36
�	-3أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب النكاح ،باب حترمي اخلطبة على خطبة �أخيه حتى ي�أذن �أو يرتك  ،حديث رقم
((،)1413ج�/2ص.)1033
 -4عون املعبود �شرح �سنن �أبي داود :العظيم �آبادي (ج�/9ص .)219
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اب-ر�ضي اهلل عنه -ق َ
َال ":لمَ َّا كَانَ يَ ْو ُم َخ ْي رَ َب �أَق َْبلَ نَف ٌَر ِم ْن َ�ص َحابَ ِة ال َّنب ِِّى �-صلى اهلل
الخْ َ َّط ِ
عليه و�سلمَ -فقَالُوا ُف َال ٌن �شَ هِي ٌد ُف َال ٌن �شَ هِي ٌد َح َّتى َم ُّروا َع َلى َر ُج ٍل َفقَالُوا ُف َال ٌن �شَ هِي ٌد.
َال َر ُ�س ُ
َفق َ
ول اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلمَ "( :-ك َّال �إِنِّى َر�أَ ْي ُت ُه ِفى ال َّنا ِر ِفى ُب ْر َد ٍة َغ َّل َها
اب ا ْذ َه ْب َف َنا ِد
�أَ ْو َع َبا َء ٍة "ُ .ث َّم َقا َل َر ُ�سو ُل اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلمَ ":يا ا ْب َن الخْ َ َّط ِ
ِفى ال َّن ِ
ا�س �إِ َّن ُه َال َي ْد ُخ ُل الجْ َ َّن َة �إِ َّال المْ ُ�ؤْ ِم ُنو َن "َ .قا َل َفخَ َر ْج ُت َف َنا َد ْي ُت �أَ َال �إِ َّن ُه َال َي ْد ُخ ُل
()1
الجْ َ َّن َة �إِ َّال المْ ُ�ؤْ ِم ُنو َن ).
الزمان وهو "غلظ حترمي الغلول"،
�إنّ هذا البيان ال ّنبوي يحمل ثابتاً ال يتغيرّ مع تغري ّ
الذاتية
وهذا البيان يجدر بكل مديري املال والأعمال تعميمه حتى ّ
الرقابة ّ
ينموا بذلك ّ
التي تقودهم �إىل مراعاة حق اهلل �-سبحانه وتعاىل -فيما ا�ستعملهم فيه .
أمر يجب االنتباه عليه وعدم �إغفاله� ،إذ �إن ّ�أكل
�أ ّما حقوق العمال و�أجورهم؛ ف�إنه � ٌ
بو�سم الغدر  ،وي�ستوجب به غ�ضب اهلل �-سبحانه وتعاىل-
حقوق العاملني ِي�سم فاعله ْ
ملا اقرتفه �صاحبه من الإثم؛ لذلك جاءت ال ّن�صو�ص ال ّنبوية ِّ
حتذر من الغدر لتدعو
بذلك �إىل قيمة "الوفاء و�أداء احلق" من خالل ثابت وهو "�إثم منع الأجري �أجره" ؛
ففي احلديث عن ر�سول اهلل �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -قال َ (:قا َل اللهَّ ُ َث َال َث ٌة �أَنَا َخ ْ�ص ُم ُه ْم
ا�س َت ْ�أ َج َر َ�أ ِج ًريا
َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َر ُج ٌل �أَ ْع َطى ِبي ُث َّم غ ََد َر َو َر ُج ٌل َب َ
اع ُح ًّرا َف�أَ َك َل َث َم َن ُه َو َر ُج ٌل ْ
()2
ا�س َت ْو َفى ِم ْن ُه َولمَ ْ ُي ْع ِط �أَ ْج َره).
َف ْ
وكذلك "املحا�سبة" ف�إنها نظام وقيمة �إدارية كان ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم-
َال�َ :س ِم ْع ُت َر ُ�س َ
يطبقها ،فعن َع ِد ِّى ْب ِن َع ِم َري َة ا ْل ِك ْن ِد ِّى ،ق َ
ول اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلم-
ا�س َت ْع َم ْل َنا ُه ِم ْن ُك ْم َع َلى َع َملٍ َف َك َت َم َنا خِم َْي ًطا َف َما َف ْو َق ُه َكا َن ُغ ُل ً
يَق ُ
وال َي�أْ ِتى
ُول َ "(:منِ ْ
ِب ِه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة "َ .قا َلَ :فقَا َم �إِ َل ْي ِه َر ُج ٌل �أَ ْ�س َو ُد ِم َن الأَ ْن َ�صا ِر َك َ�أنِّى �أَ ْن ُظ ُر �إِ َل ْي ِه َفقَا َلَ :يا
َر ُ�سو َل اللهَّ ِ اق َْبلْ َع ِّنى َع َم َل َك َقا َل " َو َما َل َك "َ .قا َل َ�س ِم ْع ُت َك َتقُو ُل َك َذا َو َك َذاَ .قا َل "
ا�س َت ْع َم ْل َنا ُه ِم ْن ُك ْم َع َلى َع َملٍ َف ْل َي ِج ْئ ِب َق ِلي ِل ِه َو َك ِث ِري ِه َف َما �أُو ِت َى ِم ْن ُه
َو�أَنَا �أَ ُقو ُل ُه الآ َن َمنِ ْ
()3
�أَ َخ َذ َو َما ن ُِه َى َع ْن ُه ا ْن َت َهى ).

�	-1أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإميان ،باب غلظ حترمي الغُلول و �أنه ال يدخل اجل ّنة �إال امل�ؤمنون ،حديث رقم (114ج/1
�ص.)107
حرا  ،حديث رقم .)776/2(2114وكتاب الإجارة،
باع
من
إثم
�
()106
باب
،
البيوع
كتاب
�صحيحه،
يف
البخاري
�	-2أخرجه
ّ
ّ
باب (� )10إثم من منع �أجر الأجري  ،حديث رقم (()2150ج�/2ص.)792
العمال ،حديث رقم (1833ج�/3ص.)1465
�	-3أخرجه
ّ
البخاري يف �صحيحه ،كتاب الإمارة ،باب حترمي هدايا ّ
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العمال على الأمانة ،وحتذيرهم من اخليانة
م�سوق لتحري�ض ّ
قال املناّوي  ":وهذا ُ
()1
ولو يف تافه".

تعد قيمة �إدارية فح�سب ،بل �إنّ ما ت�ؤدية من حتقيق "العدل
�إنّ قيمة املحا�سبة ال ّ
احلق ،والتزام الأمانة "من خالل "ال ّنزاهة وال�شّ فافية" ماهو �إال �صورة لل ِقيم
و�إحقاق ّ
ال�سامية .
أخالقية
ّ
ّ
احل�ضارية وال ّ
ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْنه -ق َا�س َت ْع َم َل َر ُ�سو ُل ا ِهلل �-صلى
ال�س ِاع ِد ِّي َ
َالْ (:
و َع ْن �أَبِي ُح َم ْي ٍد َّ
اهلل عليه و�سلمَ -ر ُج ًال ِم َن الأَ ْ�س ِد َع َلى َ�ص َد َق ِ
ات َب ِني ُ�س َل ْي ٍم ُي ْد َعى ا ْب َن ال ُّل ْت ِب َّي ِة َف َل َّما
()2
ا�س َب ُه).
َجا َء َح َ
قال ابن حجر  ":وقال امله ّلب حديث الباب � ٌ
أ�صل يف حما�سبة املُ�ؤمتن ،و�أنّ
املحا�سبة ت�صحيح �أمانته ،وقال ابن املنري يف احلا�شية :يحتمل �أن يكون العامل املذكور
�صرف �شيئا من الزكاة يف م�صارفه فحو�سب على احلا�صل وامل�صروف ،قلت :والذي
ال�صدقة
يظهر من جمموع الطرق �أن �سبب مطالبته باملحا�سبة ما وجد معه من جن�س مال ّ
()3
وا ّدعى �أنه �أهدي �إليه".
العمال والقائمني على املال
وتقرره عند ّ
تلك القيمة ا ّلتي ت�ضع احلق يف ن�صابهّ ،
والأعمال ؛فرتى ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -يقول البن ال ّلتبية على طريقة ال ّتوبيخ:
"فه ّال جل�س يف بيت �أبيه �أو بيت �أ ّمه فينظر يُهدى له �أم ال"  ،مع التحذير وال ّنكري
ال�شّ ديد  ":وا ّلذي نف�سي بيده ال ي�أخذ �أحد منه �شيئا �إال جاء به يوم القيامة "؛ �إنّ
بتحري �إدارة املال بحيث ال ي�صيبه �شيء من احلرام،
هذه املحا�سبة واملراقبة كفيلة ّ
يتعدى �أحد عليه ،وال تناله املطامع النف�سية ،وهذا يتوجب على القائمني بالأعمال
وال ّ
للمهدي و
و�أمور املال مراعاته؛ فال تقبل الهدايا التي رمبا تقود النفو�س �إىل حتقيق رغبة ُ
ال�س ِاع ِد ِّي َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه -ق َ
َال:
ملُهدى له ال ّ
حتق لهما؛ ففي احلديث َع ْن َع ْن �أَبِي ُح َم ْي ٍد َّ
(ا�س َت ْع َم َل ال َّن ِب ُّي �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمَ -ر ُج ًال ِم َن الأَ ْز ِد ُيقَا ُل َل ُه ا ْب ُن ال ُّل ْت ِب َّي ِة َع َلى
ْ
ال�صغري :امل ّناوي (ج�/6ص .)74
 -1في�ض القدير �شرح اجلامع ّ
البخاري يف �صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب قوله تعاىل " :والعاملني عليها / :التوبة  /60وحما�سبة
 -2م ّتفق عليه � :أخرجه
ّ
امل�صدقني ،حديث رقم (()1429ج�/2ص ،)546وكتاب احليل ،باب ( )14احتيال العامل ُليهدى له ،حديث رقم ()6578
ّ
(ج�/6ص)2559وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإمارة ،باب حترمي هدايا العمال ،حديث رقم (()1832ج�/3ص.)1463
 -3فتح الباري :ابن حجر (ج�/3ص .)366
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ال�ص َد َق ِة َف َل َّما َق ِد َم َقا َل َه َذا َل ُك ْم َو َه َذا �أُ ْه ِد َي ليِ َقا َلَ ":ف َه َّال َج َل َ�س فيِ َب ْي ِت �أَ ِبي ِه � ،أَ ْو
َّ
َب ْي ِت �أُ ِّم ِه َف َي ْن ُظ َر ُي ْه َدى َل ُه �أَ ْم َال َوا َّل ِذي َنف ِْ�سي ِب َي ِد ِه َال َي�أْ ُخ ُذ �أَ َح ٌد ِم ْن ُه �شَ ْيئًا �إِ َّال َجا َء ِب ِه
َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َي ْح ِم ُل ُه َع َلى َر َق َب ِت ِه �إِ ْن َكا َن َب ِع ًريا َل ُه ُرغَا ٌء� ،أَ ْو َبق ََر ًة َل َها ُخ َوا ٌر � ،أَ ْو �شَ ا ًة
َت ْي َع ُر"ُ ،ث َّم َر َف َع ِب َي ِد ِه َح َّتى َر�أَ ْي َنا ُعف َْر َة �إِ ْب َط ْي ِه – "ال َّل ُه َّم َهلْ َب َّل ْغ ُت ال َّل ُه َّم َهلْ َب َّل ْغ ُت
()1
َث َال ًثا").
قال ابن حجر  ":وم�شرو ّعية حما�سبة املُ�ؤمتن  ...وحملّ ذلك �إذا مل ي�أذن له الإمام
ي�ضر من �أخذ به �أن ي�شهر القول للنا�س
يف ذلك  ،وفيه �أنّ من ر�أى مت�أوال �أخط�أ يف ت�أويل ّ
ويبني خط�أه ليحذر من االغرتار به ،وفيه جواز توبيخ املخطئ وا�ستعمال املف�ضول يف
الراوي والناقل
الإمارة والإمامة والأمانة مع وجود من هو �أف�ضل منه ،وفيه ا�ست�شهاد ّ
()2
ال�سامع و�أبلغ يف طم�أنينته واهلل اعلم".
بقول من يوافقه ليكون �أوقع يف نف�س ّ
� -2إدارة ق�سم العاملني والق ِيم ال َّنبوية:
�إنّ الإدارة �أمانة وم�س�ؤولية يُ�س�أل عنها املدير يوم القيامة فعليه �أن يراقب اهلل-
�سبحانه وتعاىل -يف اختياره للعاملني  ،ويف �أنْ ال ي ْنق�صهم من �أجورهم �شيئا ،وينبغي
التتيبات الإدارية احلكيمة التي تقوم على توزيع املهام وتق�سيمها
�أن ال يغفل عن رّ
أهمية حتفيز املدير للموظفني
للإ�سهام يف �سرعة �إجناز العمل و�إتقانه ،ولعل اجلميع يدرك � ّ
االجتماعي من خالل الأفكار املتجددة
من خالل ال ّتكرمي واجلوائز  ،و�إ�شعارهم بالأمن
ّ
االجتماعي يف امل�ؤ�س�سات عا ّمة والتي
املي�سرة التي تقوم على مبد�أ التكافل
والتطبيقات ُ
ّ
والرحمة وال ّتعاون".
تعك�س قيم" :املو ّدة ّ
�إنّ املت�أ ّمل ن�صو�ص ال�س ّنة ال ّنبوية يرى �أن كلّ ما �سبق مبثوث يف ن�صو�صها قو ًال
الدولة الإ�سالمية
وفعال وتقريرا  ،فبالإ�ضافة �إىل �إ�شارتها للموارد ا ّلتي كانت جتمعها ّ
يوجههم ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�سلم -للأم�صار والواليات،
بو�ساطة العمال الذين ّ
وخا�صة ا ّلتي دخل
ف�إنها تذكر اهتمام النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم _بهذه املناطق
ّ
�أهلها يف الإ�سالم حديثا  ،حيث كان يبعث �إليهم من يقوم عليهم تعليما و�إدارة  ،لذلك
البخاري يف �صحيحه  ،كتاب احليل باب ( )14احتيال العامل ُليهدى له ،حديث رقم (()6578ج/6
 -1م ّتفق عليه � :أخرجه
ّ
�ص ،)2559وكتاب الأحكام باب ( ،)24باب هدايا العمال  ،حديث رقم (()6753ج�/6ص.)2624
 -2فتح الباري  :ابن حجر (ج�/13ص .)167
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والعمال بدقة بحيث تتوافر فيهم خ�شية اللهّ ويقظة ال�ضمري وح�سن
كان يختار الأمراء ّ
القوة ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ (�سورة الق�ص�ص� :آية
ِّ
ال�سرية �إ�ضافة �إىل ّ
رقم  ( ٢٦؛ ولذلك كان ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�سلم -اليُويل �إن�سانا من�صبا ملجرد طلبه
لذلك  ،بل كان يكره �س�ؤال �أحدهم الإمارة والوالية  ،خوفاً من �أن يكون طالبها طالباً
لدنيا ،وهذا الذي يتبادر �إىل ذهن كل طالب �-إ ّال ما رحم ربي ،-وهذا يجعل الأمري
يهمه ّ
حظ نف�سه وحفظ من�صبه ،وهكذا ال ّنفو�س �إذا مل ّ
تهذب،
يهمه �أمر العامة بقدر ما ّ
ال ّ
ال�صحابة �آنذاك ولو كانوا ب�شراً � ،إال �أنّ ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه
وقد
اليت�صور ذلك من ّ
ّ
و�س ّلم -اتّخذ من هذا املوقف فر�ص ًة ليعلم من جاء من بعدهم  ،قال ال ّنبي �-ص ّلى
الر ْح َمنِ ْب َن َ�س ُم َر َة َال َت ْ�س�أَ ِل الإِ َما َر َة َف�إِ َّن َك �إِ ْن �أُو ِتي َت َها َع ْن
اللهّ عليه و�سلمَ (:-يا َع ْب َد َّ
()1
َم ْ�س َ�أ َل ٍة ُو ِك ْل َت ِ�إ َل ْي َها َو�إِ ْن �أُو ِتي َت َها ِم ْن َغيرْ ِ َم ْ�س�أَ َل ٍة �أُ ِع ْن َت َع َل ْي َها ).
لذلك ف�إنّ املدير ينبغي �أن ال يقبل الو�ساطة التي تقوم على تبادل امل�صالح
ال�شخ�صية و�إدناء القربى بل البد من �إجرائه عملية ال ّتقييم وال ّتزكية.
ّ
قال ال ّنووي  ":كراهة �س�ؤال الوالية �سواء والية الإمارة والق�ضاء واحل�سبة
وغريها ،ومنها بيان �أن من �س�أل الوالية ال يكون معه �إعانة من اهلل تعاىل وال تكون فيه
()2
كفاية لذلك العمل فينبغي �أن ال يوىل".
وي�ضيف �أن هذا املبد�أ الذي قرره الإ�سالم� ،أي كراهة �س�ؤال الوالية من �ش�أنه �أن
ي�ؤدي �إىل العديد من النتائج من بينها عدم التكالب على املنا�صب الإدارية واخلوف
–عز وجلّ  -وكذلك املحافظة على �أمانة احلكم  ،وال�سعي
من م�س�ؤولياتها �أمام اهلل ّ
()3
الختيار القادة الذين يكونون قدوة ح�سنة ملن يلونهم.
ولهذا ف�إنّ ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�سلم -كان يراعي قيمة "الأمانة" يف امل�س�ؤولية
َالُ (:ق ْل ُت يَا َر ُ�س َ
الكربى ،وهي قيادة هذه الأمة فيختار لهم ال ُك ْفءَ ،ع ْن �أَبِى ذ ٍَّر ق َ
ول
اللهَّ ِ �أَ َال ت َ ْ�س َت ْع ِم ُل ِنى َقا َلَ :ف َ�ض َر َب ِب َي ِد ِه َع َلى َم ْن ِك ِبى ُث َّم َقا َل َ ":يا �أَ َبا َذ ٍّر �إِ َّن َك �ضَ ِع ٌ
يف
َو�إِ َّن َها �أَ َما َن ٌة َو ِ�إ َّن َها َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِخ ْز ٌى َون ََدا َم ٌة �إِ َّال َم ْن �أَ َخ َذ َها ِب َح ِّق َها َو�أَ َّدى ا َّل ِذى َع َل ْي ِه
وال�سيا�سية من منظور �إ�سالمي ،ف�ؤاد حممد النادي (�ص.)100:
إدارية
 -1بع�ض املفاهيم ال ّ
ّ
� -2شرح النووي على م�سلم (ج�/11ص .)116
�	-3أنظر :املرجع ال�سابق (ج�/11ص .)116
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ِفي َها").

()1

ال�سنة ال ّنبوية "القيم والثوابت"
�إدارة املال واالعمال يف ّ

قال ال ّنووي َ ":ه َذا الحْ َ ِديث �أَ ْ�صل َع ِظيم فيِ ِا ْج ِت َناب ا ْلوِ اَليَات ،اَل ِ�س َّي َما لمِ َ ْن كَانَ
ِفي ِه َ�ض ْعف َع ْن ا ْل ِقيَام ب َِو َظا ِئ ِف ِت ْل َك ا ْلوِ اَليَة َ ،و�أَ َّما الخْ ِ ْزي َوال َّن َدا َمة َف ُه َو َح ّق َم ْن مَ ْ
ل يَ ُك ْن
�أَ ْهلاً لَ َها� ،أَ ْو كَانَ �أَ ْهلاً َو مَ ْ
ل يَ ْع ِدل ِفي َها ف َُي ْخ ِزيه اللهَّ تَ َعالىَ يَ ْوم ا ْل ِقيَا َمة َويَف َْ�ضح ُهَ ،ويَ ْن َدم
()2
َع َلى َما ف ََّرطَ ،و�أَ َّما َم ْن كَانَ �أَ ْهلاً ِل ْلوِ اَليَ ِةَ ،و َع َد َل ِفي َها َ ،ف َل ُه ف َْ�ضل َع ِظيم ".
كذلك �سائر الأعمال ميكن انتقا ُء �أكفاء لها ،مبراعاة تلك القيم ،دون اللجوء �إىل
تقييمات ترعى حظوظ النف�س �أو يرافقها اجلهل .
ال�سالم -مع ق�صرها مل تخل عن �أعمال هذه
يقول الك ّتاين ":جتد �أن ّ
مدته -عليه ّ
الوظائف ،و�إدارة هذه العماالت ،وجتد �أنّها كانت م�سندة للأكفاء من �أ�صحابه و�أعوانه
()3
ال�سالم." -
عليه ّ�أ ّما يف توزيع املهام وامل�س�ؤوليات وتنظيمها؛ فقد جت ّلى ذلك يف حديث بعث �أبي
عبيدة �إىل البحرين .
عماله الذين يبعثهم جلمع ال�صدقات �أن
وكان  -عليه ّ
ال�صالة وال�سالم يطلب من ّ
فيتحروا ويتيقّنوا من وجوب
يراعوا �أحوال ال ّنا�س ،و�أن تكون لديهم املرونة يف ذلكّ ،
ينبه عليه وهو �إجراء
ّ
احلق على �أ�صحابه ،وهذا ال ّبد من كل مدير يف �أي م�ؤ�س�سة �أن ّ
ال�سبل،
ِّ
الدرا�سات ّ
اخلا�صة بعملية ال ّتح�صيل من خالل امل�سح واال�ستبيانات وغريها من ّ
ق�سرا ،فعندما �أمر ر�سول اهلل-
و�أخذ االعتبارات جميعها حتى ال ت�ؤخذ �أموال النا�س ْ
بال�صدقة وقيلَ :م َنع عمر بن جميل وخالد بن الوليد والعبا�س�صلى اهلل عليه و�سلم
ّ
ال�صدقة لظروف ُمالبِ�سة
ال�سالم �أنهم مل يعطوا ّ
ر�ضي اهلل عنهم �أجمعنب – بينّ عليه ّلهذا املال ولي�س منعا ؛ فقال �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمَ ( :ما َي ْن ِق ُم ا ْب ُن َج ِميلٍ �إِ َّال �أَ َّن ُه َكا َن
اح َت َب َ�س �أَ ْد َرا َع ُه َو�أَ ْع َتا َد ُه ِفى
َف ِق ًريا َف�أَ ْغ َنا ُه اللهَّ ُ َو�أَ َّما َخا ِل ٌد َف�إِ َّن ُك ْم َت ْظ ِل ُمو َن َخا ِلدً ا َق ِد ْ
ا�س َف ِه َى َع َل َّى َو ِم ْث ُل َها َم َع َها "ُ .ث َّم َقا َل " َيا ُع َم ُر �أَ َما �شَ َع ْر َت �أَ َّن َع َّم
َ�س ِبيلِ اللهَّ ِ َو�أَ َّما ا ْل َع َّب ُ
�	-1أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإمارة ،باب كراهة الإمارة بغري �ضرورة ،حديث رقم (.)1457/3()1825
� -2شرح النووي على م�سلم ـ(ج�/12ص .)210
 -3الرتاتيب الإدارية للكتاين(ج �/1ص.)9
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الر ُجلِ ِ�ص ْن ُو �أَ ِبي ِه ).
َّ
َو َم ْع َنى الحْ َ ِديث � :أَنَّ ُه ْم َط َل ُبوا ِم ْن َخا ِلد َزكَاة �أَ ْع َت ِاد ِه َظ ًّنا ِم ْن ُه ْم �أَنَّ َها ِلل ِّت َج َار ِة ويف
احلقيقة �أنه َح َب َ�س َها َو َو َق َف َها فيِ َ�سبِيل اللهَّ ق َْبل الحْ َ ْول َع َل ْي َها َ ،فلاَ َزكَاة ِفي َهاَ ،وق َ
�ضهم:
َال بَ ْع ْ
ال�ص َدقَة ا َّل ِتي َم َن َع َها ِا ْبن َج ِميل َو َخا ِلد َوا ْل َع َّبا�س مَ ْ
ل تَ ُك ْن َزكَاة �إِنمَّ َا كَانَ ْت َ�ص َدقَة
َه ِذ ِه َّ
ت َ َط ُّوع َ ،وق َ
َال فيِ ا ْل َع َّبا�س ِ :ه َي َع َل َّي َو ِم ْثل َها َم َع َها ،يعني بذلك � :أنّه – �صلى اهلل عليه
()2
و�سلم  -ت َ َ�س َّل ْف ِم ْن ُه َزكَاة َعا َمينْ ِ .
حق لهم لقيامهم بالعمل
العمال وعطاياهم ٌ
وجاءت الأحاديث تبينّ �أن �أجور ّ
و�سعيهم فيه �إال �إذا تنازلوا عنه �أو كان ذلك احلق لي�س لهم و�س�ألوه ا�ست�شرافا و�إ ْتباعا
للنف�س؛ففي احلديث عن ُع َم َر ر�ضي اهلل عنه يَق ُ
ُول َ (:كا َن َر ُ�سو ُل ا ِهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ُي ْع ِطي ِني ا ْل َع َطا َء َف َ�أ ُقو ُل َ�أ ْع ِط ِه َم ْن ُه َو �أَ ْفق َُر ِ�إ َل ْي ِه ِم ِّني َفقَا َل ُخ ْذ ُه ِ�إ َذا َجا َء َك ِم ْن
َ ()3
َه َذا المْ َ ِال �شَ ْي ٌء َو�أَ ْن َت َغيرْ ُ ُم ْ�شر ٍِف َ ،و َال َ�سا ِئلٍ َفخُ ْذ ُه َو َما َال َف َال ُت ْت ِب ْع ُه َنف َْ�سك).
قال ابن حجر � ":أي الدليل الوا�ضح على �أنّ ملن �شغل ب�شيء من �أعمال امل�سلمني
ال�صدقة و�شبههم
وعمال ّ
�أخذ الرزق على عمله ذلك كالوالة والق�ضاة وجباة الفيء ّ
لإعطاء ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -عمر العمالة على عمله  ..واحتج �أبو
عبيد يف جواز ذلك مبا فر�ض اهلل للعاملني على ال�صدقة وجعل لهم منها حقا لقيامهم
()4
و�سعيهم فيها ".
()1

العمال ،فلقد جاءت ال ّن�صو�ص ال ّنبوية جت ِّلي قيم" :الرفق والإح�سان"
�أ ّما يف معاملة ّ
يف �أبهى �صورها؛ َع ِن المْ َ ْع ُرورِ ق َ
ِالربَ َذ ِة َ ،و َع َل ْي ِه ُح َّل ٌة َ ،و َع َلى ُغ َال ِم ِه
َال (:لَ ِق ُ
يت �أَبَا ذ ٍَّر ب َّ
ُح َّل ٌة ف ََ�س�أَ ْل ُت ُه َع ْن َذ ِل َك َ ،فق َ
َال � :إِنيِّ َ�سا َب ْب ُت َر ُج ًال َف َعيرَّ ْ ُت ُه ِب�أُ ِّم ِه َ ،فقَا َل  :ليِ َ ال َّن ِب ُّي �صلى
-1
-2
-3

-4

الرقاب ويف �سبيل اهلل "/
م ّتفق عليه � :أخرجه
ّ
البخاري يف �صحيحه  ،كتاب الزكاة  ،باب رقم (،)48قول اهلل تعاىل "ويف ِّ
التوبة  ،/60حديث رقم (()1399ج�/2ص.)534وم�سلم يف �صحيحه  ،كتاب الزكاة  ،باب يف تقدمي الزكاة ومنعها ،
حديث رقم (()983ج�/2ص.)676
انظر �شرح النووي على م�سلم (ج�/3ص.)461
البخاري يف �صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب رقم ( )50من �أعطاه اهلل �شيئا من غري م�س�ألة وال �إ�شْ راف نفْ�س،
م ّتفق عليه �:أخرجه
ّ
حديث رقم (()1404ج�/2ص ،)536ويف كتاب الأحكام ،باب رقم (،)17رزق ّ
احلكام والعاملني عليها ،حديث رقم
(()6744ج�/6ص ،)2620و�أخرجه م�سلم يف �صحيحه كتاب الزكاة ،باب رقم ( )37االخذ ملن �أعطى من غري م�س�ألة وال
�إ�شراف،حديث رقم ((،)1045ج�/2ص.)723
فتح الباري  :ابن حجر (ج�/13ص .)152،153
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اهلل عليه و�سلمَ " :-يا �أَ َبا َذ ٍّر �أَ َعيرَّ ْ َت ُه ِب�أُ ِّم ِه �إِ َّن َك ا ْم ُر�ؤٌ ِف َ
يك َج ِاه ِل َّي ٌة �إِ ْخ َوان ُُك ْم َخ َو ُل ُك ْم
َج َع َل ُه ُم اللهَّ ُ تحَ ْ َت �أَ ْي ِد ُ
يك ْم َف َم ْن َكا َن �أَ ُخو ُه تحَ ْ َت َي ِد ِه َف ْل ُي ْط ِع ْم ُه ممِ َّا َي�أْ ُك ُل َو ْل ُي ْل ِب ْ�س ُه ممِ َّا
()1
وه ْم").
وه ْم َف�أَ ِعي ُن ُ
وه ْم َما َي ْغ ِل ُب ُه ْم َف�إِ ْن َك َّل ْف ُت ُم ُ
َي ْل َب ُ�س َ ،و َال ُت َك ِّل ُف ُ
ولعلّ من مظاهر الف�ساد الإداري مانراه يف بع�ض امل�ؤ�س�سات من تكليف العامل
ما ال يُطيق من الأعمال �أو تكليفه مها ّما غري املهام املنوط بها،وهذا ظلم ِملا يرتتب عليه
من ا�ستهالك للعامل و�إرهاق جل�سده و�صحته و�إذ ً
وي
النب ّ
الال له ،لذلك جاء ال ّن�ص ّ
�سبهم وتعيريهم
"الرفق والإح�سان"؛ وذلك بثابت وا�ضح وهو "ال ّنهي عن ّ
يعزز قيمة ّ
وحتميلهم ما ال يُطيقون".
الرقيق وتعيريهم مبن ولدهم،
قال ابن حجر  ":ويف احلديث ال ّنهي عن ّ
�سب ّ
بالرقيق من يف معناهم من �أجري
واحلث على الإح�سان �إليهم والرفق بهم ،ويلتحق ّ
التفع على امل�سلم واالحتقار له ،وفيه املحافظة على الأمر باملعروف
وغريه ،وفيه عدم رّ
()2
وال ّنهي عن املنكر".
و�إ�ضافة ملا �سبق يف �إدارة �ش�ؤون املوظفني ،فال ّبد من ال ّت�أكيد على �أنّ الإدارة
واالجتماعي ملوظفيها عند الوقوع
النف�سي
احلكيمة يجب �أن ال يغيب عن خططها الأمن
ّ
ّ
يف الأزمات االقت�صادية ،وهذه القيِم حر�صت الإدارة النبوية على االهتمام بها،
وذلك من خالل �أنظمة وفعاليات وا�سرتاتيجيات ت�ساعد على تطبيقها كنظام التكافل
والتاحم"  ،وهذا
االجتماعي الذي يربز فيه قيم:
"املحبة والرب والت�آلف وال ّتعاون رّ
ّ
ّ
تقر يف نظامها �إن�شاء �صندوق التكامل �أو
الرائدة التي ّ
ما جند تطبيقاته يف امل�ؤ�س�سات ّ
اجلمعيات الداعمة ملوظفيها ،ولقد كان ال ّنبي� -ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -يعطي الفقراء
من م�صاريف بيت املال ،فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أنّ ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه
املتوفى عليه الدين في�س�أل "هل ترك لدينه ف�ضال ؟"
و�س ّلم ( :كان ُي�ؤتى بالرجل ّ
ف�إن حدث �أنه ترك لدينه وفاء �ص ّلى ،و�إال قال للم�سلمني "�صلوا على �صاحبكم"،

 -1م َّتفق عليه �:أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب الإميان،باب رقم ( )20املعا�صي من �أمر اجلاهلية وال يكفُر �صاحبها بارتكابها
�إال بال�شرك ،حديث رقم (()30ج�/1ص.)20و�أخرجه م�سلم يف �صحيحه  ،كتاب الأميان ،باب �إطعام اململوك مما ي�أكل
و�إلبا�سه مما يلب�س وال يكلفه ما يغلبه ،حديث رقم (()1661ج�/3ص.)1282
 -2فتح الباري  :ابن حجر (ج�/5ص .)175
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"فلما فتح اهلل عليه الفتوح ":قال� ":أنا �أوىل بامل�ؤمنني من �أنف�سهم" ).

()1

قال ابن حجر  ":وهكذا يلزم املتوليِّ لأمر امل�سلمني �أن يفعله مبن مات وعليه دين،
الدين
ف�إن مل يفعل فالإثم عليه �أن كان ّ
حق امليت يف بيت املال يفى بقدر ما عليه من ّ
()2
و�إال فبق�سطه".
ولقد جت ّلت قيمة ال ّتكافل يف �أبهى �صورها و�أزهى ح ّلتها عندما �آخى ال ّنبي �-ص ّلى
ر ِ�ض َي اللهَّ ُاهلل عليه و�س ّلم -بني �أ�صحابه ملا قدموا املدينة ؛ ففي احلديث َع ْن �أَنَ ٍ�سَ ،
َع ْن ُه -ق َ
الر ْح َمنِ ْب ُن َع ْو ٍف َف� َآخى ال َّن ِب ُّي �-صلى اهلل عليه و�سلم َب ْي َن ُه
َالَ (:ق ِد َم َع ْب ُد َّ
()3
يع الأَ ْن َ�صا ِر ِّيَ ،ف َع َر َ�ض َع َل ْي ِه �أَ ْن ُي َن ِ
ا�ص َف ُه َ�أ ْه َل ُه َو َما َل ُه ).
الر ِب ِ
َو َبينْ َ َ�س ْع ِد ْبنِ َّ
هذه امل�ؤاخاة التي �شرعها ال ّنبي _�ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -ما هي �إال تدبري �إداري
التاحم والت ّعاون للمهاجرين الذين تركوا �أموالهم .
�إجرائي م�ؤقت ليحقّق رّ

ال�سهيلي �آخى بني �أ�صحابه ليذهب عنهم وح�شة الغربة،
قال ابن حجر ":قال
ّ
عز الإ�سالم،
ويت�أن�سوا من مفارقة الأهل والع�شرية،
وي�شد بع�ضهم �أزر بع�ض ،فلما ّ
ّ
واجتمع ال�شّ مل ،وذهبت الوح�شة� ،أبطل املواريث ،وجعل امل�ؤمنني كلهم �إخوة،
()4
و�أنزل "�إنمّ ا امل�ؤمنون �إخوة" يعني يف التوادد و�شمول الدعوة ." ..
عماله على
يقول
الكرمي  ":لقد قام ال ّنبي �-ص ّلى اللهّ عليه و�س ّلم -بتدريب ّ
ّ
()5
ال�صدقات حتى �أ�صبحوا مثاال لل ّنزاهة وال�شّ رف والأخالق يف العمل".
وتعززها ،ينبغي
و�أخريا ف�إن هذه القيم التي جاءت ال ّن�صو�ص ال ّنبوية ت�أمر بها ّ
ربانية م�صدرها ،و�شمولية
للم�سلم �أن يتح ّلى بها يف جميع امليادين ملا حتمله �إذ �أنّ ّ

الدين ،حديث رقم ( ،)805/2()2176وكتاب النفقات،
 -1م ّتفق عليه � :أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب الكفالة ،باب ّ
باب ( )15قول النبي�-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم" -من ترك كال �أو �ضياعا ف�إيل) ،حديث رقم (()5056ج�/5ص،)2054
وكتاب الفرائ�ض ،باب ( )3قول النبي –�ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم" -من ترك ماال فلأهله " ،حديث رقم (()6350ج/6
�ص ،)2476وم�سلم يف �صحيحه  ،كتاب الفرائ�ض ،باب من ترك ماال فلورثته ،حديث رقم (( ،)1619ج�/3ص.)1237
 -2فتح الباري :ابن حجر (ج�/4ص .)478
البخاري يف �صحيحه ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،باب رقم ( )79كيف �آخى النبي �-ص ّلى اهلل عليه و�سلم بني �أ�صحابه-
�	-3أخرجه
ّ
 ،حديث رقم (()3722ج�/3ص.)1432
 -4فتح الباري  :ابن حجر (ج�/7ص .)270
 -5الإدارة يف ع�صر الر�سول �-ص ّلى اهلل عليه و�آله و�سلم:-كرمي (�ص.)158 :
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تعم الزمان،
تطبيقها ،تُك�سبها خ�صائ�ص �أبرزها القيام على �أ�س�س وقواعد ثابتة وعامة ّ
والتميز؛ لأنّ م�صدرها خالق اخللق اخلبري بهم والعليم مبا ي�صلح
وتقوم على الكفاءة
ّ
�ش�ؤونهم:
متيزت �إدارة املال العام يف ع�صر ر�سول اهلل �-ص ّلى اهلل عليه
تقول الوريكاتّ ":
و�س ّلم -بعدة خ�صائ�ص من �أبرزها قيامها على �أ�س�س وقواعد ثابتة ،قامت عليها �إدارة
املال يف الع�صور الالحقة  ،ومن اخل�صائ�ص كفاءة �إدارة املال العام حيث كانت على
التميز ،فلم يوح بطالة وال ترهل وال بطالة مق ّنعة ،والكفاءة يف عالج
م�ستوى من ّ
والتي�سري يف جباية املوارد العا ّمة والعدالة يف جباية املوارد مع مراعاة
عجز امليزانية ْ
()1
الظروف وو�ضع ال�ضوابط".

نتائج البحث وال ّتو�صيات

�إ ّن �أهم ال ّنتائج التي ك�شفت عنها هذه ال ِّدرا�سة هي:
1 .1لل�س ّنة ال ّنبوية الدور الأ�سا�س والفاعل يف تعزيز القيم و�إر�ساء الثوابت يف ميدان
�إدارة املال والأعمال قو ًال وفعال وتقريرا .
2 .2القِيم الأخالقية رافقت ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -يف �إدارة املال والأعمال
يف جميع مراحلها ومن هذه القيم على �سبيل املثال ال احل�صر  ":الأمانة ،العدل،
الب ،ال ّرحمةّ ،
ال�صدق ،النزاهةّ ،
ال�شفقة ،ال ّتوا�ضع ،ال ّتعاون،
امل�ساواةِّ ،
ال�شفافية ،رّ
املروءة ،ال�صرب ،احللم ،اجلود".
ال�سنة الن ّبوية ت�سري جنباً �إىل جنب مع القيم العليا والقيم
3 .3القِيم  -الأخالق ّية يف ّ
احل�ضارية واالقت�صادية والإدارية لإجناح عملية �إدارة املال والأعمال وحتقيق
�أهدافها امل�شروعة؛ فمن هذه القيم التي جت ّلت يف الإدارة النبوية للمال
والأعمال  ":ال ّتوجيه ،ال ّرقابة ،ال ّتحفيز ،املحا�سبة ،العمل ،ال ّتنظيم ،ال ّتح�سني،
ال ّتقدير ،اجلمع والإح�صاء،احلفظ وال ّتعيني وال ّتوزيع ،احلوار ،ال ّتوثيق ،ال ّتفاعل
وامل�شاركة واتّخاذ العالمة�،إدارة الأزمة ،ال ّتمليك ،اال�ستثمار ،الأمن ،احلرية،
احلكمة ،الإح�سان".
 -1الإدارة املالية يف الإ�سالم :هيام الوريكات �( ،ص.)159:
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4 .4القيم حتر�سها الثوابت من خالل �أحكام الت�شريع النبوية املرافقة لعملية الإدارة
النبوية ؛كحرمة التعدي على احلق وال ّنهي عن املُمار�سات ال�ضارة واملعامالت
الفا�سدة ،ووجوب الأمر باملعروف وال ّنهي عن املنكر،وغلظ حترمي الغلول.
ّ �5 .5إن ال ّن�صو�ص ال ّنبوية التي جاءت تُ�شري �إىل العملية الإدار ّية ،ك�شفت للقارئ �آثار
القيم يف تقومي العملية الإدارية � ،أهدافا و�سلوكا ،و�آثارها يف الربكة والنجاح
مما يدفع بالقائمني على هذه الأعمال اتباع القدوة ال ّنبوية والتح ّلي ب�أخالقها يف
للرقي والنجاح ومكافحة الف�ساد
جميع امليادين ،واليقني ب�أنّها �ستقود امل�ؤ�س�سات ّ
تعم الزمان ،وتقوم على الكفاءة والتم ّيز ملا
وال ّنهو�ض ب�أ�س�س وقواعد ثابتة وعامة ّ
حتمله من خ�صائ�ص ال حتملها النظم املاديّة كربان ّية م�صدرها ،و�شمولية ال ّتطبيق .
*ال ّتو�صيات

 و�ضع ّيتم
خطة عملية لتفعيل القيم يف املجتمعات ،بو�ضع خطة ا�سرتاتيجية ّ
تعميمها على امل�ؤ�س�سات الإدارية .
 ال ّتو�صية بت�شكيل جلنة رقابية �شرعية يف امل�ؤ�س�سات الإدارية ،تقوم على حما�سبةاخلارجني عن القيم انطالقا من املبادئ والغايات ال�شرعية التي ت�سعلى حلفظ
ال�ضرورات اخلم�س.
ويف اخلتام �أ�س�أل اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يردنا �إىل ديننا ر ّدا جميال ،و�أن ينفعنا
نبينا –�ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني .
ب�سنة ّ
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امل�صادر واملراجع

 الإدارة ب�سبع نقاط� ،إخراج ح�سن جا�سم ،امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية للرتبية والتعليمدبي ،دط1418،،ه.
 الإدارة يف ع�صر الر�سول �-صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�: -أحمد عجاج كرمي ،دارال�سالم،القاهرة ،دط 1427 ،هـ.
	�إكمال املعلم بفوائد م�سلم (�شرح �صحيح م�سلم ،للقا�ضي عيا�ض بن مو�سىبن عيا�ض بن عمرون اليح�صبي ال�سبتي �أبو الف�ضل ( )544حتقيق يحيى ا�سماعيل،
دار الوفاء للطباعة والن�شر ،م�صر ،الطبعة االوىل1998 ،م .
-

-

تاج العرو�س من جواهر القامو�س :حم ّمد بن حم ّمد بن عبد الرزّاق احل�سيني
الزبيدي ،حتقيق  :جمموعة من املحققني ،دار الهداية ،دن،دت.
ال�سرية النبوية البن ه�شام :عبد امللك بن ه�شام بن �أيوب احلمريي املعافري ابو
حممد (ت )213حتقيق طه عبد الرءوف �سعد ،دار اجليل ،بريو  ،ط.1411 ،1
�شرح ال ّنووي على م�سلم(املنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن احلجاج)�،أبو زكريا
يحيى بن �شرف بن مري النووي ،دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت،الطبعة
الثانية .1392 ،
ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية� ،أبو ن�صر �إ�سماعيل بن حماد اجلوهري
الفارابي(ت393ه)،حتقيق �أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني –بري-
وت ،الطبعة الرابعة1407،ه1987-م.
�صحيح البخاري(:اجلامع ال�صحيح املخت�صر) ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل
البخاري اجلعفي ،حتقيق  :م�صطفى ديب البغا �أ�ستاذ احلديث وعلومه يف كلية
ال�شريعة  -جامعة دم�شق،دار ابن كثري ،اليمامة – بريوت ،الطبعة الثالثة1407 ،
– .1987
�صحيح م�سلم ،م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني الق�شريي الني�سابوري ،حتقيق :
حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت ،دط.دت.
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 عون املعبود �شرح �سنن �أبي داود� ،أبو الطيب حممد �شم�س احلق العظيم �آبادي،العظيم �آبادي ،حتقيق عبد الرحمن حممد عثمان ،املكتبة ال�سلفية ،املدينة املنورة،
الطبعة  :الثانية1388،هـ 1968 ،م.
 غريب احلديث :القا�سم بن �سالم الهروي �أبو عبيد ،دار الكتاب العربي ،حتقيق:د .حممد عبد املعيد خان،بريوت،الطبعة الأوىل .1396 ،
 الفائق يف غريب احلديث :حممود بن عمر الزخم�شري(538ه) ،حتقيق  :عليحممد البجاوي -حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار املعرفة ،لبنان ،دط ،دت.
 فتح الباري �شرح �صحيح البخاري � :أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضلالع�سقالين ال�شافعي ،رقم كتبه و�أبوابه و�أحاديثه حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار
املعرفة ،بريوت ،دط1379( ،ه).
 فتح القدير:حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ال�شوكاين اليمني (ت1250ه)،دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب ،دم�شق ،بريوت ،الطبعة الأوىل 1414 ،ه.
 في�ض القدير �شرح اجلامع ال�صغري ،زين الدين حممد املدعو بعبد الر�ؤوف بنتاج العارفني بن علي املناوي (ت 1031هـ) ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان،
الطبعة االوىل  1415ه  1994 -م,
 كتاب الأموال� :أبو عبيد القا�سم بن �سالم(ت 224 :هـ) حتقيق خليل حممدهرا�س،دار الفكر .بريوت .دط ،دت.
 ل�سان العرب ،ابن منظور ،حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�صري ،دار�صادر – بريوت.الطبعة الأوىل ،دت.
 خمتار ال�صحاح:حممد بن �أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ،حتقيق  :حممود خاطر،مكتبة لبنان نا�شرون – بريوت ،طبعة جديدة .1995 – 1415 ،
 املفهم ملا �أ�شكل من تلخي�ص كتاب م�سلم�،أحمد بن عمر بن �إبراهيم القرطبي_ 656ه) ،حتقيق حميي الدين ديب م�ستو ،و�آخرون ،الطبعة الأوىل ،
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1417م1996-ه ،دار ابن كثري  ،دم�شق .

 نظام احلكومة النبوية "امل�سمى الرتاتيب الإدراية":عبد احلي الك ّتاين،دارالكتاب العربي،بريوت.دط،دت.
 النهاية يف غريب احلديث والأثر� :أبو ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري،حتقيق:طاهر �أحمد الزاوى  -حممود حممد الطناحي .املكتبة العلمية  -بريوت ،
دط1399،هـ 1979 -م.
املجالت والندوات
 الإدارة بالقيم وحتقيق التوافق القيمي يف املنظمات ،العتيبي:م�شاعل بنتذياب ،امل�ؤمتر الدويل للتنمية الإدارية نحو �أداء متميز يف القطاع احلكومي  ،قاعة
امللك في�صل للم�ؤمترات  ،الريا�ض  ،ال�سعودية  ،-16-13ذو القعدة ،1430 ،
املوافق  4-1نوفمرب 2009م.
 الإدارة يف الإ�سالم ،جمموعة بحوث �ضمن وقائع ندوة املعهد الإ�سالمي للبحوثوالتدريب،رقم ( ، )31البنك الإ�سالمي للتنمية ،املعهد الإ�سالمي للبحوث
والتدريب ،ال�سعودية  -جدة .
*

*

بع�ض املبادئ التي حتكم االدارة العامة يف اال�سالم :حممد ر�أفت عثمان ،عميد
كلية ال�شريعة والقانون.
بع�ض املفاهيم الإدارية وال�سيا�سية من منظور �إ�سالمي ،ف�ؤاد حممد النادي .

) الثوابت واملتغريات يف ال�شريعة الإ�سالمية،حكيم :حممد طاهر ،مقدم �إىل م�ؤمتر
مكة املكرمة الثالث ع�شر بعنوان" املجتمع امل�سلم" ،الثوابت واملتغريات ،رابطة
العامل الإ�سالمي ،مكة املكرمة ،ال�سعودية /5-4ذو احلجة 1433/ه-20-
2012/10/21م.
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الر�سائل العلمية
 �إدارة املال العام يف ال�سنة النبوية "درا�سة حديثية مو�ضوعية " :هيام عبداحلميد ابراهيم الوريكات ،امل�شرف د�.شرف الق�ضاة ،ر�سالة ماج�ستري  ،اجلامعة
الأردنية � ،آيار .2006/
املواقع االلكرتونية
 القيم االن�سانية يف اال�سالم :ب�صفر ،عبد اهلل بن علي .www.albasaer.netتاريخالإ�ضافة .2007/7/7
 مفهوم القيم والثوابت واملتغريات ،alafkarc.com، ،موقع مركز �صناعة الأفكارلال�ست�شارات  ،م�ؤ�س�سة عبد اللطيف اخلريية ،تاريخ الإ�ضافة .2014/4/28
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مبادئ �إدارة املال والأعمال يف ال�سنة النبوة

املقدمة
تتناول مقدمة البحث :م�شكلة البحث ،و�أهدافه ،و�أهميته ،ومنهجيته ،وحدوده،
والدرا�سات ال�سابقة.
م�شكلة البحث:
تعترب ال�سنة النبوية ال�شريفة من �أهم م�صادر الت�أ�صيل املعريف والت�شريعي املتعلق
بتحقيق م�صالح الدنيا وم�صالح الآخرة جميعاً؛ حيث متثل مع القر�آن الكرمي الأ�صلني
اللذين يقوم عليهما الدين الإ�سالمي عقيدة و�شريعة .ومن ناحية �أخرى ،ف�إن الإدارة
هي القوة املفو�ضة لل�سيطرة على املوارد والأفراد والعالقات ،والتي بر�شدها و�صالحها
ي�صلح الك�سب ،وت�سود العدالة ،ويبارك يف املال.
وتعد املبادئ احلاكم املهيمن على طريقة التفكري و�أ�سلوب الت�صرف ،ذلك �أن مبادئ
العلم �أو الفن هي (قواعده الأ�سا�سية التي يقوم عليها وال يخرج عنها)((( .و�إدارة
املال والأعمال كعلم حديث قامت على مبادئ و�أ�س�س مثلت مدار�س فكرية خمتلفة
منحرفة ،ت�ستند �إىل م�صادر اجتهادية تقوم يف الأ�سا�س على املالحظة والتجربة ،وت�ؤثر
عليها تيارات الفكر املادي الفردي �أو اجلماعي ،وعقائد الإحلاد البعيدة عن منهاج احلق
والو�سطية ،الذي جاءت به الر�سالة اخلامتة ،فكان �أنها �أ�صلحت وحققت منافع جليلة
يف مناحي عديدة ،لكنها �أي�ضاً �أف�سدت �أميا �إف�ساد يف نواح �أخرى.
�إن م�شكلة هذه الدرا�سة هي ا�ستخال�ص مبادئ لإدارة املال والأعمال من خالل
درا�سة ن�صو�ص من ال�سنة النبوية ال�شريفة وحتليلها .ومن هنا ينطلق الت�سا�ؤل الرئي�س
للدرا�سة :هل ميكن اخللو�ص �إىل مبادئ لإدارة املال والأعمال من ال�سنة النبوية
ال�شريفة؟.
 -1موقع قامو�س املعاين الإلكرتوين.)http://www.almaany.com( ،
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�أهداف البحث:

يحاول هذا البحث حتقيق الأهداف التالية:
1 .1ا�ستخال�ص مبادئ من ال�سنة النبوية ال�شريفة ت�صلح منطلقات �أ�سا�سية للفكر
الإداري يف جمال املال والأعمال ،واملمار�سة الإدارية الر�شيدة.
2 .2ت�صنيف مبادئ �إدارة املال والأعمال امل�ستخل�صة من ال�سنة النبوية ال�شريفة.
3 .3ا�ستك�شاف معامل مبادئ ال�سنة النبوية و�أ�صولها و�شواهدها و�آثارها يف �إدارة
املال والأعمال يف حتقيق م�صلحة املال والأعمال ،وغريها من امل�صالح الدنيوية
والدينية للفرد واجلماعة.
�4 .4إظهار الأ�سبقية احل�ضارية لل�سنة النبوية ،ومتيزها الأخالقي يف جمال �إدارة املال
والأعمال ،ودورها يف مكافحة الف�ساد ،و�أهمية الرجوع �إليها كم�صدر �أ�سا�س
لت�أ�صيل الفكر واملمار�سة يف جمال �إدارة املال والأعمال.

�أهمية البحث:
�إن اال�ستخال�ص ال�سليم ملبادئ من ال�سنة النبوية لإدارة املال والأعمال ال �شك
�أنه عمل يف غاية الأهمية� ،إذ �أن خمرجاته املتوقعة هي �أ�س�س قومية ر�شيدة يف هذا
املجال ،مقتب�سة من نور النبوة ،هادية للتفكري ،معينة على التدبري ،تراعي م�صالح الفرد
واجلماعة ،واحلياة الطيبة يف الدنيا والآخرة .ومن �أوجه �أهمية هذه الدرا�سة ندرة
الدرا�سات املتخ�ص�صة والعميقة يف هذا اجلانب مما يف�سر عدم وقوعها يف يد الباحث.

منهجية البحث:
�إن هذا البحث بحث مكتبي يف طبيعته ،يحاول حتقيق �أهدافه من خالل ا�ستخدام
عدة مناهج؛ من �أهمها :املنهج التاريخي للتعرف على املفاهيم املرتبطة بالظاهرة
مو�ضوع الدرا�سة ،واالطالع على امل�صادر والن�صو�ص ذات العالقة ،واملنهج التحليلي
ومنهج اال�ستنتاج ال�ستخال�ص مبادئ �إدارة املال والأعمال يف ال�سنة النبوية منها ،كما
ي�ستخدم منهج املقارنة ملحاولة التعرف على املزايا والآثار.
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حدود البحث:

تتقيد الدرا�سة مبو�ضوع املبادئ باعتبارها منطلقات �أ�سا�سية يف ممار�سة العمل يف
جمال �إدارة املال والأعمال ،وتركز على ال�سنة النبوية باعتبارها م�صدراً �أ�سا�ساً من
م�صادر الفكر والت�شريع يف هذا املجال.

الدرا�سات ال�سابقة:
فيما يلي ا�ستعرا�ض لأهم الدرا�سات التي اطلع عليها الباحث وتقارب هذه
الدرا�سة يف اجلوانب التي تناولتها:
�أو ًال :درا�سة �أ.د /كمال توفيق حطاب((( :وقد هدفت �إىل التعرف على �أهم
املعامل واملبادئ التي ا�ستطاع بها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يحل �أعقد امل�شكالت
االقت�صادية وقتها .وتناولت الدرا�سة ال�سلوك االقت�صادي الفردي والعام للنبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ،و�أهم الإ�صالحات التي قام بها .ويف �سياق تناولها لل�سلوك العام
للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ّبينت �أنه و�ضع �ضوابط وقواعد اقت�صادية ت�ضبط التعامل
االقت�صادي؛ نحو :ال �ضرر وال �ضرار ،كل امل�سلم على امل�سلم حرام ،كلكم راع
وكلكم م�س�ؤول عن رعيته� ،إن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم عم ًال �أن يتقنه.
لوحظ على هذه الدرا�سة �إبرازها لقواعد فقهية عامة متثل يف الأ�صل ن�صو�صاً من
ال�سنة النبوية ال�شريفة يف جمال التعامل االقت�صادي.
ثاني ًا :درا�سة د /مفرح بن �سليمان القو�سي((( :وقد هدفت �إىل ت�سليط ال�ضوء
على �أبرز ما �شرعه الإ�سالم من �أخالق يف جوانب العمل املتعددة .وتناولت الأخالق
يف طبيعة العمل من ناحية :م�شروعيته� ،إبرام عقد للعمل� ،إ�سناد العمل �إىل من تتوفر
فيه الكفاية ،التكليف بامل�ستطاع من الأعمال ،و�أداء الواجبات قبل املطالبة باحلقوق.
كما تناولت الدرا�سة الأخالق يف العامل؛ من حيث :القوة ،الأمانة� ،إتقان العمل،
الإخال�ص ،االلتزام ب�أنظمة العمل .كذلك فقد تناولت الأخالق يف رب العمل؛ من
 -1التعاليم االقت�صادية يف ال�سنة النبوية ،كمال توفيق حطاب ،درا�سة قدمت يف م�ؤمتر ال�سنة النبوية يف الدرا�سات املعا�صرة،
جامعة الريموك ،كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية�/18-17 ،أبريل2007/م.
�	-2أخالق العمل يف الإ�سالم ،مفرح بن �سليمان القو�سي ،جملة الدرعية الف�صلية املحكمة ،ال�سنة 11و ،12العددان ،45/44
ذو احلجة  /1429ربيع الأول � ،1430ص �ص .653-613
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ناحية :دفع �أجرة العامل ،العدل والإح�سان ،التوا�ضع ،احرتام العامل وتقدير كرامته
الإن�سانية ،وتوفري الرعاية ال�صحية والوقاية من خماطر العمل.
لوحظ على هذه الدرا�سة �أنها اتخذت مدخ ًال عاماً ،وركزت على جانب الأخالق
يف ممار�سة العمل �أياً كانت طبيعته وجماله.
ثالث ًا :درا�سة د� /سعيد بن نا�صر الغامدي((( :وقد هدفت �إىل بيان �أهمية
الأخالق يف جمال الإدارة واملهن والأعمال والوظائف واقرتاح و�سائل لتنمية هذه
الأخالق ،والتعريف بثمرات تطبيقها على ال�صعيد الفردي واالجتماعي .وتناولت
الدرا�سة �أربع �صفات �أخالقية البد منها ل�صاحب �أي مهنة �أو عمل؛ وهي :احلفظ (وميثل
الكفاية العملية) ،العلم (وميثل الكفاية العقلية �أو الفكرية) ،القوة ( ومتثل اجلدارة
والكفاية الت�أهيلية) ،والأمانة (ومتثل الكفاية النف�سية) .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن
عائدات �أخالقيات العمل التنموية واالجتماعية واالقت�صادية تتنا�سب طرداً مع امل�ستوى
الأخالقي يف �أي دولة �أو م�ؤ�س�سة �أو وظيفة.
لوحظ على هذه الدرا�سة �أنها اتخذت مدخ ًال عاماً لكل املهن والأعمال �أي�ضاً،
وركزت على جانب الأداء.
رابع ًا :درا�سة د /فوزي كمال �أدهم((( :وقد هدفت �إىل �إبراز الفكر الإداري
الإ�سالمي وما يحتويه من منهااج �شامل ومتكامل لإدارة املجتمع الإ�سالمي .وقد
تناول يف الدرا�سة املبادئ العامة يف التنظيم الإداري الإ�سالمي؛ وذكر منها :امل�ساواة،
العدل ،ال�شورى ،الأمر باملعروف والنهي عن املنكر(((.
لوحظ على هذا التناول الرتكيز على اجلانب التنظيمي يف العمل الإداري.
وباجلملة ،فقد تناولت العديد من الدرا�سات مبادئ تتعلق ب�إدارة املال والأعمال،
�إ ّال �أن معظمها مل يتخذ مدخ ًال �إ�سالمياً يف هذا املجال ،كما �أن قدراً كبرياً من تلك
�	-1أخالقيات العمل� :ضرورة تنموية وم�صلحة �شخ�صية� ،سعيد بن نا�صر الغامدي� ،سل�سلة دعوة احلق ،ال�سنة  ،25العدد ،242
رابطة العامل الإ�سالمي1431 ،هـ2010/م.
 -2الإدارة الإ�سالمية :درا�سة مقارنة بني النظم الإ�سالمية والو�ضعية احلديثة ،فوزي كمال �أدهم ،دار النفائ�س ،بريوت،
1421هـ2001/م.
 -3الإدارة الإ�سالمية ،فوزي كمال �أدهم � ،ص �ص .190-187
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الدرا�سات التي اتخذت مدخ ًال �إ�سالمياً لدرا�سة مبادئ لإدارة املال والأعمال مل يركز
على ال�سنة النبوية ال�شريفة كمنطلق للدرا�سة ،فاتخذ مدخ ًال �إ�سالمياً عاماً ،وركز �أكرثه
على اجلانب الأخالقي .وبالتايل ف�إن الدرا�سات ال�سابقة  -يف حدود علم الباحث-
مل تتناول مو�ضوع مبادئ �إدارة املال والأعمال من خالل ال�سنة النبوية ب�شكل خا�ص
ومنفرد ،ومعظم الدرا�سات ال�سابقة تناولت هذه املبادئ يف �شكل �أخالقيات ملمار�سة
العمل .يف حني ركز البع�ض منها على املبادئ يف بع�ض جوانب العمل الإداري دون
بع�ض.

تتميز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة من النواحي التالية:

�أو ًال :هدف الدرا�سة وحدودها :حيث هدفت �إىل ا�ستخال�ص مبادئ لإدارة
املال والأعمال من ال�سنة النبوية ب�شكل �أ�سا�س ،وتناولت مو�ضوع مبادئ �إدارة املال
والأعمال دون غريه من املجاالت ،وركزت على ا�ستنباطها من ال�سنة ال�شريفة كم�صدر
�أ�سا�س.
ثانياً :حاولت ح�صر �أهم املبادئ وب�شكل يغطي كافة جوانب عملية �إدارة املال
والأعمال من حيث :التخطيط ،التنظيم ،الرقابة ،القيادة والتوجيه ،والتوظيف؛ ولذلك
فقد �صنفت املبادئ �إىل �أخالقية و�إميانية ومبادئ ممار�سة ،حيث غطت :الت�صورات التي
حتكم الإدراك والتفكري ،والقيم التي حتكم ال�سلوك ،واملنطلقات التي حتكم املمار�سة.
ثالثاً :تفردت بتناول املبادئ الإميانية يف جمال �إدارة املال والأعمال.
رابعاً :تعمقت �إىل حد ما يف ا�ستك�شاف املعامل والأ�صول وال�شواهد وال�صور
والآثار املتعلقة باملبادئ التي تناولتها مما قد يعطيها بعداً تطبيقياً.
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مدخل مفاهيمي :املبادئ ،الإدارة ،املال ،والأعمال

يتناول هذا املدخل املفاهيم اال�صطالحية للألفاظ التي يرتكب منها عنوان
الدرا�سة.
�أو ًال :املبادئ:
قال اجلرجاين( :املبادئ :هي التي يتوقف عليها م�سائل العلم كتحرير املباحث
وتقرير املذاهب..وهي املقدمات التي تنتهي الأدلة واحلجج �إليها من ال�ضروريات
وامل�سلمات ،وهي التي ال حتتاج �إىل برهان)(((.كذلك ُع ِّرف املبد�أ ا�صطالحاً على �أنه:
(حقيقة �أ�سا�سية ت�شرح الظواهر والعالقة بينها و�أ�سباب وجودها وكيفية الت�أثري فيها
والنتائج املتوقع حدوثها)((( .و(مبادئ العلم �أو الفن :قواعده الأ�سا�سية التي يقوم
عليها وال يخرج عنها)(((.
واملبادئ ثابتة ال تتغري وال تتزحزح ،لذلك فهي ت�شتمل على �أ�صول الأخالق،
وثوابت احلقائق واملعلومات ،وما مل يكن كذلك ف�إنه قد يدخل يف �إطار العموميات
(((
التي ت�صح يف �أحيان ومواطن دون �أخرى ،ولكنه ال يعد مبد�أ.
ثاني ًا :الإدارة:
يعترب م�صطلح "الإدارة" م�صطلحاً حديثاً((( ،وقد ظهرت له تعريفات كثرية جداً؛
منها( :ذلك الع�ضو يف امل�ؤ�س�سة امل�سئول عن حتقيق النتائج التي وجدت من �أجلها
تلك امل�ؤ�س�سة)((( ،ومنها كذلك :عملية حتقيق الأهداف من خالل اال�ستخدام الأمثل
للموارد الب�شرية وغري الب�شرية واملادية((( ،ومنها �أي�ضاً( :وظيفة تنفيذ الأعمال عن
طريق الآخرين با�ستخدام التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة ،وذلك من �أجل حتقيق
-1
-2
-3
-4
-5
-6

التعريفات ،علي بن حممد بن على اجلرجاين� ،ص .252
الإدارة :الأ�صول والأ�س�س العلمية� ،سيد الهواري� ،ص .26
موقع قامو�س املعاين الإلكرتوين.)www.almaany.com( ،
الإدارة :الأ�صول والأ�س�س العلمية� ،سيد الهواري� ،ص .26
الإدارة :درا�سة حتليلية للوظائف والقرارات الإدارية ،مدين عبد القادر عالقي� ،ص .6
الإدارة :الأ�صول والأ�س�س العلمية� ،سيد الهواري� ،ص.6

7- Introduction to Business, Lerner and Baker, p 58.
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�أهداف املنظمة بكفاءة وفاعلية ،مع مراعاة امل�ؤثرات الداخلية واخلارجية)((( ،ومن
تعريفاتها كذلك( :الن�شاط املنظم للو�سائل واجلهود التي تبذل من �أجل حتقيق الغايات
والأهداف)(((.
يظهر من هذه التعريفات توجهات خمتلفة يف تعريف الإدارة ذلك �أنه ينظر
�إليها من عدة نواح :كيان ،عملية ،وظيفة ،ن�شاط .ولعل هذا هو ال�سبب يف كرثة
التعريفات ،بالإ�ضافة �إىل عامل اخلربة واملمار�سة ،واختالف وجهات النظر بني الكتاب
يف تعريف امل�صطلحات؛ حيث يتجه البع�ض نحو حتديد املفهوم من خالل املربر من
(((
الوجود �أو املهمة ،و�آخرون من خالل الأن�شطة املتعلقة به.
والذي يعنينا يف هذا ال�سياق هو الإدارة كوظيفة م�سئولة عن ت�صريف العمل
وتدبري �ش�ؤونه ،ب�شكل كلي �أو جزئي .وهذا معنى عام ي�صدق على الإدارة ككيان
والإدارة ك�أفراد .ويت�سع للأن�شطة املختلفة ال�صحيح وال�سليم منها وغري ال�سليم،
وبالتايل ي�شمل كل املمار�سات التي من املمكن �أن تت�سبب يف اخل�سارة والف�شل ،في�صدق
عليها تعبري� :إدارة ..لكنها تو�صف بالفا�شلة �أو غري الر�شيدة .ولهذا ف�إن التعريف الذي
تعتمده هذه الدرا�سة للإدارة هو :الوظيفة امل�سئولة عن تدبري وت�صريف �ش�ؤون املنظمة
ككل �أو جزء من �أن�شطتها ووظائفها.
ثالث ًا :املال:
عرف م�صطلح املال تعريفات عديدة ،لأهميته ودخوله يف حياة النا�س ومعامالتهم
بوجوه كثرية جداً؛ والتعريف املعتمد لأغرا�ض هذا البحث هو تعريف عبد الكرمي
زيدان( :كل ما ميكن حيازته واالنتفاع به على وجه معتاد) ((( .والظاهر فيه ا�شرتاط
التمول و�إباحة ال�شرع و�إنْ يف حق البع�ض دون البع�ض الآخر.
رابع ًا :الأعمال:
تعرف الأعمال ب�صورة عامة على �أنها :امل�شاريع ال�صناعية والتجارية يف القطاع
-1
-2
-3
-4

مبادئ �إدارة الأعمال :الأ�سا�سيات واالجتاهات احلديثة� ،أحمد عبد الرحمن ال�شميمري و�آخرون� ،ص .24
الإدارة :درا�سة حتليلية للوظائف والقرارات الإدارية ،مدين عبد القادر عالقي� ،ص .6
الإدارة :الأ�صول والأ�س�س العلمية� ،سيد الهواري� ،ص.30
املرجع ال�سابق� ،ص .179
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اخلا�ص((( .كما تعرف واحدتها (العمل) ،ب�أنها :املنظمة التي تنتج �أو توزع �سلعاً �أو
خدمات ،والتي تتم فيها ثالثة �أن�شطة �أ�سا�سية على الأقل هي :الإنتاج ،التمويل،
والت�سويق((( .ويف �إطار هذه الدرا�سة �سيتم التعامل مع امل�صطلح باعتباره يعني:
(((
امل�ؤ�س�سات �أو امل�شروعات االقت�صادية� ،سواء كانت �إنتاجية �أو جتارية �أو خدمية.

املبحث الأول :املبادئ الأخالقية لإدارة املال والأعمال يف ال�سنة ال�شريفة:
الأخالق لغ ًة جمع خلق ،واخللق ب�ضم الالم و�سكونها الدين والطبع وال�سجية،
(((
وحقيقة اخللق يف اللغة ما ي�أخذ به الإن�سان نف�سه من الأدب.
�أما يف اال�صطالح ،فقد قال اجلرجاين( :اخللق عبارة عن هيئة للنف�س را�سخة
ت�صدر عنها الأفعال ب�سهولة وي�سر من غري حاجة �إىل فكر وروية ف�إن كانت الهيئة بحيث
ت�صدر عنها الأفعال اجلميلة عقال و�شرعا ب�سهولة �سميت الهيئة خلقا ح�سنا و�إن كان
ال�صادر منها الأفعال القبيحة �سميت الهيئة خلقا �سيئا و�إمنا قلنا �إنه هيئة را�سخة لأن من
ي�صدر منه بذل املال على الندور بحالة عار�ضة ال يقال خلقه ال�سخاء ما مل يثبت ذلك
يف نف�سه وكذلك من تكلف ال�سكوت عند الغ�ضب بجهد �أو روية ال يقال خلقه احللم
ولي�س اخللق عبارة عن الفعل فرب �شخ�ص خلقه ال�سخاء وال يبذل �إما لفقد املال �أو
ملانع ورمبا يكون خلقه البخل وهو يبذل لباعث �أو رياء)(((.
واملبادئ الأخالقية يف �إدارة املال والأعمال هي ال�سجايا الكرمية التي ت�ؤيدها
الفطرة ال�سليمة والعقول احلكيمة ،وامل�سلم ب�ضرورتها يف هذا املجال.
من �أهم املبادئ الأخالقية يف ال�سنة النبوية ذات العالقة مبجال �إدارة املال
والأعمال :ال�صدق ،الأمانة ،ال�سماحة ،والعدل .وغريها من املبادئ تزخر بها ال�سنة
النبوية ال�شريفة.
�	-1أ�سا�سيات الإدارة احلديثة� ،أحمد عبد القادر ال�صباب و�آخرون� ،ص .35

2- Business Principles and Management Everard,Kenneth E.; Shilt, Bernard A.,pp 3-4.
3- ibid., p 4.

 -4الثقافة الإ�سالمية� :أخالق املهنة �أ�صالة �إ�سالمية ور�ؤية ع�صرية� ،سعيد نا�صر الغامدي ،وعلي عمر بادحدح� ،ص .17
 -5التعريفات ،علي بن حممد بن علي اجلرجاين� ،ص .136
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املطلب الأول :مبد�أ ال�صدق:

ال�صدق مبد�أ �أ�سا�س من مبادئ الدين الإ�سالمي ،وقد ح�ض عليه القر�آن ودل
عليه امل�ؤمنني؛ قال تعاىل :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ
[التوبة� .]١١٩ :أما ال�سنة ف�إنها زاخرة بالآثار يف الدعوة �إىل ال�صدق والتزامه ،ومن
ذلك جمال �إدارة املال والأعمال .و �ضد ال�صدق :الكذب؛ وما كان خلق �أبغ�ض �إىل
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من الكذب(((.
�إن ال�صدق من �أهم املبادئ يف �إدارة املال والأعمال ،وقد قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
ال�ص ْدقَ ُط َم�أْ ِني َن ٌة َو�إِنَّ ا ْل َك ِذ َب رِ َيبةٌ)(((.
عليه و�سلمَ ( :د ْع َما يَرِ ُيب َك �إِلىَ َما َال يَرِ ُيب َك َف�إِنَّ ِّ
فبدون ال�صدق تنعدم الثقة وي�سود ال�شك والرتدد ،وبذلك تزيد تكاليف البيع
ب�سبب احلاجة لبث الطم�أنينة والثقة يف نفو�س امل�ستهلكني واملتعاملني والذي يتطلب
م�صروفات ،وتزيد تكاليف التعامل وال�شراء ب�سبب االحتياج �إىل الفح�ص والتدقيق.
وبدون ال�صدق يح�صل النزاع وال�شقاق والبغ�ضاء ب�سبب الغنب الناجت عن الكذب
الغ�ش .ولي�س ذلك يف جمال التعامالت املالية فقط ،بل كذلك يف �أنواع املعامالت
الإدارية داخل امل�ؤ�س�سات وخارجها ،ف�إنه متى اتخذت الإدارة ال�صدق ديدناً ،وثقت
الثقة بينها وبني العاملني يف كافة �أرجاء امل�ؤ�س�سة ،ومتى ما كان �أ�سا�س تعاملها معهم
الكذب حدث بينها وبينهم من الريبة ما يُف�ضي �إىل التنازع امل�ؤدي �إىل الف�شل� .إن
الكذب �سبب رئي�س يف التنازع والف�شل.
ربطت ال�سنة ال�شريفة ال�صدق بح�سن العاقبة؛ قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
الر ُجلَ لَيَ ْ�ص ُدقُ
و�سلم�( :إِنَّ ِّ
ال�ص ْدقَ يَ ْه ِدى �إِلىَ ا ْل رِ ِّبَ ،و�إِنَّ ا ْل رِ َّب يَ ْه ِدى �إِلىَ الجْ َ َّن ِةَ ،و�إِنَّ َّ
ور يَ ْه ِدى �إِلىَ ال َّنارِ ،
َح َّتى يَ ُكونَ ِ�ص ِّديقًاَ ،و�إِنَّ ا ْل َك ِذ َب يَ ْه ِدى �إِلىَ ا ْلف ُُجورِ َ ،و�إِنَّ ا ْلف ُُج َ
الر ُجلَ لَيَ ْك ِذ ُبَ ،ح َّتى يُ ْك َت َب ِع ْن َد اللهَّ ِ ك ََّذابًا)((( ،فجعلت عاقبة ال�صادقني اجلنة،
َو�إِنَّ َّ
وهذا الرباط الغليظ بني ال�صدق والعاقبة يدل على �أن ال�صدق مبد�أ �أ�سا�س لتحقيق
�	-1أخرجه الرتمذي ،)1973( ،كتاب الرب وال�صلة ،باب ما جاء يف ال�صدق والكذب  .عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها .وقال:
حديث ح�سن؛ و�أخرجه ابن حبان و�صححه �شعيب الأرن�ؤوط؛ واحلاكم و�صححه.
باب .وقال حديث �صحيح .وقال الألباين� :صحيح.
�	-2أخرجه الرتمذي ،)2518( ،كتاب �صفة القيامة والرقائق والورعٌ ،
 -3متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)5743( ،كتاب الأدب ،باب قوله تعاىل (يا �أيها الذين �آمنوا اتقوا اهلل وكونوا مع ال�صادقني)
وما ينهى عن الكذب؛ وم�سلم ،)2607( ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،باب قبح الكذب وح�سن ال�صدق .عن عبد اهلل بن
م�سعود ر�ضي اهلل عنه.
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�سالمة الظاهر والباطن جميعاً ،فلي�س هو �أداة �إدارية لتحقيق الثقة مع الآخرين من �أجل
امل�صلحة املادية ،بل هو قيمة �إميانية �أخالقية يف نفو�س امل�ؤمنني.
ويف جمال املال والأعمال ،ف�إن �أهمية ال�صدق �أكدته ال�سنة؛ حيث ربطت بركة
املعامالت املالية بال�صدق؛ قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :ا ْل َب ِّي َع ِان ِبالخْ ِ يَارِ َما
ل يَ َتف ََّرقَا� ،أَ ْو ق َ
مَ ْ
َال َح َّتى يَ َتف ََّرقَاَ ،ف�إِنْ َ�ص َدقَا َوبَ َّي َنا ،بُورِ َك لَ ُه َما فيِ بَ ْي ِعه َِماَ ،و�إِنْ َك َت َما
َوك ََذبَا ،محُ ِ ق َْت بَ َر َك ُة بَ ْي ِعه َِما)((( .فالربكة يف البيع تدور مع ال�صدق ،واملحق والهالك
ني
ال�ص ُدوقُ الأَ ِم ُ
ال�ص ِّدي ِق َ
ني َم َع ال َّنب ِِّي َ
ني َو ِّ
يدور مع الكذب .وعند الرتمذي( :ال َّت ِاج ُر َّ
َوال�شُّ َه َد ِاء)((( .وقد حذر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�شد التحذير عن الكذب
يف البيع و�شناعة توكيده بالأميان؛ ف َع ْن� أَبِي ذ ٍَّرَ ،ع ِن ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،ق َ
َال(:
يم ،ق َ
َال:
ثَلاَ ثَ ٌة اَل يُ َك ِّل ُم ُه ُم اللهَّ ُ يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِةَ ،و اَل يَ ْن ُظ ُر �إِلَ ْيه ِْمَ ،و اَل يُ َزكِّيه ِْم َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
اب �أَ ِل ٌ
َفق ََر�أَ َها َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم :ثَلاَ َث ِم َرا ًرا ،ق َ
َال �أَبُو ذ ٍَّرَ :خابُوا َو َخ ِ�س ُرواَ ،م ْن
ول اللهَّ ِ ؟ ق َ
ُه ْم يَا َر ُ�س َ
َال( :المْ ُ ْ�سبِلُ َ ،والمْ َ َّنانُ َ ،والمْ ُ َن ِّف ُق ِ�س ْل َع َت ُه ِبالحْ َ ِل ِف ا ْل َك ِاذ ِب))((( ،وقال
يمَ ،ر ُج ٌل
�صلى اهلل عليه و�سلم( :ثلاَ ثَ ٌة اَل يُ َك ِّل ُم ُه ُم اللهَّ ُ َو اَل يَ ْن ُظ ُر �إِلَ ْيه ِْمَ ،ولَ ُه ْم َع َذ ٌ
اب �أَ ِل ٌ
َح َل َف َع َلى يمَ ِ ٍ
ني بَ ْع َد َ�صلاَ ِة ا ْل َع ْ�صرِ َ ،ع َلى َم ِال ُم ْ�س ِل ٍم فَا ْق َت َط َع ُه)(((.
ففي ال�سنة ت�أكيد وا�ضح �أن ال�صدق مبد�أ �أ�سا�س يف املعامالت املالية والأعمالية.

املطلب الثاين :مبد�أ الأمانة:
�إن الأمانة �أحد �أركان النجاح املمتد (الإ�سرتاتيجي) الأ�سا�سية يف �إدارة املال
والأعمال .وقد انهارت كربيات ال�شركات العاملية يف �أمريكا ب�سبب قلة الأمانة واحلر�ص
على امل�صالح اخلا�صة والعاجلة على ح�ساب النجاح اال�سرتاتيجي ،بل انهارت دول
اقت�صادياً ب�سبب ذلك.
لقد �أ�س�س املنهاج النبوي يف �إدارة املال والأعمال ملبد�أ الأمانة باعتبارها �أحد
 -1متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)1973( ،كتاب البيوع ،باب �إذا بني البائعان ومل يكتما ون�صحا؛ وم�سلم ،)1532( ،كتاب
البيوع ،باب ال�صدق يف البيع والبيان .عن حكيم بن حزام ر�ضي اهلل عنه.
�	-2أخرجه الرتمذي ،)1209( ،باب ما جاء يف التجار وت�سمية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إياهم .وقال :حديث ح�سن .و�ضعفه
الألباين.
�	-3أخرجه م�سلم ،)171( ،كتاب الإميان ،باب غلظ حترمي �إ�سبال الإزار واملن.
�	-4أخرجه م�سلم ،)108( ،كتاب الإميان ،باب بيان غلظ حترمي �إ�سبال الإزار واملن .عن �أبي هريرة.
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ركائز الديانة؛ قال �صلى اهلل عليه و�سلم�( :آية املنافق ثالث �إذا حدث كذب و�إذا وعد
�أخلف و�إذا ا�ؤمتن خان)((( .وربطت ال�سنة بني الأمانة والإميان؛ فعن �أن�س بن مالك
ر�ضي اهلل عنه قالَ ( :ما َخ َط َب َنا نَب ُِّي ا ِهلل َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �إِ َّال ق َ
َالَ :ال �إِميَانَ لمِ َ ْن َال �أَ َمانَ َة
ين لمِ َ ْن َال َع ْه َد لَ ُه)((( .وكان من خطبة �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ملا ويل
لَ ُه َ ،و َال ِد َ
اخلالفة( :ال�صدق �أمانة والكذب خيانة)((( ،فربط بني الأمانة وال�صدق.
وقد حذر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�شد التحذير مما ينايف الأمانة من الغ�ش
واخليانة؛ ويف احلديث�( :أَنَّ َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلمَ -م َّر َع َلى ُ�ص رْ َب ِة َط َع ٍام
َالَ ( :ما َه َذا يَا َ�ص ِاح َب َّ
الط َعام) .ق َ
َف�أَ ْد َخلَ يَ َد ُه ِفي َها َف َنالَ ْت �أَ َ�صا ِب ُع ُه بَ َل ًال َفق َ
َال َ�أ َ�صابَ ْت ُه
َال�( :أَ َف َال َج َع ْل َت ُه ف َْوقَ َّ
ول اللهَّ ِ  .ق َ
ال�س َما ُء يَا َر ُ�س َ
ا�س َم ْن غ َّ
َ�ش َف َل ْي َ�س
الط َع ِام ك َْى يَ َرا ُه ال َّن ُ
َّ
(((
ِم ِّنى)  .ونفي االنتماء فيه تقريع وزجر �شديد عن الغ�ش .وحذر �أ�شد التحذير من
الغلول واالختال�س ،ومن ذلك ما رواه البخاري وم�سلم عن �أبي هريرة قال :قام فينا
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم ذات يوم ،فذكر الغلول فعظمه وعظم �أمره ،ثم قال:
(ال �ألفني �أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعري له رغاء يقول :يا ر�سول اهلل �أغثني،
ف�أقول :ال �أملك لك �شيئا ،قد �أبلغتك .ال �ألفني �أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته
فر�س له حمحمة ،فيقول :يا ر�سول اهلل �أغثني ،ف�أقول :ال �أملك لك �شيئا قد �أبلغتك .ال
�ألفني �أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته �شاة لها ثغاء ،يقول :يا ر�سول اهلل �أغثني،
ف�أقول :ال �أملك لك �شيئا ،قد �أبلغتك .ال �ألفني �أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته
نف�س لها �صياح ،فيقول :يا ر�سول اهلل �أغثني ،ف�أقول :ال �أملك لك �شيئا ،قد �أبلغتك .ال
�ألفني �أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق؛ فيقول :يا ر�سول اهلل �أغثني،
ف�أقول :ال �أملك لك �شيئا ،قد �أبلغتك .ال �ألفني �أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته
�صامت؛ فيقول :يا ر�سول اهلل �أغثني ،ف�أقول :ال �أملك مل �شيئا .قد �أبلغتك)((( .ويف
 -1متفق عليه ،وقد �سبق تخريجه.
 -2رواه �أحمد ،)12406( ،م�سند �أن�س بن مالك؛ وابن حبان ،)194( ،كتاب الإميان ،باب فر�ض الإميان .قال �شعيب الأرن�ؤوط:
ح�سن.
 -3رواه بالرزاق يف امل�صنف ،)20702( ،باب ال طاعة يف مع�صية .ورواه ابن �إ�سحاق يف ال�سرية وقال ابن كثري� :إ�سناده
�صحيح.
�	-4أخرجه م�سلم ،)102( ،كتاب الإميان ،باب قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من غ�شنا فلي�س منا .عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
 -5متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)2908( ،كتاب اجلهاد وال�سري ،باب الغلول وقوله تعاىل( :ومن يغلل ي�أت مبا غل يوم
القيامة)؛ وم�سلم ،)1831( ،كتاب الإمارة ،باب غلظ حترمي الغلول.
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احلديث حتذير من م�س�ؤولية الغلول يوم القيامة ،وقطع طمع امل�سلمني عن ال�شفاعة فيه
يف تلك احلال ،وفيه ذكر �أ�صناف من احليوان واملتاع واملال العيني ،في�صدق على كل
منها معنى الغلول الذي يعني الأخذ من الغنيمة خل�سة قبل الق�سمة .وفيه الإ�شارة �إىل
خطر االختال�س مبفهومه احلديث ،وفداحة عقوبته وف�ضيحته يف الآخرة .فامل�س�ؤولية
يف املال متحققة العامة منها واخلا�صة.
وكما حذر من اخليانة والغ�ش املنافيان للأمانة فقد حذر �صلوات ربي و�سالمه عليه
كذلك من �إ�ضاعة الأمانة التي هي التكليف والواجب ،و�أخرب عن عاقبة �إ�ضاعة الأمانة
وكيفية الإ�ضاعة ،ف�أو�ضح �أن الأمانة ال تقت�صر على الت�صرفات املالية ،و�إمنا تتعلق كذلك
بالت�صرفات الإدارية؛ فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
ول اللهَّ ِ ؟ ق َ
َال  :ك َْي َف ِ �إ َ�ضا َع ُت َها يَا َر ُ�س َ
ال�سا َعةَ ،ق َ
َال:
و�سلم�( :إِذَا ُ�ض ِّي َع ِت ْ أ
الَ َمانَ ُة  ،فَا ْن َت ِظ ِر َّ
ال�سا َعةَ)((( .و�إ�سناد الأمر �إىل غري �أهله يعني تعيني
�إِذَا �أُ ْ�س ِن َد ْ أ
الَ ْم ُر �إِلىَ َغيرْ ِ َ�أ ْه ِل ِه فَا ْن َت ِظ ِر َّ
غري الكفء وغري امل�ؤهل وغري اجلدير يف الوظيفة �أو املن�صب وحتميله م�س�ؤولية ما ال
يح�سن عمله ،فهذا يف�سد وال ي�صلح ،وي�ضر وال ينفع ،والفاعل لذلك �-أي الذي يعني
مثل هذا -م�ضيع للأمانة ،ف�إنه مل يخرت القوي الأمني ،احلفيظ العليم ،فكان �سبباً يف
هذا الف�ساد .وهذا احلديث ي�شري �إىل �أن الأمانة ال تتعلق فقط بالتعدي على الأموال،
بل ت�شمل التفريط والتجاوز يف الواجبات والت�صرفات الإدارية.
�إن الأمانة مبد�أ �أخالقي جبلت عليه الفطرة ال�سليمة ،بها تطمئن نفو�س املتعاملني،
وح�ضت عليها ،وحذرت من اخليانة ،وتوعدت
وت�سهل املعامالت .وال�سنة �أمرت بهاّ ،
اخلائنني بامل�آل ال�سيء يف الدنيا والآخرة ،و�أكدت ذلك يف �ش�أن �إدارة املال والأعمال.

املطلب الثالث :مبد�أ ال�سماحة:
ال�سماحة هي :بذل ما ال يجب تف�ض ًال((( .ويف معجم لغة الفقهاء :ال�سماحة:
م�صدر �سمح وهي اجلود والكرم ،وهي ال�سهولة واللني((( .فتكون ببذل املال غري
املفرو�ض ،وبذل الوجه واخللق املحمود فوق امل�أمور به.
�	-1أخرجه البخاري ،)6131( ،كتاب الرقاق ،باب رفع الأمانة.
 -2التعريفات ،اجلرجاين� ،ص .160
 -3معجم لغة الفقهاء ،ج� ،1ص .249
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وح�ض عليها ال�سيما يف م�سائل
وقد �أمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بال�سماحة
ّ
(((
املال والأعمال؛ فقال( :رحم اهلل رجال �سمحا �إذا باع و�إذا ا�شرتى و�إذا اقت�ضى) ،
و�أخرب �صلوات ربي و�سالمه عليه �أن رج ًال دخل اجلنة ب�سبب �سماحته؛ فقال�( :أدخل
اهلل اجلنة رجال كان �سهال بائعا وم�شرتيا)((( .وحكى �صلى اهلل عليه و�سلم عن رجل
ا�س ،فَيَق ُ
فق َ
َال�( :إِنَّ َر ُج ًال مَ ْ
ُول ِل َر ُ�سو ِل ِهُ :خ ْذ َما تَيَ َّ�س َر،
ل يَ ْع َملْ َخيرْ ً ا ق َُّط ،كَانَ يُ َداي ُِن ال َّن َ
َوا ْت ُر ْك َما َع ُ�س َرَ ،و جَ َتا َو ْز لَ َعلَّ اللهَّ َ يَ َت َجا َو ُز َع َّناَ ،ف َل َّما َه َل َك ،ق َ
َال اللهَّ ُ َع َّز َو َجلَّ لَ ُهَ :هلْ َع ِم ْل َت
َخيرْ ً ا ق َُّط؟ ق َ
َا�ضىُ ،ق ْل ُت
ا�سَ ،ف�إِذَا بَ َع ْث ُت ُه يَ َتق َ
َالَ :ال� ،إِ َّال �أَنَّ ُه كَانَ ليِ ُغ َال ٌمَ ،و ُك ْن ُت �أُ َداي ُِن ال َّن َ
لَ ُهُ :خ ْذ َما تَيَ َّ�س َرَ ،وا ْت ُر ْك َما َع ُ�س َرَ ،و جَ َتا َو ْز ،لَ َعلَّ اللهَّ َ يَ َت َجا َو ُز َع َّنا ،ق َ
َال اللهَّ ُ َع َّز َو َجلَّ  :ق َْد
جَ َتا َو ْز ُت َع ْن َك)((( ،وهو ح�ض وحث على التي�سري وال�سماحة يف �إدارة املال والأعمال.
وقد حذر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من �ضد ال�سماحة؛ قال�( :إن �أبغ�ض الرجال �إىل
اهلل الألد اخل�صم)(((.
�إن ال�سماحة مبد�أ نبوي كرمي ،ف�إن معامالته كلها �صلى اهلل عليه و�سلم كانت تطبيقاً
له ،ومل تك تخلو معامالته من ال�سماحة ،ق�ضاء وعطاء و�أخذاً؛ وكتب ال�سنة وال�سرية
والرقائق زاخرة بذلك .ومن ذلك ما رواه البخاري (عن �أن�س بن مالك قال :كنت
�أم�شي مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد جنراين غليظ احلا�شية ف�أدركه
�أعرابي فجبذه بردائه جبذة �شديدة حتى نظرت �إىل �صفحة عاتق ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم قد �أثرت بها حا�شية الربد من �شدة جبذته ثم قال يا حممد مر يل من
مال اهلل الذي عندك ،فالتفت �إليه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ثم �ضحك ثم �أمر له
بعطاء)((( .وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه�( :أن رجال �أتى النبي �صلى اهلل عليه و �سلم
يتقا�ضاه ف�أغلظ ،فهم به �أ�صحابه ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :دعوه ف�إن
ل�صاحب احلق مقاال) .ثم قال�( :أعطوه �سنا مثل �سنه) .قالوا يا ر�سول اهلل ال جند �إال
�	-1أخرجه البخاري ،)1970( ،كتاب البيوع ،باب ال�سهولة وال�سماحة يف ال�شراء والبيع .عن جابر بن عبد اهلل.
 -2رواه ابن ماجة ،)2202( ،كتاب التجارات ،باب ال�سماحة يف البيع .عن عثمان بن عفان .وقال الألباين :ح�سن.
 -3رواه �أحمد ،)8715( ،م�سند �أبي هريرة؛ وقال �شعيب الأرن�ؤوط فيه� :إ�سناده قوي رجاله ثقات رجال ال�شيخني غري ابن
عجالن؛ و�أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ،)2223( ،كتاب البيوع ،وقال �صحيح على �شرط م�سلم ووافقه الذهبي.
 -4متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)2325( ،كتاب املظامل ،باب قول اهلل تعاىل وهو �ألد اخل�صام؛ وم�سلم ،)2668( ،كتاب
العلم ،باب يف الألد اخل�صم .عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها.
 -5متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)5472( ،كتاب اللبا�س ،باب الربود واحلملة وال�شملة ؛ وم�سلم ،)1057( ،كتاب الزكاة،
باب �إعطاء من �س�أل بفح�ش وغلظة.
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�أمثل من �سنه فقال�( :أعطوه ف�إن من خريكم �أح�سنكم ق�ضاء))(((.
يدل ذلك كله على �أن ال�سماحة مبد�أ �أ�صيل من مبادئ ال�سنة يف �ش�أن �إدارة املال
والأعمال ،وهي يف هذا املجال ت�أ�صيل نظري ،وممار�سة عملية .كما يدل على �أن لني
اجلانب وبذل ما ال يجب تف�ض ًال له �أثر عظيم يف حت�سني العالقات التنظيمية ومتتينها،
وتلطيف املناخ التنظيمي ،و�إزالة النظرة ال�سلبية جتاه القيادة ،وهذا ي�ؤدي �إىل فاعلية
االت�صاالت والتحفيز والتوجيه .هذا بالإ�ضافة �إىل الرحمة الربانية املوعودة ،وح�سن
امل�آل يف الآخرة.

املطلب الرابع :مبد�أ العدل:

العدل :الإن�صاف والق�سط ،قال ن�شوان احلمريي :عدل يف الق�ضية عد ًال :نقي�ض
جار((( (من اجلور) ،وقال :الق�سط :العدل((( ،ويف معجم اللغة العربية املعا�صرة:
عدل بني املتخا�صمني� :أن�صف بينهما وجت َّنب ُّ
حق ح َّقه(((.
الظ ْل َم وا َجل ْو َر� ،أعطى كلَّ ذي ٍّ
َ
واحل�ض عليه ،قال تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
والقر�آن الكرمي فيه الأمر بالعدل،
ّ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﭼ [النحل ،]٩٠ :وقال �سبحانه :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ

[الأنعام ،]١٥٢ :ف�أمر بالعدل ودل على ما ي�صرف عنه ليجتنب ويتوقى.
�أما ال�سنة ف�إنها زاخرة مبا ي�ؤكد مبد�أ العدل يف �إدارة املال والأعمال ،والنهي عما
ي�ضاده ،وفيها من التوجيهات املعينة على �إقامته ال�شيء الكثري .ففي احلديث القد�سي:
(عن �أبي ذر :عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فيما روى عن اهلل تبارك وتعاىل �أنه قال :يا
عبادي �إين حرمت الظلم على نف�سي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا)((( .فحرم ربنا
�سبحانه الظلم مطلقاً ،وهو �ضد العدل ،ومفهوم املخالفة �أنه �سبحانه ي�أمر بالعدل كما
�صرحت بذلك الآيات .ومن ذلكَ ( :ع ْن َجا ِب ِر ْب ِن َع ْب ِد اللهَّ ِ َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما ،ق َ
َال :بَ ْي َن َما

 -1متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)2183( ،كتاب الوكالة ،باب الوكالة يف ق�ضاء الديون .وم�سلم ( ،)1601كتاب امل�ساقاة،
باب من ا�ستلف �شيئاً فق�ضى خرياً منه.
� -2شم�س العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،ن�شوان احلمريي ،ج� ،7ص .4419
 -3املرجع ال�سابق ،ج� ،8ص .5480
 -4معجم اللغة العربية املعا�صرة� ،أحمد خمتار عبد احلميد عمر ،ج� ،2ص .1466
�	-5أخرجه م�سلم ،)2577( ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،باب حترمي الظلم.
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َر ُ�س ُ
َال لَ ُه َر ُج ٌلْ :اع ِد ْلَ ،فق َ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يَ ْق ِ�س ُم َغ ِن َيم ًة ِبالجْ ِ ْع َرانَ ِة� ،إِذْ ق َ
َال
يت �إِنْ مَ ْ
ل �أَ ْع ِد ْل)((( ،و�إنكاره �صلى اهلل عليه و�سلم على الرجل مبثل هذا التعبري
لَ ُه� :شَ ِق ُ
فيه �إ�شارة �إىل �أن عدم العدل يورث �شقاء العبد ،وهو ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ال ي�ستثني نف�سه ،فدل على �أن كل فعله �صلى اهلل عليه و�سلم عدل لأنه �أبعد النا�س عن
ال�شقاوة ،وعما ي�سخط اهلل �سبحانه ،و�أن من دونه من النا�س �أوىل بال�شقاء �إن اقرتفوا
الظلم.
و�أهل العدل عاقبتهم �إكرام رب العاملني كما �أخرب النبي الأمني�( :إن املق�سطني
عند اهلل على منابر من نور عن ميني الرحمن عز وجل وكلتا يديه ميني الذين يعدلون يف
حكمهم و�أهليهم وما ولوا)((( .والإمام العادل يف ظل عر�ش الرحمن يوم القيامة؛ قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�( :سبعة يظلهم اهلل يف ظله الإمام العادل ،و�شاب ن�ش�أ
يف عبادة ربه ،ورجل قلبه معلق يف امل�ساجد ،ورجالن حتابا يف اهلل اجتمعا عليه وتفرقا
عليه ،ورجل طلبته امر�أة ذات من�صب وجمال فقال �إين �أخاف اهلل ،ورجل ت�صدق
�أخفى حتى ال تعلم �شماله ما تنفق ميينه ،ورجل ذكر اهلل خاليا ففا�ضت عيناه)(((.
وحذرت ال�سنة �أ�شد التحذير من اجلور والظلم ،وقررت �أن اجلور والظلم
يورثان ال�شقاء والعذاب و�سوء العاقبة؛ قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :ما من
�أمري ع�شرة �إال ي�ؤتى به يوم القيامة مغلوال ال يفكه �إال العدل �أو يوبقه اجلور)((( .ويف
رواية( :ما من �أحد ي�ؤمر على ع�شرة ف�صاعدا ال يق�سط فيهم �إال جاء يوم القيامة يف
الأ�صفاد و الأغالل)((( .وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :الظلم ظلمات يوم
القيامة)((( ،وقال �صلوات ربي و�سالمه عليه( :من ظلم قيد �شرب من الأر�ض طوقه

 -1متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)2969( ،كتاب فر�ض اخلم�س ،باب ومن الدليل على �أن اخلم�س لنوائب امل�سلمني؛ وم�سلم،
( ،)1063كتاب الزكاة ،باب ذكر اخلوارج و�صفاتهم.
�	-2أخرجه م�سلم ،)1827( ،كتاب الإمارة ،باب ف�ضيلة الإمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية والنهي عن
�إدخال امل�شقة عليهم.
 -3متفق عليه � ،أخرجه البخاري ،)629( ،كتاب الأذان� ،أبواب �صالة اجلماعة والإمامة ،باب من جل�س يف امل�سجد ينتظر
ال�صالة وف�ضل امل�ساجد؛ وم�سلم ،)1031( ،كتاب الزكاة ،باب ف�ضل �إخفاء ال�صدقة .عن �أبي هريرة.
 -4رواه البيهقي ،)20002( ،كتاب �آداب القا�ضي ،باب كراهية الإمارة وكراهية تويل �أعمالها ملن ر�أى من نف�سه �ضعفا �أو ر�أى
فر�ضها عنه بغريه �ساقطا؛ و �أحمد ،)9570( ،م�سند �أبي هريرة ،وقال �شعيب الأرن�ؤوط� :إ�سناده قوي.
�	-5أخرجه احلاكم ،)7009( ،كتاب الأحكام .عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه .وقال� :صحيح الإ�سناد ،ووافقه الذهبي.
 -6متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)2315( ،كتاب املظامل ،باب الظلم ظلمات يوم القيامة؛ وم�سلم ،)2579( ،كتاب الرب
وال�صلة والآداب ،باب حترمي الظلم .عن عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما.
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من �سبع �أر�ضني)((( .وقال�( :إن اهلل ليملي للظامل حتى �إذا �أخذه مل يفلته)((( .وقال:
(واتق دعوة املظلوم ف�إنه لي�س بينه وبني اهلل حجاب)(((.
يف جمال �إدارة املال والأعمال ،ف�إن العدل من �أهم ال�ضروريات� ،إذ يت�ضمن عمل
الإدارة التعامل مع النزاع على املوارد وامل�صالح وال�صالحيات بني الأفراد واملجموعات
والإدارات الداخلية املختلفة ،الأمر الذي يحتم مبا�شرتها ف�ض اخل�صومات والنزاعات
بال�شكل الذي ي�ضمن الإن�صاف و�إعطاء كل ذي حق حقه ،وبدون العدل ف�إن النزاع
يزداد والعالقات ت�ضطرب وي�ستغل �أ�صحاب الأغرا�ض الدنيئة واخل�سي�سة العالقات
واملوارد وغريها لتحقيق م�صاحلهم الذاتية مبا قد ي�ؤثر �سلباً على فاعلية العمل وكفاءة
الأن�شطة والوظائف والعمليات .فالعدل مبد�أ �أ�سا�س يف جمال �إدارة املال والأعمال،
لأنه ي�سهم يف حتقيق البيئة التنظيمية املعافاة من ال�صراع حول املوارد من ناحية
وال�صالحيات من ناحية �أخرى ،وامل�صالح من ناحية ثالثة ،وي�ؤدي �إىل احلد من الهدر
يف الطاقة واجلهود والعالقات يف م�سائل ال تخدم �أهداف الأعمال.
مبادئ �أخالقية �أخرى:
يف ال�سنة كثري من املبادئ الأخالقية يف جمال �إدارة املال والأعمال ،ومنها:
التوا�ضع ،الوفاء بالعهد والوعد ،الإح�سان والرفق .وغري ذلك.

املبحث الثاين :املبادئ الإميانية لإدارة املال والأعمال يف ال�سنة النبوية:
املبادئ الإميانية هي املبادئ املرتبطة مبا ي�صدقه القلب ويوقن به ،والتي حترك
اجلوارح ،وتبعث وتوجه الت�صرفات ،وترتب الأولويات؛ وقد جاء يف تعريف الإميان:
ٌ
و�صدقه
ت�صديق ويقني بالقلب و�إقرا ٌر بالل�سان
وعمل باجلوارح ،ما وقر يف القلب َّ
العمل((( .فاملبادئ الإميانية هي :القناعات القابعة يف العقل ،والت�صورات الرا�سخة
-1
-2
-3
-4

متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)2321( ،كتاب املظامل ،باب �إثم من ظلم �شيئاً من الأر�ض؛ وم�سلم ،)1612( ،كتاب
امل�ساقاة ،باب حترمي الظلم وغ�صب الأر�ض وغريها .عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها.
متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)4409( ،كتاب التف�سري  ،باب تف�سري �سورة هود؛ وم�سلم ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،باب
حترمي الظلم .عن �أبي مو�سى ر�ضي اهلل عنه.
متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)1425( ،كتاب الزكاة ،باب �أخذ ال�صدقة من الأغنياء وترد يف الفقراء حيث كانوا؛ وم�سلم،
( ،)19كتاب الإميان ،باب الدعاء �إىل ال�شهادتني و�شرائع الإ�سالم .عن عبد اهلل بن عبا�س.
معجم اللغة العربية املعا�صرة� ،أحمد خمتار عبد احلميد عمر ،ج� ،1ص .124
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يف الذهن ،وامل�سلمات الثابتة يف الفكر التي تتحكم يف الر�أي والقرار .قال �سبحانه:

ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ [الرعد.]٢٩ – ٢٨ :

ومن �أهم املبادئ الإميانية التي تت�صل ب�إدارة املال والأعمال وميكن ا�ستخال�صها من
ال�سنة النبوية ال�شريفة :مبد�أ الت�صديق بالأخبار والوعد والوعيد وال�سنن الغيبية ،مبد�أ
امل�س�ؤولية املتحققة ،ومبد�أ بركة املال و�إخالفه و�إتالفه.

املطلب الأول :مبد�أ الت�صديق بالأخبار والوعد والوعيد وال�سنن الغيبية:
يعني مبد�أ الت�صديق بالأخبار والوعد والوعيد وال�سنن الغيبية� :أن تكون الأخبار
والوعد والوعيد وال�سنن الغيبية �أحد املرجعيات الأ�سا�سية والقناعات املبدئية عند
التعامل يف امل�سائل واملعامالت املالية والإدارية ،فيوقن املديرون وامل�ستثمرون �أن
الأخبار التي جاء بها الوحي والوعودات التي قطعها ،والوعيد الذي هدد به ،وال�سنن
التي نبه �إليها حق ،و�أنها كائنة متحققة ال تتخلف و�إن مل تظهر �آليتها �أو تتك�شف تفا�صيلها.
وال�سنة مليئة بالأخبار ،زاخرة بالوعد والوعيد ،كا�شفة عن كثري من ال�سنن الغيبية.
و�إدارة املال والأعمال نالت من ذلك ن�صيب عظيم ،فجاء يف ال�سنة الأخبار ،والوعد
والوعيد ،والتعريف بال�سنن ما يتعلق بها ،وجاء التوجيه يف ال�سنة �إىل كيفية التعامل
معها ،وتو�ضيح القناعات التي ينبغي �أن ت�ست�صحبها؛ ومن ذلك:
ما �أخرب به �صلى اهلل عليه و�سلم من النيات واملقا�صد يف �إدارة املال والأعمال
و�آثراها وعواقبها؛ فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه :عن النبي �صلى اهلل عليه و �سلم قال:
(من �أخذ �أموال النا�س يريد �أداءها �أدى اهلل عنه ،ومن �أخذ يريد �إتالفها �أتلفه اهلل)(((؛
قال ال�شارح(((( :يريد �أداءها) :قا�صدا �أن يردها �إىل املقر�ض�( .أدى اهلل عنه) :ي�سر
له ما ي�ؤدي منه من ف�ضله و�أر�ضى غرميه يف الآخرة �إن مل ي�ستطع الوفاء يف الدنيا.
(�إتالفها) :ال يق�صد ق�ضاءها�( .أتلفه اهلل)� :أذهب ماله يف الدنيا وعاقبه على الدين يف
الآخرة .ويف احلديث خرب عن �أحوال املقرت�ضني ومقا�صدهم وم�آالتها ،وفيه وعد ملن
�	-1أخرجه البخاري ،)2257( ،كتاب يف اال�ستقرا�ض و�أداء الديون واحلجر والتفلي�س ،باب من �أخذ �أموال النا�س يريد �أداءها
�أو �إتالفها.
 -2تعليق م�صطفى ديب البغا على �صحيح البخاري� ،صحيح البخاري ،ج� ،2ص .841
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اقرت�ض وهو يريد الأداء �أن اهلل �سبحانه ي�ؤدي عنه ،ووعيد ملن اقرت�ض �أموال النا�س
لي�أكلها وال يردها ب�أنه معر�ض للهالك والتلف يف الدنيا بذهاب ماله �أو غريه من النعم،
والعقوبة يف الآخرة على دينه الذي مل ي�ؤده.
من الأخبار التي جاءت يف ال�سنة؛ خرب الرجل الذي كان يداين النا�س فينظر
املع�سر ويتجاوز عن املو�سر فتجاوز اهلل عنه ولي�س له من عمل يرجى غري ذلك((( .وهذا
احلديث فيه خرب عن رجل من الأمم ال�سابقة ،وفيه وعد ووعيد ب�أن من يح�سن وي�سامح
ويتجاوز لوجه اهلل ف�إن اهلل يتجاوز عنه وي�شكر له ويقبل منه ،وفيه وعيد على امل�شددين
والقاب�ضني واملع�سرين على النا�س الذين ال يقبلون عذراً ،وال يقيلون عرثة ،وفيه خرب
عن �سنة غيبية �أن من يعامل النا�س ويح�سن يف ق�ضائه واقت�ضائه �أنه معر�ض لرحمة اهلل
وف�ضله.
ومن ذلك احلديث الذي فيه خرب الثالثة من بني �إ�سرائيل :الأبر�ص والأقرع
والأعمى الذين ابتالهم اهلل؛ وفيه�( :إن ثالثة يف بني �إ�سرائيل �أبر�ص و�أقرع و�أعمى بدا
هلل �أن يبتليهم ،فبعث �إليهم ملكا ،ف�أتى الأبر�ص فقال� :أي �شيء �أحب �إليك؟ ،قال :لون
ح�سن وجلد ح�سن ،قد قذرين النا�س .قال :فم�سحه فذهب عنه ،ف�أعطي لونا ح�سنا
وجلدا ح�سنا .فقال� :أي املال �أحب �إليك؟ ،قال :الإبل � -أو قال البقر هو �شك يف
ذلك �أن الأبر�ص والأقرع قال �أحدهما الإبل وقال الأخر البقر -ف�أعطي ناقة ع�شراء،
فقال :يبارك لك فيها .و�أتى الأقرع؛ فقال� :أي �شيء �أحب �إليك؟ ،قال� :شعر ح�سن
ويذهب عني هذا ،قد قذرين النا�س ،قال :فم�سحه فذهب ،و�أعطي �شعرا ح�سنا .قال:
ف�أي املال �أحب �إليك؟ .قال :البقر .قال :ف�أعطاه بقرة حامال وقال يبارك لك فيها.
و�أتى الأعمى؛ فقال� :أي �شيء �أحب �إليك؟ قال :يرد اهلل �إيل ب�صري ف�أب�صر به النا�س.
قال :فم�سحه فرد اهلل �إليه ب�صره .قال :ف�أي املال �أحب �إليك؟ .قال :الغنم .ف�أعطاه �شاة
والدا .ف�أنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من �إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من
غنم .ثم �إنه �أتى الأبر�ص يف �صورته وهيئته؛ فقال :رجل م�سكني تقطعت بي احلبال
يف �سفري فال بالغ اليوم �إال باهلل ثم بك� ،أ�س�ألك بالذي �أعطاك اللون احل�سن واجللد
احل�سن واملال بعريا �أتبلغ عليه يف �سفري .فقال له� :إن احلقوق كثرية .فقال له :ك�أين
� -1سبق ذكر احلديث وتخريجه.
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�أعرفك� .أمل تكن �أبر�ص يقذرك النا�س فقريا ف�أعطاك اهلل؟ .فقال :لقد ورثت لكابر عن
كابر .فقال� :إن كنت كاذبا ف�صريك اهلل �إىل ما كنت .و�أتى الأقرع يف �صورته وهيئته
فقال له مثل ما قال لهذا فرد عليه مثل ما رد عليه هذا؛ فقال� :إن كنت كاذبا �صريك اهلل
�إىل ما كنت .و�أتى الأعمى يف �صورته؛ فقال :رجل م�سكني وابن �سبيل وتقطعت بي
احلبال يف �سفري فال بالغ اليوم �إال باهلل ثم بك� .أ�س�ألك بالذي رد عليك ب�صرك �شاة
�أتبلغ بها يف �سفري .فقال :قد كنت �أعمى فرد اهلل ب�صري ،وفقريا فقد �أغناين ،فخذ ما
�شئت ،فواهلل ال �أجهدك اليوم ب�شيء �أخدته هلل .فقال� :أم�سك مالك ف�إمنا ابتليتم .فقد
ر�ضي اهلل عنك و�سخط على �صاحبيك)((( .ويف احلديث خرب عن �أمر يتعلق باملال،
و�أنه ابتالء ،و�أنه يح�صل به فتنة لكثري من النا�س من الكرب واجلحود ،وفيه وعد ب�أن من
ي�شكر هلل ويتوا�ضع ويعطي من مال اهلل �سخية بذلك نف�سه �أن اهلل يبارك له فيما �آتاه ،وفيه
وعيد على من ينكر ويكفر ويجحد ف�ضل اهلل عليه بنزع النعمة وهالكها ،وفقد الربكة،
و�سوء العاقبة وامل�آل يف الدنيا والآخرة؛ قال تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ [الليل ،]١١ – ٥ :وقد حكى ربنا �سبحانه نظري هذا اخلرب يف �سورة

الكهف ،حيث �أورد ق�صة الرجلني ،ويف �سورة القلم ،حيث �أورد ق�صة �أ�صحاب
اجلنة .وفيه �إخبار عن �سنة اهلل تعاىل فيمن يبخل ويكنز املال وينكر نعمة اهلل عليه فين�سبها
�إىل نف�سه كما فعل قارون والأبر�ص والأقرع ،وفيمن يت�صدق وينفق ويتوا�ضع هلل،
ويعرتف بف�ضل اهلل عليه.

�إن الت�صديق بهذه الأخبار واملواعيد وال�سنن مبد�أ �إمياين هام يف �إدارة املال
والأعمال لأنها ت�شكل قاعدة من امل�سلمات الفكرية والقناعات الإميانية التي ت�ساعد
املديرين يف جتنب املزالق التي نبهت �إليها ال�سنة والتي تت�سبب يف ح�صول الوعيد
الوارد حولها ،وبذلك ميثل هذا املبد�أ الإداري مر�شداً هاماً للمديرين ورجال املال
والأعمال يف اتخاذ القرارات الإدارية واملالية بحيث يجنبون �أنف�سهم و�أموالهم
و�أعمالهم �سنن الهالك واخل�سران .ويعر�ضونها ل�سنن النمو واحلفظ والتثمري .تلك
ال�سنن الربانية الغيبية املا�ضية.
 -1متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)3277( ،كتاب �أحاديث الأنبياء ،باب ما ذكر عن بني �إ�سرائيل؛ وم�سلم� ،)2964( ،أوائل
كتاب الزهد والرقائق .عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
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املطلب الثاين :مبد�أ امل�س�ؤولية املتحققة:

يقوم مبد�أ امل�س�ؤولية املتحققة على �أ�سا�س �أن الإن�سان لن يفلت من امل�س�ؤولية ب�أي
حال ،ف�إنه �إن جنا يف الدنيا من امل�ؤاخذة و�أفلت من املحا�سبة مل ينج منها يف الآخرة،
فامل�س�ؤولية متحققة .وهي يف م�سائل املال والأعمال غاية يف اخلطورة لأنها تتعلق يف
كثري من الأحيان بحقوق النا�س ،وحقوق النا�س كما هو معلوم مبنية على امل�شاحة.
قال تعاىل :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ [الإ�سراء:
 ،]٣٦ – ٣٤وقال �سبحانه :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [الزخرف:

 ،]٤٤فامل�س�ؤولية متحققة ال ريب.

وقد قررت ال�سنة النبوية هذا املبد�أ ،و�أكدته يف كثري من الآثار؛ ومن ذلك ما
َال َر ُ�س ُ
َال :ق َ
رواه الرتمذي وغريه َع ْن �أَبِى بَ ْر َز َة الأَ ْ�س َل ِم ِّى ق َ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم:
( َال ت َ ُز ُ
ول ق ََد َما َع ْب ٍد يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة َح َّتى يُ ْ�س�أَ َل َع ْن ُع ْمرِ ِه ِف َيما �أَ ْف َنا ُه َو َع ْن ِع ْل ِم ِه ِف َيما َف َعلَ
َو َع ْن َما ِل ِه ِم ْن �أَ ْي َن اكْ َت َ�س َب ُه َو ِف َيما �أَ ْن َف َق ُه َو َع ْن ِج ْ�س ِم ِه ِف َيما �أَ ْب َال ُه)((( .ويف احلديث تقرير
ال�س�ؤال يوم القيامة عن املال :كيف اكت�سبه وفيم �أنفقه ،وهو ما ي�شري �إىل طريقة �إدارة
املال والأعمال .وقد �أكد احلديث �أن ذلك واقع لكل �أحد يوم القيامة ،و�أنه حمبو�س
حتى ي�س�أل عما ذكر .وهذا يدل على حتقق امل�س�ؤولية .وعليه فال بد �أن تتخذ امل�س�ؤولية
املتحققة مبد�أ �إميانياً �أ�صي ًال يف �إدارة املال والأعمال.
ومن الأحاديث التي تدل على حتقق امل�س�ؤولية يف امل�سائل املالية �أي�ضاً ما رواه
البخاري وم�سلم عن �أبي حميد ال�ساعدي�( :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم ا�ستعمل
عامال فجاءه العامل حني فرغ من عمله؛ فقال :يا ر�سول اهلل هذا لكم وهذا �أهدي يل.
فقال له�( :أفال قعدت يف بيت �أبيك و�أمك فنظرت �أيهدى لك �أم ال) ثم قام ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و �سلم ع�شية بعد ال�صالة ،فت�شهد و�أثنى على اهلل مبا هو �أهله ،ثم قال:
(�أما بعد فما بال العامل ن�ستعمله في�أتينا فيقول هذا من عملكم وهذا �أهدي يل �أفال قعد
�	-1أخرجه الرتمذي ،)2417( ،كتاب �صفة القيامة والرقائق والورع ،باب يف القيامة .وقال :هذا حديث ح�سن �صحيح ،وقال
الألباين� :صحيح .ورواه الدارمي وغريه.
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يف بيت �أبيه و�أمه فنظر هل يهدى له �أم ال ،فوالذي نف�س حممد بيده ال يغل �أحدكم
منها �شيئا� ،إال جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه� ،إن كان بعريا جاء به له رغاء ،و�إن
كانت بقرة جاء بها لها خوار ،و�إن كانت �شاة جاء بها تيعر .فقد بلغت)((( .ويت�ضمن
هذا احلديث معنى �أن من �أفلت من العقوبة يف الدنيا مل يفلت منها يف الآخرة ،ف�إن
م�س�ؤوليته عن ت�صرفه املحرم هذا متحققة .ف�أما �أهل الإميان فيوقنون بذلك ويكفون عما
حرم اهلل ويجتنبون ال�شبهات ،و�أما من مل يوقن بالآخرة ف�إنه يزين له �سوء عمله فيلغ
فيما حرم اهلل يظن �أن موتته الأوىل هي القا�ضية.
�إن الت�صرفات املالية والإدارية ال تخلو من امل�س�ؤولية ب�أي حال من الأحوال،
وامل�س�ؤولية يف نظر �أهل الدنيا الذين ال يرجون الآخرة هي م�س�ؤولية �أمام القوانني
والب�شر الذين ينفذونها ،ف�إن وجدوا �سبي ًال �إىل تعامل غري �أخالقي �أو فيه �إ�ضرار ب�آخرين
حت�صي ًال مل�صلحة خا�صة دون م�ساءلة قانونية مل يتوانوا عن ذلك �إذ يظنون �أنهم �أفلتوا
من �أي تبعة ،وهذا فيه ف�ساد عري�ض .وال�شواهد يف الواقع على ذلك غاية يف الكرثة؛
ومنها :التعري�ض باملناف�سني يف الإعالنات� ،سيا�سات الإغراق ،وغريها .وقد �أ�س�ست
ال�سنة النبوية مبد�أً �إميانياً عظيماً يقوم على الإميان باليوم الآخر ،وحتمية احل�ساب واجلزاء
يف الآخرة ،و�أن من عوقب يف الدنيا كان كفارة له عن ذنبه ،و�أن (فتنة الرجل يف �أهله
وماله وولده وجاره تكفرها ال�صالة وال�صوم وال�صدقة والأمر والنهي)((( ،وفتنة املال
تعني� :أن ي�أخذه من غري طريقه امل�شروع وينفقه يف غري ما �أمر به((( .لذلك جتد امل�سلمني
املوقنني بالآخرة يراقبون ت�صرفاتهم خوفاً من امل�س�ؤولية الأخروية ،فتن�سجم ت�صرفاتهم
مع الطريق امل�ستقيم ،والهدي ال�صحيح ،واخللق القومي.

املطلب الثالث :مبد�أ بركة املال و�إخالفه و�إتالفه:
وال�سعاد ُة((( .و�ضدها املحق ،ومعناه :النق�صان
الربكة هي :ال َّنما ُء والزياد ُةَّ ،
-1
-2
-3
-4

متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)6260( ،كتاب الأميان والنذور ،باب كيف كانت ميني النبي �صلى اهلل عليه و�سلم؛ وم�سلم،
( ،)1832كتاب الإمارة ،باب حترمي هدايا العمال.
متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)502( ،كتاب ،باب ال�صالة كفارة؛ وم�سلم ،)144( ،كتاب الإميان ،باب بيان �أن الإ�سالم بد�أ
غريباً و�سيعود غريباً .عن حذيفة بن اليمان.
تعليق م�صطفى ديب البغا على �صحيح البخاري� ،صحيح البخاري ،ج� ،1ص.196
القامو�س املحيط ،الفريوز�آبادي� ،ص .1204
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وذهاب الربكة((( .والإخالف من اخللف ومعناهِ :
والب َد ُل مما �أُخذ �أَو ذ َهب(((،
الع َو ُ
�ض َ
�أما الإتالف فهو م�صدر �أتلف ومعناه :الإف�ساد والإهالك والإفناء(((.
قال تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ [الليل– ٥ :
 ،]١١وقال �سبحانه :ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ [�سب�أ .]٣٩ :ويف هذه الآيات �أن الإنفاق عن �إميان

وت�صديق بوعد اهلل العاجل والآجل ي�أتي بالتي�سري بركة و�إخالفاً ،و�أن البخل والتقتري
والإم�ساك عن تكذيب بوعد اهلل ،يح�صل به التع�سري �ضيقاً وحمقاً.
وال�سنة النبوية ال�شريفة عامرة بالأخبار ،حافلة بالآثار الدالة على هذا املبد�أ يف
�شتى الت�صرفات؛ ويف جمال �إدارة املال والأعمال ،قررت �أ�سباب الربكة والإخالف
والإتالف؛ ومنها:
1 .1ال�صدق والو�ضوح والن�صح؛ قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :ا ْل َب ِّي َع ِان
ل يَ َتف ََّرقَا� ،أَ ْو ق َ
ِبالخْ ِ يَارِ َما مَ ْ
َال َح َّتى يَ َتف ََّرقَاَ ،ف�إِنْ َ�ص َدقَا َوبَ َّي َنا ،بُورِ َك لَ ُه َما فيِ بَ ْي ِعه َِما،
َو�إِنْ َك َت َما َوك ََذبَا ،محُ ِ ق َْت بَ َر َك ُة بَ ْي ِعه َِما)(((.
2 .2كيل املطعومات؛ فعن املقدام بن معد يكرب ر�ضي اهلل عنه :عن النبي �صلى اهلل
عليه و �سلم قال( :كيلوا طعامكم يبارك لكم)((( ،وفيه بيان ب�أن الربكة حت�صل من
كيل الطعام ،و�أن من طرق البيع ما يح�صل به النماء والزيادة وال�سعة وال�سعادة،
و�أن من �أ�ساليب �إدارة املال والأعمال ما تتحقق به الربكة ،و�أن منها ما يح�صل
ب�سببه املحق والإتالف.
�3 .3أخذ املال ب�سخاوة نف�س ،ومن �أ�سباب ارتفاعها ال�شره :من ذلك �أن حكيم بن
حزام ر�ضي اهلل عنه قال� :س�ألت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم ف�أعطاين ثم
�س�ألته ف�أعطاين ثم �س�ألته ف�أعطاين ثم قال( :يا حكيم �إن هذا املال خ�ضرة حلوة،
 -1ل�سان العرب ،البن منظور ،ج� ،10ص.12
 -2ل�سان العرب ،البن منظور ،ج� ،9ص .88
 -3معجم لغة الفقهاء ،ج� ،1ص .41
 -4متفق عليه ،وقد �سبق تخريجه .عن حكيم بن حزام ر�ضي اهلل عنه.
�	-5أخرجه البخاري ،)2021( ،كتاب البيوع ،باب ما ي�ستحب من الكيل.
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فمن �أخذه ب�سخاوة نف�س بورك له فيه ،ومن �أخذه ب�إ�شراف نف�س مل يبارك له فيه،
وكان كالذي ي�أكل وال ي�شبع اليد العليا خري من اليد ال�سفلى)((( ،ففيه �أ�شارة �إىل
الربكة يف املال ،و�أنها حت�صل ب�سخاوة النف�س ،و�أن املحق يح�صل با�ست�شراف املال
وال�شره.
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ق َ
4 .4الإنفاق :ف َع ْن� أَبِي ُه َر ْي َر َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه� ،أَنَّ َر ُ�س َ
َال:
َال اللهَّ ُ َع َّز َو َجلَّ � :أَ ْن ِف ْق� ،أُ ْن ِف ْق َع َل ْي َكَ .وق َ
(ق َ
ي�ض َها نَ َف َق ٌة َ�س َّحا ُء
َال :يَ ُد اللهَّ ِ َم ْ ألَى اَل ت َ ِغ ُ
ال َّل ْيلَ َوال َّن َه َارَ .وق َ
�ضَ ،ف�إِنَّ ُه مَ ْ
ل يَ ِغ ْ�ض
ال�س َما َء َو َْ أ
ال ْر َ
َال � :أَ َر�أَ ْي ُت ْم َما �أَ ْنف ََق ُم ْن ُذ َخ َل َق َّ
�ضَ ،ويَ ْرف َُع)((( .وهذا
َما فيِ يَ ِد ِهَ ،وكَانَ َع ْر�شُ ُه َع َلى المْ َ ِاءَ ،وبِيَ ِد ِه المْ ِي َزانُ  ،يَ ْخ ِف ُ
تف�سري لقوله تعاىل :ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ [�سب�أ:
 ،]٣٩وفيه� :أن اهلل �سبحانه يُ ْخ ِلف بخري على من �أنفق ،و�أن عطاءه �سبحانه دائم
ال ينقطع ،و�أن ما عنده ال ينفد بالعطاء ،و�أنه �سبحانه يعز من ي�شاء ويذل من
ي�شاء ويو�سع على من ي�شاء ويقرت على من ي�شاء بحكمته((( .وقد اقت�ضت حكمته
�سبحانه �أن يخلف على املنفقني يف وجوه اخلري ،فكانت �سنة ما�ضية منه يف خلقه،
ومبد�أ ينبغي �أن يقوم عليه عمل �أهل املال والأعمال يف �إدارتها .ومن ذلك:
َع ْن� أَبِي ُه َر ْي َر َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه� ،أَنَّ ال َّنب َِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ق َ
َالَ ( :ما ِم ْن يَ ْو ٍم
ُول �أَ َح ُد ُه َما :ال َّل ُه َّم �أَ ْع ِط ُم ْن ِفقًا َخ َل ًفاَ ،ويَق ُ
يُ ْ�صب ُِح ا ْل ِع َبا ُد ِفي ِه �إ اَِّل َم َل َك ِان يَ ْن ِز اَل ِن فَيَق ُ
ُول
ْال َآخ ُر :ال َّل ُه َّم �أَ ْع ِط مُ ْم ِ�س ًكا ت َ َل ًفا)(((.
ويف احلديث عن �أبي هريرة :عن النبي �صلى اهلل عليه و �سلم قال( :بينا رجل بفالة
من الأر�ض ف�سمع �صوتا يف �سحابة :ا�سق حديقة فالن .فتنحى ذلك ال�سحاب ف�أفرغ
ماءه يف حرة ،ف�إذا �شرجة من تلك ال�شراج قد ا�ستوعبت ذلك املاء كله ،فتتبع املاء،
ف�إذا رجل قائم يف حديقته يحول املاء مب�سحاته ،فقال له :يا عبداهلل ما ا�سمك؟ ،قال:
-1
-2
-3
-4

متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)1403( ،كتاب الزكاة ،باب اال�ستعفاف عن امل�س�ألة؛ وم�سلم ،)1035( ،كتاب الزكاة ،باب
بيان �أن اليد العليا خري من اليد ال�سفلى.
متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)4407( ،كتاب تف�سري القر�آن� ،سورة هود؛ وم�سلم ،)993( ،كتاب الزكاة باب احلث على
النفقة وتب�شري املنفق باخللف.
تعليق م�صطفي ديب البغا على �صحيح البخاري� ،صحيح البخاري ،ج� ،4ص.1724
متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)1374( ،كتاب الزكاة ،باب قول اهلل تعاىل ف�أما من �أعطى واتقى و�صدق باحل�سنى  ...؛
وم�سلم ،)1010( ،كتاب الزكاة ،باب يف املنفق واملم�سك.
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فالن -لال�سم الذي �سمع يف ال�سحابة ،-فقال له :يا عبد اهلل مل ت�س�ألني عن ا�سمي؟،
فقال� :إين �سمعت �صوتا يف ال�سحاب الذي هذا ما�ؤه يقول :ا�سق حديقة فالن ال�سمك،
فما ت�صنع فيها؟ .قال� :أما �إذ قلت هذا ف�إين �أنظر �إىل ما يخرج منها ،ف�أت�صدق بثلثه،
و�آكل �أنا وعيايل ثلثا ،و�أرد فيها ثلثه)((( ،ويف هذا احلديث بيان وا�ضح ملا يح�صل من
الربكة والإخالف ب�سبب ال�صدقة ،و�أن اهلل �سبحانه ي�سخر الأ�سباب لذلك ،و�أن هذه
الأ�سباب قد ال تكون ظاهرة للنا�س ،ف�إنه �سبحانه �ساق املاء �إىل حديقة الرجل �سوقاً،
و�أمر ال�سحاب فق�صده ق�صداً ،والرجل يف حديقته قد ال يحيط بذلك علماً .فال�صدقة
يطمع بها يف تنمية املال والأعمال ،وهي و�سيلة �إميانية لزيادة الرثوة ،وجناح اال�ستثمار.
دلت ال�سنة على �أن املال حت�صل فيه الربكة ب�أخذه من حله و�أداء حقه ،ويتحقق
�إخالفه �إن �أنفق يف �سبيل اهلل ،ويعرتيه امل َ ْح ُق والإتالف جراء عدم التحري يف م�صدره،
وعدم �أداء حقه ،والإم�ساك عن النفقة وال�صدقة .وهذا يدل على �أن بركة املال و�إخالفه
و�إتالفه من املبادئ الإميانية الهامة يف �إدارة املال والأعمال ،ومبقت�ضى هذا املبد�أ يزول
احلر�ص والتقتري ،وت�شارك امل�ؤ�س�سات وي�سهم رجال الأعمال يف امل�س�ؤولية االجتماعية
عن طيب نف�س و�سخاوة وهم على قناعة �أن هذه امل�ساهمات االجتماعية تنمي �أموالهم
و�أعمالهم وتزيدها وحتفظها من اجلوائح ال العك�س.
مبادئ �إميانية �أخرى:
هناك العديد من املبادئ الإميانية غري ما ذكر ويف ال�سنة نف�سها؛ منها :مبد�أ القدر،
والذي ي�ؤ�س�س لنوع من الطم�أنينة والر�ضا يف الرخاء وال�شدة والي�سر والع�سر فال
يطغى امل�سلم لذلك وال يجزع ،وينجو من اجلزع والهلع والقلق .ومنها :مبد�أ
اال�ستخالف ،ويعنى االعتقاد ب�أن املال مال اهلل ،و�أن الإن�سان م�ستخلف فيه ،فوجب �أن
الر�ضى؛ وهو يحقق
يت�صرف فيه ت�صرف امل�ستخلف ال ال�صاحب الأ�صيل .ومنها مبد�أ ِّ
القناعة والطم�أنينة ،ومينع من اجلزع والهلع ،فال ي�ستعجل الإن�سان في�أخذ املال من حله
وحرامه ،وال يي�أ�س ويقنط �إن فقد �صفقة �أو ما ًال �أو ح�صل له يف ماله ابتالء .وغري ذلك.

�	-1أخرجه م�سلم ،)2984( ،كتاب الزهد والرقائق ،باب ال�صدقة يف امل�ساكني.
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املبحث الثالث :مبادئ ممار�سة �إدارة املال والأعمال يف ال�سنة النبوية:

مبادئ املمار�سة هي املبادئ املتعلقة مبزاولة �إدارة املال والأعمال فعلياً ،واجلوانب
املتعلقة بت�سيري العمل وتدبريه على �أر�ض الواقع .ومن �أهم هذه املبادئ:

املطلب الأول :مبد�أ اال�ستعمال:
يعني �أن ي�ستخدم املدير معاونني وموظفني وعاملني لأداء الوظائف واملهام
املختلفة الالزمة لت�سيري العمل و�إجنازه .وهذا اال�ستعمال قوامه الثقة ،ومن�ش�أه الو�صية،
ومنتهاه املحا�سبة والتقومي ،وغايته �أداء الأعمال املختلفة يف الأماكن املختلفة يف وقت
واحد حتقيقاً للفاعلية التي مدارها على حتقيق الأهداف .ومنطق ذلك �أن مديري املال
والأعمال لهم طاقات وقدرات حمدودة ،فال ميكن �أن يقدروا على التعامل مع كافة
النواحي التي حتتاج �إليها �إدارة املال والأعمال يف وقت واحد ،وهي كثرية ومتنوعة
وبع�ضها ح�سا�س ومتخ�ص�ص ،بل ومعقد يف بع�ض الأحيان مما لزم منه ا�ستعمال الأكفاء
اجلديرين لأداء هذه املهام.
وقد ا�ستعمل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الكثري من العمال على العديد من
املهام؛ ومن ذلك� :إدارة الأم�صار ،الدعوة وتعليم القر�آن� ،إي�صال الر�سائل ،الق�ضاء،
قيادة ال�سرايا واجليو�ش ،حت�صيل الزكاة ،ق�ضاء بع�ض حوائجه �صلى اهلل عليه و�سلم،
وغري ذلك .ومن الأمثلة على ذلك :ا�ستعماله معاذ بن جبل و�أبو مو�سى الأ�شعري،
وباذان بن �سا�سان وولده �شهر من بعده وخالد بن �سعيد بن العا�ص و�أبو �سفيان بن
حرب وغريهم والة على بع�ض الأم�صار ،وكان ممن ا�ستعمله للدعوة وتعليم القر�آن:
م�صعب بن عمري ،والقراء الذين قتلتهم رعل وذكوان وع�صية .وكان ممن ا�ستعمله
لإي�صال الر�سائل :دحية الكلبي وعبد اهلل بن حذافة ال�سهمي ،وكان ممن ا�ستعمله يف
الق�ضاء :علي بن �أبي طالب ،وكان ممن ا�ستعمله على ال�سرايا واجليو�ش :عمر بن اخلطاب
وخالد بن الوليد وزيد بن حارثة و�أ�سامة بن زيد وغريهم ،وكان ممن ا�ستعملهم يف
ال�صدقات وحت�صيل الزكاة :ابن اللتبية -امل�شهور خربه ،-وعقبة بن عامر ،وعبادة بن
ال�صامت ،و�أبو جهم بن حذيفة .وكان ممن ا�ستعملهم على ق�ضاء بع�ض حوائجه علي
بن �أبي طالب ،و�أن�س بن مالك وغريهما.
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لكن هذا اال�ستعمال مل يكن كيفما اتفق ،و�إمنا كانت له �أ�صول ت�ؤطره ،ومعامل
حتفه .ومن �أ�صول مبد�أ اال�ستعمال يف ال�سنة:
�1 .1أن ال يوىل م�س�ؤولية القيادة والرئا�سة من يطلبها ويحر�ص عليها؛ فعن �أبي مو�سى
قال( :دخلت على النبي �صلى اهلل عليه و �سلم �أنا ورجالن من قومي ،فقال �أحد
الرجلني� :أمرنا يا ر�سول اهلل ،وقال الآخر مثله ،فقال�( :إنا ال نويل هذا من �س�أله
وال من حر�ص عليه))((( ,ومن فوائده �أن من ا�ست�شرفت نف�سه الوالية والرئا�سة
و�سعى لها وطلبها �أنه ال ّ
ميكن منها وال ي�ستعمل ،وقد و�ضح �صلى اهلل عليه و�سلم
علة لذلك؛ قال لعبد الرحمن بن �سمرة( :يا عبد الرحمن ،ال ت�س�أل الإمارة ،ف�إنك
�إن �أعطيتها عن م�س�ألة وكلت �إليها ،و�إن �أعطيتها عن غري م�س�ألة �أعنت عليها)(((.
فيكون من �أ�صول مبد�أ اال�ستعمال� :أن يكون املدير على حذر ممن ت�ست�شرف
نفو�سهم الرئا�سة واعتالء املنا�صب القيادية.
2 .2ا�ستعمال �أهل اجلدارة بتحمل املهام املوكلة �إليهم؛ وهذا ظاهر يف جملة من
ا�ستعملهم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف مهامه .وقد خوف النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �أبا ذر من تبعتها ل�ضعفه عن حتملها ،فعن �أبي ذر قال( :قلت :يا ر�سول اهلل
�أال ت�ستعملني؟ ،قال :ف�ضرب بيده على منكبي ،ثم قال( :يا �أبا ذر �إنك �ضعيف
و�إنها �أمانة و�إنها يوم القيامة خزي وندامة �إال من �أخذها بحقها و�أدى الذي عليه
فيها)(((.
3 .3و�صية العمال حني تعيينهم على العمل مبا يعينهم وير�شدهم �إىل طريقة �أدائه؛
ومن ذلك�( :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعث معاذا و�أبا مو�سى �إىل اليمن،
قال( :ي�سرا وال تع�سرا وب�شرا وال تنفرا وتطاوعا وال تختلفا))((( .وهذا فيه �أن من
�أ�صول مبد�أ اال�ستعمال �أن العمال �إذا �أوكلوا بالأعمال ف�إنهم يو�صون مبا ي�صلح
�	-1أخرجه البخاري ،)6730( ،كتاب الأحكام ،باب ما يكره من احلر�ص على الإمارة؛ وم�سلم ،)1733( ،كتاب الإمارة ،باب
النهي عن طلب الإمارة واحلر�ص عليها.
 -2متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)6727( ،كتاب الأحكام ،باب من مل ي�س�أل الإمارة �أعانه اهلل عليها؛ وم�سلم ،)1652( ،كتاب
الإمارة ،باب النهي عن طلب الإمارة واحلر�ص عليها.
�	-3أخرجه م�سلم ،)1825( ،كتاب الإمارة ،باب كراهة الإمارة بغري �ضرورة.
 -4متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)2873( ،كتاب اجلهاد وال�سري ،باب ما يكره من التنازع واالختالف يف احلرب وعقوبة من
ع�صى �إمامه؛ وم�سلم ،)1733( ،كتاب اجلهاد وال�سري ،باب يف الأمر بالتي�سري وترك التنفري
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عملهم وكيف ي�ؤدونه .وهو ما قد ي�سمى اليوم :الدليل الإر�شادي لأداء العمل.
4 .4حما�سبة العمال بعد �أداء مهامهم؛ وفيه( :عن �أبي حميد ال�ساعدي ر�ضي اهلل عنه،
قال :ا�ستعمل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم رجال من الأ�سد على �صدقات
بني �سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حا�سبه)((( .وبهذا يتحقق تقييم �أداء املهام
والأعمال والوظائف ،وتقومي العاملني و�أ�ساليب �أدائهم ،و�إ�صالح ما قد يكون
ح�صل من خلل �أو خط�أ ،وتر�سيخ منهجية �أداء الأعمال والوظائف ببيان الأخطاء
التي يقع فيها العاملون حتذيراً منها.
لقد قررت ال�سنة مبد�أ اال�ستعمال عملياً ،وحددت مالحمه و�أ�س�سه و�أ�صوله،
بحيث ميكن الأخذ بهذا املبد�أ يف جمال �إدارة املال والأعمال ،و�إعماله وتطبيقه
للو�صول لأق�صى درجات الفاعلية من املال والأعمال والعاملني.

املطلب الثاين :مبد�أ االتقان:
أتقن العملَ � :أحكمه� ،أجاده� ،ضبطه((( .قال
الإتقان معناه :الإحكام والإجادة(((َ � .
تعاىل :ﭽﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﭼ [النمل.]٨٨ :
�إن الإتقان مبد�أ هام يف الأداء ،وقد قررت ال�سنة هذا املبد�أ؛ قال ر�سول اهلل �صلى
ال ِْح َ�سانَ َع َلى ك ُِّل �شَ ْي ٍءَ ،ف�إِذَا َق َت ْل ُت ْم َف�أَ ْح ِ�س ُنوا ا ْل ِق ْت َلةََ ،و�إِذَا
اهلل عليه و�سلم�( :إِنَّ اللهَّ َ َك َت َب ْ إ
ذَبَ ْح ُت ْم َف�أَ ْح ِ�س ُنوا َّ
ِيح َته)((( .وفيه� :أن الإح�سان
الذ ْب َح َو ْل ُي ِح َّد �أَ َح ُدك ُْم �شَ ف َْرتَ ُهَ ،ف ْليرُ ِْح َذب َ
يف الأداء وتنفيذ العمل ب�أف�ضل ما ميكن -وهو الإتقان نف�سه -مطلوب يف كل �شيء
يقوم به الإن�سان.
وعن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها�( :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال�( :إن اهلل
يحب �إذا عمل �أحدكم عمال �أن يتقنه))((( ،وي�شهد لهذا املعنى احلديث ال�سابق ،كما
 -1متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)1429( ،كتاب الزكاة  ،باب قول اهلل تعاىل( :والعاملني عليها) وحما�سبة امل�صدقني مع
الإمام؛ وم�سلم ،)1832( ،كتاب الإمارة ،باب حترمي هدايا العمال.
 -2اجلامع لأحكام القر�آن ،القرطبي ،ج� 13ص  .225والتحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن عا�شور ،ج� ،21ص .47
 -3معجم املعاين اجلامع ،موقع قامو�س املعاين الإلكرتوين.)www.almaany.com( ،
�	-4أخرجه م�سلم ،)1955( ،كتاب ال�صيد والذبائح وما ي�ؤكل من احليوان ،باب الأمر ب�إح�سان الذبح والقتل وحتديد ال�شفرة.
 -5رواه �أبو يعلى ،)4386( ،م�سند عائ�شة .وقال ح�سني �سليم �أ�سد� :إ�سناده لني .و الطرباين يف الأو�سط ،)897( ،باب الهمزة،
من ا�سمه �أحمد.
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ي�شهد له القر�آن؛ قال تعاىل :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ

[العنكبوت ،]٦٩ :ويف الآية �أن بذل اجلهد يف �أداء الواجب وفق ما هو مطلوب –
وهي يعني ال�سعي احلثيث لإتقانه -هو من باب الإح�سان ،فقد و�صفهم ربنا �سبحانه
ب�أنهم حم�سنون.
والإتقان -كونه �إح�سان العمل -يتطلب ا�ست�شعار الرقابة واملحا�سبة؛ ومراقبة اهلل
عز وجل ،والرغبة يف ر�ضاه هي �أ�صل الإح�سان؛ و�إىل ذلك �أ�شار النبي �صلى اهلل
ال ِْح َ�سانُ ؟ ،ق َ
عليه و�سلم يف حديث جربيل املعروف( :ق َ
َال� :أَنْ تَ ْع ُب َد اللهَّ َ َك�أَنَّ َك
َالَ :ما ْ إ
ل ت َ ُك ْن ت َ َرا ُه َف ِ�إ َّن ُه يَ َر َ
تَ َرا ُه َف�إِنْ مَ ْ
اك)((( .ف�أكرب عامل معني على الإتقان هو مراقبة اهلل عز
وجل ،ف�إن اخللق ال بد يغفلون ،ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ [البقرة .]١٤٩ :وا�ست�شعار
املراقبة يورث احلياء من التق�صري يف نفو�س ال�صاحلني ،واخلوف والوجل يف نفو�س
املقت�صدين.

�إن القائمني على �إدارة املال والأعمال خماطبون ب�شكل �أو ّ
يل مببد�أ الإتقان من
باب امل�س�ؤولية ،لأن الإدارة مهيمنة على العاملني والأن�شطة واملوارد يف امل�شروعات
اخلا�صة وامل�ؤ�س�سات العامة ،وهي بالتايل م�س�ؤولة عنها م�س�ؤولية مبا�شرة ،وقد قال
ول َع ْن َر ِع َّي ِت ِه ،ف ْ أَ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�( :أَ اَل ُك ُّل ُك ْم َر ٍاع َو ُك ُّل ُك ْم َم ْ�س ُئ ٌ
َال ِم ُري
الر ُجلُ َر ٍاع َع َلى �أَ ْه ِل بَ ْي ِت ِه َو ُه َو َم ْ�س ُئ ٌ
ا�س َر ٍاع َو ُه َو َم ْ�س ُئ ٌ
ول
ا َّل ِذي َع َلى ال َّن ِ
ول َع ْن َر ِع َّي ِت ِهَ ،و َّ
َع ْن ُه ْمَ ،والمْ َ ْر�أَ ُة َر ِاعيَ ٌة َع َلى بَ ْي ِت بَ ْع ِل َها َو َولَ ِد ِه َو ِه َي َم ْ�س ُئولَ ٌة َع ْن ُه ْمَ ،وا ْل َع ْب ُد َر ٍاع َع َلى َم ِال
ول َع ْن ُه� ،أَ اَل َف ُك ُّل ُك ْم َر ٍاع َو ُك ُّل ُك ْم َم ْ�س ُئ ٌ
َ�س ِّي ِد ِه َو ُه َو َم ْ�س ُئ ٌ
ول َع ْن َر ِع َّي ِت ِه)((( .فالإدارة مبكان
الإمارة والإمامة يف امل�شاريع وامل�ؤ�س�سات .هذا و�إن �أن�شطة الإدارة نف�سها عمل يحتاج
�إىل �إتقان؛ فالتخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه والتوظيف والتدريب كلها �أن�شطة
مهنية دقيقة لها �أ�صول وقواعد ومهارات تعترب متطلبات �أ�سا�سية للقيام بها على وجه
الإتقان.
 -1متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)50( ،كتاب الإميان ،باب �س�ؤال جربيل النبي �صلى اهلل عليه و �سلم عن الإميان والإ�سالم
والإح�سان وعلم ال�ساعة؛ وم�سلم ،)9( ،كتاب الإميان ،باب بيان الإميان والإ�سالم والإح�سان.
 -2متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)853( ،كتاب اجلمعة ،باب اجلمعة يف القرى واملدن؛ وم�سلم ( ،)1829كتاب الإمارة،
ف�ضيلة الإمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية والنهي عن �إدخال امل�شقة عليهم .واللفظ له ،عن عبد اهلل بن
عمر ر�ضي اهلل عنه.
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يحتاج الإتقان �إىل املهارة التي حت�صل من خالل التدريب والتجربة والتقومي
وزيادة املعرفة حول مو�ضوع العمل وتقنياته وطرق �إجنازه .وهنا ت�أتي م�س�ؤولية
الإدارة يف توفري التدريب للعاملني جميعاً يف كافة امل�ستويات الإدارية واملجاالت
املهنية والفنية والتنفيذية ،واملوازنة بني الرقابة واحلوافز لتوفري اجلو الت�شجيعي ،والبيئة
(((
امل�ساندة لثقافة تنظيمية ي�سودها تعظيم الإتقان و�إحكام العمل.
�إن الإتقان يف جمال �إدارة املال والأعمال يكاد يكون مرادفاً ملفهوم �إدارة اجلودة
ال�شاملة احلديث ،حيث تعرف ب�أنها :فل�سفة �إدارية تهدف �إىل حتقيق التميز يف جودة
�أداء امل�ؤ�س�سة كلها من خالل الوفاء باحتياجات العمالء والعاملني .كما مت تعريفها على
�أنها :ت�أدية العمل على نحو �صحيح من الوهلة الأوىل ،لتحقيق اجلودة املطلوبة ب�شكل
�أف�ضل وفاعلية �أكرب ،يف �أق�صر وقت ممكن((( .وعلى الرغم من �سبق ال�سنة النبوية يف
تقرير هذا املبد�أ الإداري الهام فهي ما زالت متقدمة عليه �إذ ندبت �إىل الإتقان ك�سلوك
يف �أداء كل �شيء من باب الإح�سان ،حتى يف املمار�سات العادية ،وهي بذلك ت�ؤ�س�س
ل�سلوك وممار�سة �أخالقية واجتماعية ولي�ست اقت�صادية فقط .كما يفهم من ال�سنة �أن
الإتقان ال يعني فقط التوافق مع املوا�صفة كما هو احلال يف مفهوم اجلودة احلديث ،بل
العمل على ا�ستخدام املوارد املخ�ص�صة ب�شكل �أمثل بحيث يندب �إىل جتاوز املوا�صفة
�إذا �أمكن ذلك من خالل هذه املوارد.

املطلب الثالث :مبد�أ املراقبة واملحا�سبة:
�أكدت ال�سنة مبد�أ املراقبة واملحا�سبة؛ فقد راقب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ت�صرفات �أ�صحابه و�سلوكهم يف كافة املجاالت ،ومن ذلك ما يتعلق باملتعاملني يف
ال�سوق من �أهل الأموال والأعمال ،وقد مر َر ُ�سول اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلمَ -ع َلى
َالَ ( :ما َه َذا يَا َ�ص ِاح َب َّ
الط َعام) .ق َ
ُ�ص رْ َب ِة َط َع ٍام َف�أَ ْد َخلَ يَ َد ُه ِفي َها َف َنالَ ْت �أَ َ�صا ِب ُع ُه بَ َل ًال َفق َ
َال
َال�( :أَ َف َال َج َع ْل َت ُه ف َْوقَ َّ
ول اللهَّ ِ  .ق َ
ال�س َما ُء يَا َر ُ�س َ
ا�س َم ْن غ َّ
َ�ش
الط َع ِام ك َْى يَ َرا ُه ال َّن ُ
�أَ َ�صابَ ْت ُه َّ
َف َل ْي َ�س ِم ِّنى)((( .ويف هذا احلديث فوائد فيما يتعلق باملراقبة واملحا�سبة؛ منها :ت�صحيح
�	-1إدارة املوارد الب�شرية� ،أحمد �إبراهيم �أبو �سن� ،ص .131-130
�	-2إدارة اجلودة ال�شاملة يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية بالتطبيق على قناة اجلزيرة الف�ضائية ،في�صل بن جا�سم بن حممد الأحمد �آل
ثاين� ،ص .40-38
� -3سبق تخريجه.
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فعل املخطئ وتوجيهه ،التحذير من مثل �صنيعه ،وبيان نتيجة وعاقبة هذا الت�صرف
اخلاطئ.
و(عن �أبي �سعيد اخلدري و�أبي هريرة ر�ضي اهلل عنهما� :أن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ا�ستعمل رجال على خيرب ،فجاءهم بتمر جنيب ،فقال�( :أكل متر خيرب
هكذا) .فقال� :إنا لن�أخذ ال�صاع من هذا بال�صاعني وال�صاعني بالثالثة .فقال( :ال تفعل
بع اجلمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا) .وقال يف امليزان مثل ذلك )(((؛ ويف
احلديث دليل على مراقبته �صلى اهلل و�سلم عماله ،و�أنه مبد�أ عنده ،و�أنه يحا�سبهم
لري�شدهم �إىل فعل ال�صواب ،ويعلمهم �أحكام ال�شرع ،ويعينهم على التزامه.
من الأدلة اجللية كذلك على مراقبته وحما�سبته �صلى اهلل عليه و�سلم لأ�صحابه
حديث كعب بن مالك الطويل عن تخلفه عن غزوة تبوك ،ف�إن كعباً تخلف عن تلك
الغزوة وهو مو�سر وله دابتان ،وق�صرت همته عن التجهيز للغزو حتى ف�صل اجلي�ش
و�أ�سرع وتفارط الغزو ،و�أنه �صلى اهلل عليه و�سلم ذكره وهو جال�س يف القوم بتبوك،
ثم ملا رجع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم املدينة جاءه املخلفون يعتذرون ويحلفون،
وجاء كعب فدعاه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�س�أله( :ما خلفك �أمل تكن قد ابتعت
ظهرك) .وكان رد كعب :واهلل ما كنت قط �أقوى وال �أي�سر مني حني تخلفت عنك .فقال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�( :أما هذا فقد �صدق ،فقم حتى يق�ضي اهلل فيك))(((،
ويف احلديث داللة على �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم كان يتفقد �أ�صحابه وي�س�أل عن من
افتقدهم منهم ،فيعرف �أخبارهم ،وفيه �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم مل يكن يحكم عليهم
ويحا�سبهم غيابياً ،بل كان ينتظر حتى يعرف منهم ،وفيه ت�أكيد مراقبته �صلى اهلل عليه
و�سلم ،ف�إنه مبجرد �أن ر�أى كعباً ناداه وابتدره بال�س�ؤال عن �سبب تخلفه ،مما يدل على
اطالعه على غيابه رغم �أنه مل تكن ثم دواوين و�سجالت الكتتاب اجلند وح�صرهم،
وهذا دليل على املراقبة ،وفيه �إ�شارة �إىل املحا�سبة من ناحية �أخرى ،فال�س�ؤال هنا بق�صد
املحا�سبة ،والدليل على ذلك �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم مل يبايعه وي�ستغفر له ويكل
 -1متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)2179( ،كتاب الوكالة ،باب الوكالة يف ال�صرف وامليزان؛ وم�سلم ،)1593( ،كتاب
امل�ساقاة ،باب بيع الطعام مثال مبثل.
 -2متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)4156( ،كتاب املغازي ،باب حديث كعب بن مالك وقول اهلل عز وجل( :وعلى الثالثة
الذين خلفوا)؛ وم�سلم ،)2769( ،كتاب التوبة ،باب حديث توبة كعب بن مالك و�صاحبيه.
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�سريرته �إىل اهلل كما فعل مع بقية املخلفني الذين اعتذروا وحلفوا ،بل �أثبت له ال�صدق،
ثم �أنظره حتى يحكم اهلل فيه ،فجاء احلكم بعدم احلديث معه و�صاحبيه اللذين �صدقا
معه ،وكان من خربهم ما هو معلوم م�شهور.
ومن الآثار الدالة على املراقبة واملحا�سبة حديث �أبي حميد ال�ساعدي؛ قال:
(ا�ستعمل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم رجال على �صدقات بني �سليم يدعى ابن
اللتبية ،فلما جاء حا�سبه؛ قال :هذا مالكم وهذا هدية .فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم( :فهال جل�ست يف بيت �أبيك و�أمك حتى ت�أتيك هديتك �إن كنت �صادقا) .ثم
خطبنا فحمد اهلل و�أثنى عليه ،ثم قال�( :أما بعد ف�إين �أ�ستعمل الرجل منكم على العمل
مما والين اهلل في�أتي فيقول :هذا مالكم وهذا هدية �أهديت يل� ،أفال جل�س يف بيت �أبيه
و�أمه حتى ت�أتيه هديته؟ .واهلل ال ي�أخذ �أحد منكم �شيئا بغري حقه �إال لقي اهلل يحمله يوم
القيامة ،فلأعرفن �أحدا منكم لقي اهلل يحمل بعريا له رغاء �أو بقرة لها خوار �أو �شاة
تيعر)((( .وفيه دليل على �أن العامل ال يرتك يعمل بفهمه �أو هواه لأنه قد يجور ويغلط
ولو كان ثقة ،وفيه دليل على �أن مكانة العامل مهما ارتفعت وعلت ف�إنه يخ�ضع للمراقبة
واملحا�سبة ،و�أن احلوادث التي حت�صل ينوه بها وب�أحكامها دون تعيري للمخطئ بحيث
تكون الغاية :العربة للغري كي ال يتكرر اخلط�أ.
مما �سبق ميكن القول �إن من مبد�أ املراقبة واملحا�سبة يف ال�سنة النبوية يقوم على
�أ�صول متفردة؛ منها:
�1 .1أن الق�صد منها الت�صحيح والتقومي و�إر�شاد العاملني واملتعاملني �إىل الت�صرفات
ال�سليمة ،وردهم �إىل جادة احلق وال�صواب ،وبيان �أف�ضل �سبل الت�صرفات،
ولي�س الإخ�ضاع �أو التخويف.
�2 .2أن من امل�سلم به وجود جماعة من النا�س تف�سد يف الأر�ض وت�أكل الأموال بالباطل
بق�صد �أو بغري ق�صد ،-وجتر�ؤ على املعامالت واملمار�سات غري الأخالقية،وبالتايل تفيد املراقبة واملحا�سبة يف الت�ضييق عليهم.
�3 .3أنها تت�سم بال�شمول للأمور الكبرية وال�صغري ،كما تت�سم باال�ستمرارية.
 -1متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)6578( ،كتاب احليل ،باب احتيال العامل ليهدى له؛ وم�سلم ،)1832( ،كتاب الإمارة ،باب
حترمي هدايا العمال.
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�4 .4أنها حتمل يف طياتها معامل العناية وال�شفقة واالهتمام بالأ�شخا�ص والأحوال.
�5 .5أنها متكن من التعرف على خمرب الرجال ،والنظر يف جدارتهم و�صدقهم ،ويعني
ذلك على االختيار والتعيني يف املهمات والواليات والعماالت واملهام املختلفة.
�6 .6أنها ت�ستخدم لتقومي �أداء الكافة من خالل الن�صح والتقومي والإر�شاد يف احلاالت
اخلا�صة.
�7 .7أن املحا�سبة �إمنا تكون على وفق ال�شرعة باعتبارها النظام املرعي يف تقييم الأعمال
والت�صرفات ،واحلكم عليها ،وهذا يعنى االرتباط مببد�أ الربانية ،فهذا املبد�أ ي�سري
وفق الوحي ال الهوى وال�شهوة.
8 .8الربط بني املراقبة واملحا�سبة والإميان؛ قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم للنقباء
يوم العقبة( :بايعوين على �أن ال ت�شركوا باهلل �شيئا وال ت�سرقوا وال تزنوا وال تقتلوا
�أوالدكم وال ت�أتوا ببهتان تفرتونه بني �أيديكم و�أرجلكم وال تع�صوا يف معروف
فمن وفى منكم ف�أجره على اهلل ومن �أ�صاب من ذلك �شيئا فعوقب يف الدنيا فهو
كفارة له ومن �أ�صاب من ذلك �شيئا ثم �سرته اهلل فهو �إىل اهلل �إن �شاء عفا عنه و�إن
�شاء عاقبه)(((.

املطلب الرابع :مبد�أ ال�شورى:
ال�شورى طلب الر�أي؛ جاء يف املعجم الو�سيط� :شاوره يف الأمر م�شاورة
(((
و�شواراً :طلب ر�أيه فيه ..وال�شورى :الت�شاور ،والأمر الذي يت�شاور فيه.
متثل ال�شورى مبد�أ �أ�صي ًال يف النظرية الإدارية يف الإ�سالم((( ،وقد �أمر اهلل نبيه �صلى
اهلل عليه و�سلم مب�شاورة �أ�صحابه؛ قال تعاىل :ﭽﭭ ﭮ ﭯﭼ [�آل عمران،]١٥٩ :
وو�صف امل�ؤمنني املتوكلني مادحاً؛ فقال �سبحانه :ﭽﮞﮟﮠﭼ [ال�شورى.]٣٨ :
طبق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مبد�أ ال�شورى يف الأمور املباحة مما ال ن�ص فيه من

 -1متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)18( ،كتاب الإميان ،باب عالمة الإميان حب الأن�صار؛ وم�سلم ،)1709( ،كتاب احلدود ،باب
احلدود كفارات لأهلها.
 -2املعجم الو�سيط� ،إبراهيم م�صطفى و�آخرون ،ج� ،1ص .1036
 -3الإدارة يف الإ�سالم� ،أحمد �إبراهيم �أبو �سن� ،ص .203
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�أمر الدنيا والدين ،لكنه كان �إذا عزم �أنفذ عزمه ،و�إذا تبني له حكم اهلل عز وجل مل
(((
يلتفت �إىل غريه.
ويعني على ال�شورى وجود مرونة يف ال�شكل وامل�ستوى والهدف؛ فال�شورى
الفاعلة �إمنا تكون بح�سب احلاجة ،ويف الإطار املنا�سب وبال�شكل املالئم ،وت�شجع هذه
املرونة الإدارة على ال�سعي ال�ستخدامها ،وعدم االلتفاف عليها كما يح�صل الآن من
العديد من التنفيذيني ،وقد �أبرزت ال�سنة العديد من الأ�ساليب التي ا�ستخدمها النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم يف ال�شورى؛ ومن ذلك:
�أو ًال :م�شاورة العامة علن ًا :ومثاله حديث الإفكَ ( ،ع ْن َعا ِئ�شَ ةَ :قَالَ ْت لمَ َّا ُذ ِك َر ِم ْن
�شَ ْ�أ ِنى ا َّل ِذى ُذ ِك َرَ ،و َما َع ِل ْم ُت ِب ِه ،ق ََام َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ � -صلى اهلل عليه و�سلم ِ -ف َّى َخ ِط ًيبا،
َف َت�شَ َّه َد ف ََح ِم َد اللهَّ َ َو�أَ ْث َنى َع َل ْي ِه بمِ َا ُه َو �أَ ْه ُل ُه ،ث َُّم ق َ
ا�س �أَبَ ُنوا
َال�( :أَ َّما بَ ْع ُد� ،أَ ِ�ش ُريوا َع َل َّى ِفى �أُنَ ٍ
�أَ ْه ِلىَ ،وايمْ ُ اللهَّ ِ َما َع ِل ْم ُت َع َلى �أَ ْه ِلى ِم ْن ُ�س ٍ
وءَ ،و�أَبَ ُنو ُه ْم بمِ َ ْن َواللهَّ ِ َما َع ِل ْم ُت َع َل ْي ِه ِم ْن ُ�سو ٍء
ق َُّطَ ،و َال يَ ْد ُخلُ بَ ْي ِتى ق َُّط �إِ َّال َو�أَنَا َح ِ
َاب َم ِعى)((( .ويفيد
ا�ض ٌرَ ،و َال ِغ ْب ُت ِفى َ�سفَرٍ �إِ َّال غ َ
احلديث� :أن املطلوب هو ر�أي البع�ض ال اجلميع ،و�أن جمهولية هذا البع�ض الذي قد
يكون عنده ر�أي �سديد قد ت�ستدعي خماطبة اجلميع.
ثاني ًا :م�شاورة العامة من خالل املناديب (العرفاء) :ومثاله خرب غزوة هوازن،
ف�إن ر�سول اهلل ملا انت�صر عليهم و�أخذ منهم ال�سبي واملال ،وجاءه وفدهم م�سلمني
�س�ألوه �أن يرد �إليهم �أموالهم و�سبيهم ،فخريهم بني املال وال�سبي ،فاختاروا ال�سبي،
(فقام ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف امل�سلمني ،ف�أثنى على اهلل مبا هو �أهله ،ثم قال:
(�أما بعد ،ف�إن �أخوانكم ه�ؤالء قد جا�ؤونا تائبني ،و�إين قد ر�أيت �أن �أرد �إليهم �سبيهم،
فمن �أحب منكم �أن يطيب بذلك ،فليفعل ومن �أحب منكم �أن يكون على حظه حتى
نعطيه �إياه من �أول ما يفيء اهلل علينا فليفعل) .فقال النا�س :قد طيبنا ذلك لر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم لهم ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم�( :إنا ال ندري من �أذن
منكم يف ذلك ممن مل ي�أذن فارجعوا حتى يرفع �إلينا عرفا�ؤكم �أمركم) .فرجع النا�س
 -1بت�صرف؛ من ترجمة البخاري وما رواه معلقا يف كتاب االعت�صام بالكتاب وال�سنة ،باب قوله تعاىل (و�أمرهم �شورى بينهم)
(و�شاورهم يف الأمر) و�أن امل�شاورة قبل العزم والتبني ....
 -2متفق عليه� ،أخرحه البخاري ،)4479( ،كتاب تف�سري القر�آن ،باب قوله (�إن الذين يحبون �أن ت�شيع الفاح�شة يف الذين
�آمنوا ،)...وم�سلم ،)2770( ،كتاب التوبة ،باب يف حديث الإفك وقبول توبة القاذف.
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فكلمهم عرفا�ؤهم ،ثم رجعوا �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ف�أخربوه �أنهم قد
طيبوا و�أذنوا)((( .ويف هذا احلديث يالحظ الآتي� :أو ًال� :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
كلم الكافة ب�صورة عامة �أو ًال لكنه مل يكتف بقول البع�ض كما يف احلديث ال�سابق ،بل
طلب ر�أي كل فرد ممن له حق يف املغنم ،ثانياً� :أنه ا�ستخدم املناديب (العرفاء) ليت�أكد
من �أن اجلميع قد �أدىل بر�أيه ،ثالثاً� :أن الر�أي اقت�صر على املوافقة �أو عدمها .ويدل ذلك
على �أنه البد من ا�ست�شارة الأفراد وطلب �إذنهم فيما يتعلق بالت�صرف يف حقوقهم
اخلا�صة فمن �أذن منهم نفذ فيه الت�صرف ،ومن مل ي�أذن مل ينفذ ،و�أن ر�أي البع�ض
يف املحافل فيما يتعلق باحلقوق الفردية و�سكوت الآخرين ال تقوم به البينة على ر�أي
اجلميع حتى ي�ست�شاروا فرداً فرداً.
ثالث ًا :م�شاروة العامة ،وق�صده ر�أي بع�ضهم :ومثاله (عن �أن�س� ،أن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �شاور حني بلغه �إقبال �أبي �سفيان ،قال :فتكلم �أبو بكر ف�أعر�ض
عنه ،ثم تكلم عمر ف�أعر�ض عنه ،فقام �سعد ابن عبادة فقال� :إيانا تريد؟ .يا ر�سول اهلل،
والذي نف�سي بيده لو �أمرتنا �أن نخي�ضها البحر لأخ�ضناها ،ولو �أمرتنا �أن ن�ضرب �أكبادها
�إىل برك الغماد لفعلنا ،قال :فندب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم النا�س فانطلقوا
حتى نزلوا بدرا .((()..واحلديث ظاهر يف �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم ملا �شاور النا�س
�أراد ر�أي وجوه الأن�صار ،وقد فهموا ذلك و�أجابوه.
رابع ًا :م�شاورة بع�ض دون بع�ض :وغالباً ما يكونون من �أهل الر�أي والعلم
واخلربة وال�سابقة ،ومثاله ما جاء عن خرب الإفك يف بع�ض الروايات (عن عائ�شة ر�ضي
اهلل عنها :حني قال لها �أهل الإفك ما قالوا ،قالت :ودعا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم
علي بن �أبي طالب و�أ�سامة بن زيد ر�ضي اهلل عنهما حني ا�ستلبث الوحي ي�س�ألهما وهو
ي�ست�شريهما يف فراق �أهله ،ف�أما �أ�سامة ف�أ�شار بالذي يعلم من براءة �أهله ،و�أما علي
فقال :مل ي�ضيق اهلل عليك ،والن�ساء �سواها كثري ،و�سل اجلارية ت�صدقك)((( .وقد كانت
هذه امل�شاورة قبل �أن يخطب يف النا�س وي�شهد باخلري لأهله ،و�أ�سامة وعلي ر�ضي اهلل
�	-1أخرجه البخاري ،)2184( ،كتاب الوكالة ،باب �إذا وهب �شيئاً لوكيل �أو �شفيع قوم جاز .عن مروان بن احلكم وامل�سور بن
خمرمة
�	-2أخرحه م�سلم ،)1779( ،كتاب اجلهاد وال�سري ،باب غزوة بدر.
�	-3أخرجه البخاري ،)6935( ،كتاب االعت�صام بالكتاب وال�سنة ،باب قول اهلل تعاىل( :و�أمرهم �شورى بينهم)،...
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عنه من خا�صة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،والل�صيقني به وب�أهل بيته ،ف�أما �أ�سامة ف�إنه
حب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وابن ربيبه وحبه زيد بن حارثة ،و�أما علي فهو
ابن عمه ،وزوج ابنته .فهما من �أح�سن من ي�شري عليه يف هذا الأمر .وهذا يدل على
�أن م�شاورة بع�ض دون بع�ض تكون ملزية خا�صة فيهم ،جتعل تفكريهم �أو�ضح ر�شداً،
ور�أيهم �أكرث �سداداً.
خام�س ًا :مبادرة الأفراد بامل�شورة :ومثالها احلديث عن عبد اهلل بن الزبري (�أنه
قدم ركب من بني متيم على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال� :أبو بكر �أ ِّمر القعقاع بن
معبد بن زرارة ،قال عمر :بل �أمر الأقرع بن حاب�س ،قال �أبو بكر ما �أردت �إال خاليف،
قال عمر :ما �أردت خالفك فتماريا ،حتى ارتفعت �أ�صواتهما)((( ،ومن ذلك �أي�ضاً ما
يروى �أن احلباب بن املنذر �أ�شار �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يغري منزله يف بدر.
وداللة هذه الأخبار هي �أن باب ال�شورى مفتوح على م�صراعيه ملن كان من �أهل الر�أي
�أن يديل بر�أيه يف الأمور الهامة ذات الت�أثري على الكفاءة والفاعلية التنظيمية.
يت�ضح مما �سبق �أن ال�شورى مبد�أ هام يف �إدارة املال والأعمال ،ويف كل �أمر ذي
بال ،حيث تفيد يف:
1 .1متحي�ص الر�أي والرفد بالأفكار واحللول حول الق�ضايا ال�شائكة وامل�سائل امل�شكلة
وامل�ستعجلة مما ال ن�ص فيه يف النظم املو�ضوعة حولها.
�2 .2سد الثغرات التي ميكن �أن ي�أتي منها الظلم والغنب ،مثل حياء البع�ض من �إعالن
رف�ضه التربع بحقه �أمام علية القوم واملتنفذين.
3 .3حتقيق الر�ضى والتفاعل بالقرارات ال�صادرة ب�سبب امل�شاركة فيها.
4 .4زيادة روح االنتماء وال�شعور بالأهمية ب�سبب امل�شاركة واحرتام الر�أي.

�	-1أخرجه البخاري ،)1409( ،كتاب املغازي ،باب وفد بني متيم.
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املطلب اخلام�س :مبد�أ اجلدارة:

َج ُدر فالن بفعل كذا َج َدارة ،فهو َج ِدير به� :أي حري وحقيق وخليق وقمن(((.
جدير بكذا ولكذا �أي :خليق به وحقيق(((؛ و�أ�صلها جدر ،ويظهر �أنها تطلق على
ال�شيء �إذا ارتفع ونبا عن �أ�صله كما يقال للجدار جداراً الرتفاعه ونبوه عن الأر�ض،
وللجدري الرتفاع بثوره ونبوها عن اجللد ،قال الع�سكري( :و�أما قولهم جدير به
فمعناه �أن ذلك يرتفع من جهته ويظهر من قولك جدر اجلدار �إذا بنى وارتفع ومنه
�سمي احلائط جدارا)((( .فيكون معنى اجلدارة :االرتفاع واالرتقاء �إىل م�ستوى الأهلية
ملا ين�سب �إىل الإن�سان من �صفة �أو ي�سند �إليه من عمل(((.
وقد �أر�شد �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل �أن من واجب الرعاة �أن يختاروا على
ر�أ�س �أعمالهم ورعاياهم �أف�ضلهم و�أكرثهم جدارة؛ فعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما،
قال( :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :من ا�ستعمل رجال من ع�صابة و يف تلك
الع�صابة من هو �أر�ضى هلل منه فقد خان اهلل و خان ر�سوله و خان امل�ؤمنني))((( .وحذر
�صلى اهلل عليه و�سلم عن �إ�سناد الواليات واملهام والأعمال لغري �أهل اجلدارة ،و�سماه
ت�ضييع للأمانة؛ ف َع ْن� أَبِي ُه َر ْي َر َة ،ق َ
م ِل ٍ�س
َال( :بَ ْي َن َما ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم فيِ جَ ْ
ال�سا َعةُ؟ ،ف ََم َ�ضى َر ُ�س ُ
يُ َح ِّد ُث ا ْلق َْو َم َجا َء ُه �أَ ْع َراب ٌِّيَ ،فق َ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه
َالَ :م َتى َّ
َالَ ،وق َ
َالَ ،ف َك ِر َه َما ق َ
�ض ا ْلق َْو ِم�َ :س ِم َع َما ق َ
َو َ�س َّل َم يُ َح ِّد ُثَ ،فق َ
َال بَ ْع ُ�ض ُه ْم :بَلْ مَ ْ
ل
َال بَ ْع ُ
ال�سا َع ِة؟) ،ق َ
يَ ْ�س َم ْعَ ،ح َّتى �إِذَا ق ََ�ضى َح ِديثَ ُه ،ق َ
َالَ :ها �أَنَا يَا
ال�سا ِئلُ َع ِن َّ
َال�( :أَ ْي َن �أُ َرا ُه َّ
َالَ ( :ف�إِذَا ُ�ض ِّي َع ِت ْ أَ
َال :ك َْي َف �إ َِ�ضا َع ُت َها؟ ق َ
ال�سا َعةَ) ،ق َ
ول اللهَّ ِ  ،ق َ
َر ُ�س َ
َال�( :إِذَا
ال َمانَ ُة فَا ْن َت ِظرِ َّ
ال�سا َعةَ)((( .ويف احلديث �إ�شارات عديدة؛ �أهمها� :أن
ُو ِّ�س َد ْ أ
الَ ْم ُر �إِلىَ َغيرْ ِ �أَ ْه ِل ِه فَا ْن َت ِظرِ َّ
املهام والأعمال �إمنا هي �أمانات ،و�أن �إ�سناد املهام والأعمال ينبغي �أن ينظر فيه ويبحث
عن من هو �أهل لأدائه و�إجنازه ،و�أن �إ�سناد املهام والأعمال لغري �أهل اجلدارة �إمنا هو
 -1الألفاظ املختلفة يف املعاين امل�ؤتلفة ،حممد بن عبد امللك اجلياين� ،ص.247
 -2العني ،اخلليل بن �أحمد الفراهيدي ،ج� ،6ص 75؛ و التوقيف على مهمات التعاريف ،حممد عبد الر�ؤوف املناوي،
�ص.236
 -3معجم الفروق اللغوية ،الع�سكري� ،ص .297
 -4ل�سان العرب ،ابن منظور ،ج� ،4ص .120-119
�	-5أخرجه احلاكم ،)7023( ،كتاب الأحكام .وقال �صحيح الإ�سناد.
�	-6أخرحه البخاري ،)59( ،كتاب العلم ،باب ف�ضل العلم.
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�إ�ضاعة للأمانة .وهذا تنبيه �إىل احلر�ص على �إ�سناد الأمور املهمة والأعمال ذات البال
�إىل الأ�شخا�ص امل�ؤهلني :ذوي اجلدارة.
وقد دلت ال�سنة عملياً على �أن تن�صيبه وا�ستعماله �صلى اهلل عليه و�سلم الأمراء
والقادة �إمنا كان عن متحي�ص وتبني ال�صالحية والأهلية ،بل �إنه يكون عن معرفة
بامل�ستعمل و�أهليته لذلك العمل الذي كلفه به ،ومن ذلك احلديث عن عبد اهلل بن عمر
ر�ضي اهلل عنهما ،قال( :بعث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعثا ،و�أمر عليهم �أ�سامة بن
زيد ،فطعن بع�ض النا�س يف �إمارته ،فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إن تطعنوا يف
�إمارته فقد كنتم تطعنون يف �إمارة �أبيه من قبل ،وامي اهلل �إن كان خلليقا للإمارة و�إن
وكان ملن �أحب النا�س �إيل و�إن هذا ملن �أحب النا�س �إيل بعده)((( ،فدل على �أنه �صلى
اهلل عليه و�سلم �إمنا كان يختار وزراءه و�أمراءه وعماله لتوفر اجلدارة فيهم ،و�أن حمبته
اخلا�صة للبع�ض لي�ست هي ال�سبب يف توليته الإمارات والواليات والأعمال .وهذا
ي�ؤكده ن�صحه �صلى اهلل عليه و�سلم لأبي ذر -وهو من هو -حني �س�أله �أن ي�ستعمله؛
فعن �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه قال( :قلت :يا ر�سول اهلل �أال ت�ستعملني؟ ،قال :ف�ضرب بيده
على منكبي ،ثم قال( :يا �أبا ذر �إنك �ضعيف و�إنها �أمانة و�إنها يوم القيامة خزي وندامة
�إال من �أخذها بحقها و�أدى الذي عليه فيها)((( ،فهو �صلى اهلل عليه و�سلم مع ما يحفظ
لأبي ذر من الف�ضل ،وما ي�شهد له ب�صدق اللهجة ،ير�شده �إىل ما يراه فيه من نق�ص يف
اجلدارة لتويل ال�شئون العامة من الوالية والعمالة ،ويندبه �إىل االبتعاد عنها.
�إن اجلدارة لها معامل تو�ضح �إطارها و�شكلها العام ،ولي�س جمرد مبد�أ ف�ضفا�ض
يتخذ مطيه لركوب املنا�صب وتفوي�ضها ،وقد �أر�شد القر�آن الكرمي �إىل هذه املعامل؛ قال
تعاىل خمرباً عن يو�سف عليه ال�سالم :ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ
[يو�سف ،]٥٥ :وقال �سبحانه يحكي مقال ابنة العبد ال�صالح يف مدين :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔﭼ [الق�ص�ص ،]٢٦ :وهاتان الآيتان قد بينتا �أهم معامل اجلدارة
وهي :القوة :و هي القدرة الوافية لأداء العمل ،الأمانة :وهي ال�صفة الأخالقية التي
 -1متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)3524( ،كتاب املناقب ،باب مناقب زيد بن حارثة موىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم؛ وم�سلم،
( ،)2426كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،باب ف�ضائل زيد بن حارثة و�أ�سامة بن زيد ر�ضي اهلل عنهما.
�	-2أخرجه م�سلم ،)1825( ،كتاب الإمارة ،باب كراهة الإمارة بغري �ضرورة.

319

الدكتور حممد �أبوبكر عبد الرحمن(ال�سودان)

تبعث على �أمن الأذى ،وال�سالمة من التعدي على احلقوق؛ �ضد اخليانة((( ،احلفظ :وهو
القدرة على حماية الودائع من ال�ضياع ،ووقايتها من التبديد ،ويكون ذلك بالإح�صاء
والعد واحل�صر ،والعلم :وهو املعرفة الوا�سعة بكيفية �إجناز املهمة والعمل.
تتطلب �إدارة املال والأعمال توفر هذه املعامل كلها؛ فال تكفي القوة دون العلم،
وال الأمانة دون احلفظ .ولذلك ف�إن مبد�أ اجلدارة مبد�أ يف غاية الأهمية يف ممار�سة
�إدارة املال والأعمال ،و�إال حلق بها اخلراب وال�ضياع .ولهذا ف�إنه ينبغي على �أ�صحاب
الأموال و�أولياء الأعمال �أن يكلفوا ب�إدارتها �أهل اجلدارة الذين يت�سمون بهذه ال�صفات
العامة ،ثم تكون تفا�صيل كل منها على ح�سب متطلبات دوره يف الإدارة.
�إن اجلدارة مبد�أ هام يف �إدارة املال والأعمال وغريها من جماالت الإدارة ال�سيما
�إدارة امل�س�ؤوليات العامة ،لأنه يتعلق بها ح�سن �سيا�سة ال�ش�أن العام ،والذي ي�ؤثر على
قطاع عري�ض من النا�س.

املطلب ال�ساد�س :مبد�أ االمتثال والطاعة:

م�ضى لأَمره فقد �أَطا َعه،
وع إِ�ذا انقاد له ،ف�إِذا َ
مره �أَي :احتذاه((( .وطاع له يَ ُط ُ
ْام َتثَلَ �أَ َ
ف�إِذا وافقه فقد طاوعه((( .وعلى هذا ففي �إدارة املال والأعمال يكون االمتثال هو:
االلتزام والت�سليم للأحكام والقواعد والنظم وال�سيا�سات واخلطط املو�ضوعة وتطبيقها
دون �إخالل� ،أما الطاعة فهي :اال�ستجابة التامة للأوامر والتعليمات والتوجيهات.
ي�شري هذا املبد�أ �إذاً �إىل �ضرورة التوافق التام مع الأنظمة املتبعة يف الدول
وجماالت العمل وامل�ؤ�س�سات واملهن وغريها مما له عالقة ب�إدارة املال والأعمال،
واال�ستجابة التامة للأوامر والتعليمات والتوجيهات التي ت�صدر من قبل �أ�صحاب
ال�صالحية ما دامت يف �إطار املعروف�( ،إمنا الطاعة يف املعروف)((( ،وذلك درءاً
للف�شل واالنتكا�س ،وقد قال تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ
-1
-2
-3
-4

ل�سان العرب ،البن منظور ،ج� ،13ص .21
ل�سان العرب ،البن منظور ،ج� ،11ص .610
ل�سان العرب ،البن منظور ،ج� ،8ص .240
متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)6726( ،كتاب الأحكام ،باب ال�سمع والطاعة للإمام ما مل تكن مع�صية؛ وم�سلم،)1830( ،
كتاب الإمارة ،باب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�صية .عن علي ر�ضي اهلل عنه.
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وال�سنة النبوية ممتلئة بالو�صية باالمتثال والطاعة ،وفيها حتديد وتو�ضيح ملعاملها،
ومن ذلك:
�أو ًال :من جتب طاعته :وقد و�ضح النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ذلك فقالَ ( :م ْن
اع �أَ ِمريِي َفق َْد �أَ َطا َع ِني،
اع اللهَّ ََ ،و َم ْن َع َ�صانيِ َفق َْد َع َ�صى اللهَّ ََ ،و َم ْن �أَ َط َ
�أَ َطا َع ِني َفق َْد �أَ َط َ
َو َم ْن َع َ�صى �أَ ِمريِي َفق َْد َع َ�صانيِ )((( ،وقال �صلى اهلل عليه و�سلم( :ا�سمعوا و�أطيعوا و�إن
ا�ستعمل عليكم عبد حب�شي ك�أن ر�أ�سه زبيبة)(((؛ ويف احلديثني داللة على �أن الطاعة
واجبة على املر�ؤو�س للرئي�س يف �أي موقع كان ،فلي�ست الطاعة قا�صرة على الرئي�س
الأعلى ،و�إمنا ت�شمل كذلك املفو�ضني من قبله لرئا�سة مهمة �أو �إدارة ن�شاط �أو قيادة ق�سم
من اجلماعة ،ودل احلديث الثاين على �أن الطاعة تلزم ل�صاحب ال�صالحية بغ�ض النظر
عن مكانته االجتماعية� ،أو �صفته اجل�سمية� ،أو حالته املادية .ويف �إدارة املال والأعمال
جتب الطاعة للرئي�س والقادة الإداريني بح�سب الت�سل�سل الإداري ،وخطوط ال�سلطة،
وحدود ال�صالحيات.
ثاني ًا :ماهية امل�أمور به :ويف احلديث عن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنه( :عن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم قال( :ال�سمع والطاعة على املرء امل�سلم فيما �أحب وكره ،ما مل
ي�ؤمر مبع�صية ،ف�إذا �أمر مبع�صية فال �سمع وال طاعة)((( ،فقرر �أن جمال االمتثال والطاعة
ال تعلق له مبا يحب الإن�سان ويكره ،و�إمنا يتعلق بكون امل�أمور به معروفاً غري مع�صية،
ويف احلديث( :ال طاعة يف املع�صية� ،إمنا الطاعة يف املعروف)((( ،فنهى عن الطاعة
يف املع�صية وجعلها ح�صراً يف املعروف .ويف احلديث� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم وهو يخطب يف حجة الوداع قال( :لو ا�ستعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب اهلل
 -1متفق عليه� ،أخرجه البخاري )6718( ،كتاب الأحكام ،باب قول اهلل تعاىل (�أطيعوا اهلل و�أطيعوا الر�سول و�أويل الأمر
منكم)؛ وم�سلم ،)1835( ،كتاب الإمارة ،باب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�صية .عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
�	-2أخرجه البخاري ،)6723( ،كتاب الأحكام ،باب باب ال�سمع والطاعة للإمام ما مل تكن مع�صية.
 -3متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)6725( ،كتاب الأحكام ،باب ال�سمع والطاعة للإمام ما مل تكن مع�صية؛ وم�سلم،)1839( ،
كتاب الإمارة ،وباب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�صية.
 -4متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)6830( ،كتاب التمني ،باب ما جاء يف �إجازة خرب الواحد ال�صدوق يف الأذان وال�صالة
وال�صوم والفرائ�ض والأحكام؛ وم�سلم ،)1830( ،كتاب الإمارة ،باب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�صية .عن علي
ر�ضي اهلل عنه.
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فا�سمعوا له و�أطيعوا)((( .وبهذا ففي �إدارة املال والأعمال ف�إنه ال ينبغي االمتثال وال
الطاعة لنظم �أو تعليمات �أو �أوامر ت�ستلزم طاعتها مع�صية اخلالق عز وجل وخمالفة
املعروف.
ثالث ًا :مقدار امل�أمور به :وقد ظهر من ال�سنة �أنه يجب على القائد �أو امل�سئول �أو
الإداري �أ ّال يحمل من حتته امل�شقة والعنت فيما يلزمهم به وي�أمرهم ،بل يرفق بهم ،ف�إن
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم كما �أو�صى الرعية واملر�ؤو�سني بالطاعة �أو�صى الرعاة
والر�ؤ�ساء بالرفق ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم( :من �سمع �سمع اهلل به يوم القيامة ،ومن
�شاق �شق اهلل عليه يوم القيامة )((( .ودعا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال( :اللهم
من وىل من �أمر �أمتي �شيئا ف�شق عليهم فا�شقق عليه ،ومن وىل من �أمر �أمتي �شيئا فرفق
بهم فارفق به)((( .فعلى القائمني على �إدارة املال والأعمال �أال ي�شتطوا يف �أوامرهم
وتعليماتهم فينفروا النا�س ،ويثقلوا عليهم ،فيت�سبب ذلك يف تثاقلهم وب�ؤ�سهم ،و�إحلاق
ال�ضرر بهم ،بل يجب عليهم �أن يعينوهم ،ويرفقوا بهم ،ويح�سنوا �إليهم.
رابع ًا :ما يحتاج �إليه حتقيق مبد�أ االمتثال والطاعة :وهو ال�صرب .ويف الآية:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ

[الأنفال .]٤٦ :ومن ال�صرب املطلوب :ال�صرب على منع احلقوق �أو عدم ا�ستيفائها؛ ويف
احلديث� :س�أل �سلمة بن يزيد اجلعفي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؛ فقال :يا نبي اهلل
�أر�أيت �إن قامت علينا �أمراء ي�س�ألونا حقهم ومينعونا حقنا فما ت�أمرنا؟ ،ف�أعر�ض عنه ،ثم
�س�أله ف�أعر�ض عنه ،ثم �س�أله يف الثانية �أو يف الثالثة ،فجذبه الأ�شعث بن قي�س وقال:
(ا�سمعوا و�أطيعوا ف�إمنا عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم)((( ،والقائل هو ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم كما �صرحت روايات �أخرى؛ ويف احلديث� :أن االمتثال
والطاعة يف �أداء املعروف امل�أمور به من القادة منف�صل عن �أدائهم للنا�س حقوقهم ،وال
يعني ذلك �أ ّال ي�س�ألوها ويطالبوا بها ،لكن يعني �أن عدم ا�ستيفاء احلق ال يبيح التفريط
يف �أداء الواجب ،وهذا ي�ستلزم ال�صرب .ومن ذلك ال�صرب على ما يرى من الأثرة

�	-1أخرجه م�سلم ،)1838( ،كتاب الإمارة ،باب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�صية .عن �أم احل�صني.
�	-2أخرجه البخاري ،)6733( ،كتاب الأحكام ،باب من �شاق �شق اهلل عليه..
�	-3أخرجه م�سلم ،)1828( ،كتاب الإمارة ،باب ف�ضيلة الإمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية والنهي عن
�إدخال امل�شقة عليهم.
�	-4أخرجه م�سلم ،)1846( ،كتاب ،باب يف طاعة الأمراء و�إن منعوا احلقوق .عن وائل احل�ضرمي.
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والأمور املنكرة من قبل القيادات العليا ،ويف احلديث عن ابن م�سعود( :عن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم قال�( :ستكون �أثرة و�أمور تنكرونها) .قالوا :يا ر�سول اهلل فما
ت�أمرنا؟ ،قال( :ت�ؤدون احلق الذي عليكم وت�س�ألون اهلل الذي لكم)((( .ومن ذلك ال�صرب
على ا�ستعمال (تن�صيب) الأدنى منزلة ومكانة الوالية والرئا�سة ،كما يف احلديث: :
(ا�سمعوا و�أطيعوا و�إن ا�ستعمل عليكم عبد حب�شي ك�أن ر�أ�سه زبيبة)((( .وال�صرب على
املكاره ،ويف احلديث( :ال�سمع والطاعة على املرء امل�سلم فيما �أحب وكره ،ما مل ي�ؤمر
مبع�صية ،ف�إذا �أمر مبع�صية فال �سمع وال طاعة)(((.
لقد قررت ال�سنة النبوية مبد�أ االمتثال والطاعة ،ما دامت يف املعروف ،ول�صاحب
ال�صالحية من القادة والر�ؤ�ساء ،و�إدارة املال والأعمال تتطلب حتقيق هذا املبد�أ ل�ضمان
ح�سن �سري الأعمال وتدبري الأموال وفق اخلطط والأنظمة الإدارية ،و�إتباع الأوامر
والتعليمات التي ت�صدر من قادة العمل يف امل�ؤ�س�سات املالية وامل�شروعات االقت�صادية
لتحقق ات�ساق الأن�شطة واجلهود ،ولتاليف التنازع املف�ضي �إىل الف�شل والتخبط
والنكو�ص ،ولت�صب جميع اجلهود والأن�شطة يف حتقيق الأهداف املرجوة ،وبذلك
تتحقق الفاعلية التنظيمية.
�إن مبد�أ االمتثال والطاعة يف �إدارة املال والأعمال امل�ستخل�ص من ال�سنة النبوية
يتميز بانفكاكه عن الر�ضى وال�سخط ،وا�ستيفاء احلقوق ،وارتباطه بالإميان وال�صرب،
كما يتميز ب�أنه ال يوجه املر�ؤو�سني فقط ،بل يوجه الر�ؤ�ساء والقادة كذلك �إىل الرفق
والتي�سري ،ويزجرهم عن امل�شاقة وحب�س احلقوق.

املطلب ال�سابع :مبد�أ الأ�سوة احل�سنة:
�إن مبد�أ الأ�سوة احل�سنة مبد�أ جليل يف ال�سنة ،فالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم كان
�أ�سوة بكل ما حتمل هذه الكلمة من معان و�أبعاد� ،أ�سوة جلميع اخللق ،فقد حاز الريادة
والبداءة يف كل خلق وفعل حممود؛ قال �سبحانه :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
 -1متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)3408( ،كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف الإ�سالم ؛ وم�سلم ،)1843( ،كتاب الإمارة،
باب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء الأول فالأول.
�	-2أخرجه البخاري ،)6723( ،كتاب الأحكام ،باب باب ال�سمع والطاعة للإمام ما مل تكن مع�صية.
 -3متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)6725( ،كتاب الأحكام ،باب ال�سمع والطاعة للإمام ما مل تكن مع�صية؛ وم�سلم،)1839( ،
كتاب الإمارة ،وباب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�صية.
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ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ [الأحزاب .]٢١ :ومن �أهم معامل
الأ�سوة احل�سنة امل�ستنبطة من ال�سنة :املثالية ،ال�صرب ،والربوز.
�أما املثالية ف�إن القدوة ال بد �أن يكون مثا ًال يف االلتزام باملبادئ والنظم والإجراءات
والت�صرفات الإيجابية ،والنبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان مثا ًال يف الإميان والتقوى
وخ�شية اهلل والعبادة وكل �شيء؛ قال �صلى اهلل عليه و�سلم�( :أما واهلل �إين لأتقاكم هلل
و�أخ�شاكم له)((( .وقال للثالثة الذين ك�أنهم تقالوا عبادته�( :أما واهلل �أين لأخ�شاكم هلل
و�أتقاكم له ،لكني �أ�صوم و�أفطر ،و�أ�صلي و�أرقد ،و�أتزوج الن�ساء ،فمن رغب عن
�سنتي فلي�س مني)(((.
و�أما ال�صرب ف�إن الأ�سوة احل�سنة تتطلب ال�صرب على االلتزام ،فمتى ما مل يكن
االلتزام ثابتاً م�ستقراً دائماً مل يكن القائد �أ�سوة ح�سنة ،وال ينظر �إليه قط كذلك ،فتفقد
اجلماعة ت�أثري الإلهام القيادي ،وتفتقد للقدوة ال�صاحلة التي ي�سرت�شد النا�س ب�سلوكها
وت�صرفاتها.
و�أما الربوز فتكمن �أهميته يف �أن ال�شخ�ص امللتزم اخلفي ال يكون �أ�سوة لأن النا�س
ال يرونه ،وال يح�سون به ،والأ�سوة تتطلب الظهور لالقتداء ،لأن هذا هو دور الأ�سوة
احل�سنة ،والقدوة ال�صاحلة .و(عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال :خرج ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم من املدينة �إىل مكة ،ف�صام حتى بلغ ع�سفان ،ثم دعا مباء فرفعه
�إىل يديه لرييه النا�س ف�أفطر حتى قدم مكة وذلك يف رم�ضان .فكان ابن عبا�س يقول:
قد �صام ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�أفطر ،فمن �شاء �صام ومن �شاء �أفطر)(((.
�إن الذي يتبو�أ مكانة القيادة من الإداريني هو يف مقام الت�أ�سي �أياً كان توجهه
وفعله ،ر�ضي �أم �أبى ،لذلك فال بد �أن يحذر من �أن يخالف فعله قوله؛ في�ضع الأنظمة
وال يلتزمها ،وي�أمر وينهى وال ي�أتي الذي ي�أمر به وال ينتهي عما نهى عنه ،فك�أمنا يقول
للنا�س� :إمنا �آمركم مبا ال تطيقون� ،أو �إن ما �آمركم به �شر ،ومثل هذا لن ي�ستطيع القيادة �إ ّال
من خالل القهر والتنكيل ،لأنه لن يجد تعاطفاً واقتناعاً مبا ي�صدر من �أوامر وتعليمات.
�	-1أخرجه م�سلم ،)1108( ،كتاب ال�صيام ،باب بيان �أن القبلة يف ال�صوم لي�ست حمرمة على من مل حترك �شهوته.
� -2سبق تخريجه.
�	-3أخرجه البخاري ،)1846( ،كتاب ال�صوم ،باب من �أفطر يف ال�سفر لرياه النا�س.
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وقد ذم اهلل هذا الفعل لقبحه؛ فقال تعاىل :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮﭼ [البقرة .]٤٤ :و�أخرب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن

م�آل مثله؛ فعن �أ�سامة بن زيد قال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يَق ُ
ُول( :يُ َجا ُء
ور الحْ ِ َم ُار
ور ك ََما يَ ُد ُ
ِالر ُج ِل يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة ف َُي ْلقَى فيِ ال َّنارِ َ ،ف َت ْن َد ِل ُق �أَ ْق َتابُ ُه فيِ ال َّنارِ فَيَ ُد ُ
ب َّ
ب َِر َحا ُه ،فَيَ ْج َت ِم ُع �أَ ْهلُ ال َّنارِ َع َل ْي ِه ،فَيَقُولُونَ � :أَ ْي ُفلاَ نُ َما �شَ ْ�أنُ َك َ �ألَ ْي َ�س ُك ْن َت ْتَ�أ ُم ُرنَا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف
َالُ :ك ْن ُت �آ ُم ُرك ُْم ِبالمْ َ ْع ُر ِ
َوت َ ْن َهى َع ِن المْ ُ ْن َكرِ  ،ق َ
وف َو اَل �آ ِتي ِهَ ،و�أَ ْن َهاك ُْم َع ِن المْ ُ ْن َكرِ َ ،و�آ ِتي ِه)(((.
الأ�سوة احل�سنة مبد�أ هام يف �إدارة املال والأعمال ،لأنها جتعل من الإدارة قيادة
ملهمة وم�ؤثرة يف ال�سلوك والت�صرفات ،ويف الت�صورات والقناعات التي حتركها
وتف�سرها ،و�إدارة املال والأعمال �أ�شد ما تكون حوجة لذلك لأنها عر�ضة لالبتالءات
املتعلقة بحل الك�سب وحرمته وال�شبهات ال�سيما يف هذا الزمان ،وتكون مثالية القادة
ع�صمة للم�ؤ�س�سات وامل�شروعات من الك�سب احلرام والدوران حوله� .أما ولوغ القادة
يف �أوحال الك�سب امل�شبوه ف�إنه م�ؤذن بالف�ساد املايل والإداري يف جميع م�ستويات
التنظيم الإداري.
مبادئ �أخرى:
ال تقت�صر مبادئ ممار�سة �إدارة املال والأعمال امل�ستوحاة من ال�سنة النبوية على
هذه املذكورة ،ف�إن ال�سنة بحر من احلكمة زاخر باللآلئ والدرر ،ملئ بالفهوم والعرب.
وميكن الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل :مبد�أ الف�صل واحلكم :والذي يعني اتخاذ القرارات
بكافة �صورها :التخطيطية والتنظيمية والرقابية والقيادية ويتطلب هذا املبد�أ :املبادرة،
العلم ،العدل ،العزم ،واحل�سم .ومن ذلك �أي�ضاً :مبد�أ الرتبية والتزكية ،وال�سنة زاخرة
بالأخبار والتوجيهات يف هذا ال�ش�أن .وهناك غريها ملن تتبع وتتدبر.
�إن مبادئ املمار�سة هي اجلانب الظاهر من مبادئ �إدارة املال والأعمال ،لكنها
تقوم على املبادئ الأخالقية والإميانية وت�ستند �إليها .وحتقق مبادئ ممار�سة �إدارة املال
والأعمال امل�ستوحاة من ال�سنة النبوية ال�شريفة اال�ستقامة والهدى والفالح� ،إذ تتوافق
مع �سنن الغيب وال�شهادة ،و�أحكام ال�شرعة ،وبذلك تكون ممار�سة العمل الإداري
 -1متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،)3094( ،كتاب بدء اخللق ،باب �صفة النار و�أنها خملوقة؛ وم�سلم ،)2989( ،كتاب الزهد
والرقائق ،باب عقوبة من ي�أمر باملعروف وال يفعله.
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على هدى ،وا�ستقامة ،ويح�صل للمال والأعمال الربكة والنماء ،ويتحقق من الأفراد
االجتهاد ،ويتحقق يف البيئة التنظيمية اال�ستقرار والطم�أنينة والراحة .فيح�صل اخلري
للأفراد واملجتمعات.

اخلامتـة
تتناول خامتة البحث نتائج البحث وتو�صياته.
النتائج:
تو�صل الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
1 .1مفهوم مبادئ �إدارة املال والأعمال يف ال�سنة النبوية؛ هو :القواعد الأ�سا�سية التي
ت�ضمنتها ال�سنة النبوية والتي ت�شكل املنطلقات التي تقوم عليها وظيفة تدبري املال
وت�صريف �شئون منظمات الأعمال.
2 .2ا�شتمال ال�سنة النبوية على الكثري من املبادئ التي ميكن ا�ستخال�صها وتطبيقها
لرت�شيد �إدارة املال والأعمال ،وحتقيق الفاعلية والكفاءة يف املنظمات الإدارية؛
وا�ستخل�صت الدرا�سة منها ثالثة �أ�صناف :الأخالقية؛ مثل :ال�صدق والأمانة
وال�سماحة والعدل ،والإميانية؛ مثل :الت�صديق بالأخبار والوعد والوعيد وال�سنن
الغيبية ،وامل�س�ؤولية املتحققة ،وبركة املال و�إخالفه و�إتالفه ،ومبادئ املمار�سة؛
مثل :اال�ستعمال والإتقان واملراقبة واملحا�سبة و ال�شورى و اجلدارة واالمتثال
والطاعة وغريها.
�3 .3أهمية تكامل املبادئ -ب�أ�صنافها الثالثة -وارتباطها لتحقيق الفالح يف �إدارة املال
والأعمال ،والفوز باحلياة الطيبة يف الدنيا ،والنعيم املقيم يف الآخرة.
�4 .4أهلية ال�سنة النبوية لتكون م�صدراً فكرياً وت�شريعياً مميزاً بل ومتفوقاً يف جمال
�إدارة املال والأعمال.
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التو�صيات:
من خالل النتائج التي مت التو�صل �إليها ،ميكن التو�صية بالآتي:
1 .1اال�ستفادة من ال�سنة النبوية يف كافة جماالت العمل الإداري بحثاً ت�أ�صيلياً وتطبيقاً
عملياً.
2 .2ت�أليف كتب �إر�شادية تعني على تطبيق مبادئ �إدارة املال والأعمال يف ال�سنة النبوية
يف م�ؤ�س�سات املال والأعمال ب�شكلها املعا�صر.
3 .3العمل على �إ�شاعة روح االهتمام بالبحث والدرا�سة الت�أ�صيلية يف جمال �إدارة
املال والأعمال وت�شجيعه ،وذلك من خالل:
•ت�أ�سي�س مراكز بحثية عاملية متخ�ص�صة يف هذا املجال ي�ستقطب لها باحثني �أكفاء
يجمعون بني االهتمام بالبحث الإداري واجلانب الت�أ�صيلي.
•�إن�شاء جوائز عاملية متنح للكتاب والباحثني ب�شكل دوري ،وعلى م�ستوى احتفايل
عاملي.
•تطوير منظومة لن�شر الفكر الإداري الإ�سالمي من خالل �إ�صدار الكتب واملجالت
العلمية املحكمة والعامة املتخ�ص�صة والن�شرات الدورية وامل�سابقات العلمية
وغريها.
•�إقامة م�ؤمتر دويل دوري متخ�ص�ص يف جمال الفكر الإداري الإ�سالمي.
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املراجع

�أو ًال :القر�آن الكرمي.
ثاني ًا :املراجع العربية:
1 .1الإدارة الإ�سالمية :درا�سة مقارنة بني النظم الإ�سالمية والو�ضعية احلديثة .فوزي
كمال �أدهم .بريوت :دار النفائ�س1431 .هـ2001/م.
�2 .2إدارة اجلودة ال�شاملة يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية بالتطبيق على قناة اجلزيرة
الف�ضائية .في�صل بن جا�سم بن حممد الأحمد �آل ثاين .الريا�ض :دار وجوه للن�شر
والتوزيع2011 .م.
�3 .3إدارة املوارد الب�شرية� .أحمد �إبراهيم �أبو �سن .ط .4اخلرطوم� :شركة مطابع
ال�سودان للعملة املحدودة2012 .م.
4 .4الإدارة يف الإ�سالم� .أحمد �إبراهيم �أبو �سن .ط .6الريا�ض :دار اخلريجي.
1996م.
5 .5الإدارة :الأ�صول والأ�س�س العلمية� .سيد الهواري .القاهرة :مكتبة عني �شم�س.
دت.
6 .6الإدارة :درا�سة حتليلية للوظائف والقرارات الإدارية .مدين عبد القادر عالقي.
ط .9جدة :مكتبة دار جدة2000 .م
�7 .7أ�سا�سيات الإدارة احلديثة� .أحمد عبد القادر ال�صباب و�آخرون .ط .3جدة:
خوارزم العاملية.2010 .
8 .8الألفاظ املختلفة يف املعاين امل�ؤتلفة� .أبو عبد اهلل حممد بن عبد امللك بن مالك
اجلياين .بريوت :دار اجليل1411 .هـ.
9 .9التعريفات .علي بن حممد بن علي اجلرجاين .بريوت :دار الكتاب العربي.
1405هـ.
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1010الثقافة الإ�سالمية� :أخالق املهنة �أ�صالة �إ�سالمية ور�ؤية ع�صرية� .سعيد بن نا�صر
الغامدي ،وعلي بن عمر بادحدح .ط .3جدة :دار حافظ للن�شر والتوزيع.
2012م.
1111اجلامع لأحكام القر�آن .القرطبي .بريوت :دار الفكر .دت.
�1212سنن ابن ماجة� .أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني .بريوت :دار الفكر .دت.
�1313سنن الرتمذي .حممد بن عي�سى �أبو عي�سى الرتمذي ال�سلمي .بريوت :دار �إحياء
الرتاث العربي .دت.
1414ال�سنن الكربى� .أبوبكر �أحمد بن احل�سني بن علي البيهقي .حيدر �أباد :جمل�س
دائرة املعارف النظامية1344 .هـ.
�1515شم�س العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم .ن�شوان احلمريي .بريوت :دار
الفكر املعا�صر1999 .م1420/هـ.
�1616صحيح ابن حبان� .أبو حامت حممد بن حبان بن �أحمد التميمي الب�ستي .بريوت:
م�ؤ�س�سة الر�سالة .ط1414 .2هـ1993/م.
�1717صحيح البخاري (اجلامع ال�صحيح املخت�صر) .حممد بن �إ�سماعيل البخاري.
بريوت :دار ابن كثري  .ط1407 .3هـ1987 /م.
�1818صحيح م�سلم .م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني الق�شريي الني�سابوري .بريوت :دار
�إحياء الرتاث العربي .دت.
1919القامو�س املحيط .حممد بن يعقوب الفريوز�آبادي .دم :دن .دت.
2020ل�سان العرب .حممد بن مكرم ابن منظور الأفريقي .القاهرة :دار املعارف .دت.
2121مبادئ �إدارة الأعمال :الأ�سا�سيات واالجتاهات احلديثة� .أحمد عبد الرحمن
ال�شميمري و�آخرون .ط .6الريا�ض :العبيكان للن�شر2009 .م.
2222امل�ستدرك على ال�صحيحني .حممد بن عبد اهلل �أبو عبد اهلل احلاكم الني�سابوري.
بريوت :دار الكتب العلمية1411 .هـ1990/م.
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2323م�سند �أبي يعلى� .أحمد بن علي بن املثنى �أبو يعلى املو�صلي التميمي .دم�شق :دار
امل�أمون للرتاث1404 .هـ1984/م.
2424م�سند �أحمد بن حنبل� .أبو عبد اهلل �أحمد بن حنبل ال�شيباين .القاهرة :م�ؤ�س�سة
قرطبة .دت.
2525م�صنف عبد الرزاق� .أبوبكر عبد الرزاق بن همام ال�صنعاين .بريوت :املكتب
الإ�سالمي .ط.1403 .2
2626املعجم الأو�سط� .أبو القا�سم �سليمان بن �أحمد الطرباين .القاهرة :دار احلرمني،
1415هـ.
2727معجم الفروق اللغوية .الع�سكري .دم :دن .دت.
2828معجم اللغة العربية املعا�صرة� .أحمد خمتار عبد احلميد عمر .القاهرة :عامل
الكتب1429 .هـ2008/م.
2929املعجم الو�سيط� .أبراهيم م�صطفى و�آخرون .القاهرة :جممع اللغة العربية .دت.
3030معجم لغة الفقهاء ،حممد روا�س قلعه جي .بريوت :دار النفائ�س .ط1988 .2م.
3131النهاية يف غريب احلديث والأثر .جمد الدين �أبو ال�سعادات املبارك بن حممد
اجلزري ابن الأثري .بريوت :املكتبة العلمية .دت.
ثالث ًا :املراجع الأجنبية:
Business Principles and Management. Everard, Kenneth E.; Shilt, Bernard
A.. 7th ed. South-western. np. nd

1.

Introduction to Business. Lerner and Baker. McGraw-hill. New York.1976.

2.

Management Theory and Practice. Ernest Dale. McGraw-hill. New
York.1978.

3.

رابع ًا :املواقع الإلكرتونية:
موقع قامو�س املعاين.)www.almaany.com( .
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الأ�س�س الأخالقية لإدارة �أجور العمال يف ال�سنة النبوية و�أثرها يف �سوق العمل

املقدمة:

ِ
املبعوث رحمة للعاملني،
حمم ٍد
احلمد هلل ِّ
نبينا َّ
رب العاملني وال�صالة وال�سالم على ِّ
وعلى �آله و�صحبه ومن اتبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين �أ َّما بعد:
فمن املعلوم �أن ق�ضية �أجور العمال ق�ضية حمورية يف العالقة بني العامل
امل�شاحة والأخذ والرد،
ورب العمل(امل�ست�أجر) ،وهي دائما مبني ٌة على
(الأجري)ِّ ،
َّ
ُّ
أهم �أ�سباب
وكثريا ما يدخلها الظلم
والغ�ش وعدم التنا�صح ،ف�أ�ضحت هذه الق�ضية � َّ
ف�ساد العالقة بني الطرفني ،لذلك َ�س َع ْت النظم الو�ضعية لو�ضع �أ�س�س لتنظيم و�إدارة
�أجور العمال ،مبا يكفل ا�ستمرارية العالقة بينهما ،ولكن هذه النظم �أثبتت ف�شلها؛ لأنها
مل تُبنْ َ على �أ�سا�س �صحيح ،فوقع اال�ضطراب يف �سوق العمل (الإ�ضرابات -اخل�صم
من الأجور -احلرمان من املكاف�آت).
من هذا املنطلق جاء هذا البحث لي�سلط ال�ضوء على الأ�س�س املتينة التي جاءت
حق الطرفني ،وي�ضمن ا�ستقرار
بها ال�سنة النبوية لتنظيم �أجور العمال و�إدارتها ،مبا يكفل َّ
�سوق العمل وتنميته� ،أبينِّ ُ من خالله القيم الأخالقية التي جاءت بها ال�سنة النبوية يف
�إدارة �أجور العمال ،ليكون ذلك �أمنوذجا تطبيقيا فعا ًال لإ�صالح هذا امليدان ،بد ًال عن
تلك الأنظمة الو�ضعية التي عانى النا�س منها الويالت ،فارت�أيت �أن يكون هذا البحث
حتت عنوان":الأ�س�س الأخالقية لإدارة �أجور العمال يف ال�سنة النبوية ،و�أثرها يف
�سوق العمل "
 الدرا�سات ال�سابقة:بعد البحث والتنقيب مل �أعرث على درا�سة متخ�ص�صة عن الأ�س�س الأخالقية
وقفت عليه درا�سات عامة ذات طابع
لإدارة �أجور العمال يف ال�سنة النبوية ،وغاية ما ُ
فقهي �أو اقت�صادي ،تناولت قواعد تنظيم الأجور� ،أهمها:
� -1سيا�سة الأجور والأرباح والفوائد يف الفقه الإ�سالمي ،الدكتور :حممد �سعيد
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خ�ص�ص الف�صل الأول منه للحديث عن الأجور يف الفقه
حممد الرمالوىَّ .
الإ�سالمي� ،أنواعها وكيفية حتديدها ،وكيفية ربطها مب�ؤ�شرات ال�سوق ،وهي
درا�سة فقهية حم�ضةَ ،عن َِي فيها ب�سرد مذاهب الفقهاء يف هذه امل�سائل ،ومل
ب�صددِ هِ من ال�سيا�سة الأخالقية للأجور يف ال�سنة النبوية �إال
يتعر�ض �إىل ما نحن َ
نادرا.
 -2الأجور و�آثارها االقت�صادية يف الفقه الإ�سالمي – درا�سة مقارنة ،-حممد عبد
اهلل النفي�سة ،وهي ر�سالة ماج�ستري يف االقت�صاد الإ�سالمي ،وهو ك�سابقه درا�سة
فقهية ،مع الرتكيز على التطبيقات االقت�صادية املعا�صرة ،واملقارنة بني االقت�صاد
الإ�سالمي واالقت�صاد الو�ضعي ،وقد ا�ستفدت منه يف بع�ض اجلوانب.
و�أما اجلديد الذي يقدمه هذا البحث ،فهو ا�ستخراج الأ�س�س الأخالقية التي
ورب العمل،
جاءت بها ال�سنة النبوية ،لإدارة �أجور العمال ،مبا ي�ضمن اخلري للعامل ِّ
فبعيداً على الفروع الفقهية والنظريات االقت�صادية ،ي�س ِّلط هذا البحث ال�ضوء
على الإ�صالحات النبوية يف ق�ضية ت�سيري �أجور العمال ،لتكون مناراً للإ�صالحات
االقت�صادية املعا�صرة يف هذا الباب.
 خطة البحث:لقد ر�سمت لتو�ضيح معامل هذا البحث خطة علمية هذا ملخ�صها:
املقدمة :تكلمت فيها عن �أهمية ق�ضية �أجور العمال يف االقت�صاد الإ�سالمي،
وحاجتها �إىل قواعد تنظم ت�سيريها.
التمهيد� :شرحت فيه املفاهيم العامة ملفردات عنوان البحث.
ثم و َّزعت الأ�س�س الأخالقية امل�ستنبطة من ال�سنة يف �إدارة الأجور على �شكل
مباحث ،ي�شتمل كلُّ مبحث ت�أ�صيل ذلك الأ�سا�س يف مطلب ،ثم �أبني �أثره يف �إ�صالح
�سوق العمل يف مطلب �آخر .فكانت املباحث كما يلي:
املبحث الأول:

العمال �أو املماطلة يف �أدائها يف ال�سنة
حترمي �أكل �أجور َّ
و�آثاره.
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املبحث الثاين:

ا�ستحباب الزيادة على الأجر املعلوم واملكافئات الأخرى يف
ال�سنة النبوية و�آثاره.

املبحث الثالث :ا�ستحباب الإنفاق على الأجري َّ
بالطعام والك�سوة يف ال�س َّنة
النبوية ،و�آثاره.
تطييب املكا�سب والأجور يف ال�سنة النبوية،
املبحث الرابع :وجوب
ِّ
و�آثاره.
تف�ضلِ الأجري بعملٍ �أكرث ممِ َّا ُا ُّت ِف َق عليه يف مقابل
املبحث اخلام�س :ا�ستحباب ُّ
الأجرة ،و�آثاره.
املبحث ال�ساد�س :حترمي �أخذ العمال الهدايا من النا�س فوق الراتب يف ال�سنة
النبوية ،و�آثاره.
أهم التو�صيات املنبثقة عنه.
اخلامتة :ذكرت فيها نتائج البحث ،و� َّ

متهيد:

قبل اخلو�ض يف هذا املو�ضوع ،يح�سن بنا �أن ن�ضع مفاهيم �أ�سا�سية لأهم
نحد َد بدقَّة املعاين املطلوبة ،والإطار العام للأفكار
مفردات عنوان البحث ،حتى ِّ
املطروحة.
(((
� -1أُ ُ�س ُ�س :جمع �أُ ٍّ�س ،وهو � ُ
أ�صل البناء ،و ُمبتد�أ ُّ
كل �شيءٍ ي�س َّمى �أُ ٌّ�س.
�ِ -2إ َدا َرةُ� :أ�صلها من الدور ،ولي�س يف املعاجم القدمية تعريف للإدارة مبعناها
املعا�صر ،وقد جاء تعريفها يف املعاجم احلديثة كاملعجم الو�سيط فقيل�(" :أَ َدا َر)
حول ال�شي َء دار ،وعن الأمر طلب منه �أن يرتكه ،وفالنا على الأمر طلب منه �أن
مد َّوراً ،والعمامة حول ر�أ�سه لَ َّف َها ،والتجارة
يفعله ،وال�شيء جعله يدور وجعله َ
(((
تعاطاها وتداولها من دون ت�أجيل ،والر�أي والأمر �أحاط بهما".
 -1ل�سان العرب ،ابن منظور.78 /1 :
 -2املعجم الو�سيط ،جمموعة من امل�ؤلفني.302 /1 :
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ويف تكملة املعاجم العربية�" :أَ َدار ال�سيا�سة :دبّر �أمور الرعية و�سا�سها".

(((

تتكون من
و�أما عن تعريفها اال�صطالحي عند علماء الإدارة فيقولون" :الإدارة َّ
(((
جميع العمليات التي ت�ستهدف تنفيذ ال�سيا�سة العامة".
�أو هي :تنفيذ الأعمال بوا�سطة الآخرين عن طريق تخطيط ،وتنظيم ،وتوجيه،
(((
ورقابة جمهودهم.
� -3أُ ُجو ُر :جمع �أَ ْج ٍر ،وهو ما يعطى يف مقابل العمل من جزاء �أو ثواب ،جاء يف
ل�سان العرب" :الأَ ْج ُر اجلزاء على العمل ،واجلمع �أجو ٌر ،والإجا َر ُة من �أَ َج َر
(((
عمل".
أعطيت من � ٍ
يَ�أْ ُج ُر ،وهو ما � َ
أجر يف ٍ
العمال :جمع عامل ،وهو الذي يقوم بالعمل يف مقابل الأجر ،فهو مبعنى الأجري،
-4
َّ
و�أما العامل يف ا�صطالح الفقهاء" :فهو من ي�ستحق �أجراً �أو ن�صيباً من الربح �أو
عمل يقوم به...ويف الزكاة مبعنى :متويل جمع ال�صدقات من
الغ َّلة ،مقابل ٍ
الأموال الظاهرة ،ويف الأحكام ال�سلطانية مبعنى الوايل �أو حاكم الإقليم ونحو
(((
ذلك".
� -5سوق العمل :هو الن�شاط االقت�صادي الذي يتعلق بعرو�ض العمل والطلب عليها.
ونخل�ص من هذا �أن �أ�س�س �إدارة �أجور العمال( :هي جمموعة من الأ�صول
والقواعد التي ت�ستهدف تنظيم وتوجيه الأجر الذي يتقا�ضاه العامل يف مقابل
ورب العمل).
عمله ،مبا يحق ُِّق م�صلحة العامل ِّ

العمال �أو املماطلة يف �أدائها يف ال�سنة
املبحث الأول :حترمي �أكل �أجور َّ
النبوية و�آثاره.
املطلب الأول :زجر النبي  عن �أكل �أجور العمال �أو التماطل يف �أدائها.
 -1تكملة املعاجم العربية� ،آن دوزي.434 /4 :
 -2مبادئ علم الإدارة العامة� ،سليمان حممد الطماوي� :ص .21
�	-3إدارة املال العام يف ال�سنة النبوية ،هيام العكايلة� :ص .12
 -4ل�سان العرب ،ابن منظور.10 /4 :
 -5معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء ،د .نزيه حماد� :ص .308

336

الأ�س�س الأخالقية لإدارة �أجور العمال يف ال�سنة النبوية و�أثرها يف �سوق العمل

وجوب �إعطاء
العمال التي َّقررتها ال�سنة النبوية،
ُ
من �أعظم �أُ ُ�س ِ�س �إدارة �أجور َّ
العامل �أجرته كاملة غري منقو�صة ،وحترمي �أكل �أجور العمال �أو جحدها �أو انتقا�صها،
رب العمل
�أو املماطلة يف �أدائها؛ فالإ�سالم ينظر لأجرة العامل على �أنها �أمان ٌة عند ِّ
يجب �أن ت�ؤ َّدى يف وقتها ،يقول اهلل �سبحانه :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ
و�شرعي للعامل ،ومن �أجلها
حق طبيعي
[الن�ساء]٥٨ :؛ ولأن الأجرة يف نظر ال�شريعة ٌّ
ٌّ
احلق �أو انتقا�صه ،اعتدا ٌء �صريح ،وخيان ٌة وا�ضحة
جت�شَّ م عناء العمل ،ف َِح ْر َمانُ ُه من هذا ِّ
(((
للعقد املربم بني الطرفني.
ومبادئ �شريعة الإ�سالم ،ت�أبى هذا العمل امل�شني ،الذي هو من الف�ساد يف الأر�ض
الذي تنكره العقول ال�سليمة والفطر القومية ،لذلك جاء يف ال�سنة النبوية الزجر
العظيم ،والتخويف ال�شديد من �أكل �أجور العمال �أو جحدها ،فعن �أبي هريرة ر�ضي
اهلل عنه :عن النبي  قالَ " :قا َل اللهَّ ُ َت َعال :ثَ َالثَ ٌة �أَنَا َخ ْ�ص ُم ُه ْم يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِةَ :ر ُج ٌل �أَ ْع َطى
ا�س َت ْو َفى ِم ْن ُه َولمَ ْ ُي ْع ِط
بِي ث َُّم غ ََد َرَ ،و َر ُج ٌل بَ َ
ا�س َت�أْ َج َر �أَ ِج ًريا َف ْ
اع ُح ًّرا َف�أَكَلَ ث ََم َن ُهَ ،و َر ُج ٌل ْ
(((
�أَ ْج َر ُه ".
ففي هذا احلديث القد�سي تهدي ٌد �شديد ملن مل يعط �أجرة العامل كاملة ،ب�أن يكون
عز وجلَّ  -خ�صمه يوم القيامة ،ومن كان �أمره كذلك فهو مهزو ٌم مقهو ٌر ال
اهلل َّ -
أجريا ح َّق ُه فقد َظ َل َم ُه حني ا�ستخدمه وا�ستحلَّ َع َر َق ُه
حمالة ،يقول ابن َّبطال" :ومن منع � ً
بغري �أجرٍ  ،وخالف �سرية اهلل يف عباده؛ لأنَّ ُه ا�ستعم َل ُه ْم ووعدهم على عبادته جزيل
(((
الثواب وعظيم الأجر ،وهو خالقهم ورازقهم".

وهذا الوعيد ال�شديد يدخل فيه من منع الأجرة ك َّلها �أو انتق�صها ،يقول املناوي:
أجر ُه ،ومل يعطه �شي ًئا منه،
"وهذا يَ ْ�ص ُدقُ ب�أن ا�ستخدمه ،و�أعطاه �أقلَّ مما ي�ستحق� ،أو منعه � َ
عو�ض،
وهذا � ً
التعبد ،واال�ستخدام بغري �أجرة ،ولأنَّه ا�ستوفى منفعته بغري ٍ
أي�ضا من باب ُّ
(((
أجر ُه قبل �أن َّ
يجف َع َر ُق ُه".
فهو ظامل ٌله ،وقد ورد الرتغيب ب�إعطاء الأجري � َ
 -1انظر :العمل والعمال بني الإ�سالم والنظم الو�ضعية ،د� .سعد املر�صفي� :ص .220 -216
�	-2أخرجه البخاري يف �صحيحه /كتاب الإجارة /باب� ،إثم منع �أجر الأجري .776 /2 :برقم (.)2150
� -3شرح �صحيح البخاري ،ابن بطال .399 /6 :وانظر التو�ضيح �شرح اجلامع ال�صحيح البن امللقن.57 /15 :
 -4الإحتاف ال�سنية �شرح الأحاديث القد�سية ،عبد الر�ؤوف املناوي� :ص .124
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وهكذا بَ َّي َن ْت ال�سنة النبوية �أن �أكل �أجرة العامل من �أعظم الذنوب ،فهي من
الكبائر ،ح َّتى ينزجر النا�س عن هذا الفعل ،فت�ستقيم �أمورهم الدينية والدنيوية ،فقد
ُر ِو َي عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما� ،أنَّ ر�سول اهلل  قال� " :إِ َّن �أَ ْع َظ َم ُّ
ُوب ِع ْن َد
الذن ِ
اج َت ُه ِم ْن َهاَ ،ط َّل َق َهاَ ،و َذ َه َب بمِ َ ْه ِر َهاَ ،و َر ُج ٌل
اللهَّ ِ َر ُج ٌل َت َز َّو َج ا ْم َر�أَ ًةَ ،ف َل َّما َق َ�ضى َح َ
(((
ا�س َت ْع َم َل َر ُج اًلَ ،ف َذ َه َب ِب�أُ ْج َر ِت ِهَ ،و� َآخ ُر َي ْق ُت ُل َدا َّب ًة َع َب ًثا ".
ْ
وهذا ُّ
ونق�ض العهود ،و�أكلُ
يدل على �أنه"من الكبائر اجلر�أ ُة على الأَيمْ َان الباطلةُ ،
�أجرة الأجري ،لأنَّه ا�ستخدمه بغري عو�ض ،و�أكل ح َّق ُه بالباطل ،وهو من �أقبح املظامل
(((
أ�شدها".
و� ِّ
ولقد كان هذا املبد�أ را�سخاً يف حياته  -عليه ال�صالة وال�سالم -فكان ال يظلم
العمال ،فعن
وال ينتق�ص َّ
حق العامل �أو الأجري ،بل يعطي �أكرث مما �أخد ،ويرعى حقوق َّ
(((
�أن�س بن مالك قالَ " :كا َن ال َّن ِب ُّي َ ي ْح َت ِج ُم َولمَ ْ َي ُك ْن َي ْظ ِل ُم �أَ َحدً ا �أَ ْج َر ُه ".
فهذه �شهادة من خادم الر�سول  ،على الهدي النبوي ال�شامل يف ق�ضية �أجرة
العامل ،هي يف احلقيقة مبد�أ عظيم يف �سيا�سة �أجور العمال ،يقول الق�سطالين يف
�شرح احلديث" :مل يكن ينق�ص من �أجر � ٍ
أعم من �أج ِر
أحد ،وال ير ُّد ُه بغري �أجرٍ ،وهو � ُّ
(((
عمل".
احلجام ،وغري ِِه ممن ي�ستعم ُل ُه يف ٍ
َّ
حق الأجري كذلك ،التما ُطلُ يف دفع الأجرة بعد ا�ستيفاء
وممَّا يدخل يف منع ِّ
العمل ،مما يُ ِ
ال�ضر َر بالعامل ،فلقد �أر�شَ َد ْت ال�س َّنة النبوية �إىل املبادرة بتعجيل �أجرة
لح ُق َ
مبجرد االنتهاء من العمل ،ف�إنَّ الأ�صل يف اجلزاء �أن يكون يف مقابل العمل ،ف�إذا
العامل َّ
ح�صل العمل ،ا�ستلزم ذلك ح�صول الأجر عاج ًال غري �آجل ،فعن عبد اهلل بن عمر قال:
�	-1أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك /كتاب النكاح ،192 /2 :برقم ( )2743والبيهقي يف ال�سنن الكربى /كتاب ال�صداق/
باب ،ما جاء يف حب�س ال�صداق عن املر�أة .241 /7 :برقم ( .)14173من طريق عبد الرحمن بن عبد اهلل بن دينار ،عن
حممد بن �سريين ،عن ابن عمر به .قال احلاكم" :هذا حديث �صحيح على �شرط البخاري ومل يخرجاه" .وقال الذهبي يف
التلخي�ص :على �شرط البخاري .قلت :مدار احلديث على عبد الرحمن بني عبد اهلل بن دينارَّ ،لينه بع�ضهم ،وقال البع�ض
ح�سنه الألباين يف ال�سل�سلة ال�صحيحة.700 /2:
الآخر :هو لل�صدق �أقرب .وحديثه هذا يحتمل التح�سني ،وقد َّ
 -2منار القاري �شرح خمت�صر �صحيح البخاري ،حمزة حممد قا�سم.294 /3 :
�	-3أخرجه البخاري /كتاب الإجارة /باب ،خراج احلجام .797 /2 :برقم ( .)2160وم�سلم /كتاب ال�سالم /باب ،لكل
داء دواء وا�ستحباب التداوي .1731 /4 :برقم (.)1577
�	-4إر�شاد ال�ساري �شرح �صحيح البخاري ،الق�سطالين.140 /4 :
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قال ر�سول اهلل � " :أَ ْع ُطوا ْ أَ
ال ِج َري �أَ ْج َر ُهَ ،ق ْب َل �أَ ْن َي ِج َّف َع َر ُق ُه ".

(((

واملراد بهذا الإ�سراع يف الإعطاء ،وترك الإمطال يف الإيفاء ،يقول املناوي يف
الَمر ب�إعطائه
تحق ال َّت ْع ِجيلَ ،و ْ أ
�شرح احلديث ِ :أ
عجل منف َع َت ُه ْا�س َّ
"لَنَّ �أَ ْج َر ُه َع َمالَ ُة بَ َد ِن ِه َف�إِذا َّ
عبارة َعن الحْ َ ِّث على َدفع َها لَ ُه َع ِق َب ف ََراغه َو�إِن مل يَ ْع َر ْق" (((.وقال
قبل جفاف َع َر ِق ِه َ
(((
ظاهر يف الإيجاب".
ال�صنعاين" :فيه امل�سارعة �إىل �إعطاء الأجري الأجرة ،وهو ٌ
املطلب الثاين� :أثر النهي عن �أكل �أجر العامل والتماطل فيه ،يف �إ�صالح �سوق
العمل.
من خالل هذه الن�صو�ص احلديثية نعلم �أنَّه من قواعد تنظيم �أجور العمال يف
احلق من النق�ص
ال�سنة النبوية ،تعظيم �ش�أن ا�ستحقاق العامل لأجرته ،و�صيانة هذا ِّ
�أو الت�أخري ،وتر�سيخ هذا املبد�أ كقاعدة �أ�سا�سية يف التعامل االقت�صادي ،وهذا الذي
تفتقده النظم الو�ضعية التي تَ ْع َم ُد �إىل خ�صم �أجور العمال �أو ت�أخريها لأتفه الأ�سباب،
رب العمل،
فهي تنظر �إىل �أجور العمال على �أنها نفقات كبرية ،على عاتق امل�ؤ�س�سة �أو ِّ
ينبغي تقلي�صها على قدر امل�ستطاع ،جريا على قاعدة :كلما نق�صت التكاليف زاد
الربح.
و�ض َح ْت معاملها ال�سنة النبوية ،فهي قائمة على
و�أما النظرة ال�شرعية للأجور التي َّ
االعرتاف بحق العامل يف الأجرة مقابل العمل ،و�أن هذا احلق مقد�س وم�صون ،انطالقاً
يعد من
من خلق العدل وحترمي الظلم يف الإ�سالم ،وهكذا ت�أخري هذا ِّ
احلق عن وقته ُّ
(((
ظلم".
الظلم كذلك ،فقد قال عليه ال�سالم َ " :م ْط ُل ال َغ ِن ِّي ٌ
فبتطبيق هذا املبد�أ الأخالقي يف االقت�صاد املعا�صر ،وتر�سيخه يف �شكل قوانني
�	-1أخرجه ابن ماجه ال�سنن /كتاب الرهون  /باب� ،إجارة الأجري على طعام بطنه .)2443( .511 /3 :والق�ضاعي يف م�سند
ال�شهاب .433 /1 :برقم ( .)744من طريق عبد الرحمن بن زيد بن �أ�سلم ،عن �أبيه ،عن ابن عمر مرفوعا .وعبد الرحمن
بن زيد بن �أ�سلم� :ضعيف� ،إال �أن للحديث طرق و�شواهد يتقوى بها كما قال البو�صريي يف �إحتاف اخلرية .382 /3 :وقد
�صححه الألباين يف �إرواء الغليل.320 /5 :
 -2التي�سري ب�شرح اجلامع ال�صغري ،املناوي.171 /1 :
 -3التنوير �شرح اجلامع ال�صغري ،ال�صنعاين.478 /2 :
�	-4أخرجه البخاري /كتاب اال�ستقرا�ض و�أداء الديون /باب ،مطل الغني ظلم .845 /2 :برقم ( .)2270وم�سلم /كتاب
امل�ساقاة /باب ،حترمي مطل الغني و�صحة احلوالة .1197 /3 :برقم (.)4085
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ورب العمل ،فت�ستقر
�صارمة ،تعاقب ِّ
املق�صرين فيه ،تنمو الثقة وتزداد بني العامل ِّ
عملية الإنتاج وال تنقطع؛ لأن الإح�سا�س بالثقة والأمن عامل �أ�سا�س يف ا�ستمرارية
الإنتاج االقت�صادي.
رب العمل ،ف�إن
ومن �آثار تر�سيخ هذا املبد�أ العظيم ،املحافظة على مكت�سبات ِّ
احلرمان من الأجور والتماطل يف �أدائها ،من �ش�أنه �أن يو ِّلد روح االنتقام لدى العامل،
فيعمد �إىل تعطيل و�إتالف و�سائل الإنتاج� ،أو التقليل من نوعية وجودة الإنتاج ،مبا
ُ
ي�سبب خ�سائر كبرية ،هي �أكرب من �أجور العمال التي ي�ؤ ِّديها.
ِّ
ومن �ش�أن �صيانة هذا املبد�أ النبوي يف �سوق العمل� ،أن ي�سهم يف الق�ضاء على
الآفات ومظاهر الف�ساد لدى العمال ،ك�أخذ الر�شوة ،واختال�س الأموال ،وا�ستغالل
ٌ
مكفول م�صونٌ ،ف�إنَّ نف�سه لن حتدثه بالبحث
اطمئن �أنَّ �أجره
املن�صب ،ف�إنَّ العامل �إذا
َّ
حب من �أح�سن
على طرق ملتوية لتح�صيل املال ،ف�إن النف�س الب�شرية جمبولة على ِّ
�إليها ،ومن �أعظم الإح�سان ا�ستيفاء �أجرة الأجري يف وقتها.

املبحث الثاين :ا�ستحباب الزيادة على الأجر املعلوم واملكاف�آت الأخرى
يف ال�سنة النبوية و�آثاره
حث النبي  على زيادة الأجور ،واملكاف�آت الأخرى.
املطلب الأولُّ :
وقررتها �س َّنة النبي عليه
من الأ�س�س املتينة التي جاءت بها �شريعة الإ�سالمَّ ،
ال�سالم ،الإح�سان �إىل الأجري �أو العامل ب�إعطائه حقِّه ،والزيادة على ذلك ،وذلك
مبكاف�أ ِت ِه والإح�سان �إليه خارج �إطار �أجرته املتفق عليها ،هذا املبد�أ املهم يف �إدارة �أجور
العمال ِا ْ�س َت ْل َه َم ُه امل�سلمون ،من عقيدتهم وت� ُّأملهم يف عالقتهم مع ربهم ،فهم يطمعون
من خالقهم الأجر والزيادة التي وعدهم بها يف قوله تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [الن�ساء ،]١٧٣ :لذلك فهم يعاملون
(((
يحبون من خالقهم �أن يثيبهم بالزيادة والإح�سان.
الأجراء ب�إح�سان ،كما ُّ
احلث على مكاف�أة الأجري فوق ح ِّق ِه،
ولقد
ت�ضافرت ن�صو�ص ال�سنة النبوية يف ِّ
ْ
حب من �أح�سن �إليها ،
والزيادة على �أجرته ،تطييباً خلاطره ،ف�إنَّ النف�س جمبول ٌة على ِّ
 -1انظر :دور القيم والأخالق يف االقت�صاد الإ�سالمي ،يو�سف القر�ضاوي� :ص .374
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عظيم يف �إدارة �أجور العمال
ومن ث ََّم جمازاة الإح�سان باملثل ،وهذا يف احلقيقة مبد�أٌ ٌ
ومعترب يف
مهم
ٌ
ينبغي مراعاته يف االقت�صاديات املعا�صرة ،ف�إنَّ العامل الأخالقي ٌّ
االقت�صاد الإ�سالمي.
من ذلك ما ورد عن النبي  من الثناء العطر والتبجيل ،ملن �أح�سن فزاد للأجري
ي�ستحق من الأجرة ،ح َّتى �أنَّ النبي  جعل هذه الزيادة والإح�سان من
�أكرث مما
ُّ
�أعظم الأعمال التي ت�ستوجب ر�ضا اهلل �سبحانه ،ومن �أف�ضل الأعمال التي يتو�سل بها
ق�صة النفر الذين
طلباً لتفريج الكربات ،فلقد روى ال�شيخان من حديث ابن عمر يف َّ
ف�سد ْت عليهم باب الغار ،فتو�سل كلُّ واحد
�آووا �إىل الغار فانحدرت عليهم ال�صخرة َّ
منهم ب�أف�ضل الأعمال عنده ،وكان مِمَّا تو�سلَ به � ِآخ ُر ُه ْم ،ما جاء يف �آخر احلديثَ " :و َقا َل
ا�س َت�أْ َج ْر ُت �أَ ِج ًريا ِب َف َر ِق((( �أَ ُرزٍَّ ،ف َل َّما َق َ�ضى َع َم َل ُه َقا َل� :أَ ْع ِط ِني
ال َآخ ُر :ال َّل ُه َّم �إِنيِّ ُك ْن ُت ْ
َحقِّيَ ،ف َع َر ْ�ض ُت َع َل ْي ِه َح َّق ُه َفترَ َ َك ُه َو َر ِغ َب َع ْن ُهَ ،ف َل ْم �أَ َز ْل �أَ ْز َر ُع ُه َح َّتى َج َم ْع ُت ِم ْن ُه
َب َق ًرا َو َر ِاع َي َهاَ ،ف َجا َءنيِ َفقَا َل :ا َّت ِق اللهَّ َ َو َال َت ْظ ِل ْم ِني َو�أَ ْع ِط ِني َحقِّيَ ،ف ُق ْل ُت :ا ْذ َه ْب �إِلىَ
الب َق ِر َو َر ِاعي َهاَ ،فقَا َل :ا َّت ِق اللهَّ َ َو َال َت ْه َز�أْ ِبيَ ،ف ُق ْل ُت� :إِنيِّ َال �أَ ْه َز�أُ ِب َكَ ،فخُ ْذ َذ ِل َك
َذ ِل َك َ
البق ََر َو َر ِاع َي َهاَ ،ف�أَ َخ َذ ُه َفا ْن َط َل َق ِب َهاَ ،ف ِ�إ ْن ُك ْن َت َت ْع َل ُم َ�أنيِّ َف َع ْل ُت َذ ِل َك ا ْب ِتغَا َء َو ْج ِه َك،
َ
(((
َفاف ُْر ْج َما َب ِق َيَ .ف َف َر َج اللهَّ ُ َع ْن ُه ْم ".
فالنبي � إمنا �أراد زرع هذا املثل اجلميل واملبد�أ النبيل  -يف التعامل مع الأجراء-
يف نفو�س �صحابته ،ب�أ�سلوب الق�ص�ص الذي فيه عربة وقدوة ،غر�ضه من ذلك زرع
مبد�أ الإح�سان �إىل الأجري بزيادة الأجر واملكافئات الأخرى -وهي يف احلديث قطيع
الطيبِي يف �شرح احلديث" :وذكره  يف َم ْعرِ ِ�ض الثناء عليهم
البقر وراعيها -قال ِّ
وجميل ف�ضائلهم...وفيه جواز الإجارة وف�ضل ح�سن العهد ،و�أداء الأمانة ،وال�سماحة
يف املعاملة" (((.ومو�ضع ال�شاهد من احلديث ما بَ َّي َن ُه الق�سطالين يف �شرحه حني قال:
"فالنتاج الذي َح َ�صلَ على ملك امل�ست�أجر تَ رَ َّب َع به للأجري برتا�ضيهما ،وغاية ذلك �أنه
(((
أح�سن الق�ضاء ،ف�أعطاه ح َّق ُه وزيادات كثرية".
� َ

 -1الف ََرقُ  :هو �إنا ٌء قدر ثالثة �آ�صع .انظر� :إكمال املعلم للقا�ضي عيا�ض .237 /8
�	-2أخرجه البخاري /كتاب البيوع /باب� ،إذا ا�شرتى �شيئا لغريه بغري �إذنه فر�ضي .771 /2 :برقم ( .)2102وم�سلم /كتاب
الرقاق /باب ،ق�صة �أ�صحاب الغار الثالثة والتو�سل ب�صالح الأعمال .2099 /4 :برقم ( .)2743
الطيبي.3171 /10 :
 -3الكا�شف عن حقائق ال�سننِّ ،
�	-4إر�شاد ال�ساري �شرح �صحيح البخاري ،الق�سطالين.100 /4 :
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الق�صة فح�سب ،بل رغَّب ب�صريح العبارة يف
نبي َنا  بحكاية هذه َّ
ومل يَ ْك َت ِف ُّ
االقتداء ب�صاحب الف ََر ِق -وهو امل�ست�أجر� -إيذاناً منه �أن الزيادة يف الأجرة واملكاف�أة
الزائدة على العمل ،مبد�أٌ �إ�سالمي يف التعامل مع الأجراء و�سيا�سة نبوية ر�شيدة يف
ت�صريف الأجور ،فلقد ُر ِو َي يف �سنن �أبي داود ،عن ابن عمر -ر�ضي اهلل عنهما� -أنه
اع ِم ْن ُك ْم �أَ ْن َي ُكو َن ِم ْث َل َ�ص ِ
اح َب َف َر َق
قال:
�سمعت ر�سول اهلل  يقولَ " :م ْن ِا ْ�س َت َط َ
ُ
الأَ ُر ِّز َف ْل َي ُك ْن ِم ْث َل ُه" .قالوا :ومن �صاحب ف ََرق الأرز يا ر�سول اهلل؟ فذكر حديث الغار
ٍ
حني �سقط عليهم اجلبل ،فقال كلُّ
واحد منهم :اذكروا �أح�سن عملكم ،قال :وقال
اللهم �إنك تعلم �أنيِّ ا�ست�أجرت �أجرياً ِبف ََر ِق � ٍ
فلما �أم�سيت عر�ضت عليه ح َّقه
أرزَّ ،
الثالثَّ :
جمعت له بقراً ورعاءها ،فلقيني ،فقال� :أعطني
ف�أبى �أن ي�أخذه ،وذهبَ ،ف َث َّم ْرتُ ُه له ح َّتى
ُ
(((
اذهب �إىل تلك البقر ورعا ِئ َها فخذها ،فذهب ف َْا�س َتاقَها".
حقِّيُ ،
فقلتْ :
قول ٍ
قال اخلطابي يف �شرح احلديث" :هذا ُ
ومدح ا�ستح َّق ُه هذا الرجل يف �أم ٍر
ثناء ٍ
يلزم ُه من جهة احلكم ف َُح ِم َد عليه ،و�إمنا هو الرتغيب يف الإح�سان،
ترب َع به ،مل يكن ْ
َّ
(((
والندب �إليه ،ولي�س من باب ما يجب ويلزم يف �شيء".
طبق النبي
ومن ال�شواهد على هذا املبد�أ العظيم ال�سنة الفعلية للنبي ؛ فقد َّ
هذا الأ�صل العظيم ،فكان يعطي الأجري ح َّقه وزيادة ،ويكافئ العامل بالأجرة والف�ضل
الزائد من املنافع ،ولو كان العمل هيناً فيما يرى النا�س ،فعن �أن�س بن مالك ر�ضي
اهلل عنه قالَ " :ح َج َم �أَ ُبو َط ْي َب َة َر ُ�سو َل اللهَّ ِ َ ،ف�أَ َم َر َل ُه ِب َ�ص ٍاع ِم ْن تمَ ْرٍَ ،و�أَ َم َر �أَ ْه َل ُه �أَ ْن
ِ ِ (((
ُيخَ ِّف ُفوا ِم ْن َخ َراجه".
ليحجم له ،وكان على هذا العبد �ضريبة ل�سيده،
فالنبي  ا�ست�أجر عبداً مملوكاً ِّ
ف�أعطاه النبي � ،أجرة حجامته -وهي �صاع من متر -ثم كاف�أه زيادة على ذلك مبنفعة
�ص يف �إباحة �أجر
�أخرى وهي الأمر بتخفيف ال�ضريبة عنه ،قال الق�سطالين" :وهو نَ ٌّ
�	-1أخرجه �أبو داود يف ال�سنن /كتاب البيوع /باب ،يف الرجل يتجر يف مال الرجل بغري �إذنه .268 /5 :برقم ()3387
و�أحمد يف امل�سند .180 /10 :برقم ( )5973من طريق عمر بن حمزة ،عن �سامل بن عبد اهلل ،عن �أبيه مرفوعا .وعمر بن
حمزة� :ضعيف يكتب حديثه ،ف�إ�سناد احلديث �ضعيف .و�أ�صل احلديث يف ال�صحيحني.
 -2معامل ال�سنن ،اخلطابي.92 /3 :
�	-3أخرجه البخاري /كتاب البيوع /باب،ال�سهولة يف ال�شراء والبيع .742 /2 :برقم ( )1996وم�سلم /كتاب امل�ساقاة/
باب ،حلُّ �أجرة احلجامة .1204 /3 :برقم (.)1577
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احلجام ،وفيه ا�ستعمال الأجري من غري ت�سمية �أجره ،و�إعطا�ؤُ ُه قدرها و�أكرث".
َّ

(((

وقال العيني يف �شرح احلديث" :وفيه جواز و�ضع ال�ضريبة عنه والتخفيف عليه،
ور ِو َي �أن النبي � س�أله :كم �ضريبتك؟ فقال :ثالثة �آ�صع ،فو�ضع عنه �صاعاً ،و�إمنا
ُ
(((
�أ�ضيف الو�ضع �إليه لأنه كان هو الآمر به ".

احلق له
وهكذا كان خلق النبي  هو ا�ستيفاء حقوق النا�س وزيادة ،و�إنْ كان ُّ
عند النا�سَ ،و َ�ض َع ُه عنهم تكرماً وتف�ض ًال ،فاكت�سب بذلك القلوب ،و� َّأ�صل بذلك مبد�أ
امل�ساحمة يف املعامالت املالية �أو التجارية ،و�ضرب يف ذلك �أروع الأمثلة تده�ش من
�سمع بها ،مثال ذلك ق�صة �شراء النبي  جلمل جابر ابن عبد اهلل ،وهي ما �أخرجه
علي النبي  وقد �أعيا بعريي  -قال  -فنخ�سه فوثب
م�سلم عن جابر قال" :ملا �أتى َّ
النبي 
 ُفكنت بعد ذلك � ُ
أحب�س ِخ َطا َم ُه لأ�سمع حديثه فما �أقدر عليه ،فلحقني ُّ
فقالِ " :ب ْع ِني ِه "َ .فب ِْع ُت ُه ِم ْن ُه ب َِخ ْم ِ�س �أَ َو ٍ
اق -قالُ -ق ْل ُتَ :ع َلى �أنَّ ليِ َظ ْه َر ُه �إِلىَ اَلمْ َ ِدي َن ِة.
ِ
ق َ
فلما ق َِد ْم ُت املدين َة �أَتَ ْي ُت ُه به َف َزا َدن َو ِّق َية ُث َّم َو َه َب ُه
َالَ " :و َل َك َظ ْه َر ُه �إلىَ اَلمْ َ ِدي َن ِة " .قالَّ :
(((
ليِ ِ .
ان َث َم َن
"فلما ق َِدم َ ال َنب ُِّي  غ ََد ْو ُت �إِلَ ْي ِه ِباَلجْ َ َم ِل َف�أَ ْع َط ِيِ ِ
ويف رواية للبخاريَّ :
(((
و�س ْه ِمي َم َع الق َْو ِم".
اَلجْ َ َملِ  ،وا َجل َم َلَ ،
ويف رواية �أخرى للبخاريَ " :ف َل َّما ق َِد ْم َنا �إِلىَ اَلمْ َ ِدي َن ِة ق َ
َالَ " :ي َا ِب اَلل ِاق ِْ�ض ِه َو ِز ْد ُه
"ف�أعطاه �أربعة دنانري وزاده قرياطا ،قال جابر :ال تفارقني زيادة ر�سول اهلل  .فلم
(((
يكن القرياط يفارق جراب جابر بن عبد اهلل".
فهذا املثال و�إن كان يف عقد البيع� ،إال �أن الهدي امل�ستفاد منه ي�شمل جميع العقود
مبا يف ذلك عقد الإجارة ،وهو دليل على ا�ستحباب �إعطاء الأجري ح َّقه وزيادة ،قال
التكرم ،لأنَّ من
الق�سطالين يف �شرح احلديث" :وهذا كما قال ابن اجلزري من �أح�سن ُّ
�	-1إر�شاد ال�ساري �شرح �صحيح البخاري ،الق�سطالين.40 /4 :
 -2عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري ،العيني.222 /11 :
�	-3أخرجه م�سلم /كتاب امل�ساقاة /باب ،بيع البعري وا�ستثناء ركوبه .1223 /3 :برقم (.)715
�	-4أخرجه البخاري /كتاب اال�ستقرا�ض و�أداء الديون /باب ،ال�شفاعة يف و�ضع الدين .847 /2 :برقم (.)2275
�	-5أخرجه البخاري /كتاب الوكالة /باب� ،إذا َوكَّل رجل �أن يعطي �شيئا ومل يبني كم يعطي ف�أعطى على ما يتعارفه النا�س:
 .810/2برقم (.)2185
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تعو�ض الثمن بقي يف قلبه من البيع � ٌ
أ�سف
باع �شي ًئا فهو يف الغالب
ٌ
حمتاج لثم ِن ِه ،ف�إذا ّ
على فراقه ،ف�إذا ر َّد عليه املبيع مع ثمنه ،ذهب �أ�س ُف ُه وثبت ف ََر ُج ُه وق ُِ�ضيَ ْت حاجته،
(((
فكيف مع ما ِا ْن َ�ض َّم �إليه من الزيادة يف الثمن".
املطلب الثاين� :أثر هدي النبي  يف الزيادة واملكاف�آت ،على �إ�صالح �سوق
العمل.
يظهر جلياً من خالل الأحاديث الواردة يف ا�ستحباب مكافئة الأجري ب�أكرث مما
عمل ،والهدي النبوي يف جمازاة �أُجرا ِئ ِه بالف�ضل والإح�سان� ،أنَّ من �سيا�سة النبي 
لأجور العمال عدم االقت�صار على الأجرة املتفق عليها ،بل الزيادة على ذلك ،وتنويع
املكافئات على العمل ،وهذا املبد�أ النبوي يف الإدارة له �آثار ح�سنة يف تنمية الإنتاج
وا�ستقرار �سوق العمل يف االقت�صاد املعا�صر.
حم�ض� -أن ِّ
توط َد العالقة بني العمال
تربع
ٌ
ف�إن من �ش�أن الزيادة  -التي هي ٌ
و�أرباب العمل (الأجري وامل�ست�أجر) و�أن تزرع املحبة والألفة بني الطرفني ،بحيث
يحر�ص كل واحد منهما على م�صلحة الآخر ،من باب جمازاة الإح�سان بالإح�سان،
وقد قال عليه ال�سالمَ " :ت َها ُدوا تحَ َا ُّبوا"((( ،فت�ستمر عملية الإنتاج ،ويرتك العمال
أرباح ِّ
تغطي تلك
اللجوء �إىل الإ�ضرابات ،ويرتفع م�ستوى جودة العمل ،مبا يعود ب� ٍ
الزيادات واملكاف�آت املبذولة.
ومن �آثار هذا الهدي النبوي يف �سيا�سية الأجور و�صرفها ،املحافظة على املوارد
تهدد كيان امل�ؤ�س�سات و�أ�سواق
الب�شرية للم�ؤ�س�سة ،والق�ضاء على م�شكلة خطرية ِّ
العمل ،وهي :ظاهرة هجرة الكفاءات نحو �أعمال وقطاعات �أخرى -بل و�إىل بلدان
�أخرى -بحثاً عن حت�سني م�ستوى املعي�شة ،واملزايا امل ُ َح ِّف َزة على اال�ستمرار يف العمل،
ني هذه الزيادات واملكافئات ،ين�ش�أُ
َف ِب َت ْق ِع ِيد هذه املبادئ يف �سيا�سة الأجور ،وتَ ْق ِن ِ
رب العمل يعطي
ميثاقٌ �
أخالقي بني الطرفني ،فالعامل ِّ
يقدم �أح�سن ما عنده ،مادام ُّ
ٌ
�	-1إر�شاد ال�ساري �شرح �صحيح البخاري ،الق�سطالين.228 /4 :
�	-2أخرجه البخاري يف الأدب املفرد /باب قبول الهدية .306 /1 :برقم ( )594ومتام يف فوائده ( )1577والبيهقي يف
الآداب /باب يف الهدية .)81( .33 /1 :كلهم من طريق �ضمام بن �إ�سماعيل� ،سمعت مو�سى بن وردان ،عن �أبي هريرة
ح�سنه ابن احجر يف التلخي�ص
مرفوعا .وهذا �إ�سناد ح�سن ،من �أجل �ضمام بن �إ�سماعيل فهو� :صدوق رمبا �أخط�أ .واحلديث َّ
وجو َد ُه العراقي يف تخريج �أحاديث الإحياء.478 /1 :
احلبريَّ .163 /3 :
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احلق وزيادة ،يقول الدكتور �سعد املر�صفي" :ولك �أن ترى يف هذه الإعانة �أنها �إعانة
َّ
باملكاف�أة والت�شجيع ،واجلزاء الذي تطيب به النف�س ،وهو جزاء يجب �أن يكون تقديره
عما يتقا�ضاه العامل عن عمله العادي ،وهو �سنة طيبة معمول به يف بع�ض
منف�ص ًال َّ
العمال �أجوراً �إ�ضافية على ما ي�ؤدونه خارج �أوقات العمل
دوائر الأعمال� ،إذ ي�أخذ َّ
(((
املقررة ،وهكذا تتحقق الأخوة ،وحقوق العي�ش ،والعدالة".
ومن �آثار هذه ال�سيا�سة النبوية الر�شيدة يف زيادة �أجور العمال ،والإح�سان
�سد باب الف�ساد املايل �أمام العمال ،كالر�شوة ،وا�ستغالل املن�صب لتحقيق
باملكاف�آتُّ ،
متر به ظروف يحتاج فيها �إىل م�صاريف زائدة
مكا�سب �أخرى ،ف�إنَّ الأجري �أو العامل ُّ
عن �أجرته العادية ( الزواج -ال�سفر -املنا�سبات الدينية) فت�أتي تلك املكافئات ِل َت ُ�س َّد
احلاجة وتغلق باب الف�ساد ،وهذا الذي فهمه ال�صحابة من �سيا�سة الر�سول  ،فقد
ورد عن �أبي عبيدة بن اجلراح �أنَّ ُه قال لعمر بن اخلطاب َ :دنَّ ْ�س َت �أ�صحاب ر�سول
الدين ،على �سالمة ديني فبمن
اهلل ؛ فقال له عمر :يا �أبا عبيدة �إذا مل �أَ ْ�س َت ِع ْن ب�أهل ِّ
�أ�ستعني؟ قال� :أَ َما �إنْ فع ْل َت َف�أَ ْغ ِنهم بال َع َما َلة عن اخليانة ،يقول� :إذا ا�ستعملتهم على
(((
ٍ
�شيء َف َ�أ ْج ِز ْل لهم يف العطاء والرزق ال يحتاجون.

املبحث الثالث :ا�ستحباب الإنفاق على الأجري َّ
بالطعام والك�سوة يف
ال�س َّنة النبوية ،و�آثاره.

حث النبي  على �إطعام الأجري وك�سوته ،مع عدم احت�ساب
املطلب الأولُّ :
ذلك من �أجرته.
من قواعد �إدارة الأجور و�سيا�ستها يف ال�سنة النبوية ،التفريق بني الأجرة اخلال�صة
رب العمل على العامل من حاجات
التي ي�ستح ُّقها العامل ،وبني النفقات التي ي�صرفها ُّ
�أ�سا�سية ،كالأكل وال�شرب واللبا�س وامل�سكن...وغريها .فال تدخل تلك النفقات
�ضمن الأجر الذي ي�ستح ُّق ُه العامل؛ لأن املبد�أ الأخالقي يف االقت�صاد الإ�سالمي هو
توفري احلاجات الأ�سا�سية للعامل ،والإنفاق على العمال باملعروف ،وهذا املبد�أ م�ستمد
من قوله تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
 -1العمل والعمال بني الإ�سالم والنظم الو�ضعية ،د� .سعد املر�صفي� :ص .232
 -2اخلراج� ،أبو يو�سف الأن�صاري� :ص .126
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ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﭼ [ الطالق ،]٧ :فالنفقة �إمنا تكون باملعروف وعلى قدر اال�ستطاعة ،مبا
يدفع ال�ضرر عن الطرفني.

يحث فيها على الإح�سان
ولقد جاء تقرير هذا املبد�أ يف ن�صو�ص �سنة النبي ُّ ،
�إىل العمال والنفقة عليهم يف الأكل واللبا�س وامل�سكن...وغريها من مقومات احلياة
الطبيعية ،مع عدم احت�ساب هذه النفقات من الأجرة املتفق عليها بني الطرفني ،و�إمنا
رب العمل ،مبا يحفظ كرامة العامل ،وي�صون
يتحم ُل َها ُّ
�سبيلها �سبيل امل�صاريف التي َّ
حقوقه الطبيعية ،وميكننا �أن نَ ْ�س َت ِ�ش َّف هذا املبد�أ العظيم من خالل هدي النبي  يف
حق اخلادم ف�إنه
معاملة اخلدم واململوكني ،فهم مبثابة العمال والأجراء ،فما قيل يف ِّ
(((
عامل و�أجريٍ.
ي�شمل كلَّ ٍ
من ذلك ما رواه �أبو هريرة ،عن النبي � أنَّه قالِ " :ل ْل َم ْم ُل ِ
وك َط َعا ُم ُه َو ِك ْ�س َو ُت ُه،
حلق العامل
يق " (((.ففي هذا احلديث بيا ٌن
َو اَل ُي َك َّل ُف ِم َن ا ْل َع َملِ �إِ اَّل َما ُي ِط ُ
وا�ضح ِّ
ٌ
حلد التكليف الذي يُ ْل َز ُم به،
يف الطعام واللبا�س ،وهما من مقومات احلياة ،وبيا ٌن ِّ
احلث على الإح�سان �إىل املماليك والرفق بهم ،و�أُ حْ ِل َق
قال املناوي يف �شرحه" :وفيه ُّ
بهم من يف معناهم من �أج ٍري ونحوه ،واملحافظ ُة على الأمر باملعروف والنهي عن
(((
املنكر".
وذكر ابن العربي �أن من فوائد احلديث" :الرفق بالأجري ،والرفق باململوك،
وقد َّبوب مالك -ر�ضي اهلل عنه -على الرفق باململوك ،و�أدخلَ حديث �أبي هريرة:
(((
ِ
للمملوك طعا ُم ُه و�شرابُ ُه".
ي�شد ُد على مراعاة حقوق العمالَ ،
ويذك ُِّر �أ�صحابه ويح ُّثهم
وكان النبي ِّ 
على الإح�سان �إليهم باملعروف ،وترك �إذايتهم وحتميلهم ما ال يطيقون ،وكان ال�صحابة
أيت �أبا ذ ٍَّر الغفاري  وعليه ُح َّلة
ميتثلون هذا الأمر ،فعن املعرور بن �سويد قال :ر� ُ
النبي ،
وعلى غالمه ُح َّلة ،ف�س�ألناه عن ذلك فقال� :إِنيِّ َ�سابَ ْب ُت رج ًال َف�شَ َكانيِ �إىل ِّ
 -1انظر :العمل والعمال بني الإ�سالم والنظم الو�ضعية ،د� .سعد املر�صفي� :ص .228 -223
�	-2أخرجه م�سلم /كتاب الأميان /باب� ،إطعام اململوك مما ي�أكل ،و�إلبا�سه مما يلب�س ،وال يكلفه ما يغلبه .1284 /3 :برقم
(.)1662
 -3في�ض القدير ،املناوي.292 /5 :
 -4القب�س �شرح املوط�أ ،ابن العربي.1161 /1 :
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النبي �َ " :أ َعيرَّ ْ َت ُه ِب�أُ ِّم ِه " .ثم قال� " :إِ َّن �إِ ْخ َوان َُك ْم َخ َو ُل ُك ْم َج َع َل ُه ُم اللهَّ ُ تحَ ْ َت
فقال يل ُّ
�أَ ْي ِد ُ
يك ْمَ ،ف َم ْن َكا َن �أَ ُخو ُه تحَ ْ َت َي ِد ِهَ ،ف ْل ُي ْط ِع ْم ُه ممِ َّا َي�أْ ُك ُلَ ،و ْل ُي ْل ِب ْ�س ُه ممِ َّا َي ْل َب ُ�سَ ،و َال
(((
وه ْم ".
وه ْم َما َي ْغ ِل ُب ُه ْم َف�أَ ِعي ُن ُ
وه ْم َما َي ْغ ِل ُب ُه ْمَ ،ف�إِ ْن َك َّل ْف ُت ُم ُ
ُت َك ِّل ُف ُ
وتعيريهم ب�آبائهم ،وفيه
وال�شاهد �أنَّ " :يف احلديث داللة على حترمي ِّ
�سب العبيد ِّ
حث على الإح�سان �إليهم و�إىل ِّ
كل من يوافقهم يف املعنى ،مِمَّ ْن جعله اهلل تعاىل حتت
ٌّ
يد ابن �آدم كالأجري واخلادم ،فال يجوز ل ٍ
أحد �أن يُ َعيرِّ َ خاد َم ُه �سواء �أكان رقيقاً �أو غريه،
(((
وال �أج ٍري ب�شي ٍء من املكروه".
وهكذا ن�صح النبي  ،بالنفقة على اخلادم ومن يف معناه كالأجري ،لأ َّنه من �أقرب
النا�س ل�صاحب املال فهو الذي يتولىَّ العمل و�صيانة الرزق ،فكان �أوىل بال�صدقة،
وف�ضل الإنفاق ،فعن �أبي هريرة قال :جاء ٌ
رجل �إىل النبي  فقال :عندي دينار فقال:
"�أَ ْن ِف ْق ُه َع َلى َنف ِْ�س َك" قال :عندي �آخر قال�" :أَ ْن ِف ْق ُه َع َلى َو َل ِد َك" قال :عندي �آخر
قال�" :أَ ْن ِف ْق ُه َع َلى �أَ ْه ِل َك" قال :عندي �آخر قال�" :أَ ْن ِف ْق ُه َع َلى َخا ِد ِم َك" .قال :عندي
(((
�آخر قال�" :أَ ْن َت َ�أ ْع َل ُم".
قدم الأوىل فالأوىل
قال اخلطابي" :هذا الرتتيب �إذا ت�أ َّمل َت ُه علمت �أنَّه َّ 
(((
والأقرب".
مقومات احلياة
أهم احلقوق التي حر�ص النبي  ،على توفريها للعمالِّ ،
ومن � ِّ
ٍ
ومركب ي�ستعني به على ق�ضاء
يكملُ الدين ،وم�سكنٍ ي�أوي �إليه الإن�سان،
من ٍ
زواج ِّ
رب
يتحملها ُّ
حوائجه ،وكلُّ هذه النفقات خارج �إطار الأجر والراتب ،بل هي نفقات َّ
العمل �أو الدولة الراعية للحياة االقت�صادية� ،إ�سهاماً منهما يف توفري اال�ستقرار النف�سي،
�	-1أخرجه البخاري /كتاب العتق /باب ،قول النبي  العبيد �إخوانكم ف�أطعموهم .899 /2 :برقم ( .)2407وم�سلم/
كتاب الأميان /باب� ،إطعام اململوك مما ي�أكل و�إلبا�سه مما يلب�س .1283 /3 :برقم (.)1661
 -2املجال�س الوعظية يف �شرح �أحاديث خري الربية� ،شم�س الدين ال�سفريي.46 /2 :
�	-3أخرجه �أبو داود /كتاب الزكاة /باب ،يف �صلة الرحم .118 /3 :برقم ( )1691والن�سائي /كتاب الزكاة /باب� ،أيتها
اليد العليا )2535( .62 /5 :وابن حبان يف �صحيحه /كتاب الزكاة /باب� ،صدقة التطوع .127 /8 :برقم ()3337
من طريق حممد بن عجالن ،عن املقربي ،عن �أبي هريرة مرفوعا .و�إ�سناد احلديث ح�سن من �أجل حممد بن عجالن فهو:
و�صححه العراقي يف تخريج �أحاديث
�صححه احلاكم يف امل�ستدرك .575 /1 :ووافقه الذهبيَّ .
ح�سن احلديث .واحلديث َّ
الإحياء.250 /1 :
 -4معامل ال�سنن ،اخلطابي.81 /2 :
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�سمعت النبي  يقولَ " :م ْن
ومقومات احلياة الإن�سانية ،فعن امل�ستورد بن �شداد ،قال:
ُ
َكا َن َل َنا َعا ِم ًال َف ْل َي ْك َت ِ�س ْب َز ْو َج ًةَ ،و�إِ ْن لمَ ْ َي ُك ْن َل ُه َخا ِد ًما َف ْل َي ْك َت ِ�س ْب َخا ِد ًماَ ،و ِ�إ ْن لمَ ْ َي ُك ْن
ِ ٌ (((
َل ُه َم ْ�س َك ٌن َف ْل َي ْك َت ِ�س ْب َم ْ�س َكنًا ،و َمنِ ا َّتخَ َذ َغيرْ َ َذ ِل َك َف ُه َو غ ٌّ
َال �أَ ْو َ�سارق".
ت�صر ِف ِه يف مال بيت املال ،قدر مه ِر زوج ٍة
واملعنى �أنَّه" :يحلُّ له �أن ي�أخذ مِمَّا يف ُّ
ونفقتها وك�سوتها ،وكذلك ما البُ َّد منه من غري � ٍ
وتنع ٍم ،ف�إن �أخذ �أكرث ما يحتاج
إ�سراف ُّ
(((
�إليه �ضرورة فهو حرا ٌم عليه".

حق
يقول م�صطفى ال�سباعي يف توجيه هذا احلديث ":وهذا و�إن كان وارداً يف ِّ
موظفي الدولة� ،إال �أن الع َّلة التي اقت�ضت ح�صول املوظف على ذلك ،وهي حتقيق
كفايته للقيام بعمله ب� ٍ
ٍ
وا�ستقرار ،تقت�ضي �شمول هذا احلكم للعامل ،ولي�س معنى
أمان
رب العمل ملز ٌم ب�إعطائه ما يحتاج �إليه من نفقات ولو كان �أكرث مما ي�ستح ُّق ُه من
ذلك �أنَّ َّ
�أجرٍ ٍ
احلق �إذا �إذا كان �أجره
عادل ،بل معنى ذلك �أن على الدولة �أن ت�ضمن للعامل هذا َّ
(((
العادل ال يكفيه".
امل�ستمد من الهدي النبوي ،فقد
ويع�ض ُد هذا فعل ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم،
ِّ
ِّ
كانوا يحر�صون على توفري ما يكفي العمال حتى يقوموا ب�أعمالهم خري القيام ،فقد
كتب عمر بن اخلطاب �إىل معاذ بن جبل ،و�أبي عبيدة ،حني بعثهما �إىل ال�شام "�أن
انظرا رجا ًال من �صاحلي من قبلكم ،فا�ستعملوهم على الق�ضاء ،و�أو�سعوا عليهم،
(((
وارزقوهم ،واكفوهم من مال اهلل".
املطلب الثاين� :أثر هدي النبي  يف الإنفاق على الأجري يف �إ�صالح �سوق
العمل.
�	-1أخرجه �أبو داود يف �سننه /كتاب اخلراج والفيء والإمارة /باب ،يف �أرزاق العمال .566 /4 :برقم ( )2945واحلاكم يف
امل�ستدرك /كتاب الزكاة .563 /1 :برقم ( .)1473وابن خزمية يف �صحيحه /كتاب الزكاة /باب� ،إذن الإمام للعامل
بالتزويج واتخاذ اخلادم وامل�سكن من ال�صدقة .70 /4 :برقم ( )2370من طريق حارث بن يزيد ،عن عبد الرحمن بن جبري،
و�صححه الألباين يف �صحيح �سنن �أبي داود
عن امل�ستورد بن َّ
�شداد عن النبي  ،قال احلاكم� :صحيح على �شرط البخاريَّ .
(.)2552
 -2مرقاة املفاتيح ،علي القاري.2436 /6 :
 -3ا�شرتاكية الإ�سالم ،م�صطفى ال�سباعي� :ص .99
 -4املغني ،ابن قدامة املقد�سي.34 /10 :
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احلث على الإنفاق يف احلاجيات ال�ضرورية
بعد ا�ستعرا�ض الهدي النبوي يف ِّ
للعمال والأجراء ،ميكننا �أن ن�ستخرج من عموم ذلك ،قاعدة نبوية يف ت�سيري و�إدارة
�أجور العمال وهي :توفري احلاجيات الأ�سا�سية ومقومات احلياة كالأكل و ال�شرب ونفقة
الزواج وامل�سكن...من غري احت�ساب ذلك من الأجرة التي تعطى يف مقابل العمل،
وهذا املبد�أ له �آثار �إيجابية من الناحية النف�سية واالجتماعية واالقت�صادية ،على العامل
(((
ورب العمل.
ِّ
ف�إن توفري مقومات احلياة للعامل يو ِّلد عنده ما ي�سمى بالأمن النف�سي ،وهو
يعد البيئة املف�ضلة لالجتهاد والإبداع يف العمل،
ال�شعور بالأمان واالطمئنان الذي ُّ
وحتر ُر ُه من
ف�إن توفر احلاجات الأ�سا�سية يُ ْع ِطي العامل دافعاً قوياً للعمل ٍّ
بجد واجتهادِّ ،
ت�صد ُه عن الرتكيز يف عمله ،و�أ َّما �إذا تخلفت هذه العوامل
ال�ضغوط االجتماعية التي ُّ
ف ََ�س ُي�أَ ِّث ُر ذلك �سلباً على �أداء العاملني ،فتكرث الغيابات ب�سبب و بغري �سبب ،وتكرث العطل
ً (((
حق ،فتت�أثر عملية الإنتاج كماً ونوعا.
بحق وبغري ٍّ
املر�ضية ٍّ
ولقد عمل ال�صحابة بهذا املبد�أ ،تطبيقا لهدي النبي  يف �سيا�سة الأجور ،فلقد
جاء عن عمر بن اخلطاب �أنه جمع امل�سلمني فقال" :ما يحلُّ للوايل من هذا املال؟
خلا�ص ِت ِه فقوتُ ُه وقوت عياله ،ال َوكْ َ�س وال �شَ َط َط ،وك�سوتُ ُه وك�سوتهم ،ودابَّتان
قالوا� :أما َّ
حجه وعمرته ،والق�سم بال�سوية �أن يعطى �أهل البالء
جلهاده وحوائجه ،وحمالته �إىل ِّ
علي � yساكت ،فقال:
على قدر بالئهمَّ ،
ويرم �أمور امل�سلمني و يتعاهدهم .ويف القوم ٌ
(((
ما تقول يا �أبا احل�سن؟ فقال :ما �أَ ْ�ص َل َح َك و�أ�صلح عيالك باملعروف".
ومن �آثار هذا امل�سلك يف �إدارة الأجور ،املحافظة على كرامة العامل واحلفاظ
على مقومات حياته وحياة �أ�سرته ،فالإ�سالم ينظر للعامل نظرة �إن�سانية فيها رعاية
وتقدير ،بعك�س االقت�صاد الو�ضعي ،الذي يعامل الأجري وك�أنه �آله �إنتاج ،متى ذهبت
ينمي خلق الإخال�ص والوفاء
منفعته اُ�س ُت ْغ ِن َي عنه ،لذلك فهذا امل�سلك من �ش�أنه �أن ِّ
ورب العمل ،في�ستقر العمال يف منا�صب عملهم ،ويحر�صون على حت�سني
بني العامل ِّ

 -1انظر :درا�سة �إ�سالمية يف العمل والعمال ،لبيب �سعيد� :ص .85
 -2انظر :العمال يف رعاية الإ�سالم ،حممد حممد الطويل� :ص  .80 -79الإدارة يف عهد الر�سول  ،د .حافظ الكرمي� :ص
.110
 -3تاريخ الإ�سالم ،الذهبي.84 /2 :

349

الأ�ستاذ نبيل �أحمد بلهي(اجلزائر)

الإنتاج ،لأنهم بذلك يردون اجلميل ،ويحافظون على حاجياتهم الأ�سا�سية من مطعم،
وم�سكن ،و و�سيلة نقل ،التي ا�ستح ُّقوها ب�سبب تفرغهم للعمل.
وهكذا �إذا كانت الدولة هي امل�ست�أجر يجب �أن ت�ضمن للعاملني امل�ستوى املعي�شي
الالئق "وذلك بجميع الو�سائل والطرق -غري الأجر -ف�إن مل ت�ستطع ذلك ت�ساوى
النا�س يف الكفاف ،فالدولة هي امل�س�ؤولة عن حت�سني حالة العمال املعي�شية ،ب�أن تفر�ض
�أنظمة التكافل االجتماعي والت�أمينات االجتماعية ومعا�شات التقاعد وتن�شئ اجلمعيات
اخلريية ،واملجمعات ال�صحية ،التي تراعي نف�سية العمال وحاجاتهم ،ال�صحية والبدنية
واملعا�شية ح َّتى يح�صل لهم الأمان واالطمئنان مبا يزيد من �إنتاجيتهم ويح ُّثهم على
الإخال�ص والتفاين يف العمل ،و�أن ت�ؤمن الدولة جميع و�سائل الرفاه للعمال بقدر ما
(((
ت�ستطيع ولكن �أن ال ت�ألوا جهداً يف حتقيق ذلك".

املبحث الرابع :وجوب تطييب املكا�سب والأجور يف ال�سنة النبوية،
و�آثاره.
حث النبي  الأجري على تطييب ك�سبه ،بالن�صح وال�صدق يف
املطلب الأولُّ :
العمل.
العمال والأجراء على ال�صدق و�إخال�ص
لقد َّ
حث النبي عليه ال�صالة وال�سالم َّ
الن�صيحة يف العمل ،طلباً لتطييب الك�سب حَ ْ
وت ِلي ِل ِه ،ا�ستناداً �إىل قوله تعاىل :ﭽ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [امل�ؤمنون ،]٥١:وهذا احلر�ص
تطييب �أجرة العامل ،هو يف احلقيقة من �سيا�سته يف تدبري
ال�شديد من النبي  على ِّ
قوي من ُ�أ ُ�س ِ�س ت�سيري �أجور العمال
�أمر الأجور واملكا�سب ،وهو مبد�أ �
أ�سا�س ٌ
أخالقي و� ٌ
ٌ
وتوجيهها ،مبا يحفظ للعامل �أمر دينه ودنياه.
لذلك ف�إن من الواجبات املتحتمات على العامل والأجري ،ال�صدق والإخال�ص
والتفاين يف العمل ،واجتناب املكا�سب امل�شبوهة ،واحلر�ص على ك�سب الأجرة
ب�أداء العمل على �أكمل وجه ،وهذه القاعدة الأخالقية يف ك�سب الأجور يتميز بها
الدين بالدنيا ،فالإميان ال�صحيح البد و�أن يثمر
أمر ِّ
االقت�صاد الإ�سالمي ،الذي يُ ْربَ ُط فيه � ُ
 -1الأجور و�آثارها االقت�صادية يف الفقه الإ�سالمي ،حممد بن عبد اهلل النفي�سة� :ص .223
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�أعما ًال �صاحلة يف معاملة النا�س يف �أمور الدنيا ،والرقيب على ذلك ك ِّل ِه هو اهلل �سبحانه
وتعاىل ،ويف النهاية فالأجرة يف نظر ال�شريعة �إمنا هي و�سيلة للعي�ش يف الدنيا لبلوغ
الآخرة التي هي الدار احلقيقية.
يحث فيها
ولقد جاء تقرير هذا املبد�أ الأخالقي يف الأحاديث النبوية ،التي ُّ
بتطييب
النبي على �أخالقيات العمل كال�صدق والن�صح والأمانة ،مما له �صلة مبا�شرة ِّ
الأجرة ،من ذلك ما رواه �أبو هريرة قال :قال َر ُ�س ُ
"خيرْ ُ ا ْل َك ْ�س ِب َك ْ�س ُب َي ِد
ول اللهَّ ِ َ :
(((
ا ْل َعا ِملِ �إِ َذا ن ََ�ص َح".
فقد جعل النبي � أجرة العامل النا�صح �أطيب الك�سب ،وهذا فيه �إغرا ٌء على
الن�صح يف العمل ،يقول ال�صنعاين يف �شرح احلديث�" :أي :الأجري �إذا ن�صح فيما
َع ِم َل ُه ،و�أتقن َع َم َل ُه ،و�أجاد ُ�ص ْن َع ُه ،وجت َّنب َّ
الغ�ش ،وبَ َذ َل العناية ،وترك اخليانة ،وفيه �أنه
(((
�أف�ضل من التجارة والزراعة".
وهكذا ِّ
بحق و�أمانة،
يعظ ُم النبي  من �ش�أن الإخال�ص يف العمل ،والقيام عليه ٍّ
�سمعت ر�سول
ويجعل �صاحبه يف �أعلى املراتب ،فعن رافع بن َخ ِديج الأن�صاري ،قال:
ُ
ال�ص َد َق ِة ِبا َحل ِّق َكالغَا ِزي فيِ َ�س ِبيلِ اللهَّ ِ َح َّتى َي ْر ِج َع �إِلىَ
اهلل  يقول " :ال َعا ِم ُل َع َلى َّ
َب ْي ِت ِه " (((.قال ابن العربي يف �شرح احلديث" :وذلك �أنَّ اهلل ذو الف�ضل العظيم قال:
من ج َّهز غازياً فقد غزا ،و من خ َّلفه فى �أهله بخري فقد غزا ،والعامل على ال�صدقة
(((
غاز بعمله وهو ٍ
خليفة الغازي؛ لأنه يجمع مال �سبيل اهلل فهو ٍ
غاز بنيته".
وحث النبي  على �أداء احلقوق ب�أمانة ،والقيام على ال�صدقات مبا ي�صلح حال
َّ

�	-1أخرجه �أحمد يف امل�سند .136 /14 :برقم ( )8412وابن مقرئ يف معجمه .262 /2 :برقم ( )851من طريق حممد بن
عمار امل�ؤذن فهو :ال ب�أ�س به .واحلديث
عمار ،عن �سعيد املقربي ،عن �أبي هريرة يرفعه .وهذا �إ�سناد ح�سن من �أجل :حممد بن َّ
َّ
و�صححه �أحمد �شاكر يف تخريج م�سند �أحمد .306 /8
ح�سنه العراقي يف تخريج �أحاديث الإحياء.504 /1 :
َّ
َّ
 -2التنوير �شرح اجلامع ال�صغري ،ال�صنعاين.556 /5 :
�	-3أخرجه الرتمذي� /أبواب الزكاة /باب ،ما جاء يف العامل على ال�صدقة باحلق .28 /3 :برقم ( )645و�أبو داود /كتاب
اخلراج والفيء والإمارة /باب ،يف ال�سعاية على ال�صدقة .561 /4 :برقم ( )2936وابن ماجه� /أبواب الزكاة /باب ،ما
جاء يف عمال ال�صدقة .28 /3 :برقم ( )1809و �أحمد يف امل�سند .517 /28 :برقم ( )17285من طريق حممد بن �إ�سحاق،
عن عا�صم بن عمر ،عن حممود بن لبيد ،عن رافع بن خديج مرفوعا ،وهذا �إ�سناد ح�سن من �أجل حممد بن �إ�سحاق :وهو
وح�سنه
وح�سنه البغوي يف �شرح ال�سنةَّ .484 /5 :
ح�سن احلديث ،قال الرتمذي :حديث رافع بن خديج حديث ح�سنَّ ،
كذلك ابن القطان يف بيان الوهم والإيهام.719 /5 :
 -4عار�ضة الأحوذي �شرح الرتمذي ،ابن العربي.145 /3 :
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ني ،ا َّل ِذي ُي�ؤَ ِّدي َما �أُ ِم َر ِب ِه
الفقراء ،فعن �أبي مو�سى الأ�شعري مرفوعا " :ا َخلا ِز ُن الأَ ِم ُ
(((
ني ".
َط ِّي َب ًة َنف ُْ�س ُه� ،أَ َح ُد املُ َت َ�ص ِّد ِق َ
وقد بَ َّو َب البخاري على هذا احلديث ،بقوله :باب ا�ستئجار الرجل ال�صالح وقول
(((
اهلل تعاىل�}:إن خري من ا�ست�أجرت القوي الأمني{.
ويف املقابل من ذلك نهي النبي  ،عن �أخذ الأجرة على الأعمال اخلبيثة والدنيئة
�أو ما كان قربة خال�صة؛ لأن الأجرة املكت�سبة من العمل املحرم ال خري فيها وهي ٌ
وبال
ال�شاق ال ي�ستوجب الأجرة ح َّتى يكون ذلك العمل
على �صاحبها ،فالتعب والعمل
ُّ
يف �إطار ما �أباحته ال�شريعة ،فعن �أبي هريرة �أنه قالَ " :ن َهى َر ُ�سو ُل اللهَّ ِ َ ع ْن َك ْ�س ِب
(((
حْ َ
ال َّجا ِمَ ،و َع ْن َث َمنِ ا ْل َك ْل ِبَ ،و َع ْن َع ْ�س ِب ا ْل َف ْحلِ ".
فقد نهي عن هذه املكا�سب �إ َّما لدناءتها ،ك�أجرة احلاجم مثال ،يقول َّ
اخلطابي يف
�شرح احلديث" :و�إمنا َو ْج ُه ُه التنزي ُه عن الك�سب الدين ِء ،والرتغيب يف تطهري الطعم،
وبع�ض الك�سب �أعلى و�أف�ضل ،وبع�ضه �أدنى
والإر�شاد فيها �إىل ما هو �أطيب و�أح�سنُ ،
(((
و �أَ ْوكَح".
البغي وحلوان الكاهن ،قال َّ
اخلطابي" :وفعل الزنا حمر ٌم،
و�إ َّما حلرمة عملها ،كمهر ِّ
(((
وبدل العو�ض عليه و�أخذه يف التحرمي مثله؛ لأنه ذريعة �إىل التو�صل �إليه".
و�إ َّما لكون ال�شيء لي�س حم ًال للإيجارَ ،ك َع ْ�س ِب الفحل ،وهو ما�ؤُ ُه الذي يلقِّح به
القطيع ،قال اخلطابي" :و�إمنا هو من باب املعروف ،فعلى النا�س �أن ال يتمانعوا منه،
(((
قبح وترك مروءة".
ف�أ َّما �أخذ الأجرة عليه
فمحرم وفيه ٌ
َّ
�	-1أخرجه البخاري /كتاب الإجارة /باب ،ا�ستئجار الرجل ال�صالح .789 /2 :برقم ( .)2141وم�سلم /كتاب الزكاة/
باب� ،أجر اخلازن الأمني .710 /2 :برقم (.)1023
� -2صحيح البخاري /كتاب الإجارة /باب ،ا�ستئجار الرجل ال�صالح.788 /2 :
�	-3أخرجه الن�سائي يف ال�سنن /كتاب البيوع /باب ،بيع �ضراب الفحل .310 /7 :برقم ( )4673و�أحمد يف امل�سند/13 :
 .355برقم )7976( :والطيال�سي يف امل�سند .245 /4 :برقم ( )2631من طريق �شعبة ،عن املغرية� ،سمعت ابن �أبي نعم،
�صححه الألباين يف �صحيح �سنن الن�سائي.245 /10 :
�سمعت �أبا هريرة يرفعه .واحلديث �إ�سناده �صحيح ،وقد َّ
 -4معامل ال�سنن ،اخلطابي.102 /3 :
 -5امل�صدر ال�سابق.103 /3 :
 -6امل�صدر ال�سابق.105 /3 :
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احلث على تطييب الك�سب بالن�صح
الطلب الثاين� :أثر هدي النبي  يف ِّ
وال�صدق يف �سوق العمل.
احلث على تطييب املكا�سب بالن�صح وال�صدق
بعد ا�ستعرا�ض هدي النبي  يف ِّ
يف العمل ،ونهيه على املكا�سب املحرمة والدنيئة ،ميكننا �أن ن�ستخل�ص قاعدة مهمة يف
�إدارة �أجور العمال و�سيا�ستها وهي :احلر�ص على الأجر الطيب احلالل واالبتعاد عن
واملحرم.
الأجر اخلبيث
َّ
ف�إنَّ العامل �أو الأجري يف ظل الإ�سالم ،ال يتط َّلب الأجرة �إال بالعمل ال�صالح املباح،
حد ذاتها ،بل هي و�سيلة
تقر ُه ال�شريعة والأخالق العالية ،فالأجرة لي�ست غاية يف ِّ
الذي ُّ
لتوفري مقومات احلياة الكرمية ،واكت�سابها على الوجه امل�شروع برك ٌة يف الدنيا ،و�سالم ٌة
فاملهم
وجنا ٌة يف الآخرة ،وهذا بعك�س النظرة الغربية للأجور املبنية على �أ�سا�س املنفعةُّ ،
أقل ٍ
أقل ٍ
جهد ويف � ِّ
عندهم هو حت�صيل �أكرب كمية من الأجر واملقابل املادي ،ب� ِّ
مدة ،دون
ترب ُر
النظر �إىل نوعية العمل ومتا�شيه مع تعاليم الديانة ،فهم ينطلقون من قاعدة :الغاية ِّ
الو�سيلة ،و�أ َّما الإ�سالم فهو يحر�ص على نظافة الو�سيلة ،للو�صول �إىل الغاية ال�شريفة،
(((
وقد قال عليه ال�سالم� " :إِ َّن اهللَ َط ِّي ٌب اَل َي ْق َب ُل �إِ اَّل َط ِّي ًبا ".
لذلك ف�إن من �آثار هذا املبد�أ النبوي يف توجيه ك�سب الأجور ،حت�سني نوعية
ورب العمل،
العمل وزيادة م�ستوى اجلودة والإتقان فيه ،مبا يعود بالنفع على العامل ِّ
ف�إن الوازع الإمياين يفر�ض على العامل الن�صح وال�صدق والأمانة حتى ي�أخذ �أجرته
يحث على �إتقان العمل ،ومما يُ�ست�أن�س به احلديث
حال ًال طيباً؛ فلقد كان النبي ُّ 
امل�شهور عند النا�س -و�إن مل ي�صح �سنده � " -إِ َّن اللهَّ َ ُي ِح ُّب �إِ َذا َع ِم َل �أَ َح ُد ُك ْم َع َملاً �أَ ْن
ُي ْت ِق َن ُه " (((.و�إمنا يتهاون بذلك من ال خالق له ،الذين قال فيهم النبي َ " :ل َي�أْ ِتينَ َّ
(((
َع َلى ال َّن ِ
ا�س َز َمانٌ َ ،ال ُي َباليِ املَ ْر ُء بمِ َا �أَ َخ َذ املَا َل� ،أَ ِم ْن َح َال ٍل �أَ ْم ِم ْن َح َرا ٍم ".
�	-1أخرجه م�سلم /كتاب الزكاة /باب ،قبول ال�صدقة من الك�سب الطيب وتربيتها .703 /2 :برقم (.)1015
�	-2أخرجه �أبو يعلى يف امل�سند .349 /7 :برقم ( )4386والطرباين يف الأو�سط .275 /1 :برقم )897( :من طريق م�صعب بن
ثابت ،عن ه�شام بن عروة ،عن �أبيه ،عن عائ�شة مرفوعا .وم�صعب بن ثابت :لني احلديث .لذلك قال البو�صريي يف �إحتاف
اخلرية".382 /3 :هذا �إ�سناد �ضعيف ،ل�ضعف م�صعب بن ثابت".
�	-3أخرجه البخاري /كتاب البيوع /باب ،ال�سهولة يف ال�شراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه يف عفاف .733 /2 :برقم
(.)1977
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تهرب العمال
ومن �آثار هذه ال�سيا�سة النبوية الر�شيدة كذلك ،التقليل من ظاهرة ُّ
من العمل عن طريق (الغيابات ،والعطل املر�ضية) لأتفه الأ�سباب ،هذا الأمر الذي ي�ؤ ِّثر
تطييب �أجرته وك�سبه،
�سلبا على عملية الإنتاج كماً ونوعاً ،و�أ َّما امل�سلم احلري�ص على ِّ
فال يقع يف مثل هذا؛ لأ َّنه يعلم �أن ذلك م�ؤ ِّثر على ح ِّلية الأجرة والك�سب ،الذي
نف�س ِه و� ِ
�سي�صرفه على ِ
أوالد ِه.

تف�ضلِ الأجري بعملٍ �أكرث ممِ َّا ُا ُّت ِف َق عليه يف
املبحث اخلام�س :ا�ستحباب ُّ
مقابل الأجرة ،و�آثاره.
التف�ضل بالعمل الزائد.
حث النبي  الأجري على ُّ
املطلب الأولُّ :
لقد بَينَّ َ النبي � أن العالقة بني الأجري وامل�ست�أجر قائم ٌة على الف�ضل والإح�سان
مطالب بالتف�ضل والإح�سان الزائد على الأجرة ،فكذلك
املتبادل ،فكما �أنَّ امل�ست�أجر
ٌ
جهد ٍ
مطالب بالتف�ضل ببدل ٍ
زائد من غري مقابل ،وهذه هي ال�سماحة التي جاء
الأجري
ٌ
نبينا عليه ال�صالة وال�سالم حني قالَ " :ر ِح َم اللهَّ ُ َر ُجلاً َ�س ْم ًحا
بها الإ�سالم َّ
وحث عليها ُّ
�ص على ال�سماحة يف
�إِ َذا َب َ
اعَ ،و ِ�إ َذا ا�شْ ترَ َىَ ،و�إِ َذا ا ْق َت َ�ضى " (((.فهذا احلديث و�إن نَ َّ
عقد البيع والقر�ض ،ف�إنه ي�شمل جميع العقود ومنها الإجارة.
ي�ستحق �شرعاً املقابل من الأجر بقدر التعب � ،اَّإل �أن
ف�إنَّ جهد العامل و�إن كان
ُّ
القيم الأخالقية التي تربط امل�سلمني ،هي �أعظم و�أكرب من الأجر والربح املا ِّدي الذي
يحر�ص عليه الطرفان ،لذلك نَ َّب َه ْت ال�شريعة العامل �إىل ابتغاء الآخرة ب�شي ٍء من عمله،
و�أن ال يجعل امل�سلم غاية َه ِّم ِه املقابل املا ِّدي فيعي�ش �أ�سرياً ل�شهوا ِت ِه وملذا ِت ِه ،بل َح َّث ْت
التف�ضل بالعمل طلباً لأجر الآخرة ،قال �سبحانه :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ
على ُّ
ﰃ ﭼ [النحل.]٤١ :
التف�ضل بالعمل الزائد
ولقد ت�ضافرت ن�صو�ص ال�سنة النبوية يف ِّ
حث الأجري على ُّ
على ما يقابله من ال ِ
أجرة املتفقِ عليها ،من باب الإح�سان و امل�ساحمة يف املعاملة ،وهي
يف احلقيقة :قاعدة نبوية حكيمة يف �إدارة الأجور وت�صحيح النظرة �إليها.

�	-1أخرجه البخاري/كتاب البيوع /باب ،ال�سهولة يف ال�شراء والبيع ومن طلب حقاً فليطلبه يف عفاف .730 /2 :برقم
(.)1970
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ق�صة ت�أجري مو�سى نَف َْ�س ُه راعياً للغنم على ِع َّف ِة
جليا يف َّ
ويربز هذا املبد�أ العظيم ًّ
َ�ص َها علينا القر�آن الكرمي ،وذلك يف قوله تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ
فرجه ،التي ق َّ

ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ [ الق�ص�ص.]٢٨ – ٢٦ :

ف�إنَّ مو�سى عليه ال�سالم اتَّف ََق مع �صهره على �أن ي� ِّأجر نف�سه ثمان �سنوات يرعى
له الغنم ،ويكون ذلك مهراً البنته التي يتزوجها ،و�أ َّما الزيادة ب�إمتام ع�شر �سنوات فهو
أمتمت الثماين احلجج
تربع
ٌ
ٌ
حم�ض منه �إنْ فعله ،يقول الطربي يف تف�سري الآية " :ف�إن � َ
حجج ،ف�إح�سانٌ
ع�شر ٍ
ع�شراً التي �شرطتها عليك ب�إنكاحي � َّإياك �إحدى ابنتي ،فجعلتها َ
(((
من عندك ،ولي�س مما ا�شرتطته عليك ب�سبب تزويجك ابنتي".

ولقد بَ َّي َن ْت ال�سنة النبوية املف�سرة للقر�آن �أن مو�سى عليه ال�سالم كان نعم الأجري،
بعمل ٍ
زائد ل�سنتني ،ف�أ َّمت ع�شر
تف�ضل ٍ
خلقاً و�سماح ًة وتف�ض ًال ،ف ََوفَّى بالعهد ل�صهره ،ث َُّم َّ
يهودي من
حجج ،فقد �أخرج البخاري يف �صحيحه ،عن �سعيد بن جبري قال� :س�ألني
ٌّ
قلت :ال �أدري ح َّتى �أق ُْد َم على َح رْ ِب العرب
�أهل احلريةُّ � ،أي الأجلني ق�ضى مو�سى؟ ُ
ابن عبا�س فقال :ق�ضى �أكرث ُه َما و�أطيبهما� ،إنَّ ر�سول اهلل 
ف�أ�س�أل ُه،
فقدمت ف�س� ُ
ُ
ألت َ
(((
�إذا قال فعل.
الَ َج َلينْ ِ
وعن عبد اهلل بن عبا�س قال :قال ر�سول اهلل �َ " :س�أَ ْل ُت ِجبرْ َ
ِيل� :أَ ُّي ْ أ
(((
و�سى؟ َقا َل� :أَك َْم َل ُه َما َو�أَتمَ َّ ُه َما ".
َق َ�ضى ُم َ
تف�ضل بالعمل الزائد
فقد �أثنى النبي  على فعل مو�سى -عليه ال�سالم -حني َّ
على ما تَ رْ َب�أُ به الذ َّمة ،يقول الك�شمريي يف �شرح احلديث" :وحا�صل اجلواب �أنه َوفَّى

 -1جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن ،ابن جرير الطربي.229 /18 :
�	-2أخرجه البخاري /كتاب ال�شهادات /باب ،ما �أمر ب�إجناز الوعد .953 /2 :برقم (.)2538
�	-3أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك /كتاب التف�سري /باب ،تف�سري �سورة الق�ص�ص .442 /2 :برقم ( )3532و�أبو يعلى يف
م�سنده .276 /4 :برقم ( )2408واحلميدي يف م�سنده .462 /1:برقم ( )545من طريق احلكم بن �أبان ،عن عكرمة،
و�صححه الألباين ب�شواهده يف ال�سل�سلة ال�صحيحة/4 :
عن ابن عبا�س به .قال احلاكم :هذا حديث �صحيح ومل يخرجاهَّ ،
.502 -501
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ب�أكرث الأجلني ،على د�أب املر�سلني ،ف�إنهم �إذا وعدوا ب�أم ٍر مرت ِّد ٍد بني ال ِّ
أقل والأكرث،
(((
�أوفوا ب�أكرثهما ،ليكونوا �أح�سن �أدا ًء ،و َ�أ مَ َّت ق�ضا ًء".

وقال احلافظ ابن حجر" :قال بن اجلوزي :لمَ َّا ر�أى مو�سى عليه ال�سالم َط َم َع �شعيب
(((
 عليه ال�سالم -متعل َّقا بالزيادة ،مل يقت�ض كرمي �أخالقه �أن يخيب ظ َّنه فيه".بعمل ٍ
زائد من غري مقابل هو خلق الأنبياء ،وهو
تف�ضلَ الأجري ٍ
وهذا يد ُّل َك �أن ُّ
لي�ست غاية َه ِّم الأجري ،بل هناك من
من امل�ساحمة التي هي ِ�س َم ُة الأتقياء ،و�أنَّ الأجرة ْ
املكا�سب املعنوية من :الو ِّد ،والت�آلف ،والتعاون ،والإح�سان ،ما هو �أف�ضل من املقابل
املادي ،لأنَّ �أجرة العامل يف النهاية �إمنا هي و�سيلة لق�ضاء احلاجيات الأ�سا�سية ،وتوفري
اال�ستقرار يف احلياة الدنيا ،ومن ث ََّم التفرغ لأمر الآخرة.
يقول ابن هبرية" :يف هذا احلديث ما ُّ
يدل على �أن مو�سى عليه ال�سالم احرتز يف
نطقه مبا لو ق�ضى معه �أدنى الأجلني مل يكن خمال ًفا ملا وعد بهُ ،ث َّم �إ َّنه ق�ضى الأف�ضل،
ِ (((
فجمع يف ذلك بني احرتازه لقوله وبني َوفَا ِئ ِه ب�أكمل َو ْع َد ْيه".
املطلب الثاين� :أثر زيادة العمل التي حث َّ عليها النبي  يف �إ�صالح �سوق
العمل.
بعد هذه الإطاللة على النظرة النبوية ال�صحيحة لأجرة العامل ،واملقابل الذي
ي�أخذه على جهده ،ميكننا �أن نخرج ٍ
ي�صح �أن جتعل قاعد ًة �أخالقي ًة عام ًة يف
بفكرة عامة ُّ
�سيا�سة �أجور العمال و �إدارتها ،وهي:
ا�ستحباب ترك املطالبة بالأجرة على العمل الزائد وفاء ًا وتف�ض ًال� ،إتباعاً ل�سنة
الأنبياء يف التف�ضل والإح�سان ،وهذا بعك�س النظرة املادية النفعية ،التي ينظر بها
العمال يف االقت�صاد الو�ضعي ،ف�إنها مبنية على ُ
ال�ش ِّح واملكاي�سة ،واحلر�ص على املقابل
املا ِّدي عن كل ٍ
ٍ
مبذول ،وعدم الت�سامح يف �أمر الأموال.
جهد
لذلك ف�إن من �آثار هذا الهدي النبوي ،وهذه ال�سيا�سة املحكمة� ،أن تَ ْ�س ُم َو العالقة
 -1في�ض الباري �شرح �صحيح البخاري ،الك�شمريي.97 /4 :
 -2فتح الباري ،ابن حجر الع�سقالين.291 /5 :
 -3الإف�صاح عن معاين ال�صحاح ،ابن هبرية.170 /3 :
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�ص الطرفان من النزعة املادية النفعية ،فيقع التكامل حُ ْ
وتف َُظ
بني الأجري وامل�ست�أجر ،فيتخ َّل ُ
رب العمل (امل�ست�أجر) قد حتيط
م�صلحة الطرفني ،ويثمر ذلك ا�ستمرارية الإنتاج ،ف�إنَّ َّ
ٌ
أزمات� ،أو �ضائق ٌة مالية ،فلي�س من �أخالق امل�سلمني ا�ستغالل �ضعف الآخر
به
ظروف و� ٌ
ٍ
حينئذ
في�ستحب
قائم يف االقت�صاد الإ�سالمي،
ولو كان ُّ
ُّ
رب العمل ،فمبد�أ الرحمة ٌ
التربع باجلهد الزائد �إح�ساناً وتف�ضال من غري مقابل.
ومن �آثار هذه ال�سيا�سة املحافظة على ا�ستقرار عملية الإنتاج ،والت�صدي للأزمات
التي تع�صف بال�شركة �أو م�ؤ�س�سة العمل ،التي هي مبثابة م�صدر رزق بالن�سبة للعامل
ورب العمل ،وال يكون ذلك �إال بالتعاون بني الطرفني ،والت�سامح يف �سبيل �إ�صالح
ِّ
خا�صة يف املراحل الع�صيبة.
�سوق العمل َّ

املبحث ال�ساد�س :حترمي �أخذ العمال الهدايا من النا�س فوق الراتب يف
ال�سنة النبوية ،و�آثاره.
العمال عن �أخذ الهدايا من النا�س.
املطلب الأول :زجر النبي َّ 

�إنَّ من �أعظم الأ�س�س يف �إدارة و�سيا�سة �أجور العمال ،التي قررتها ال�سنة النبوية،
و�سد باب اخليانة ،وهي :حترمي
و�شد َد ْت على الأخذ بها ،قاعدة ذهبية يف حتقيق الأمانة ِّ
َّ
َق ُب ِ
ول العمال للهدايا من النا�س خارج الراتب املعلوم امل�صروف لهم؛ لأنَّ عقد
تفر َغ العامل ٍ
رب العمل مقابل �أج ٍر معلوم،
ملدة معينة عند ِّ
العمل �أو الإجارة ،يقت�ضى ُّ
رب العمل ،وكلُّ ما يعمله فهو م�أجو ٌر عليه م�سبقاً،
ت�صرف ِّ
وهو يف تلك املدة حتت ُّ
من�صب ُه وقيامه على
و�إذا كان الأمر كذلك فلي�س من الأمانة واملروءة �أن ي�ستغلَّ العامل َ
حوائج النا�س ،ليك�سب منافع �أخرى غري �أجرته املعلومة ،ولو كانت هذه املنافع تعطى
ٌ
م�ستغل
يف ثوب الهدية ،ف�إن َقبِلَ الهدية على َع َم ِل ِه امل�أجور عليه م�سبقاً ،فهو �سارقٌ
لرب العمل ،وهذا الك�سب من ال ُغ ُل ِ
ول الذي َح َّر َم ُه القر�آن الكرمي،
للمن�صبٌ ،
خائن ِّ
وتوعد عليه العقاب الأليم ،قال تعاىل :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ [�آل عمران.]١٦١ :
ولتقرير هذا الأمر ،جاء يف �سنة النبي  التهديد ال�شديد والوعيد الأكيد ،ملن
وقع يف ال ُغ ُلول املحرم من العمال ِبق َُبو ِل ِه الهدية على عمله ،فعن عبد اهلل بن بريدة عن
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ا�س َت ْع َم ْل َنا ُه َع َلى َع َملٍ َف َر َز ْق َنا ُه ِر ْز ًقا َف َما �أَ َخ َذ َب ْع َد َذ ِل َك
�أبيه ،عن النبي  قالَ " :منِ ْ
(((
َف ُه َو غُ ُل ٌ
ول ".
يقول اخلطابي يف �شرح احلديث" :يف هذا بيا ٌن �أنَّ هدايا العمال ُ�س ْح ٌت ،و�أنه
لي�س �سبيلها �سبيل �سائر الهدايا املباحة ،و�إمنا يُ ْه َدى �إليه املحاباة وليخ ِّف َف عن املهدي،
للحق الواجب عليه ا�ستيفا�ؤُ ُه
وي�سو َغ له بع�ض الواجب عليه ،وهو خيان ٌة منه،
وبخ�س ِّ
ِّ
ٌ
(((
لأهله".
عامل �أمر بجمع �أموال �أو منافع ،ف�أخذ �شيئاً بدعوى
وهكذا ي�شمل هذا احلكم كلَّ ٍ
الهدية و �أُ ْع ِط َي ما تب َّقى ،فعن عدي بن عمرية الكندي قال �سمعت ر�سول اهلل  يقول
ا�س َت ْع َم ْل َنا ُه ِم ْن ُك ْم َع َلى َع َملٍ َ ،ف َك َت َم َنا خِم َْي ًطا َف َما َف ْو َق ُهَ ،كا َن ُغ ُلول َي�أْ ِتي ِب ِه
" َمنِ ْ
َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة " .قال :فقام �إليه رجل �أ�سود من الأن�صار ك�أنيِّ �أنظر �إليه ،فقال :يا ر�سول
اهلل اقبل ع ِّني َع َم َل َك قال " :وما لك " .قال �سمعتك تقول كذا وكذا .قالَ " :و�أَنَا
�أَ ُقو ُل ُه ْ آ
ا�س َت ْع َم ْل َنا ُه ِم ْن ُك ْم َع َلى َع َملٍ َف ْل َي ِج ْئ ِب َق ِلي ِل ِه َو َك ِث ِري ِهَ ،ف َما �أُو ِت َي ِم ْن ُه
النََ :و َمنِ ْ
(((
�أَ َخ َذَ ،و َما ن ُِه َي َع ْن ُه ا ْن َت َهى ".
ومما ُّ
عما ِل ِه ،ملا
يدل على خطورة الأمر �أنَّ النبي  كان حازماً يف هذه الق�ضية مع َّ
يرتتَّ ُب على ذلك من الف�ساد العري�ض ،فعن �أبي حميد ال�ساعدي قال :ا�ستعمل ر�سول
اللتبية...فلما قدم قال :هذا لكم وهذا يل� ،أُ ْه ِد َي
اهلل  رج ًال من الأَ ْ�س ِد يقال له :ابن
َّ
يل ،قال :فقام ر�سول اهلل  على املنرب فحمد اهلل و�أثنى عليه وقالَ " :ما َبا ُل َعا ِملٍ
�أَ ْب َع ُث ُهَ ،ف َيقُو ُلَ :ه َذا َل ُك ْمَ ،و َه َذا �أُ ْه ِد َي ليِ � ،أَ َفل َق َع َد ف َب ْي ِت �أَ ِبي ِه� ،أَ ْو ف َب ْي ِت �أُ ِّم ِه،
ْ�س محُ َ َّم ٍد ِب َي ِد ِه ،ل َي َنا ُل �أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِم ْن َها
َح َّتى َي ْن ُظ َر �أَ ُي ْه َدى �إِ َل ْي ِه �أَ ْم اَل؟ َوا َّل ِذي َنف ُ
�شَ ْيئًا �إِل َجا َء ِب ِه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َي ْح ِم ُل ُه َع َلى ُع ُن ِق ِه َب ِع ٌري َل ُه ُرغَا ٌء� ،أَ ْو َبق ََر ٌة َل َها ُخ َوا ٌر،
�أَ ْو �شَ ا ٌة َت ْي ِع ُر " ،ث َُّم َرف ََع يَ َد ْي ِه َح َّتى َر�أَ ْي َنا ُعف َْرتَ ْي �إ ِْب َط ْي ِه ،ث َُّم ق َ
َال" :الل ُه َّمَ ،هلْ َب َّل ْغ ُت؟"
�	-1أخرجه �أبو داود يف ال�سنن /كتاب اخلراج والفيء والإمارة /باب ،يف �أرزاق العمال .465 /4 :برقم ( )2943و احلاكم
يف امل�ستدرك /كتب الزكاة .563 /1:برقم ( )1472و ابن خزمية يف �صحيحه /كتاب الزكاة /باب ،فر�ض الإمام للعامل
على ال�صدقة رزقا معلوما .70 /4 :برقم ( )2369من حديث عبد الوارث بن �سعيد ،عن ح�سني املعلم ،عن عبد اهلل بن
بريدة ،عن �أبيه عن النبي  .قلت :و�إ�سناد احلديث �صحيح رجاله ثقات ،لذلك قال احلاكم" :هذا حديث �صحيح على
و�صححه الألباين �صحيح الرتغيب.191 /1 :
�شرط ال�شيخني"َّ .
 -2معامل ال�سنن ،اخلطابي.08 /3 :
�	-3أخرجه م�سلم /كتاب الإمارة /باب ،حترمي هدايا العمال .1465 /3 :برقم (.)1833
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َم َّرتَينْ ِ.
قال البغوي" :ويف احلديث ٌ
�سحت،
دليل على �أنَّ هدايا العمال والوالة والق�ضاة
ٌ
بحق
لأنه �إمنا يُ ْه َدى �إىل العامل ليغم�ض له يف بع�ض ما يجب عليه �أدا�ؤهَ ،
ويبخ َ�س ِّ
امل�ساكنيِ ،
الهدية
ويهدى �إىل القا�ضي ليميل �إليه يف احلكم� ،أو ال يُ ْ�ؤ َمن من �أن حتمله َّ
(((
عليه".
(((

وقال ال�شوكاين" :وظاهر ُه املنع من الزيادة على املفرو�ض للعامل من غري فرق
بني ما كان من ال�صدقات امل�أخوذة من �أرباب الأموال� ،أو من �أربابها على طريق الهدية
(((
�أو الر�شوة".
وعلى هذا النهج �سار اخللفاء الرا�شدون من بعدهم ،الذين �أُ ِم ْرنَا ب�إتباع �سنتهم ،فها
هو عمر بن اخلطاب ملا ُوليِّ َ  ،يدرك خطورة هذه الهدايا على �سالمة جهازه الإداري،
(((
عماله يقول�" :أ َّما بعد ،ف�إ َّيا ُكم والهدايا ،ف�إنها من الر ِِ�شا".
فكتب �إىل َّ
العمال يف �إ�صالح �سوق العمل.
املطلب الثاين� :أثر حترمي النبي  هدايا َّ

�إن املت�أمل يف الأحاديث التي م�ضت يف زجر النبي  العمال عن �أخذ الهدايا
واملنافع عند قيامهم بالأعمال التي ك ِّلفوا بها و�أُ ِج ُروا عليها ،يدرك يقينا �أن النبي 
�أراد �أن ي� ِّؤ�صل مبد�أً مهماً يف نفو�س عماله ،هو مبد�أ العفَّة والأمانة وترك ا�ستغالل
مبني على التكافل والتعاون ،والرحمة التي
حاجات النا�س ،ف�إن االقت�صاد الإ�سالمي ٌ
جعلها اهلل بني امل�سلمني ،و�أما ا�ستغالل املنا�صب لك�سب املزايا ،فلي�س من الإ�سالم يف
�شيء ،قال تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ [البقرة.]١٨٨ :
وتوع ُد ُه بالعقاب يف الدنيا
لذلك ف�إن ت�شديد النبي  يف �أمر هدايا العمالُّ ،
والآخرة ،يوحي ب�أن هذا الأمر له �آثار �سلبية وخيمة على االقت�صاد الإ�سالمي ،والتنا�سق

�	-1أخرجه البخاري /كتاب الأميان والنذور /باب ،كيف كانت ميني النبي  .2446 /6 :برقم ( .)6260وم�سلم /كتاب
الإمارة /باب ،حترمي هدايا العمال .1463 /3 :برقم ( .)1832واللفظ له.
� -2شرح ال�سنة� ،أبو م�سعود البغوي.498 /5 :
 -3نيل الأوطار �شرح منتقى الأخبار ،ال�شوكاين.349 /7 :
 -4حم�ض ال�صواب يف ف�ضائل �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ،ابن املربد احلنبلي.552 /2 :
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�سد هذا الباب له �آثا ٌر �إيجابية على �سوق العمل.
االجتماعي ،و�أنَّ َّ
فمن �ش�أن هذا املبد�أ النبوي يف �سيا�سة الأجور� ،أن ين�شر ُخ ُل َق الأمانة بني العمال
خا�صة يف ت�سيري املال العام ،ويغلق باب الف�ساد املايل ،من االختال�س وا�ستغالل
َّ
املن�صب لتحقيق املنافع و امل�صالح على ح�ساب �أ�صحاب احلاجات ،لأن قبول تلك
و�سحت مكت�سب بغري حق ،وهو خيانة للأمانة ،لذلك
الهدايا هو يف احلقيقة ر�شوة،
ٌ
الَ َما َن ُة ِم َن
اب َخ َر َج ْت ْ أ
الر�شْ َو ُة ِم َن ا ْل َب ِ
�أُ ِث َر عن احل�سن الب�صري �أنه قال�" :إ َذا َد َخ َل ِت ِّ
َ ِ (((
ا ْلك َّوة ".

ومن �آثار هذا الأ�سا�س يف الت�سيري� ،إحياء روح التعاون بني امل�سلمني ،وال�سعي
يف ق�ضاء حوائجهم ،وتنمية روح امل�س�ؤولية بني املوظفني ،ف�إن فتح باب الهدايا ي�ؤثر
�سلباً على �أداء العمال واملوظفني ،فيتكا�سل العمال وال يعملون �إال بهدية �أو ر�شوة،
رب العمل وم�صالح النا�س ،يقول الإمام البغويِ :
"فيعطي الرا�شي؛
فتتعطل م�صالح ِّ
لينال باط ًال� ،أو ليَ ْم َن َع حقًا يلز ُم ُه ،وي� ُ
حق يلزمه ،فال ي�ؤ ِّديه �إال
أخذ الآخذ على �أداء ٍّ
(((
ب ِر�شْ َو ٍة ي� ُ
يجب عليه َت ْر ُك ُه ،وال َيترْ ُ ُك ُه �إال بها".
أخذ َها� ،أو على باطلٍ
ُ
دليل على �أنَّ من �أ ِل َف �أخذ الهدايا ت�صري له عادة ،فال يقوم بعمل
والواقع خري ٍ
وتعمد تع�سري املعامالت ،لي�ستخرج من النا�س
�إال مبقابل ،وقد ي�صل الأمر �إىل املماطلة ُّ
املنافع ،قال امله َّلب يف �شرح احلديث " :حيلة العامل ليهدى �إليه �إمنا تكون ب�أن ي�ضع
من حقوق امل�سلمني فى �سعايته ما يعو�ضه من �أجله املو�ضوع له ،فك�أن احليلة �إمنا هي �أن
(((
و�ضع من حقوق امل�سلمني ِليَ ْ�س َت ْج ِز َل لنف�سه".
و�أكرث ما يقع ذلك يف الوظائف العامة "في�صري املوظف ال يقوم بحقوق غريه
الواجبة عليه بطريق وظيفته مقابل راتبه ،بل مقابل انتفاعه مبا يتقا�ضاه منهم من ر�شوة �أو
هدية حمرمة؛ فيكون كل من املوظف والباذل له قد عمال ملنفعتهما ال للم�صلحة العامة،
بل على ح�سابها! في�ضران غريهما ،ويحدثان يف املجتمع الأنانية التي هي من �أوائل
(((
�أ�سباب الف�ساد فيه".
-1
-2
-3
-4

الزهد� ،أحمد بن حنبل.234 /1 :
�شرح ال�سنة /البغوي.88 /10 :
�شرح �صحيح البخاري ،ابن بطال.333 /8 :
الهدايا للموظفني �أحكامها وكيفية الت�صرف فيها ،د .عبد الرحيم ال�سيد الها�شم� :ص .22
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اخلامتة:

نتائج البحث و�أهم التو�صيات.
أهم الأ�س�س الأخالقية امل�ستنبطة
احلمد هلل �أو ًال و�أخراً ،فبعد هذه الإطاللة على � ِّ
من ال�سنة النبوية يف �إدارة �أجور العمال ،وبيان �أثرها الإيجابي على �سوق العمل،
ٍ
وتو�صيات نلخِّ �صها يف ما يلي:
بنتائج
ميكننا �أن نخرج ٍ
 -1لقد �سبق النبي � إىل و�ضع الأ�س�س الأخالقية التي ِّ
تنظم ق�ضية �أجور العمال مبا
ورب العمل ،وذلك قبل
يكفل َّ
احلق جلميع الأطراف ،ويح ِّققُ الألفة بني العامل ِّ
حماوالت الفكر الغربي مبئات ال�سنني.
َّ �	-2إن ق�ضية �أجور العمال ق�ضية جوهرية يف �سوق العمل واالقت�صاد ٍّ
ككل ،يتدخَّ ل
قوي ،فال يَ ْك َب ُح جماح هذا الت�س ُّلط �إال الوازع الديني،
فيها الهوى
ٍ
ب�شكل ٍ
والأخالق الإ�سالمية ،لذلك كانت الأ�س�س الأخالقية التي و�ضعها ر�سول اهلل 
عام ًال مهماً يف لإ�صالح االقت�صادي املن�شود يجب الأخذ بها.
َّ �	-3أن الأنظمة االقت�صادية الو�ضعية (الر�أ�سمالية ،واال�شرتاكية)� ،أث َب َت ْت ف�شلها يف
القوي قوةً ،وتزيد ال�ضعيف
معاجلة ق�ضية �أجور العمال ،فهي يف احلقيقة تزيد
َّ
�ضعفاً ،وال حت ِّققُ العدالة االجتماعية املن�شودة ،بعك�س االقت�صاد الإ�سالمي املبني
على الأخالق ،ف�إنَّه ٌ
كفيل بتحقيق م�صلحة جميع الأطراف ،ويف تطبيقات اخللفاء
واقعي على ذلك.
الرا�شدين دليل
ٌ
 -4هناك عالق ٌة وثيقة بني جودة �أداء العمال وبني ما يح�صلون عليه من �أجر ،لذلك
ف�إن �إدارة الأجور على الوجه املطلوب كما قررته ال�سنة النبويةٌ ،
مهم لدفع
عامل ٌّ
ورب العمل.
عجلة التنمية وتطوير االقت�صاد مبا يعود بالنفع على العامل ِّ
�	-5أن ال�سنة النبوية ب�أ�س�سها الأخالقية�َ ،ص َّح َح ْت النظرة نحو �أجرة العامل ،وبَ َّي َن ْت
املعامل الكربى لإدارتهاَّ ،
أوجبت حفظه بل والإح�سان الزائد
فعظ َم ْت َّ
حق الأجري و� ْ
لرب
عليه ،ويف املقابل �أَ ْو َ�ص ْت بتط ِّييب الأجرة بال�صدق والإخال�ص والإح�سان ِّ
العمل ،وترك املكا�سب امل�شبوهة.
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ويف اخلتام يو�صي الباحث مبزيد من الدرا�سات حول الأ�س�س الأخالقية امل�ستقاة
من ال�سنة النبوية يف �إدارة االقت�صاد الإ�سالمي ،وكيفية اال�ستفادة منه يف �إ�صالح
االقت�صاديات املعا�صرة ،كما يو�صي الباحث بت�سليط ال�ضوء على الأ�س�س النبوية يف
ميدان حقوق العمال ،و�صياغتها يف �شكل ٍ
إ�سالمي ،يكون مناراً لإ�صالح �سوق
ميثاق �
ٍ
العمل.
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قائمة امل�صادر واملراجع:
 -1الأجور و�آثارها االقت�صادية في االقت�صاد الإ�سالمي ،حممد بن عبد اهلل بن علي
النفي�سة ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية� ،سنة 1412هـ/
1991م ،جامعة �أم القرى ،اململكة العربية ال�سعودية.
� -2إدارة المال العام في ال�سنة النبوية( ،درا�سة مو�ضوعية يف ال�سنة النبوية)،
هيام عبد احلميد �إبراهيم الوريكات ،ر�سالة ماج�ستري قدمت لكلية الدرا�سات
العليا يف اجلامعة الأردنية� ،أيار .2006
� -3إر�شاد ال�ساري ل�شرح �صحيح البخاري� ،أحمد بن حممد بن �أبى بكر بن عبد
امللك الق�سطالين القتيبي امل�صري� ،أبو العبا�س� ،شهاب الدين (923هـ) ،الطبعة
ال�سابعة 1323 :هـ ،املطبعة الكربى الأمريية ،م�صر.
� -4إرواء الغليل في تخريج �أحاديث منار ال�سبيل ،حممد نا�صر الدين الألباين،
الطبعة الثانية1985 – 1405 :م ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت /لبنان.
 -5الإ�سالم ومع�ضالت االقت�صاد� ،أبو الأعلى المودودي1401 ،هـ1981 /م،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت /لبنان.
 -6ا�شتراكية الإ�سالم ،م�صطفى ال�سباعي ،الطبعة الثالثة ،الدار القومية للطباعة
والن�شر ،م�صر.
 -7الإف�صاح عن معاني ال�صحاح ،يحيى بن ُه َبيرْ َة بن حممد بن هبرية الذهلي
ال�شيباينّ� ،أبو املظفر560( ،هـ) ،حتقيق :ف�ؤاد عبد املنعم �أحمد� ،سنة الن�شر:
1417هـ ،دار الوطن ،اململكة العربية ال�سعودية.
� -8إكمال المعلم بفوائد م�سلم� ،أبو الف�ضل عيا�ض بن مو�سى بن عيا�ض اليح�صبي
(544هـ) ،حتقيق :الدكتور يحي �إ�سماعيل ،الطبعة الأوىل  1419هـ1998 /م،
دار الوفاء للطباعة والن�شر والتوزيع ،املن�صورة /م�صر.
� -9أنظمة الأجور و�أثرها على �أداء العاملين ،يف �شركات وم�ؤ�س�سات القطاع
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العام ال�صناعي يف �سورية(درا�سة ميدانية على �شركات الغزل والن�سيج يف
ال�ساحل ال�سوري)� ،سومر �أديب نا�صر ،ر�سالة ماج�ستري ،قدمت لكلية االقت�صاد،
جامعة ت�شرين� /سوريا� ،سنة2003 :م2007 /م.
 -10تكملة المعاجم العربية ،رينهارت بيرت �آن ُدوزِ ي (1300هـ) ،نقله �إىل العربية
وعلق عليه :حم َّمد َ�سليم الن َعيمي ،جمال اخلياط ،الطبعة :الأوىل ،من / 1979
 2000م ،وزارة الثقافة والإعالم ،اجلمهورية العراقية.
ال�ص ِغيرِ ،حممد بن �إ�سماعيل بن �صالح بن حممد
 -11ال َّتنوي ُر َ�ش ْر ُح َ
الجا ِمع َّ
احل�سني ،الكحالين ثم ال�صنعاين� ،أبو �إبراهيم ،عز الدين ،املعروف ك�أ�سالفه
بالأمري (1182هـ) حتقيق :د .حم َّمد �إ�سحاق حم َّمد �إبراهيم ،الطبعة :الأوىل،
 1432هـ  2011 -م ،مكتبة دار ال�سالم ،الريا�ض /اململكة العربية ال�سعودية.
 -12التي�سير ب�شرح الجامع ال�صغير ،زين الدين حممد املدعو بعبد الر�ؤوف بن
تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري (1031هـ)،
الطبعة :الثالثة1408 ،هـ 1988 -م ،مكتبة الإمام ال�شافعي  /الريا�ض.
 -13جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن� ،أبو جعفر حممد بن جرير الطربي 310هـ،
حتقيق :د .عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي ،الطبعة الأوىل1422 :هـ2001 /م،
دار هجر ،القاهرة /م�صر.
 -14الحرية االقت�صادية في الإ�سالم و�أثرها في التنمية� ،سعيد �أبو الفتوح ب�سيوين
– 1408هـ 1988 /م ،املن�صورة.
 -15الخراج� ،أبو يو�سف يعقوب بن �إبراهيم بن حبيب بن �سعد بن حبتة الأن�صاري
(182هـ) ،حتقيق  :طه عبد الر�ؤوف �سعد� ،سعد ح�سن حممد ،املكتبة الأزهرية
للرتاث.
 -16درا�سات �إ�سالمية في العمل والعمال ،لبيب ال�سعيد ،الهيئة امل�صرية العامة
لكتاب 1985م.
دور القيم والأخالق في االقت�صاد الإ�سالمي ،يو�سف القر�ضاوي ،الطبعة الأوىل
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1415هـ1995 /م ،مكتبة وهبة ،القاهرة /م�صر.
 -17الزهد� ،أبو عبد اهلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن �أ�سد ال�شيباين (241هـ)،
الطبعة الأوىل 1420:هـ  1999 /م ،و�ضع حوا�شيه :حممد عبد ال�سالم �شاهني،
دار الكتب العلمية ،بريوت  /لبنان.
� -18سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة و�شيء من فقهها وفوائدها ،حممد نا�صر الدين
الألباين ،طبعة1415 :هـ1990 /م ،مكتبة املعارف للن�شر والتوزيع ،الريا�ض/
اململكة العربية ال�سعودية.
� -19سنن الترمذي ،حممد بن عي�سى بن َ�س ْورة بن مو�سى بن ال�ضحاك ،الرتمذي،
�أبو عي�سى (279هـ) حتقيق وتعليق� :أحمد حممد �شاكر (جـ  ،)2 ،1وحممد ف�ؤاد
عبد الباقي (جـ  )3و�إبراهيم عطوة عو�ض املدر�س يف الأزهر ال�شريف (جـ ،4
 ،)5الطبعة :الثانية1395 ،هـ 1975 /م� ،شركة مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي
احللبي ،م�صر.
� -20سيا�سة الأجور والأرباح والفوائد في الفقه الإ�سالمي (درا�سة تطبيقية
معا�صرة) ،د .حممد �سعيد حممد الرمالوى ،الطبعة الأوىل2012 :م ،دار الفكر
اجلامعي ،الإ�سكندرية /م�صر.
� -21شرح ال�سنة� ،أبو حممد احل�سني بن م�سعود بن حممد بن الفراء البغوي
(516هـ) ،حتقيق� :شعيب الأرنا�ؤوط -حممد زهري ال�شاوي�ش ،الطبعة :الثانية،
1403هـ 1983 /م ،املكتب الإ�سالمي ،دم�شق� /سوريا.
� -22شرح �صحيح البخاري ،ابن بطال� ،أبو احل�سن علي بن خلف بن عبد امللك
(449هـ) ،حتقيق� :أبو متيم يا�سر بن �إبراهيم ،الطبعة الثانية1423 :هـ 2003 /م،
مكتبة الر�شد ،الريا�ض /ال�سعودية.
 -23عار�ضة الأحوذي �شرح �صحيح الترمذي� ،أبو بكر ابن العربي املالكي 543هـ،
دار الكتب العلمية للطباعة والن�شر.
 -24العمال في رعاية الإ�سالم ،د .حممد حممد الطويل� ،سنة 1997م1998 /م،
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مكتبة الغد للطابعة والن�شر.
 -25العمل والعمال بين الإ�سالم والنظم الو�ضعية المعا�صرة ،د� .سعد املر�صفي،
الطبعة الأوىل1400 :هـ1980 /م ،دار البحوث العلمية ،الكويت.
 -26عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري� ،أبو حممد حممود بن �أحمد بن مو�سى
بن �أحمد بن ح�سني الغيتابي احلنفي بدر الدين العينى (855هـ) ،دار �إحياء الرتاث
العربي – بريوت.
 -27فتح الباري �شرح �صحيح البخاري� ،أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضل
الع�سقالين ال�شافعي ،رقم كتبه و�أبوابه و�أحاديثه :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،قام
ب�إخراجه و�صححه و�أ�شرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب ،عليه تعليقات
العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،دار املعرفة 1379هـ ،بريوت /لبنان.
 -28الفقه االقت�صادي لأمير الم�ؤمنين عمر بن الخطاب ،د .جريبة بن �أحمد
احلارثي ،الطبعة الأوىل1424 :هـ2003 /م ،دار الأندل�س اخل�ضراء ،جدة /
اململكة العربية ال�سعودية.
 -29في�ض الباري على �صحيح البخاري ،حممد �أنور �شاه بن معظم �شاه الك�شمريي
الهندي (1353هـ) ،حتقيق :حممد بدر عامل املريتهي ،الطبعة :الأوىل 1426 ،هـ
 2005 /م ،دار الكتب العلمية بريوت /لبنان
 -30في�ض القدير �شرح الجامع ال�صغير ،عبد الر�ؤوف املناوي ،الطبعة الأوىل:
 1415هـ 1994 /م ،دار الكتب العلمية ،بريوت  /لبنان.
 -31القب�س في �شرح موط�أ مالك بن �أن�س ،القا�ضي حممد بن عبد اهلل �أبو بكر بن
العربي املعافري اال�شبيلي املالكي (543هـ) ،حتقيق :الدكتور حممد عبد اهلل ولد
كرمي ،الطبعة الأوىل 1992 :م ،دار الغرب الإ�سالمي.
 -32الكا�شف عن حقائق ال�سنن (�شرح الطيبي على م�شكاة امل�صابيح) ،امل�ؤلف:
�شرف الدين احل�سني بن عبد اهلل الطيبي (743هـ) ،حتقيق :د .عبد احلميد
هنداوي ،الطبعة :الأوىل 1417 ،هـ  1997 -م ،مكتبة نزار م�صطفى الباز ،مكة
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املكرمة  /الريا�ض.
 -33ك�شف الم�شكل من حديث ال�صحيحين ،جمال الدين �أبو الفرج عبد الرحمن
بن علي بن حممد اجلوزي (597هـ) ،حتقيق :علي ح�سني البواب ،دار الوطن،
الريا�ض /اململكة العربية ال�سعودية.
 -34مبادئ علم الإدارة العامة� ،سليمان الطماوي ،الطبعة الأوىل1998 :م ،دار
الفكر العربي.
 -35المجال�س الوعظية في �شرح �أحاديث خير البرية  من �صحيح الإمام
البخاري� ،شم�س الدين حممد بن عمر بن �أحمد ال�سفريي ال�شافعي (956هـ)،
حتقيق وتخريج� :أحمد فتحي عبد الرحمن ،الطبعة الأوىل 1425 :هـ  2004 /م،
دار الكتب العلمية ،بريوت /لبنان.
 -36مح�ض ال�صواب في ف�ضائل �أمير الم�ؤمنين عمر بن الخطاب ،يو�سف بن
ح�سن بن �أحمد بن ح�سن ابن عبد الهادي ال�صاحلي ،جمال الدين ،ابن املربد
احلنبلي (909هـ) ،حتقيق :عبد العزيز بن حممد بن عبد املح�سن ،الطبعة الأوىل:
1420هـ 2000/م ،عمادة البحث العلمي باجلامعة الإ�سالمية ،املدينة النبوية،
اململكة العربية ال�سعودية.
 -37م�شارق الأنوار على �صحاح الآثار ،عيا�ض بن مو�سى بن عيا�ض بن عمرون
اليح�صبي ال�سبتي� ،أبو الف�ضل (544هـ) ،املكتبة العتيقة ودار الرتاث.
 -38معالم ال�سنن� ،أبو �سليمان حمد بن حممد بن �إبراهيم بن اخلطاب الب�ستي
املعروف باخلطابي (388هـ) ،الطبعة :الأوىل  1351هـ 1932 /م ،املطبعة العلمية
 /حلب.
 -39معجم الم�صطلحات المالية واالقت�صادية في لغة الفقهاء ،د .نزيه حماد،
الطبعة الأوىل1429 :هـ2008 /م ،دار القلم ،دم�شق� /سوريا.
 -40المعجم الو�سيط�( ،إبراهيم م�صطفى � /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر /
حممد النجار) ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،دار الدعوة.
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 -41المغني�،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن �أحمد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي
املقد�سي ثم الدم�شقي احلنبلي(620هـ) ،تاريخ الن�شر1388 :هـ 1968 -م ،مكتبة
القاهرة.
 -42منار القاري �شرح مخت�صر �صحيح البخاري ،حمزة حممد قا�سم ،عني
بت�صحيحه ون�شره :ب�شري حممد عيون ،عام الن�شر 1410 :هـ 1990 /م ،مكتبة
دار البيان ،دم�شق  /اجلمهورية العربية ال�سورية ،مكتبة امل�ؤيد ،الطائف /
اململكة العربية ال�سعودية.
 -43نظرية الأجور في الفقه الإ�سالمي ،د� .أحمد ح�سن ،الطبعة الأوىل1422 :هـ/
2002م ،دار �إقر�أ ،دم�شق� /سوريا.
 -44نيل الأوطار �شرح منقى الأخبار ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ال�شوكاين
اليمني (1250هـ) ،حتقيق :ع�صام الدين ال�صبابطي ،الطبعة :الأوىل1413 ،هـ -
1993م ،دار احلديث /م�صر.
 -45الهدايا للموظفين �أحكامها وكيفية الت�صرف فيها ،د .عبد الرحيم بن
�إبراهيم بن عبد الرحمن ال�سيد الها�شم ،الطبعة الثانية� :شعبان 1428هـ ،دار ابن
اجلوزي ،الدمام /اململكة العربية ال�سعودية.
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ال�سنة النبوية وال�ضوابط ال�شرعية يف �إدارة املوارد املالية
(مدخل حديث ا ْب َن ال ُّل ْت ِب َّي ِة)
الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمان الع�ضراوي (اململكة املغربية)
كلية الآداب /جامعة ال�سلطان موالي �سليمان بني مالل

ال�سنة النبوية وال�ضوابط ال�شرعية يف �إدارة املوارد املالية (مدخل حديث ا ْب َن ال ُّل ْت ِب َّي ِة)

ي�ؤ�س�س منهج تفعيل امل�صدرية املعرفية لل�سنة النبوية ال�شريفة ،قواعد علمية
لالجتهاد العلمي يف منت ال�سنة النبوية ،كا�شفة لهيمنة الوحي وت�صديقه و�إكماله
و�إظهاره على منتجات العقل الإن�ساين يف تدبري املعارف والعلوم والقيم التي متثل
مرتكزات التمكني احل�ضاري وفقه العمران الب�شري ودعائمه .ومن تلك املرتكزات
والدعائم درا�سة النظم الإدارية واملالية يف البناء احل�ضاري الإ�سالمي ،باعتبارها
جمموع املبادئ املعرفية والقواعد املنهجية املوظفة يف حتقيق م�صالح الإن�سان العينية
والكفائية وامل�صالح ال�ضرورية واحلاجية والتح�سينية  ...فاحل�ضارة ال تتحقق دون
�إدارة علمية �أ�سا�سها التكامل واالن�سجام والرتابط والرتتيب.
ويف هذا ال�سياق املق�صدي الكلي ،ت�أتي هذه الدرا�سة حماولة �إبراز ت�أ�صيل �إدارة
املوارد املالية من ال�سنة النبوية ،وبيان �ضوابطها ال�شرعية ومقا�صدها احل�ضارية من
مدخل احلديث النبوي ال�شريف ،الذي �أخرجه الإمام البخاري يف �صحيحه يف كتاب
الأحكام باب هدايا العمال .احلديث رقمه  .7174عن �أبي حامد ال�ساعدي" �أن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ا�ستعمل رجال من الأزد يقال له ابن اللتبية على ال�صدقات...
احلديث
و�س�أتناول هذه الدرا�سة مبنهج حتليلي للمباحث الأربعة الآتية:
الأول :م�صدرية ال�سنة للتدبري الإداري من وجهة ال�سيا�سة ال�شرعية
الثاين :حديث ابن اللتبية و�أحكام �إدارة املوارد املالية
الثالث :ال�ضوابط ال�شرعية يف �إدارة املوارد املالية
الرابع :املقا�صد احل�ضارية لإدارة املوارد املالية يف ال�سنة وم�ستقبل التنمية الإدارية
املالية.
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الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمان الع�ضراوي (اململكة املغربية)

املبحث الأول :م�صدرية ال�سنة للتدبري الإداري من وجهة ال�سيا�سة
ال�شرعية

لقد كان للق�صد العلمي من تلقي ال�سنة النبوية �أثر كبري يف حتديد تعريفها من
لدن املحدثني والأ�صوليني والفقهاء" ،فعلماء احلديث �إمنا بحثوا عن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم الهادي الذي �أخرب اهلل عنه �أنه �أ�سوة لنا وقدوة ،فنقلوا كل ما يت�صل به
من �سرية وخلق و�شمائل و�أخبار و�أقوال و�أفعال �سواء �أثبت ذلك حكما �شرعيا �أم ال.
وعلماء الأ�صول �إمنا بحثوا عن ر�سول اهلل امل�شرع الذي ي�ضع القواعد للمجتهدين من
بعده ،ويبني للنا�س د�ستور احلياة فعنوا ب�أقواله و�أفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام
وتقررها .وعلماء الفقه �إمنا بحثوا عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الذي ال تخرج
�أفعاله عن حكم �شرعي ،وهم يبحثون عن حكم ال�شرع على �أفعال العباد وجوبا �أو
حرمة �أو �إباحة �أو غري ذلك"((( ،وتك�شف هذه املقا�صد العلمية �أن ال�سنة �أو�سع مما هي
يف ت�صور كل علم على حدة ،بل هي مت�ضمنة للمقا�صد املذكورة ومقا�صد علمية
�أخرى قد يجدها متخ�ص�صون يف علوم �شرعية و�إن�سانية وكونية ،ت�ستقى من كون
ال�سنة النبوية منهجا كامال مكتمال مبينا للوحي القر�آين ومف�صال ملا ت�أ�صل فيه من الكليات
واجلزئيات.وبهذا االعتبار ت�صري لها مقت�ضيات م�صدرية الوحي القر�آين ومقا�صديته
يف اخللق�.إن من مقا�صد الوحي تنظيم الوجود الإن�ساين يف ا�ستخالفه الأر�ضي
على �أ�صول كلية جامعة للمقا�صد العقدية والعمرانية والإن�سانية� ،إنها مقا�صد �سننية

 -1ال�سنة ومكانتها يف الت�شريع الإ�سالمي مل�صطفى ال�سباعي �ص  .49الطبعة الرابعة  1985 /1405املكتب الإ�سالمي بريوت
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ال�سنة النبوية وال�ضوابط ال�شرعية يف �إدارة املوارد املالية (مدخل حديث ا ْب َن ال ُّل ْت ِب َّي ِة)

تقررها ال�سنة النبوية من خالل البيان القر�آين لأ�صول النبوة املحمدية ووظائفها(((،
ومن خالل وجوب االعت�صام((( بها يف تدبري الإن�سان كليات حفظ الدين والنف�س
والعقل والن�سل واملال واالجتماع والعمران .ومن هذه املقا�صد ال�سننية تدبري ال�سنة
ال�شريفة لكلية حفظ املال ،وتدبري املوارد املالية الذي �أبانت عنه �أحاديث نبوية �شريفة
وا�ضحة الداللة عن املعاين التدبريية للمال ،وجامعة للكلم واحلكم يف تنظيم املوارد
املالية وت�شعبات مقت�ضياتها ال�شرعية الفردية واجلماعية والعامة واخلا�صة يف ال�سلوك
والعقود واالكت�ساب والتملك ،ومنها النماذج الآتية :قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم"
اخلازن الأمني الذي ي�ؤدي ما �أمر به طيبة نف�سه �أحد املت�صدقني"((( ،وقال �صلى اهلل عليه

�	-1أما الأ�صول فيمكن ا�ستمدادها من الآيات الطاعة -اال�ستجابة -الت�أ�سي واالتباع واحلذر من املخالفة املحبة :قال تعاىل(يَا �أَ ُّي َها
الر ُ�س ِ
الر ُ�س َ
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ين �آ َم ُنو ْا ِبه َو َع َّز ُرو ُه َون ََ�ص ُرو ُه َواتَّ َب ُعو ْا ال ُّن َ
الأعراف الآية  .157وقال �سبحانه ( َو َما كَانَ لمِ ُ�ؤْ ِمنٍ َو اَل ُم�ؤْ ِم َن ٍة �إِذَا ق ََ�ضى اللهَّ ُ َو َر ُ�سولُ ُه �أَ ْم ًرا �أَن يَ ُكونَ لَ ُه ُم الخْ ِ يرَ َ ُة ِم ْن �أَ ْم ِر ِه ْم َو َمن
ني �إِذَا ُد ُعوا �إِلىَ اللهَّ ِ
يَ ْع ِ�ص اللهَّ َ َو َر ُ�سولَ ُه َفق َْد َ�ضلَّ َ�ضلاَ اًل ُّمبِي ًنا) �سورة الأحزاب الآية  .36وقال �سبحانه(�إِنمَّ َا كَانَ ق َْو َل المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
َو َر ُ�سو ِل ِه ِليَ ْح ُك َم بَ ْي َن ُه ْم �أَن يَقُولُوا َ�س ِم ْع َنا َو�أَ َط ْع َنا َو�أُ ْولَ ِئ َك ُه ُم المْ ُ ْف ِل ُحونَ ) �سورة النور الآية .51
 -2قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم " كل �أمتي يدخلون اجلنة �إال من �أبى ،قالوا يا ر�سول اهلل ومن ي�أبى؟ قال من �أطاعني دخل
اجلنة ومن ع�صاين فقد �أبى" �أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب االعت�صام باب االقتداء ب�سنن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم رقم احلديث.7281
�	-3أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب الإجارة باب ا�ستئجار الرجل ال�صالح احلديث رقم .2260
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و�سلم "نعم املال ال�صالح مع الرجل ال�صالح"((( ،وقال �صلى اهلل عليه و�سلم " اجتروا
يف �أموال اليتامى ال ت�أكلها الزكاة"((( ،وقال �صلى اهلل عليه و�سلم" من �أخذ �أموال
النا�س يريد �أداءها �أدى اهلل عنه ،ومن �أخذ يريد �إتالفها �أتلفه اهلل"((( ،وقال �صلى اهلل
عليه و�سلم" �إن اهلل حرم عليكم عقوق الأمهات ،ومنعا وهات ،وو�أد البنات ،وكره
لكم قيل وقال ،وكرثة ال�س�ؤال ،و�إ�ضاعة املال"((( ،وقال �صلى اهلل عليه و�سلم" من
احتكر حكرة يريد �أن يغايل بها على امل�سلمني فهو خاطئ"((( ،وقال النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم"اليد العليا خري من اليد ال�سفلى ،وابد�أ مبن تعول ،وخري ال�صدقة عن ظهر
غنى ،ومن ي�ستعفف يعفه اهلل ،ومن ي�ستغن يغنه اهلل"((( ،وقال النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم" ال تقوم ال�ساعة حتى يكرث فيكم املال فيفي�ض حتى يهم رب املال من يقب�ض
�صدقته ،وحتى يعر�ضه فيقول الذي يعر�ضه عليه ال �أرب يل"((( ،وعن ابن م�سعود
ر�ضي اهلل عنه قال �سمعت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يقول" ال ح�سد �إال يف اثنتني
رجل �آتاه اهلل ماال ف�سلطه على هلكته يف احلق ،ورجل �آتاه اهلل حكمة فهو يق�ضي بها
ويعلمها"((( ،وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم" ما من م�سلم يغر�س غر�سا �أو
يزرع زرعا في�أكل منه طري �أو �إن�سان �أو بهيمة �إال كان له به �صدقة"((( ،وقال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ":اجتنبوا ال�سبع املوبقات ،قالوا يار�سول اهلل :وما هن؟
قال:ال�شرك باهلل ،وال�سحر؟ ،وقتل النف�س التي حرم اهلل �إال باحلق ،و�أكل الربا ،و�أكل
مال اليتيم ،والتويل يوم الزحف ،وقذف املح�صنات املومنات الغافالت "( ،((1وقال
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم "احلالل بني واحلرام بني وبينهما �أمور م�شتبهة ،فمن ترك ما
�شبه عليه من الإثم كان ملا ا�ستبان �أترك؟ ،ومن اجرت�أ على ما ي�شك فيه من الإثم �أو�شك
�	-1أخرجه �أبو حامت ابن حبان يف �صحيحه باب كتاب الزكاة باب جمع املال من حله رقم احلديث .3292
�	-2أخرجه مالك يف موطئه رواية يحيى بن يحيى اللثيي كتاب الزكاة باب زكاة �أموال اليتامى والتجارة رقم احلديث 582
�	-3أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب يف اال�ستقرا�ض و�أداء الديون واحلجر باب من �أخذ �أموال النا�س يريد �أدائها رقم
احلديث 2223
�	-4أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر رقم احلديث .5975
�	-5أخرجه �أحمد يف م�سنده م�سند �أبي هريرة رقم احلديث .8415
�	-6أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب الزكاة باب ال �صدقة �إال عن ظهر غنى رقم احلديث 1427
�	-7أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب الزكاة باب ال�صدقة قبل الرد رقم احلديث 1412
�	-8أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب الزكاة باب �إنفاق املال يف حقه رقم احلديث .1409
�	-9أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب احلرث واملزارعة باب ف�ضل الزرع والغر�س �إذا �أكل منه ،رقم احلديث .3320
�	-10أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب الو�صايا باب قول اهلل تعاىل (�إن الذين ياكلون �أموال اليتامى ظلما �إمنا ياكلون يف بطونهم
نارا و�سي�صلون �سعريا) .رقم احلديث .2766
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�أن يواقع ما ا�ستبان ،واملعا�صي حمى اهلل ،من يرتع حول احلمى يو�شك �أن يواقعه"(((،
وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ":رحم اهلل رجال �سمحا �إذا باع ،و�إذا ا�شرتى،
و�إذا اقت�ضى"((( .وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم "ما من يوم ي�صبح العباد فيه �إال
ملكان ينزالن ،فيقول �أحدهما اللهم �أعط منفقا خلفا و�أعط مم�سكا تلفا"(((.
فمن هذه النماذج احلديثية ال�شريفة ومن تداخل �أ�صول ال�سنة النبوية وتكامل
وظائفها ووجوب االعت�صام بها ميكن ا�ستنتاج ق�ضيتني لهما ارتباط وثيق بتدبري املوارد
املالية:
الق�ضية الأوىل البيان النبوي وال�سيا�سة ال�شرعية� :إن البيان النبوي ي�ؤ�صل
النتطام جمتمعي قائم على م�صدرين :الأول الكتاب وال�سنة والثاين االجتهاد امل�ؤ�س�س
عليهما باال�ستنباط منهما �أو مبراعاة مقا�صدهما يف جلب امل�صالح ودرء املفا�سد.وذلك
بق�صد الأجوبة عن �ضروريات وحاجيات وحت�سينيات بناء اجتماع �إ�سالمي منتظم
مبقا�صد ال�شارع ،واالجتهاد يف حتقيق �إ�صالح املكلفني وحت�صيل م�صاحلهم .وهذا
االنتطام لي�س �إال فعال من �أفعال ال�سيا�سة ال�شرعية العادلة يف البيان النبوي .ذكر ابن
القيم �أن " من له ذوق يف ال�شريعة واطالع على كماالتها وت�ضمنها لغاية م�صالح العباد
يف املعا�ش واملعاد ،وجميئها بغاية العدل الذي يف�صل بني اخلالئق ،و�أنه ال عدل فوق
عدلها ،وال م�صلحة فوق ما ت�ضمنته من امل�صالح ،تبني له �أن ال�سيا�سة العادلة جزء من
�أجزائها وفرع من فروعها ،و�أن من له معرفة مبقا�صدها وو�ضعها وح�سن فهمه فيها،مل
يحتج معها �إىل �سيا�سة غريها البتة .ف�إن ال�سيا�سة نوعان� :سيا�سة ظاملة فال�شريعة حترمها،
و�سيا�سة عادلة تخرج احلق من الظامل الفاجر ،فهي من ال�شريعة علمها من علمها،
وجهلها من جهلها"(((.ونقل ابن القيم عن ابن عقيل يف تف�سري العمل بال�سيا�سة ال�شرعية
"�أنه هو احلزم ،و ال يخلو من القول به �إمام .فقال ال�شافعي :ال �سيا�سة �إال ما وافق
ال�شرع .فقال ابن عقيل :ال�سيا�سة ما كان فعال يكون معه النا�س �أقرب �إىل ال�صالح
و�أبعد عن الف�ساد ،و�إن مل ي�ضعه الر�سول وال نزل به وحي .ف�إن �أردت بقولك "�إال

�	-1أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب البيوع باب احلالل بني واحلرام وبينهما م�شتبهات رقم احلديث 2051
�	-2أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب البيوع باب ال�سهولة وال�سماحة يف ال�شراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه يف عفاف رقم
احلديث .2076
�	-3أخرجه م�سلم يف �صحيحه كتاب الزكاة باب يف املنفق واملم�سك رقم احلديث .1684
 -4الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�شرعية �ص.4
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ما وافق ال�شرع" �أي مل يخالف ما نطق بها ال�شرع ف�صحيح ،و�إن �أردت ال �سيا�سة
�إال ما نطق بها ال�شرع فغلط ،وتغليط لل�صحابة ،فقد جرى من اخللفاء الرا�شدين من
القتل والتمثيل ما ال يجحده عامل بال�سنن ،ولو مل يكن �إال حتريق عثمان امل�صاحف ،ف�إنه
كان ر�أيا اعتمدوا فيه على م�صلحة الأمة"((( .وي�ستخل�ص من هذا �أن حمور ال�سيا�سة
ال�شرعية هو اال�ست�صالح و�إن مل يرد به دليل جزئي من ال�شرع ،مما يبني �أنها فعل
اجتهادي لتحقيق مقا�صد ال�شرع يف اال�ستخالف الب�شري وتدبري م�صاحله بعدل اهلل
ور�سوله يف معا�ش النا�س و�أمورهم و�أحوالهم وحتوالتهم التاريخية.
واقرتان ال�سيا�سة ال�شرعية باالجتهاد م�ؤ�صل يف ت�صرف النبي عليه ال�سالم
بالإمامة((( ،حيث �أثبت علماء �أ�صول الفقه �صحة االجتهاد يف حق النبي الأمني ،و�أنه
مع�صوم من اخلط�أ ،فقد اجتهد ودعا �إىل االجتهاد بقوله وفعله و�إقراره وذلك فيما مل
يوجد فيه ن�ص من اهلل تعاىل ومل يكن متمكنا من معرفة احلكم بالن�ص((( .والجتهاده
 -1نف�سه �ص .11
�	-2أو�ضح القرايف الفروق املمكنة بني ت�صرفات النبي عليه وال�سالم بالتبليغ والإمامة والفتوى والق�ضاء و�أثرها يف العمل
ب�أحاديثه من حيث تلك اجلهات وقدم �أمثلة لذلك يف �أربع م�سائل :الأوىل :بعث اجليو�ش لقتال الكفار واخلوارج ومن تعني
قتله و�صرف �أموال بيت املال يف جهاتها وجمعها من حمالها وتولية الق�ضاة والوالة العامة وق�سمة الغنائم وعقد العهود مع
للكفار ذمة و�صلحا هذا هو �ش�أن اخلليفة الأعظم فمتى فعل �صلى اهلل عليه و�سلم �شيئا من ذلك علمنا �أنه ت�صرف فيه �صلى
اهلل عليه و�سلم بطريق الإمامة دون غريها.ومتى ف�صل �صلى اهلل عليه و�سلم بني اثنني يف دعاوى الأموال �أو �أحكام الأبدان
ونحوها بالبينات �أو الأميان و النكوالت ونحوها فنعلم �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم �إمنا ت�صرف يف ذلك بالق�ضاء دون الإمامة
العامة وغريها ،لأن هذا �ش�أن الق�ضاء والق�ضاة .وكل ما ت�صرف فيه �صلى اهلل عليه و�سلم يف العبادات بقوله �أو بفعله �أو
�أجاب به �س�ؤال �سائل عن �أمر ديني ف�أجابه فيه فهذا ت�صرف بالفتوى والتبليغ .امل�س�ألة الثانية :قوله �صلى اهلل عليه و�سلم "من
�أحيا �أر�ضا ميتة فهي له" �أخرجه الإمام مالك (رواية يحيى الليثي) كتاب الأق�ضية باب الق�ضاء يف عمارة املوات ، .اختلف
العلماء ر�ضي اهلل عنهم يف هذا القول هل هو ت�صرف بالفتوى فيجوز لكل �أحد �أن يحي � ،أذن يف ذلك الإحياء �أم ال وهو
مذهب مالك وال�شافعي ر�ضي اهلل عنهما� .أو هو ت�صرف منه عليه ال�سالم بالإمامة فال يجوز لأحد �أن يحي �إال ب�إذن الإمام ،
وهو مذهب �أبي حنيفة رحمه اهلل .امل�س�ألة الثالثة :قوله �صلى اهلل عليه و�سلم لهند بنت عتبة امر�أة �أبي �سفيان ملا قالت له �صلى
اهلل عليه و�سلم� :إن �أبا �سفيان رجل �شحيح ال يعطيني وولدي ما يكفيني ،فقال لها عليه ال�سالم ":خذي ما يكفيك باملعروف"
�أخرجه الإمام م�سلم يف �صحيحه كتاب الأق�ضية باب ق�ضية هند .اختلف العلماء يف هذه امل�س�ألة وهذا الت�صرف منه عليه
ال�سالم هل هو بطريق الفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه �أو بجن�سه �أن ي�أخذه بغري علم خ�صمه به ،وم�شهور مذهب مالك
خالفه بل هو مذهب ال�شافعي� .أو هو ت�صرف بالق�ضاء فال يجوز لأحد �أن ي�أخذ جن�س حقه �أو حقه �إذا تعذر �أخذه من الغرمي
�إال بق�ضاء قا�ض .الرابعة :قوله �صلى اهلل عليه و�سلم "من قتل قتيال فله �سلبه" �أخرجه البيهقي يف �سننه الكربى كتاب الو�صايا
باب ال �ضمان على م�ؤمتن .اختلف العلماء يف هذا احلديث هل هو ت�صرف فيه �صلى اهلل عليه و�سلم بالإمامة فال ي�ستحق �أحذ
�سلب املقتول �إال �أن يقول الإمام ذلك وهو مذهب مالك.فخالف �أ�صله فيما قاله يف الأحياء وهو �أن غالب ت�صرفه �صلى اهلل
عليه و�سلم بالفتوى فينبغي �أن يحمل على الفتيا عمال بالغالب.
 -3املح�صول للرازي . 493/2
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�صلى اهلل عليه و�سلم �صلة بتدبري �أمور املجتمع النبوي يف ق�ضاياه بتبليغ الوحي
وتنزيله ،وب�إدارة اخلطط الدينية والعملية فيه ومنها الإمارة والعمال ،يقول ابن القيم":
وكان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يتوىل �أمر ما يليه بنف�سه ويويل فيما بعد عنه ،كما
وىل على مكة عتاب بن �أ�سيد ،وعلى الطائف عثمان بن �أبي العا�ص الثقفي ،وعلى
قرى عرينة خالد بن �سعيد بن العا�ص ،وبعث عليا ومعاذ بن جبل و�أبا مو�سى الأ�شعري
�إىل اليمن ،وكذلك كان ي�ؤمر على ال�سرايا ،ويبعث ال�سعاة على الأموال الزكوية،
في�أخذونها مما هي عليه ويدفعونها �إىل م�ستحقيها ،فريجع ال�ساعي �إىل املدينة ولي�س معه
�إال �سوطه ،وال ي�أتي ب�شيء من الأموال �إذا وجد لها مو�ضعا ي�ضعها فيه"((( .وبهذا يتبني
ات�ساع التنظيم الإداري يف حياته �صلى اهلل عليه و�سلم وتتك�شف مقا�صده االجتماعية
وال�سيا�سية يف بناء املجتمع امل�سلم ،وقد ت�شرب ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم �شرعية
التنظيم الإداري و�أهميته فعملوا على اتباعه واالجتهاد يف تفهم م�س�ؤولياته ،و لهذا
وجدنا �أبا بكر ر�ضي اهلل عنه ملا ويل اخلالفة " وجد لزاما عليه �أن يقر عمال النبي على
وظائفهم و�أعمالهم ،فجعل �أبا عبيدة على املال ،وترك لعمر �أمر الق�ضاء ،ولعلي �أمر
الفتوى يف النوازل وامل�شكالت"((( .وذلك بق�صد توطيد دعائم مناء املجتمع امل�سلم
و�سريورته على مبادئ التنظيم النبوي الإداري واملايل القائم على العدل واحلق.
فالبيان النبوي ت�أ�صيل لل�سيا�سة ال�شرعية باعتبارها تدبريا بالوحي ،واالجتهاد
امل�صلحي� ،صادرا من النبي الكرمي حلرا�سة الدين و�سيا�سة الدنيا ،فالنبوة �إمامة مل
ي�ستقم الدين ومل يحفظ ال�شرع �إال بها ،ولذا كان تعريف الإمامة بكونها "مو�ضوعة
خلالفة النبوة يف حرا�سة الدين و�سيا�سة الدنيا وعقدها ملن يقوم بها يف الأمة واجب
بالإجماع"((( ،فيك�شف ت�صرف النبي عليه ال�سالم من حيث هو �إمام لإدارة م�صالح
العباد الأ�صلية العينية والكفائية� ،أن ال�سيا�سة ال�شرعية مراعاة للمقا�صد ال�شرعية بح�سب
�أمر ال�شارع وعلى احلد الذي حده من لدن والة الأمور .و�أنها "تدبري ال�ش�ؤون العامة
للدولة الإ�سالمية مبا يكفل حتقيق امل�صالح ودفع امل�ضار ،مما ال يتعدى حدود ال�شريعة
و�أ�صولها الكلية ،و�إن مل يتفق و�أقوال الأئمة املجتهدين"(((.و�إذا كانت امل�صالح
-1
-2
-3
-4

الطرق احلكمية �ص .192
النظم الإ�سالمية ن�ش�أتها وتطورها �صبحي ال�صالح �ص .309
الأحكام ال�سلطانية �ص .5
ال�سيا�سة ال�شرعية عبد الوهاب خالف �ص .20
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ال�شرعية هي مقا�صد ال�سيا�سة ال�شرعية ،ف�إن هذه امل�صالح نوعان:
الأول :امل�صالح الثابتة التي ال تتغري عللها بتحوالت الواقع الإن�ساين ،وتبدالت
الأحوال وال�سياقات فيه نحو امل�صالح ال�ضرورية املتعلقة بحفظ الدين والإن�سان والعقل
وحفظ العدل واال�ستقامة..وت�شكل هذه امل�صالح قواعد �أ�صلية لل�سيا�سة ال�شرعية.
الثاين :امل�صالح املتغرية القائمة على االجتهاد من حيث روعي يف حفظها تغري
الواقع وت�أثريات تبدالت �أحواله و�أعرافه على معرفة امل�صالح وتنزيلها يف �سياق
التحوالت التاريخية ،فهي م�صالح �شرعية مواكبة للحركة التاريخية املتطورة ،وقائمة
على اجتهاد يف فقه الن�ص ال�شرعي ،ويف فقه الواقع ويف فقه حتقيق املناط.
فال�سيا�سة ال�شرعية امل�ؤ�صلة من الإمامة النبوية� ،سيا�سة جامعة لتدبري ما فيه ن�ص
�شرعي وما ال ن�ص فيه ،فكانت مرتبطة بكليات ال�شرع من جهة ،ومرتبطة بالواقع من
جهة �أخرى مبراعاة امل�صالح املر�سلة يف الأحكام واملعارف املوافقة لتبدالت الوقائع
والأزمان والأحوال والأمكنة..
الق�ضية الثانية البيان النبوي والتدبري الإداري :وهما متالزمان من حيث
�إن البيان النبوي يق�صد ال�صالح واال�ست�صالح والعدالة والهداية للتي هي �أقوم
بح�سب االمتثال لل�شريعة .والتدبري الإداري تنفيذ �أفعال لتح�صيل املق�صد ال�شرعي
الكلي واجلزئي ،من لدن والة �أمور الأمة ،عن طريق تخطيط وتنظيم وتوجيه وتر�شيد
ورقابة للآداء واجلهد املبذول يف ترتيب الأولويات وحتديد الكفاءات والو�صول �إىل
الغايات .فالتدبري الإداري يف البيان النبوي حا�صل يف كل مراحل الدعوة الإ�سالمية،
من املرحلة ال�سرية �إىل املرحلة اجلهرية ،ومن الفرتة املكية �إىل الفرتة املدنية ،بحيث �إذا
�سربت هذه املراحل وجدت تنظيما دقيقا ون�شاطا حركيا مت�ضمنا لقواعد الفكر الإدراي
و�ضوابط لتحمل م�س�ؤولياته ووظائف يف تطبيقه .فعند ما" كان النبي عليه ال�سالم
ير�سل �إىل القبائل من يفقهها يف الدين ويعلمها �أحكام القر�آن كان ي�ضع اللبنة الأوىل
للتنظيم الإداري الذي كانت تغلب عليه ال�صبغة الدينية ،وات�سع التنظيم يف حياته
يوم بد�أ ينيب عنه بع�ض العمال �أو املوظفني يف بع�ض املدن والقبائل الكبرية يف كل
من احلجاز واليمن ،وكانت �أهم وظائف �أولئك العمال تتلخ�ص يف �إمامة امل�سلمني يف
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ال�صالة و�إ�صدار الأوامر يف جمع الزكاة وجبايتها قبل �أن تف�صل �ش�ؤون اخلراج"(((.
ومن تلك القواعد الإدارية فر�ض رواتب لعماله حتفيزا لهم على �أداء مهمة التكليف،
ولعل �أول راتب مايل و�ضع للعمال على عهده ما فر�ضه عليه ال�سالم لعتاب بن �أ�سيد
�أمريه على مكة ،فقد قال ابن ه�شام " وبلغني عن زيد بن �أ�سلم �أنه قال ملا ا�ستعمل النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم عتاب بن �أ�سيد على مكة ،رزقه كل يوم درهما فقام فخطب
النا�س فقال� :أيها النا�س �أجاع اهلل كبد من جاع على درهم ،فقد رزقني ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم درهما كل يوم فلي�ست بي حاجة �إىل �أحد"(((.
فالتدبري الإداري وا�ضح يف البيان النبوي املتعلق بقيادته للجيو�ش ،وف�صله يف
اخل�صومات ،وجبيه للأموال ،ويف الإنابة عنه عماال على القبائل واملدن ،حيث �إن
القواعد الكلية للتنظيم الإداري قد اكتملت و�أمتمت يف عهده �صلى اهلل عليه و�سلم
مبا مينح الإن�سانية يف �أي زمان حتقيق امل�صالح الالزم حتقيقها ،يف الزمان واملكان على
�أ�س�س العدالة وال�شورى والتكرمي.
ومن �ش�أن هاتني الق�ضيتني� ،إي�ضاح القول بكون ال�سنة النبوية م�صدرا للمعرفة
الإن�سانية يف ال�ش�ؤون الدينية والدنيوية ،وكونها نظاما جامعا للتدبري احل�ضاري ال�شامل
للإن�سانية ،لت�سلك �سبل التزكية واالرتقاء يف مراحل تطوراتها التاريخية وتغرياتها
الواقعيه� ،إنها نظام عقدي وت�شريعي و�أخالقي ،و�سيا�سي و�إداري ومايل ،واقت�صادي
واجتماعي و�أمني ،فوظيفة ال�سنة النبوية التبيينية والتعليمية حوت كل العلوم التي
حتتاجها الب�شرية يف كدحها احل�ضاري القائم على حفظ �ضروريات الإن�سان وحاجياته
وحت�سينياته لت�ستقيم احلياة وفق �سيا�سة �شرعية عادلة ،بد�أت يف الت�شكل التاريخي
منذ �أن نزلت على النبي الكرمي �آيات بينات من �سورة العلق� ،إىل �أن �أظهر اهلل الدين
و�أمته و�أكمله .فقد �أدار النبي �صلى عليه و�سلم الفرتة املكية ب�إدارة منهجية �سليمة،
جعلت قوانني التدافع بني احلق والباطل وبني اجلهل والعلم والظالم والنور تثمر قانونا
انقالبيا بالهجرة ،باعتبارها عنوانا للتغيري يف م�سار ك�شف قوانني ا�ستخالفية جديدة
بالفرتة املدنية� ،ستنتج �أ�صوال يف بناء الدولة الإ�سالمية جت�سدت يف بناء امل�سجد،
والت�آخي بني امل�سلمني ،وكتابة الوثيقة الد�ستورية الناظمة للمجتمع ،واحلافظة حلقوق
 -1النظام الإداري يف الإ�سالم �صبحي ال�صالح �ص .308
� -2سرية ابن ه�شام .500/3
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�أفرادها ورعاياها((( ،والتي �شكلت معلما قويا على تدبري حاجاتهم بنظام �إداري متميز
بخا�صيات الت�أ�صيل ال�شرعي وال�شمول املعريف واملنا�سبة للتطور الزمني واحل�ضاري،
وهذا ما �سنلحظه يف التطور الإداري يف اخلالفة الرا�شدة وما بعدها ابتداء من تدوين
الدواوين ،وتعيني الق�ضاة وامل�س�ؤولني على بيت مال امل�سلمني ،وتنظيم الوزارة،
وغريها من الأمور التي جدت يف تاريخ امل�سلمني. ..
ومن مظاهر هذه اخلا�صيات القواعد الآتية:
قاعدة حفظ املقا�صد ال�شرعية الكلية( ومنها الدين والنف�س والعقل واملال والن�سل
والعدل وال�شورى والتعارف والتكرمي والتنظيم والأمن واحلرية واحلقوق والقيم
والإ�صالح والتغيري والتزكية واال�ستخالف والعمران) ...
قاعدة الت�صرف منوط بجلب امل�صلحة اخلال�صة �أو الراجحة ودرء املف�سدة
اخلال�صة �أو الراجحة ،فكل من ويل تدبري �أمر من �أمور امل�سلمني ال يحل له �أن يت�صرف
�إال باجتهاد يجلب م�صلحة �أو يدر�أ مف�سدة.
قاعدة وجوب الإ�شراف والرقابة وامل�ساءلة ،وهذا الوجوب قائم على ا�ستح�ضار
املراقبة الإلهية وامل�شارطة مع النف�س وحما�سبتها على اتباع احلق.
قاعدة �إ�سناد الأمر �إىل �أهله ،لأن يف عدم تنزيل هذا الإ�سناد على �أمته فوت
م�صالح عامة وخا�صة وح�صول ف�ساد كبري.
املحور الثاين :حديث ابن اللتبية و�أحكام �إدارة املوارد املالية
ن�ستخل�ص مما �سبق �أن التدبري الإداري يف البيان النبوي مق�صد كلي لتقوية
النظام يف املجتمع ،و قواعد كلية تقوم عليه حاجات النا�س �إىل تطوير الإدارة ح�سب
الأحوال والأزمنة وما تقت�ضيه �أ�صول االجتماع ،وكان من التدبري الإداري يف عهد
الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم �إدارة الوظائف الدينية ،و�إدارة الإمارة والعمال على
البلدان ،و�إدارة املوارد املالية.
 -1انظر �سرية ابن ه�شام  ".501/2قال ابن ا�سحاق :وكتب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم كتابا بني املهاجرين والأن�صار وادع
فيه يهود وعاهدهم و�أقرهم على دينهم و�أموالهم وا�شرتط عليهم"...
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ونريد ك�شف بع�ض مالمح الإدارة املالية يف العهد النبوي مع �إبراز �أحكام لها
و�ضوابط من خالل ق�صة ابن الأتبية �أو اللتبية الواردة يف احلديث الذي �أورده ابن
حجر يف فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري قال فيه� " :أخربنا �أبو حميد ال�ساعدي
قال :ا�ستعمل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم رجال من بني � ْأ�سد يقال له ابن الأتبية على
�صدقة فلما قدم قال :هذا لكم وهذا �أهدي يل .فقام النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على
املنرب– قال �سفيان �أي�ضا ف�صعد املنرب -فحمد اهلل و�أثنى عليه  ،ثم قال :ما بال العامل
نبعثه في�أتي فيقول :هذا لك وهذا يل  ،فهال جل�س يف بيت �أبيه و�أمه فينظر �أيهدى له �أم
ال ؟ والذي نف�سي بيده ال ي�أتي ب�شيء �إال جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته� ،إن كان
بعريا له رغاء� ،أو بقرة لها ُخوار �أو �شاة ت َ ْيعر– ثم رفع يديه حتى ر�أينا عفرتي �إبطيه– �أال
هل بلغت؟ ثالثا"(((.
ومثل هذا احلديث عن عدي بن عمرية ر�ضي اهلل عنه يقول" من ا�ستعملناه منكم
على عمل فكتمنا خميطا فما فوقه ،كان غلوال ي�أتي به يوم القيامة ،فقام �إليه رجل �أ�سود
من الأن�صار ك�أين �أنظر �إليه فقال :يا ر�سول اهلل اقبل عني عملك قال :وما لك ؟ قال
�سمعتك تقول كذا وكذا ..قال و�أنا �أقوله الآن :من ا�ستعملناه على عمل فليجئ بقليله
وكثريه فما �أوتي منه �أخذ وما نهي عنه انتهى "((( .وعن عمر ابن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه
قال" :ملا كان يوم خيرب �أقبل نفر من �أ�صحاب النبي �صلى اهلل و�سلم فقالوا:فالن �شهيد،
وفالن �شهيد حتى مروا على قرية فقالوا فالن �شهيد .فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
كال �إين ر�أيته يف النار يف بردة غلها �أو عباءة"(((.
يعترب حديث ابن الأتبية قاعدة يف تدبري املوارد املالية يف الدولة الإ�سالمية ،بحيث
يربز ثالثة ق�ضايا:
الأوىل :فر�ضية ال�صدقة والزكاة واعتبارها موردا من املوارد املالية لبيت امل�سلمني:
تقوم نظرية املال يف الإ�سالم على مبد�أ �أن املال مال اهلل تعاىل ،والنا�س م�ستخلفون
فيه وم�ؤمتنون عليه ،و�أن الأموال قوام الأعمال باعتباره و�سيلة ال غاية ،ولذا �شرع
�	-1أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب الأحكام باب هدايا العمال رقم احلديث ( .7174فتح الباري)
ال َم َار ِة باب حترمي هدايا العمال رقه احلديث .3421
� -2أخرجه م�سلم يف �صحيحه يف ِك َتاب ِْ إ
�	-3أخرجه م�سلم يف �صحيحه كتاب الإميان باب غلظ حترمي الغلول و�أنه ال يدخل اجلنة �إال املومنون رقم احلجيث .114
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الإ�سالم تنظيم املعامالت املالية يف حدود م�صلحة الأمة والدولة واملجتمع والأفراد،
ف�أوجب ح�سن تدبريه وتنميته وا�ستثماره ثم طلب الإنفاق مما ف�ضل منه بعد حتقيق
ال�ضروريات املعي�شية ،ف�أوجب �إخراج مقدار معني ي�سمى الزكاة ،يتقوى بها بيت مال
امل�سلمني الذي ت�شرف عليه الدولة ،فتت�صرف فيه بتحقيق م�صاحلهم العامة واخلا�صة،
وبتح�صيل العدالة االجتماعية والتكافل املعي�شي�} .آ ِم ُنوا ِباللهَّ ِ َو َر ُ�سو ِل ِه َو�أَن ِفقُوا مِمَّا
ِري{((( }ك َْي اَل يَ ُكونَ
َج َع َل ُكم ُّم ْ�س َت ْخ َل ِف َ
ني ِفي ِه فَا َّل ِذ َ
ين �آ َم ُنوا ِمن ُك ْم َو�أَن َفقُوا لَ ُه ْم �أَ ْج ٌر َكب ٌ
الَغْ ِنيَاء ِمن ُك ْم{((( .
ُدولَ ًة بَينْ َ ْ أ

ولي�ست الزكاة باعتبارها الركن الثالث للإ�سالم هي كل ما يف املال من حقوق هلل
وللمجتمع ،بل هي احلد الإنفاقي الواجب �شرعا ،لكن ت�صرف الإمام املنوط بتحقيق
م�صالح املجتمع �إذا حتقق من �أن �أموال الزكاة ال تكفي مل�صارف الدولة من خمرجاتها
الإمنائية والتكافلية ،ف�إنه يجوز له �أن ي�أخذ من �أموال النا�س مبقدار ما تندفع به حاجاتهم
املجتمعية العامة واخلا�صة.قال القرطبي " واتفق العلماء �أنه �إذا نزلت بامل�سلمني حاجة
بعد �أداء الزكاة ف�إنه يجب �صرف املال �إليها ،قال مالك رحمه اهلل :يجب على النا�س
فداء �أ�سراهم و�إن ا�ستغرق ذلك �أموالهم وهذا �إجماع �أي�ضا"((( .وقال ال�شاطبي �أي�ضا
"�إنا �إذا قررنا �إماما مطاعا مفتقرا �إىل تكثري اجلنود ،ل�سد حاجة الثغور وحماية امللك
املت�سع الأقطار ،وخال بيت املال وارتفعت حاجة اجلند �إل مال يكفيهم ،فللإمام �إذا
كان عدال �أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم يف احلال� ،إىل �أن يظهر مال بيت
املال ثم �إليه النظر يف توظيف ذلك على الغالت والثمار وغري ذلك .و�إن مل ينقل
هذا عن الأولني الت�ساع بيت املال يف زمانهم ،بخالف زماننا ف�إن الق�ضية فيه �أحرى
ووجه امل�صلحة هنا ظاهر .ف�إنه لو مل يفعل الإمام ذلك بطلت �شوكة الإمام ،و�صارت
ديارنا عر�ضة ال�ستيالء الكفار ،و�إمنا نظام ذلك كله �شوكة الإمام .فالذين يحذرون من
الدواهي لو تنقطع عنهم ال�شوكة ي�ستحقرون بالإ�ضافة �إليها �أموالهم كلها ف�ضال عن
الي�سري منها ،ف�إذا عور�ض هذا ال�ضرر العظيم بال�ضرر الالحق بهم ب�أخذ البع�ض من
�أموالهم ،فال يتمارى يف ترجيح الثاين عن الأول ،وهو مما يعلم من مق�صود ال�شرع قبل
� -1سورة احلديد الآية .7
� -2سورة احل�شر الآية .7
 -3جامع �أحكام القر�آن .323/2
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النظر من ال�شواهد"(((.

�إن يف اعتبار ال�صدقات والزكوات من املوارد املالية لبيت امل�سلمني من حيث
كون الدولة هي امل�س�ؤولة عن �صرفها مل�ستحقيها �شرعا ،وهي املنوطة باالجتهاد
يف �صرفها بح�سب حتقيق مقا�صد ال�شرع ((( ،داللة عظمى على �أنها قانون يحمي
املجتمعات امل�سلمة يف كل زمان ومكان من العلل االقت�صادية ،نحو الغ�ش واالحتكار
وخيانة الأمانة و�أكل �أموال النا�س بالباطل ،وما ينتج عنها من العلل االجتماعية التي
من مظاهرها العجز والك�سل والفقر واجلهل واملر�ض ،وما تنتج هذه جمتمعة من وهن
ح�ضاري وقابلية لالنهيار والت�أخر واجلمود.
الثانية :تعيني الإمام للعامل على جمع ال�صدقات :فاحلديث النبوي يفيد بداللة
الإ�شارة �أن الإمام مكلف بجمع ال�صدقات بحقها ،و�أنها لي�ست حقا �شرعيا موكوال
فقط للأفراد ي�ؤديه من ي�شاء ويدعه من �أراد ،و�إمنا هي حق عام يتواله الإمام ووالته
فيقومون بجبايته ممن جتب عليه ،وي�صرفونه �إىل من جتب له .واحلديث تف�صيل للقاعدة
}خ ْذ ِم ْن �أَ ْم َوا ِله ِْم َ�ص َد َق ًة تُ َط ِّه ُر ُه ْم َوتُ َزكِّيهِم
الكلية التي قررها ال�شارع �سبحانه يف قوله ُ
يم{((( .وهو ما ي�ستخل�ص منه
ِب َها َو َ�ص ِّل َع َل ْيه ِْم �إِنَّ َ�صلوا ِت َك َ�س َك ٌن َّل ُه ْم َواللهّ ُ َ�س ِم ٌ
يع َع ِل ٌ
كون الدولة م�س�ؤولة عن حفظ ر�ؤية الإ�سالم للمال ك�سبا و�إنفاقا وا�ستثمارا فت�سهر على
 -1االعت�صام .104/2
 -2ت�صرف الزكاة منطوقا ملن �سماهم اهلل تعاىل يف �سورة التوبة(�سي�أتي احلديث عن الأ�صناف الثمانية �ص  .)12ولكن ال�س�ؤال
الفقهي متوجه نحو هل يجب توزيعها بالت�ساوي بني الأ�صناف الثمانية �إن وجدت جميعها� ،أو هل يجوز �إعطاء الأولوية
لبع�ض امل�ستحقني على غريهم� ،أو هل يجوز ح�صرها يف بع�ض الأ�صناف دون غريها مراعاة لأحوال و�أزمنة و�أمكنة معينة
؟ �إن املنهج املقا�صدي بقدر ما يلحظ من املبنى ثبوتية امل�ستحقني من الأ�صناف الثمانية يلحظ �أي�ضا املعنى امل�صلحي ال�شرعي
املرتتب عن �صرف الزكاة فيت�أ�س�س عليه االجتهاد �إما يف تو�سيع معاين بع�ض تلك الأ�صناف نحو �سبيل اهلل �أو تعوي�ض �سهم
�صنف "امل�ؤلفة قلوبهم" و"يف الرقاب" .و�إما يف تو�سيع �إيتاء الزكاة �إىل املجال االقت�صادي لتكون �أموالها م�ستغلة يف التنمية
واال�ستثمار والإقرا�ض ،و�إما تو�سيعها �إىل املجال االجتماعي التكافلي لتتخذ �أموالها و�سيلة ملحاربة �أ�سباب الفقر واجلهل
واملر�ض والعجز .و�إن من م�آالت هذا االجتهاد املقا�صدي �إخراج �أموال الزكاة من املجال املتعلق بالأفراد �إىل املجال املتعلق
باملجتمع وربط فقه الفرد بفقه املجتمع .فالأ�سا�س يف االجتهاد املقا�صدي فقه الن�ص ال�شرعي وفقه الواقع مما يجعل امل�صلحة
ال�شرعية يف تنزيل احلكم ال�شرعي معتربة .وهذا االجتهاد لي�س فيه �أي تبديل ل�صورة التعبد يف الزكاة بناء على اجتهاد عمر
بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه يف منع امل�ؤلفة قلوبهم .كما �أنه ملا ثبت باال�ستقراء �أن ال�شريعة م�صلحة كلها عدل كلها مو�ضوعة
مل�صالح العباد ف�إنها ت�أذن باالجتهاد يف ا�ستثمار الدولة يف �أموال الزكاة مبا يعود على الفقراء وامل�ساكني مب�صالح �أعظم ،و�أن
الدولة تتحمل م�س�ؤولية �ضمان �أموال الزكوات .و هذا االجتهاد متوجه نحو الدولة املديرة لأموال الزكوات ال للأغنياء
امل�ؤدين للزكاة.
� -3سورة التوبة الآية .104
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حماية املال العام ،وت�أخذه بحقه وت�صرفه بحقه ،وتعدل يف جبايته ،وحتر�ص على تنظيم
املعامالت املالية وااللتزام بالعقود ال�شرعية ،والدقة يف �ش�ؤون النقد والتعامل به .فهذا
اال�ستخال�ص من القاعدة الكلية القر�آنية وتف�صيل البيان النبوي يف حديث ابن اللتبية
ي�ؤكد �أن بيت مال امل�سلمني هو يف حماية الدولة ،ومن مت فالزكاة املفرو�ضة �شرعا
مل يرتك �أمر دفعها وجمعها للأفراد باختيارهم الإمياين بل هو تدبري �إداري تعمل على
تنظيمه الدولة تكليفا بجمعها وتوزيعا ح�سب م�ستحقيها وخدمة للعدالة االجتماعية بني
�أفراد جمتمعها ،وحتقيقا ملقا�صدها يف التطهري والتزكية للمجتمع يف عالقاته ثم يف بناء
حاجاته العمرانية.
�إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ت�صرف بالإمامة حينما بعث عماله جلباية الزكاة من
القبائل كان كا�شفا عن �أحد م�صارف الزكاة ،وهو العاملون عليها ،ثم م�ؤ�صال مل�س�ؤولية
الدولة يف جبايتها والعمل على تنظيمها ،وهو الأ�صل ال�شرعي الذي عمل به �أبو بكر
ر�ضي اهلل عنه عند ما حارب مانعي الزكاة((( ،واتبع اخللفاء الرا�شدون هذا املنهج
يف جباية الزكاة ،فكانوا ر�ضي اهلل عنهم �أحر�ص على العدل يف جمعها وو�ضعها يف
حمال �صرفها.
فالدولة حتفظ حق اهلل تعاىل حني ت�سهر على �أخذ ما افرت�ضه من حق معلوم على
ين
الأغنياء ،وترده على املحتاجني والفقراء وامل�ساكني ،وذلك يف قوله تعاىل } َوا َّل ِذ َ
وم{(((  ،بحيث �إذا امتنع �أخذته منه قهرا عنه
ل�سا ِئ ِل َوالمْ َ ْح ُر ِ
فيِ �أَ ْم َوا ِله ِْم َح ٌّق َّم ْع ُلو ٌم ِّل َّ
ولها يف ر�أي بع�ض الأئمة �أن تعاقبه على هذا االمتناع عمال بقول الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم " :يف كل �إِب ٍِل �سائمة ،يف كل �أربعني ابنة لبون ،ال تفرق �إِبِل عن ح�سابِها  ،من
�أعطاها م�ؤْجترا فله �أجرها ،ومن منعها ،ف�إِنا �آخذو َها منه و�شَ ْطر إِ� ِب ِلهَ ،ع ْز َم ًة ِم ْن َع َز َم ِ
ات
ربنا جل وعز  ,ال ِيحل ِل ِآل حممد منها �شيء"((( .
�	-1أخرج البخاري يف �صحيحه كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة " :ملا تويف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وكان �أبوبكر ر�ضي
اهلل عنه وكفر من كفر من العرب ،فقال عمر ر�ضي اهلل عنه :كيف تقاتل النا�س وقد قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أمرت
�أن �أقاتل النا�س حتى يقولوا ال �إله �إل اهلل فمن قالها فقد ع�صم مني ماله ونف�سه �إال بحقه وح�سابه على اهلل" فقال :واهلل لأقاتلن
من فرق بني ال�صالة والزكاة ف�إن الزكاة حق املال واهلل لو منعوين عقاال كانوا ي�ؤدونها �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
لقاتلتهم على منعها .فقال عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه :فواهلل ما هو �إال �أن قد �شرح اهلل �صدر �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه فعرفت
�أنه احلق" رقم احلديث  1399و.1400
� -2سورة املعارج الآيتني .25-24
�	-3أخرجه �أحمد يف م�سنده عن بهز بن حكيم عن �أبيه رقم احلديث .19567
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َات
ال�ص َدق ُ
وقد حدد الوحي القر�آين م�صارف الزكاة يف الآية الكرمية }�إِنمَّ َا َّ
ِل ْل ُفق ََراء َوالمْ َ َ�س ِاك ِ
ِيل
الرق ِ
ني وَفيِ َ�سب ِ
َاب َوا ْل َغارِ ِم َ
ني َوا ْل َعا ِم ِل َ
ني َع َل ْي َها َوالمْ ُ�ؤَ َّل َف ِة ُق ُلوبُ ُه ْم وَفيِ ِّ
يم{((( .يقول ابن تيمية " :و�أما ال�صدقات
ِيل َف ِر َ
ال�سب ِ
يم َح ِك ٌ
ي�ض ًة ِّم َن اللهّ ِ َواللهّ ُ َع ِل ٌ
اللهّ ِ َو ْاب ِن َّ
فهي ملن �سمى اهلل تعاىل يف كتابه ،فقد روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن رجال
�س�أله من ال�صدقة فقال� ":إن اهلل مل ير�ض يف ال�صدقة بق�سم نبي وال غريه ،ولكن جز�أها
ثمانية �أجزاء ،ف�إن كنت من تلك الأجزاء �أعطيتك"(((.فالفقراء وامل�ساكني يجمعهما
معنى احلاجة �إىل الكفاية ،فال حتل ال�صدقة لغني وال لقوي مكت�سب .والعاملني عليها
هم الذين يجبونها ويحفطونها ويكتبونها ونحو ذلك .وامل�ؤلفة قلوبهم (وهم ال�سادة
املطاعون يف ع�شائرهم) .ويف الرقاب يدخل فيه �إعانة املكاتبني وافتداء الأ�سرى وعتق
الرقاب ،هذا �أقوى الأقوال فيها .والغارمني هم الذين عليهم ديون وال يجدون وفاءها،
فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثريا �إال �أن يكونوا غرموه يف مع�صية اهلل تعاىل ،فال
يعطون حتى يتوبوا .ويف �سبيل اهلل وهم الغزاة الذين ال يعطون من مال اهلل ما يكفيهم
لغزوهم ،فيعطون ما يغزون به �أو متام ما يغزون به من خيل و�سالح ونفقة و�أجرة،
واحلج من �سبيل اهلل كما قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم .وابن ال�سبيل هو املجتاز من
(((
بلد �إىل بلد".
الثالثة :وجوب الإ�شراف والرقابة على العامل :فمما ميكن ا�ستخال�صه من �أحكام
خا�صة يف احلديث متعلقة مب�س�ؤولية الدولة على رقابة العاملني امل�ؤمتنني على جبايتها
وحما�سبتهم :
م�شروعية حما�سبة امل�ؤمتن.
منع العمال من قبول الهدية ممن له عليه حكم.
�إبطال كل طريق يتو�صل بها من ي�أخذ املال �إىل حماباة امل�أخوذ منه واالنفراد
بامل�أخوذ.
جواز توبيخ املخطئ.
� -1سورة التوبة الآية .60
�	-2أخرجه �أبو نعيم الأ�صبهاين يف معرفة ال�صحابة رقم احلديث 2792
 -3ال�سيا�سة ال�شرعية �ص .37
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واملق�صود ال�شرعي من هذا الت�صرف النبوي يف �سياق تدبري موارد بيت امل�سلمني،
هو �إخراج امل�ؤمتن على �أمانة ال�صدقات عن داعية هواه ،و�إدخاله يف وجوب االمتثال
لأحكام ال�شرع ،لأن اتباع الهوى م�ضاد للحق و�سبب يف تعطيل الأوامر وارتكاب
النواهي.فاتباع الهوى يف الأحكام ال�شرعية عموما مظنة لأن يحتال بها لتحقيق
احلظوظ الذاتية ،وخ�صو�صا فيما هو مزين حبه للنا�س من ال�شهوات والبنني والأموال.
�إن حفظ املال من حيث هو مق�صد كلي �ضروري ينق�سم �إىل �ضرورة عينية
وكفائية.
ف�أما ال�ضرورة العينية املالية فهي التي ال حظ فيه فيها للمكلف ،لأنها قيام بحفظ
مب�صالح عامة مطلقة ال تخت�ص بحال دون حال ،وال ب�صورة دون �صورة ،وال بوقت
دون وقت ،فاملكلف يحفظ ماله ا�ستعانة على �إقامة حفظ الدين اعتقادا وعمال ،وعلى
حفظ نف�سه قياما ب�ضروريات حياته ،وعلى حفظ عقله حفظا ملورد اخلطاب من اهلل
تعاىل ،وعلى حفظ ن�سله التفاتا �إىل بقاء عو�ضه يف عمارة هذه الدار.
و�أما كونه �ضرورة كفائية ،فمن حيث كانت منوطة بالغري �أن يقوم بها على العموم
يف جميع املكلفني ،لت�ستقيم الأحوال العامة التي ال تقوم اخلا�صة �إال بها " .وذلك �أن
الكفائي قيام مب�صالح عامة جلميع اخللق ،فامل�أمور به من تلك اجلهة م�أمور مبا ال يعود عليه
من جهة تخ�صي�ص ،لأنه مل ي�أمر �إذ ذاك بخا�صة نف�سه فقط ،و�إال �صار عينيا ،بل ب�إقامة
الوجود ،وحقيقته �أنه خليفة اهلل يف عباده على ح�سب قدرته وما هيئ له من ذلك ،ف�إن
الواحد ال يقدر على �إ�صالح نف�سه ،والقيام بجميع �أهله ،ف�ضال عن �أن يقوم بقبيلة،
ف�ضال عن �أن يقوم مب�صالح �أهل الأر�ض ،فجعل اهلل اخللق خالئف يف �إقامة ال�ضروريات
العامة حتى قام امللك يف الأر�ض "((( ويزيد ال�شاطبي تو�ضيحا لهذا فيما يتعلق بكون
العاملني على جمع الأموال مندرجا يف ال�ضرورة الكفائية التي ال حظ فيها له  ،فيقول"
ويدلك على هذا �أن املطلوب الكفائي معرى من احلظ �شرعا �أن القائمني به يف ظاهر
الأمر ،ممنوعون من ا�ستجالب احلظوظ لأنف�سهم مبا قاموا به من ذلك ،فال يجوز لوال
�أن ي�أخذ �أجرة ممن توالهم على واليته عليهم ،وال لقا�ض �أن ي�أخذ من املق�ضي عليه �أو
له �أجرة على ق�ضائه ،وال حلاكم على حكمه ،وال ملفت على فتواه ،وال ملح�سن على
 -1املوافقات .177/2
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�إح�سانه ،وال ملقر�ض على قر�ضه ،وال ما �أ�شبه ذلك من الأمور العامة التي للنا�س فيها
م�صلحة .ولذلك امتنعت الر�شاوى والهدايا املق�صود بها نف�س الوالية ،لأن ا�ستجالب
امل�صلحة هنا م�ؤد �إىل مف�سدة عامة ت�ضاد حكمة ال�شريعة يف ن�صب هذه الوالية ،وعلى
هذا امل�سلك يجري العدل يف جميع الأنام وي�صلح النظام وعلى خالفه يجري اجلور
يف الأحكام وهدم قواعد الإ�سالم"(((.
فالأحكام اخلا�صة بالعامل امل�ؤمتن على جمع املال الدالة على م�شروعية حما�سبته
ومنعه من قبول الهدية ممن له عليه حكم ،و�إبطال كل طريق يتو�صل بها �إىل حماباة
امل�أخوذ منه واالنفراد بامل�أخوذ ،وجواز توبيخه على خطئه ،هي مبثابة قواعد �شرعية
تنظم من جهة �أوىل هذه ال�ضرورة الكفائية ومتكنها من و�ضع و�سائل مالئمة حلمايتها
من �شوائب اجلور والظلم على الدولة �أو على رعاياها .قال تعاىل } َو َال تَا ُك ُلو ْا
ا�س بِاالث ِْم َو�أَن ُت ْم
�أَ ْم َوالَ ُكم بَ ْي َن ُكم بِا ْل َب ِاط ِل َوتُ ْدلُو ْا ِب َها �إِلىَ الحْ ُ َّك ِام ِل َتا ُك ُلو ْا فَرِ يقًا ِّم ْن �أَ ْم َو ِال ال َّن ِ
تَ ْع َل ُمونَ {((( ،وقول الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم":كل امل�سلم على امل�سلم حرام دمه
وماله وعر�ضه"(((.ومن جهة ثانية تك�شف عن �إمكانية ا�ستخال�ص جمموعة من املقا�صد
الإدارية املتعلقة باملوارد املالية:
مقا�صد �إدارة املال وا�ضحة يف �شرعيتها ويف حتقيق م�صاحلها يف اخللق ،فهي �أداة
تنظيمية تنقل احلكم ال�شرعي من االجتهاد الفهمي �إىل االجتهاد التطبيقي ،من خالل
تن�سيق ا�ستخدام مكوناتها املتاحة ،وهي �أمانة العامل وكفاءته يف �أداء م�س�ؤوليته.
�إبراز مق�صد �صالح الإن�سان يف الإدارة ،باعتباره �أداة لتحقيق مقا�صد عمرانية
كربى ،كتحقيق توزيع ال�صدقات على �أهلها ،وما ينتج من عدالة اجتماعية ،وروح
تكافلية رافعة للمجتمع من ال�ضعف �إىل القوة ،ومن التنازع �إىل التوحد لإر�ساء
�أ�س�س وا�ضحة ،وفر�ص �أف�ضل لالنتقال باحلياة الإن�سانية �إىل م�ستويات �أعلى و�أرفع يف
التزكية النف�سية والرتقية املادية.
التال�ؤم الإداري مع املجتمع ب�شكل يحقق التكامل بينهما ،باعتبار الإدارة �أداة
 -1نف�سه .178/2
� -2سورة البقرة الآية .188
�	-3أخرجه ابن ماجه يف �سننه كتاب الفنت ،باب حرمة دم امل�ؤمن وماله ،رقم احلديث .3931
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تنظيمية منبثقة من البناء املجتمعي الذي تنتمي �إليه .فمقومات الإدارة الإ�سالمية �إن
مل تت�شبع بقيم ال�شريعة فهما وتطبيقا وتنظريا اجتهاديا فلن ت�ستطيع الو�صول لتحقيق
مقا�صد ال�شرع العينية والكفائية ،الأ�صلية والتبعية.
لقد تبني من حديث ابن اللتبية �أن �إدارة املال النبوية تنزل ال�شرع وتعالج بال�شرع
واالجتهاد امل�شكالت العلمية واالجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية ،التي يعاين منها
املجتمع ،فت�ستغل كل الآليات املتاحة لتحقيق املقا�صد املنوطة بالفعل الإداري ،من
حيث �إنه �سيا�سة عامة قائمة على عنا�صر التكامل وال�شمول وامل�ستقبلية والإنتاجية
والفعالية:
يتبني مفهوم التكامل يف الفعل الإداري يف ال�سنة النبوية ،من الرتابط الكلي
واالن�سجام التام بني النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم ،التكامل
بني اجلهد املبذول واملوارد املالية والتوزيع العادل لها.فالتكامل الإداري �أ�س الوحدة
املجتمعية والأمن االجتماعي ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم "ثالث من كن فيه وجد
حالوة الإميان � ،أن يكون اهلل ور�سوله �أحب �إليه مما �سواهما  ،و�أن يحب املرء ال يحبه
�إال هلل  ،و�أن يكره �أن يعود يف الكفر كما يكره �أن يقذف يف النار"((( ،قال وقال �صلى
اهلل عليه و�سلم" �إن امل�ؤمن للم�ؤمن كالبنيان املر�صو�ص ،ي�شد بع�ضه بع�ضا و�شبك بني
�أ�صابعه"((( ،وقال �صلى اهلل عليه و�سلم" ال ي�ؤمن �أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه
لنف�سه"(((.
يتبني مفهوم ال�شمول يف ال�سنة النبوية ،من كون املجتمع جميعه بكل مكوناته
وعنا�صره ،يخ�ضع للإدارة املالية النبوية العادلة التي ال متييز فيها وال �شطط ،قال
�صلى اهلل عليه و�سلم "ويلك ومن يعدل �إذا مل �أعدل ،قد خبت وخ�سرت� ،إن مل �أكن
�أعدل "((( .هذا املفهوم جند امتداد تفعيله يف الرتبية النبوية لعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل
عنه الذي قال ":واهلل الذي ال �إله �إال هو ما �أحد �إال وله يف هذا املال حق �أعطيه �أو منعه،
وما �أحد �أحق به من �أحد �إال عبد مملوك ،وما �أنا فيه �إال ك�أحدكم ,لكنا على منازلنا من
�	-1أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب الإميان باب حالوة الإميان رقم احلديق .15
�	-2أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب ال�صالة باب �أبواب ا�ستقبال القبلة رقم احلديث 461
�	-3أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب الإميان باب من الإميان �أن يحب املرء ما يحب لنف�سه رقم احلديث .12
�	-4أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب املناقب باب عالمات النبوة يف الإ�سالم رقم احلديث .3364

388

ال�سنة النبوية وال�ضوابط ال�شرعية يف �إدارة املوارد املالية (مدخل حديث ا ْب َن ال ُّل ْت ِب َّي ِة)

كتاب اهلل عز وجل ,وق�سمنا من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .فالرجل وتالده يف
الإ�سالم ،والرجل وقدمه يف الإ�سالم ،والرجل وغناه يف الإ�سالم ،والرجل وحاجته
يف الإ�سالم .واهلل لئن بقيت لي�أتني الراعي بجبل �صنعاء حظه من هذا املال وهو مكانه
قبل �أن يحمر وجهه يعني يف طلبه ,قال :وكان ديوان حمري على حدة ،وكان يفر�ض
لأمراء اجليو�ش والقرى يف العطاء ما بني ت�سعة �آالف ,وثمانية �آالف ,و�سبعة �آالف
على قدر ما ي�صلحهم من الطعام ,وما يقومون به من الأمور ,قال :وكان للمنفو�س �إذا
طرحته �أمه مائة درهم  ،ف�إذا ترعرع بلغ به مائتني ،ف�إذا بلغ زاده  ,قال :وملا ر�أى املال
قد كرث ,قال :لئن ع�شت �إىل هذه الليلة من قابل ،لأحلقن �أخرى النا�س ب�أوالهم ,حتى
يكونوا يف العطاء �سواء ,قال :فتويف رحمه اهلل قبل ذلك"(((.
يربز مفهوم امل�ستقبلية يف الإدارة املالية النبوية ،يف جعل الإنفاق �آلية ملحاربة
الفقر وامل�سكنة والنوائب التي ي�صاب بها املجتمع ،و�ضمانا لكفاية حاجة املحتاج مما
به يكون �صالح حاله قال �صلى اهلل عليه و�سلم" �إن قامت على �أحدكم القيامة وبيده
ف�سيلة فليغر�سها"(((.
يربزله مفهوم الإنتاجية يف ال�سنة النبوية يف الدعوة �إىل العمل وتنمية امل�ستغالت
اململوكة للأفراد او اجلماعة ،ومنع التواكل والركون �إىل ما يف �أيدي النا�س ،قال �صلى
اهلل عليه و�سلم" �إن هذا املال خ�ضرة حلوة ،فمن �أخذه ب�سخاوة نف�س بورك له فيه،
ومن �أخذه ب�إ�شراف نف�س مل يبارك له فيه ،كالذي ي�أكل وال ي�شبع ،اليد العليا خري من
اليد ال�سفلى"((( ،فالإنتاجية يد عليا عاملة كا�سبة ،ونظر عملي خلروج املحتاج من
مرتبة املح�سن �إليه �إىل مرتبة الإنفاق والإعطاء والإنتاج.
ويربز مفهوم الفعالية يف الإدارة املالية النبوية يف زرع روح االجتهاد يف الأمة
وعدم العجز قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم" امل�ؤمن القوي خري و�أحب �إىل اهلل
من امل�ؤمن ال�ضعيف ،ويف كل خري احر�ص على ما ينفعك ،وا�ستعن باهلل وال تعجز،
و�إن �أ�صابك �شيء فال تقل :لو �أين فعلت كان كذا وكذا ،ولكن قل :قدر اهلل وما �شاء
 -1اخلراج لأبي يو�سف رقم احلديث 55
�	-2أحرجه �أحمد يف م�سنده م�سند �أن�س بن مالك رقم احلديث 12658
�	-3أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب الزكاة باب اال�ستعفاف عن امل�س�ألة رقم احلديث .1385
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فعل ،ف�إن لو تفتح عمل ال�شيطان "((( .

الثالث :ال�ضوابط ال�شرعية يف �إدارة املوارد املالية:
ال يربز التدبري الإداري يف ال�سنة النبوية من خالل ال�صدقات كما هو يف حديث
ابن اللتبية بل يزيد و�ضوحا يف تكامليته و�شموليته يف تدبري موارد �أخرى لبيت املال يف
عهد الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ،وهي الغنيمة والفيء واجلزية.
�أما الغنيمة فهي املال امل�أخوذ من الكفار بالقتال ،وقد �سماها اهلل تعاىل �أنفاال
َال للِهّ ِ
باعتبارها زيادة يف بيت مال امل�سلمني ،قال تعاىل }يَ ْ�س�أَلُونَ َك َع ِن الأَنف َِال ق ُِل الأَنف ُ
الر ُ�س ِ
ني{(((،
َات ب ِْي ِن ُك ْم َو�أَ ِطي ُعو ْا اللهّ َ َو َر ُ�سولَ ُه �إِن كُن ُتم ُّم�ؤْ ِم ِن َ
ول فَاتَّقُو ْا اللهّ َ َو�أَ ْ�ص ِل ُحو ْا ذ َ
َو َّ
وقال �سبحانه } َو ْاع َل ُمو ْا �أَنمَّ َا َغ ِن ْم ُتم ِّمن �شَ ْي ٍء َف�أَنَّ للِهّ ِ ُخ ُم َ�س ُه َو ِل َّلر ُ�س ِ
ول َو ِل ِذي ا ْلق ُْربَى
َوا ْليَ َتا َمى َوالمْ َ َ�س ِاك ِ
ِيل �إِن كُن ُت ْم �آ َمن ُت ْم ِباللهّ ِ َو َما �أَن َز ْل َنا َع َلى َع ْب ِدنَا يَ ْو َم ا ْلف ُْرق َِان
ال�سب ِ
ني َو ْاب ِن َّ
يَ ْو َم ا ْل َتقَى الجْ َ ْم َع ِان َواللهّ ُ َع َلى ك ُِّل �شَ ْي ٍء ق َِد ٌير{((( ،وقال �سبحانه } َف ُك ُلو ْا مِمَّا َغ ِن ْم ُت ْم
يم ٌ{((( ،ويف احلديث النبوي من اخلم�س التي
َح َال ًال َط ِّي ًبا َواتَّقُو ْا اللهّ َ �إِنَّ اللهّ َ َغفُو ٌر َّر ِح ٌ
�أعطيها النبي عليه ال�سالم ومل يعطهن نبي قبله قول النبي عليه ال�سالم ":و�أحلت يل
(((
الغنائم ومل حتل لأحد كان قبلي"
و�إذا كانت الغنائم جتمع ثم يق�سمها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ف�إنه ال يجوز
لأحد �أن يغل �أو ينهب منها �شيئا ،وذلك لأن الغلول والنهب خيانة قال تعاىل } َو َما
كَانَ ِل َنب ٍِّي �أَن يَ ُغلَّ َو َمن يَ ْغ ُللْ يَ�أْ ِت بمِ َا غَلَّ يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة ث َُّم تُ َوفَّى كُلُّ نَف ٍْ�س َّما ك ََ�س َب ْت َو ُه ْم َال
يُ ْظ َل ُمونَ {((( .قال ابن تيمية "فالواجب يف املغنم تق�سيمه و�صرف اخلم�س �إىل من ذكره
اهلل تعاىل ،وق�سمة الباقي بني الغامنني .قال عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه" :الغنيمة ملن

�	-1أخرجه م�سلم يف �صحيحه كتاب القدر باب يف الأمر بالقوة وترك العجز رقم احلديث .4822
� -2سورة الأنفال الآية .1
� -3سورة الأنفال الآية .41
� -4سورة الأنفال الآية .69
�	-5أخرجه البخاري يف كتاب ال�صالة باب قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أعطيت خم�سا رقم احلديث .422
� -6سورة �آل عمران الآية .161
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�شهد الوقعة"((( ،وهم الذين �شهدوا للقتال ،قاتلوا �أو مل يقاتلوا ،ويجب ق�سمها بينهم
بالعدل ،فال يحابى �أحد ال لريا�سة ،وال لن�سبه وال لف�ضله ،كما كان النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم وخلفا�ؤه يق�سمونها .ويف �صحيح البخاري �أن �سعد بن �أبي وقا�ص ر�ضي
اهلل عنه ،ر�أى له ف�ضال على من دونه فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم" هل تن�صرون
وترزقون �إال ب�ضعفائكم"((("(((.
و�أما الفيء ف�أ�صله يف قوله تعاىل} َّما �أَفَاء اللهَّ ُ َع َلى َر ُ�سو ِل ِه ِم ْن �أَ ْه ِل ا ْلق َُرى َف ِل َّل ِه
َو ِل َّلر ُ�س ِ
ول َو ِل ِذي ا ْلق ُْربَى َوا ْليَ َتا َمى َوالمْ َ َ�س ِاك ِ
ال�سب ِ
ِيل ك َْي اَل يَ ُكونَ ُدولَ ًة بَينْ َ
ني َو ْاب ِن َّ
الر ُ�س ُ
ول فَخُ ُذو ُه َو َما نَ َهاك ُْم َع ْن ُه فَان َت ُهوا َواتَّقُوا اللهَّ َ �إِنَّ اللهَّ َ �شَ ِد ُيد
ْأ
الَغْ ِنيَاء ِمن ُك ْم َو َما �آتَاك ُُم َّ
َاب{((( ،فما مل يحرك ومل ي�سق �إليه خيل و�إبل ،و�أخذ من الكفار بغري قتال
ا ْل ِعق ِ
فهو الفيء ،وذلك "لأن �إيجاف اخليل والركاب هو معنى القتال ،و�سمي فيئا لأن
اهلل �أفاءه على امل�سلمني �أي رده عليهم من الكفار ،ف�إن الأ�صل �أن اهلل تعاىل �إمنا خلق
الأموال �إعانة على عبادته لعباده املومنني الذين يعبدونه و�أفاء �إليهم ما ي�ستحقونه .كما
يعاد على الرجل ما غ�صب من مرياثه و�إن مل يكن قب�ضه قبل ذلك ،وهذا مثل اجلزية
التي على اليهود والن�صارى ،واملال الذي ي�صالح عليه العدو� ،أو يهدونه �إىل �سلطان
امل�سلمني ،كاحلمل الذي يحمل من بالد الن�صارى ونحوهم ،وما ي�ؤخذ من جتار �أهل
احلرب وهو الع�شر ،ومن �أهل الذمة �إذا اجتروا من غري بالدهم وهو ن�صف الع�شر"(((،
ف�سمي الفيء فيئا ،لأن اهلل تعاىل �أفاءه على امل�سلمني �أي رده عليهم من الكفار دون
قتال ويجتمع منه جميع الأموال ال�سلطانية التي لبيت مال امل�سلمني "ولي�س له وارث
معني ،وكالغ�صوب والعواري والودائع التي تعذر معرفة �أ�صحابها وغري ذلك من
�أموال امل�سلمني العقار واملنقول ،فهذا ونحوه مال امل�سلمني .و�إمنا ذكر اهلل تعاىل يف
القر�آن الفيء فقط ،لأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ما كان ميوت على عهده ميت �إال وله
وارث معني لظهور الأن�ساب يف �أ�صحابه ،وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع مرياثه

�	-1أخرجه البخاري يف �صحيحه ِك َتاب ف َْر ِ�ض الخْ ُ ُم ِ�س بَاب ا ْل َغ ِن َيم ُة لمِ َ ْن �شَ ه َِد ال َْو ْق َع َة احلديث رقم  3125وذكر ابن حجر �أن
"الغنيمة ملن �شهد الوقعة" لفظ �أثر �أخرجه عبد الرزاق ب�إ�سناد �صحيح عن طارق بن �شهاب �أن عمر كتب �إىل عمار �أن الغنيمة
ملن �شهد الوقعة.259/6.
ني فيِ الحْ َ ْر ِب رقم احلديث 2695
ال�سيرَ ِ بَاب َم ْن ْا�س َت َعانَ ب ُّ
ال�صالحِ ِ َ
ِال�ض َعف َِاء َو َّ
�	-2أخرجه البخاري يف �صحيحه ِك َتاب الجْ ِ َه ِاد َو ِّ
 -3ال�سيا�سة ال�شرعية �ص .22
� -4سورة احل�شر الآيتني .7-6
 -5ال�سيا�سة ال�شرعية �ص 40
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�إىل �أكرب تلك القبيلة �أي �أقربهم �إىل ن�سب جدهم ،وقد قال بذلك طائفة من العلماء
ك�أحمد يف قول من�صو�ص وغريه ،ومات رجل ومل يخلف �إال عتيقا له فدفع مرياثه �إىل
عتيقه ،وقال بذلك طائفة من �أ�صحاب �أحمد وغريهم ،ودفع مرياث رجل �إىل رجل
من �أهل قريته ،وكان �صلى اهلل عليه و�سلم هو وخلفا�ؤه يتو�سعون يف دفع مرياث امليت
�إىل من بينه وبينه ن�سب كما ذكرناه .ومل يكن ي�أخذ من امل�سلمني �إال ال�صدقات ،وكان
ي�أمرهم �أن يجاهدوا ب�أموالهم و�أنف�سهم كما �أمر اهلل به يف كتابه"((( .وتتفق �أموال الفيء
والغنائم من وجهني وتختلف من وجهني":ف�أما وجها اتفاقهما ف�أحدهما �أن كل واحد
من املالني وا�صل بالكفر .والثاين �أن م�صرف خم�سهما واحد .و�أما وجها افرتاقهما
ف�أحدهما �أم مال الفيء م�أخوذ عفوا ومال الغنيمة م�أخوذ قهرا .والثاين �أن م�صرف
�أربعة �أخما�س الفيء خمالف الغنيمة مل�صرف �أربعة �أخما�س الغنيمة"((( .وتختلف
�أموال الفيء والغنيمة عن �أموال ال�صدقات من �أربعة �أوجه ذكرها املاوردي يف الآتي"
�أحدها �أن ال�صدقات م�أخوذة من امل�سلمني تطهريا لهم ،والفيء والغنيمة م�أخوذان من
الكفار انتقاما منهم .والثاين �أن م�صرف ال�صدقات من�صو�ص عليه لي�س للأئمة اجتهاد
فيه ،ويف �أموال الفيء والغنيمة ما يقف م�صرفه على اجتهاد الأئمة .والثالث ان �أموال
ال�صدقات يجوز �أن ينفرد �أربابها بق�سمتها يف �أهلها .وال يجوز لأهل الفيء والغنيمة
�أن ينفردوا بو�ضعه يف م�ستحقه حتى يتواله �أهل االجتهاد من الوالة .والرابع اختالف
امل�صرفني"(((.
و�أما اجلزية ف�أ�صلها يف قوله تعاىل}قاتلوا الذين ال يومنون باهلل وال باليوم الآخر
وال يحرمون ما حرم اهلل ور�سوله وال يدينون دين احلق من الذين �أوتوا الكتاب حتى
يعطو اجلزية عن يد وهم �صاغرون{((( فهي فري�ضة بالن�ص على من دخل يف ذمة
امل�سلمني من �أهل الكتاب "،وذلك �أن كل فرد من �أفراد الدولة قادر على �أن ي�ؤدي
ق�سطا مما ي�صرف يف امل�صالح العامة ،يجب �أن يفر�ض عليه هذا الن�صيب ،ليكون له يف
مقابل هذا الواجب التمتع باحلقوق .غري �أن هذا الفرد �إن كان من امل�سلمني فالواجب
عليه معني يف �أمواله وهو الزكاة ،و�إن كان من غري امل�سلمني فالواجب عليه معني على
-1
-2
-3
-4

نف�سه �ص .41
الأحكام ال�سلطانية �ص .161
نف�سه �ص 161
�سورة التوبة الآية .29
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ر�أ�سه وهو مبنزلة الزكاة من امل�سلم ،ولذا ال جتب على الذمي زكاة يف �أمواله وال يف
�سوائمه ،و�إذا �أ�سلم �سقطت عنه اجلزية ووجبت عليه الزكاة يف ماله ،وهذا لأنه ال
يجمع بني واجبني"((( .وقد قارن املاوردي بينها وبني اخلراج فوجد �أنهما يجتمعان
من ثالثة �أوجه ويفرتقان من ثالثة �أوجه "ف�أما الأوجه التي يجتمعان فيها،ف�أحدها �أن
كل واحد منهما م�أخوذ عن م�شرك �صغارا له و ذمة ،والثاين �أنهما ماال يفء ي�صرفان
يف �أهل الفيء ،والثالث �أنهما يجبان بحلول احلول وال ي�ستحقان قبله .و�أما الأوجه
التي يفرتقان فيها ،ف�أحدها �أن اجلزية ن�ص و�أن اخلراج اجتهاد ،والثاين �أن �أقل اجلزية
مقدر بال�شرع و�أكرثها مقدر باالجتهاد ،واخلراج �أقله و�أكرثه مقدر باالجتهاد ،والثالث
�أن اجلزية ت�ؤخذ مع بقاء الكفر وت�سقط بحدوث الإ�سالم ،واخلراج ي�ؤخذ مع الكفر
والإ�سالم .ف�أما اجلزية فهي مو�ضوعة على الر�ؤو�س وا�سمها م�شتق من اجلزاء� ،إما جزاء
على كفرهم لأخذها منهم �صغارا ،و�إما جزاء على �أماننا لهم لأخذها منهم رفقا"((( .
ويتبني مما ذكر �أن موارد املال يف العهد النبوي متنوعة وتتجمع يف بيت مال
امل�سلمني وحتت �إمرة الإمام فيتم �صرفها مبقت�ضيات اجلهاد وحفظ م�صالح امل�سلمني
احلياتية ،وي�ستخل�ص من �صرفها ال�ضوابط ال�شرعية الآتية:
�ضابط التنظيم� :إنه �سنة �شرعية وكونية يف الفعل الإن�ساين واخللق الكوين قال
تعاىل }وخلق كل �شيء فقدره تقديرا{((( ،فاللطيف اخلبري خلق املخلوقات يف نظام
بديع حتكمه الدقة واالن�سجام والتوازن ،بحيث مل يخلق �شيئا عبثا �أو �سدى� ،إذ الكل
له مق�صد ناظم ووظيفة منتظمة .ويعترب هذا ال�ضابط يف هذا ال�سياق من ال�ضوابط
الإدارية يف كل ميادين اال�ستخالف الإن�ساين و�ضرورات العمران الب�شري ،ومنها
مو�ضوع حفظ مق�صد املال ومرتكزاته يف حفظ الدين والعقل والنف�س والن�سل .ولذا
وجدناه مق�صدا من مقا�صد الأ�صول الكلية لنظرية املال يف الإ�سالم مفهوما وجمعا
و�صرفا وا�ستثمارا يف العهد النبوي ،ا�ستنبط منه عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �إجراء
تدبرييا اعترب به م�ؤ�س�سا للفكر الإداري يف تاريخ امل�سلمني ،من خالل تنظيمه للأموال
املقبو�ضة واملق�سومة يف ديوان جامع ،و�إن مل يكن ذلك على عهد ر�سول اهلل �صلى
 -1الأحكام ال�سلطانية �ص .161
 -2نف�سه �ص .181
� -3سورة الفرقان الآية .2
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اهلل عليه و�سلم و�أبي بكر ر�ضي اهلل عنه ،حيث كان يق�سم املال �شيئا ف�شيئا .لكن عمر
بفقهه ال�شرعي وامل�صلحي ،امل�ؤمن ب�أن ال�شريعة عدل كلها م�صلحة كلها تتنا�سب وتطور
الأزمان وتغريات الواقع ،اجتهد يف تنظيم املال الذي كرث يف زمانه ب�سبب كرثة الفتوح
الإ�سالمية وات�ساع نفوذ الدولة ،وذلك ب�إدخال نظام الدواوين الذي كان معروفا عند
الفر�س .وبعد �أخذه بهذا النظام عن الفر�س ،فرعه وبوبه تبعا حلاجات الدولة .قال ابن
تيمية " فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغريهم ،وديوان اجلي�ش يف هذا الزمان م�شتمل
على �أكرثه ،وذلك الديوان هو �أهم دواوين امل�سلمني ،وكان للأم�صار دواوين اخلراج
والفيء وما يقب�ض من الأموال ،وكان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وخلفا�ؤه يحا�سبون
العمال على ال�صدقات والفيء وغري ذلك ،ف�صارت الأموال يف هذا الزمان وما قبله
ثالثة �أنواع :نوع ي�ستحق الإمام قب�ضه بالكتاب وال�سنة والإجماع،كما ذكرناه ،ونوع
يحرم �أخذه بالإجماع كاجلنايات التي ت�ؤخذ من �أهل القرية لبيت املال لأجل قتيل قتل
بينهم ،و�إن كان له وارث� ،أو على حد ارتكب وت�سقط عنه العقوبة بذلك ،وكاملكو�س
التي ال ي�سوغ و�ضعها اتفاقا ،ونوع فيه اجتهاد وتنازع كل من له ذو رحم ولي�س بذي
(((
فر�ض وال ع�صبة ونحو ذلك".
�ضابط العدل :وتظهر كونيته �ضابطا للتدبري الإداري يف املوارد املالية من خالل
ق�صد ال�شرع حتقيق العدل يف طلب املال ،و يف املحافظة عليه و يف �صرفه يف حماله.
وبرز هذا التحقيق يف ال�سنة النبوية باعتبار العدل فيه ا�سما جامعا خللق القر�آن ،متمثال
يف �إحقاق احلقوق ويف احلفاظ على الأمانات والعقود والعهود ويف الإن�صاف ورفع
الظلم ودفع اجلور.قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم "ف�إذا ُ�ض ِّي َعت الأمانة ،فانتظر
ال�ساعة .قال كيف �إ�ضاعتها؟ قال� :إذا ُو ِّ�سد الأمر �إىل غري �أهله فانتظر ال�ساعة"(((.
ف�أ�س العدل حفظ الأمانة ،وتو�سيد الأمور �إىل �أ�صحاب العلم بها والعارفني بظواهرها
وبواطنها.
�إن املق�صد الكلي امل�ستخل�ص من حديث ابن اللتبية� ،إقامة العدل يف �إدارة املال
من حيث العمل على جمعه باحلق ال�شرعي ،دون �ضرر وال �شطط .فبهذه الإقامة
العدلية ي�صري املال قوام �سيا�سة الدين والدنيا ،وبدونها ي�صري �أداة للت�سلط ال�سيا�سي
 -1ال�سيا�سة ال�شرعية �ص .42
�	-2أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب العلم باب ف�ضل العلم رقم احلديث 58
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والظلم االجتماعي .قال �صلى اهلل عليه و�سلم" �إن املق�سطني عند اهلل على منابر من نور
عن ميني الرحمان عز وجل وكلتا يديه ميني الذين يعدلون يف حكمهم وما ولوا"(((.
فاملق�سطون يعمرون الأر�ض ب�شرائع ال�صالح ومواثيق الإن�صاف ومكارم الإح�سان.
ويتحقق بهذا التعمري الذي �أ�سه العدل وقوامه االزدهار احل�ضاري والتفوق والتطور
يف �سائر �أمور احلياة و�إدارتها ال�سيا�سية واملالية والعلمية.
فكان العدل يف �إدارة املال �أ�سا�س دوام املال و�صالحه ،والو�صول به �إىل حت�صيل
املنافع الكربى للدول وجمتمعاتها ،ومتتعها بتحقيق كل �أنواع الأمن النف�سي واالجتماعي
واالقت�صادي والعلمي .وجند يف الآداب ال�سلطانية �أن" امللك بناء واجلند �أ�سا�سه ،ف�إذا
قوي الأ�سا�س دام البناء ،و�إذا �ضعف الأ�سا�س انهار البناء ،فال �سلطان �إال بجند ،وال
جند �إال مبال ،وال مال �إال بجباية ،وال جباية �إال بعمارة ،وال عمارة �إال بالعدل ،ف�صار
العدل �أ�سا�س اجلميع"((( ،فالعدل يف تدبري املوارد املالية به يتم �صالح الدول والعامل
حينما ي�سا�س باحلكمة املانعة من ت�سرب الف�ساد وال�سفه والتبذير يف م�صادره وموارده،
فيكون من متعلقات تلك احلكمة املراقبة واملحا�سبة واملتابعة والتقييم ملوارده و م�صارفه
فيما بني النا�س واهلل تعاىل ،وفيما بني النا�س والنا�س ،وفيما بني النا�س وامل�سخرات،
وفيما بني الإن�سان وذاته ،فبهذا تت�أ�س�س و�سائل �إدارية تلزم ب�أخذ الأموال من حلها،
وو�ضعها يف حقها وال متنع من م�ستحقيها.
�ضابط ا�ستعمال الأ�صلح :تنه�ض ر�ؤية العدل �أ�سا�سا للعمل الإداري يف تدبري
املوارد املالية حينما يتحمل م�س�ؤوليته الأ�صلح له كفاءة و�أمانة .قال ابن تيمية ":وقال
عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه "من ويل من �أمر امل�سلمني �شيئا فوىل رجال ملودة �أو
قرابة بينهما ،فقد خان اهلل ور�سوله وامل�سلمني"((( وهذا واجب عليه ،فيجب عليه
البحث عن امل�ستحقني للواليات من نوابه على الأم�صار من الأمراء الذين هم نواب

�	-1أخرجه م�سلم يف �صحيحه كتاب الإمارة باب ف�ضيلة الإمام العادل وعقوبة اجلائر رقم احلديث .3412
 -2ال�شهب الالمعة يف ال�سيا�سة النافعة البن ر�ضوان حتقيق �سامي الن�شار �ص .87
 -3ذكر ابن ع�ساكر يف تاريخ دم�شق حرف امليم حرف الدال يف �أ�سماء املحمدين ،رواية عن ابن عبا�س عن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم قال "من �أعان باطال ليدح�ض بباطله حقا قد برئ من ذمة اهلل وذمة ر�سوله ،ومن ويل من امل�سلمني �شيئا من �أمور
امل�سلمني وهو يعلم �أن يف امل�سلمني من هو خري للم�سلمني منه و�أعلم منه بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم فقد
خان اهلل ور�سوله وخان جماعة امل�سلمني .ومن ويل �شيئا من �أمور املومنني مل ينظر اهلل له يف �شيئ من �أموره حتى يقوم
ب�أمورهم ويق�ضي حوائجهم ،ومن �أكل درهما من ربا فهو ك�إثم �ستة وثالثني زنية ومن نبت حلمه من �سحت فالنار �أوىل به".
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ذي ال�سلطان والق�ضاة ،ومن �أمراء الأجناد ومقدمي الع�ساكر ال�صغار والكبار ،ووالة
الأموال من الوزراء والكتاب ،وال�شادين وال�سعاة على اخلراج وال�صدقات ،وغري
ذلك من الأموال التي للم�سلمني .وعلى كل واحد من ه�ؤالء �أن ي�ستنيب وي�ستعمل
�أ�صلح من يجنده ،وينتهي ذلك �إىل �أئمة ال�صالة وامل�ؤذنني واملقرئني ،و�أمري احلاج
والربد والعيون الذين هم الق�صاد ،وخزان الأموال وحرا�س احل�صون واحلدادين
الذين هم البوابون على احل�صون واملدائن ،ونقباء الع�ساكر الكبار وال�صغار ،وعرفاء
القبائل والأ�سواق ،ور�ؤ�ساء القرى الذين هم الدهاقني"(((� .إن ا�ستعمال الأ�صلح
يف امل�س�ؤولية الإدارية مدخل لأداء الأمانة املتوجب حفظها يف والية من الواليات،
وحفظها يتم ب�أخذها بحقها ،وت�أدية الذي على متوليها فيها .فبهذا كان قيام الأمانة
على ا�ستعمال الأ�صلح فالأ�صلح ،والأمثل والأمثل  .و�ضياعها قائم على تو�سيد الأمور
�إىل غري �أهلها ،وم�ؤذن بخراب العمران القا�ضي بانتظار ال�ساعة ،كما ورد عن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم "،ف�إذا �ضيعت الأمانة فانتظر ال�ساعة  ،قال  :كيف �إ�ضاعتها ؟ قال:
�إذا و�سد الأمر �إىل غري �أهله فانتظر ال�ساعة "((( .و�إذا كانت الأمانة ترجع �إىل خ�شية
اهلل ،و�أن ال ي�شرتى ب�آياته ثمنا قليال ،وترك خ�شية النا�س ف�إنها حتتاج للقوة والكفاءة،
ليكتمل الأداء يف حتقيق املق�صود من تدبري الأمور" ،فالواجب يف كل والية الأ�صلح
بح�سبها ،ف�إذا تعني رجالن �أحدهما �أعظم �أمانة والآخر �أعظم قوة ،قدم �أنفعهما لتلك
الوالية و�أقلهما �ضررا فيها فيقدم يف �إمارة احلروب الرجل القوي ال�شجاع ،و�إن كان
فيه فجور فيها على الرجل ال�ضعيف العاجز و �إن كان �أمينا"(((.
�ضابط االجتهاد :من حيث �إن التدبري الإداري متجدد يف املتغريات الواقعية التي
تفر�ض وجود موارد مالية جديدة ،يفر�ض بدوره فقها جديدا م�ؤ�س�سا على الأ�صول
ال�شرعية املالية .ولذا لي�س املطلوب فقط يف �إدارة املال هو القوة والأمانة ،و�إمنا �إىل
جانبهما الكفاءة االجتهادية ،القادرة على ا�ستنباط احللول الإدارية للنوازل اجلديدة
يف الواقع الإداري املتعلق ب�أمر من الأمور.
وتربز الكفاءة االجتهادية يف �إعمال الو�سائل املنهجية ،والقواعد اال�ستنباطية
 -1ال�سيا�سة ال�شرعية �ص .5
�	-2أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب العلم باب ف�ضل العلم رقم احلديث .58
 -3ال�سيا�سة ال�شرعية �ص .14

396

ال�سنة النبوية وال�ضوابط ال�شرعية يف �إدارة املوارد املالية (مدخل حديث ا ْب َن ال ُّل ْت ِب َّي ِة)

القائمة على منهج التحليل والرتكيب ومنهج التن�سيق واال�ستقامة ومنهج التطور
التاريخي ،وهي املناهج التي ن�ستك�شفها يف االجتهاد الإداري لعمر بن اخلطاب ر�ضي
اهلل عنه يف العمل بالدواوين.
ف�ضابط االجتهاد يف التدبري املايل ملوارد بيت مال امل�سلمني ،هو ا�ستفراغ و�سع
يف الق�ضايا املالية الكلية والفرعية ،وتعلقاتها باالجتماع وال�سيا�سة مبناهج بحث وم�سالك
ا�ستدالل وا�ستنباط يف تثبيت قاعدة التنظيم وتر�سيخها ،وفق الثوابت الكلية ال�شرعية.
وذاك ما ن�ستخل�صه من فقه حديث ابن اللتبية ،حيث �أ�شار بالداللة الأ�صلية على
�ضرورة توفر العدالة يف العامل على جمع ال�صدقات .وملا كانت العدالة مفهوما كليا
ف�إن حتقيق مناطها يف جزئيات امل�ستجدات املالية ،حمتاج �إىل فقه عميق يف مقا�صد
ال�شرع وتغريات الواقع الإن�ساين.ومن هذه اجلزئيات:
�إدارة �آلية جمع الزكوات وال�صدقات وحتديد �ضوابط التوزيع واال�ستثمار يف
خمططات م�ؤ�س�سات الدولة ح�سب التغريات الواقعية والأولويات التدبريية.
	•�آلية التوزيع التكافلي وحتديد جماالته وحتقيق امل�شاريع املنتجة القا�ضية على الفقر
واجلهل واملر�ض
	•�آلية التوزيع املايل على م�ؤ�س�سات الدولة ،لتحقيق مقا�صد ال�شرع يف �إجنازاتها
	•�آلية اجلمع بني الفقهاء واالقت�صاديني يف حتديد �أوعية املوارد املالية وا�ستحقاقاتها
وبهذه ال�ضوابط تتحقق التكاملية وال�شمولية والإبداعية يف مالية موارد بيت
امل�سلمني ،بل يتحقق �صالح الإدارة املالية العاملية .وذلك بكونها منطلقا مرجعيا لإيجاد
التنظيمات التقنية واملخططات الهيكلية اجلامعة للجهود ال�ضرورية ،لتحقيق الأهداف
الإدارية يف قطاع معني.
فالإدارة بالأهداف واملقا�صد ،ت�ستدعي �إيجاد املوارد الب�شرية القوية والأمينة
واملنفذة لل�صيغ الأداتية يف ترتيب امل�س�ؤوليات من الأدنى �إىل الأعلى ،والعك�س يف
تنزيل تلك املقا�صد وفق ر�ؤية وا�ضحة للواقع املو�ضوعي ،وما يختزن من عالئق �سببية
لها ارتباط بالأهداف الإدارية.
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الرابع :املقا�صد احل�ضارية لإدارة املوارد املالية يف ال�سنة وم�ستقبل التنمية
الإدارية املالية.
�إن حديث ابن اللتبية من جوامع كلم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف التنظيم
الإداري ،التي تت�ضمن مقا�صد �شرعية ح�ضارية �ضرورية لالجتماع الإن�ساين يف حتقيق
ال�سلطة ال�سيا�سية واالقت�صادية والعلمية� .إنه مدخل مل�صدرية ال�سنة النبوية لك�شف
املقا�صد احل�ضارية لإدارة املوارد املالية من حيث حتديدها وجمعها و�صرفها وتوظيف
�ضوابطها يف بناء الإن�سان ،مبا يحقق له الإرادة اال�ستخالفية الإجنازية للم�صالح يف
�سياق تفاعالت قوانني التاريخ الب�شري.
�إن الإرادة اال�ستخالفية الإجنازية ،هي طاقة متجددة يف التاريخ ،تعمل على
التنمية الإن�سانية امل�ستدامة املحققة للتطور الإن�ساين ال�شمويل القيمي واملادي .وبهذا
العمل كانت هذه الإرادة والتنمية متالزمني يف �أفق �صالح �أحدهما بالأخرى ،حيث
�إن الإرادة اال�ستخالفية توجه التنمية نحو حت�صيل امل�صالح احلقيقية للوجود الإن�ساين،
كما �أن التنمية يف �شمولها البنائي للإن�سان والواقع ،تولد �إرادة حقيقية متميزة بالقوة
والأمانة واالجتهاد يف ال�صياغة املكتملة للمقا�صد احل�ضارية.
وميكن ت�أ�صيل مفهوم التنمية يف بنائه ال�شمويل من قول الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم "بعثت لأمتم ح�سن الأخالق"((( ،فمهمته الإمتام والت�صحيح والإكمال يف
و�ضع الأ�صول اخللقية العملية ال�ضرورية ،للزيادة يف تر�شيد الب�شرية وتزكيتها بالرتبية
القيمية ،وتقويتها بالتكوين العلمي الروحي واملادي يف �أداء التكليف اال�ستخاليف
الكوين.ويت�ضح هذا الأ�صل القيمي يف تكوين املوارد الب�شرية من خلقه عليه ال�صالة
وال�سالم ،الذي يتعني جعله من مرتكزات العمل الإداري يف الأخالق التطبيقية
والوعي بالقيم وفاعليتها احل�ضارية ،ومن ذلك ما ذكره القا�ضي عيا�ض" فانظر �سرية
نبينا �صلى اهلل عليه و�سلم وخلقه يف املال ،جتده قد �أوتي خزائن الأر�ض ومفاتيح
البالد ،و�أحلت له الغنائم ومل حتل لنبي قبله ،وفتح عليه يف حياته �صلى اهلل عليه و�سلم
بالد احلجاز واليمن ،وجميع جزيرة العرب وما دانى ذلك من ال�شام والعراق ،وجلبت
�إليه من �أخما�سها وجزيتها و�صدقاتها ما ال يجبى للملوك �إال بع�ضه ،وهادته جماعة من
�	-1أخرجه مالك يف املوط�أ كتاب ح�سن اخللق ،باب ما جاء يف ح�سن اخللق ،رقم احلديث .1611
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ملوك الأقاليم فما ا�ست�أثر ب�شئ وال �أم�سك منه درهما ،بل �صرفه م�صارفه و�أغنى به
غريه وقوي به امل�سلمني"((( .وبخ�صو�ص �إكرام النا�س ب�أخالقه قال عيا�ض ":وكان يبد�أ
النا�س بال�سالم ،ويبد�أ �أ�صحابه بامل�صافحة،مل ير قط مادا رجليه بني �أ�صحابه حتى ي�ضيق
بهما على �أحد ،يكرم من يدخل عليه ورمبا ب�سط له ثوبه ،وي�ؤثره بالو�سادة التي حتته،
ويعزم عليه يف اجللو�س عليه �إن �أبى ،ويكني �أ�صحابه ويدعوهم ب�أحب �أ�سمائهم تكرمة
لهم ،وال يقطع على �أحد حديثه ،حتى يتجوز فيقطعه بنهي �أو قيام ويروى بانتهاء �أو
قيام ،((("..ويف �سياق عر�ضه ملا و�صفه به هند بن �أبي هالة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم" كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يخزن ل�سانه �إال مما يعنيهم وي�ؤلفهم وال
يفرقهم ،يكرم كرمي كل قوم ويولهم عليهم ،ويحذر النا�س ويحرت�س منهم من غري �أن
يطوي عن �أحد ب�شره وخلقه ،ويتفقد �أ�صحابه ،وي�س�أل النا�س عما يف النا�س ،ويح�سن
احل�سن وي�صوبه ،ويقبح القبيح ويوهنه ،معتدل الأمر غري خمتلف ،ال يغفل خمافة ان
يغفلوا �أو ميلوا ،لكل حال عنده عتاد ،ال يق�صر عن احلق وال يجاوزه �إىل غريه ،الذين
يلونه من النا�س خيارهم و�أف�ضلهم عنده منزلة �أح�سنهم موا�ساة وموازرة"((( ،وذكر
من �سريته يف جل�سائه فقال" كان ر�سول اهلل دائم الب�شر� ،سهل اخللق ،لني اجلانب ،لي�س
بفظ ،وال غليظ ،وال �سخاب وال فحا�ش ،وال عياب وال مداح ،يتغافل عما ي�شتهي
وال ي�ؤي�س منه .قد ترك نف�سه من ثالث :الرياء والإكثار وما ال يعنيه ،وترك النا�س من
ثالث كان ال يذم �أحدا وال يعريه وال يطلب عورته ،وال يتكلم �إال فيما يرجو ثوابه،
�إذا تكلم �أطرق جل�سا�ؤه ك�أن على ر�ؤو�سهم الطري ،و�إذا �سكت تكلموا ،ال يتنازعون
عنده احلديث،من تكلم عنده �أن�صتوا له حتى يفرغ ،حديثهم حديث �أولهم ،ي�ضحك
مما ي�ضحكون منه ،و يتعجب مما يتعجبون منه ،وي�صرب للغريب على اجلفوة يف املنطق،
(((
ويقول �إذا ر�أيتم �صاحب احلاجة ف�أرفدوه وال يطلب الثناء �إال من مكافئ"
فمفهوم التنمية تتالقى مكوناته الداللية يف زيادة الر�شد الب�شري والإنتاج
التعمريي ،زيادة قائمة على تدبري �إداري متجدد ومتكامل للم�سخرات املادية والقيمية،
-1
-2
-3
-4

ال�شفا بتعريف حقوق امل�صطفى .203/1
نف�سه .248/1
نف�سه .311/1
نف�سه .313/1
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لتحقيق مقا�صد ح�ضارية على م�ستوى الإن�سان( قد �أفلح من تزكى)((( ،والتغيري
االجتماعي }�إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما ب�أنف�سهم{((( ،والإ�صالح الكوين
(وال تف�سدوا يف الأر�ض بعد �إ�صالحها)((( .وبهذا التكامل القيمي واملادي ،يخرج
مفهوم التنمية من هو�س البحث عن الزيادة الكمية واال�ستغالل ال�شره للم�سخرات،
والتحوط املفرط والت�شا�ؤم جتاه الرزق و�أ�سبابه.
وتعترب �إدارة املوارد املالية املجال الرئي�س يف �إدارة التنمية بتعدد اجتاهاتها
ومناهجها .وعلى هذا ف�إن
�إدارة التنمية املرتكزة على تدبري املوارد املالية من خالل ال�سنة النبوية ،حت�صل
املقا�صد احل�ضارية الآتية:
مق�صد التعبد :فكل املوارد املالية من ال�صدقات والغنائم والفيء ،لها �أحكام
تعبدية تربط الإن�سان بالدنيا والآخرة دون ف�صل بينهما ،ولذا كانت و�سائل لتحقيق
العبودية هلل تعاىل باعتبارها ا�ست�سالم هلل تعاىل وطاعة له والتزام ما �شرعه هداية
للإن�سان ،للتي هي �أقوم يف عامل ال�شهادة وعامل الغيب ،قال تعاىل( �إن احلكم �إال هلل
�أمر �أن ال تعبدوا �إال �إياه)((( وقال �سبحانه (�إن هذا القر�آن يهدي للتي هي �أقوم)(((،
وقال �سبحانه ( وما خلقت اجلن واالن�س �إال ليعبدون ما �أريد منهم من رزق وما �أريد
�أن يطعمون)((( .ويظهر مق�صد التعبد يف تدبري املوارد املالية ،يف تنقية العالقة بني
النف�س واملال وتزكيتها بحيث ي�صري بها الإن�سان مطيعا لداع اهلل تعاىل ،ولي�س لداع
هواه ،فيعمل على تقدمي املنافع العاجلة والآجلة امل�ستخل�صة من الوحي ،على املنافع
العاجلة الناجتة عن الهوى.قال تعاىل (وما ينطق عن الهوى �إن هو �إال وحي يوحى)(((.
فجميع ن�شاط الإن�سان املتوازن مع مكونات البيئة الكونية عبادة ،فال فرق بني
عبادات خا�صة ومعامالت وعقائد و�سلوك وعادات �إذ كلها عبادات م�شروعة من
-1
-2
-3
-4
-5
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�سورة الأعلى الآية .14
�سورة الرعد الآية .11
�سورة الأعراف الآية .56
�سورة يو�سف الآية .40
�سورة الإ�سراء الآية .9
�سورة الذاريات الآيتني .57-56
�سورة النجم الآيتني .4-3
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ال�شارع ،مظهرها امتالك الإن�سان وت�سخريه ملا يف ال�سماء والأر�ض والكون من
م�سخرات ،للح�صول على عوائد ا�ستعمار الأر�ض وحتقيق اال�ستخالف دون الوقوف
عند عوائدها الدنيوية ال�سريعة .وخمربها حركة املجتمع املحققة للتوازن يف التدبري
ال�سيا�سي ،وذلك �أنه " طاملا ال يرتبط عمل امل�ستخلفني بانتظار عوائد �سريعة ،وطاملا
يرى املجتمع �أن تعمري الأر�ض هو ا�ستجابة لأوامر اهلل �سبحانه ،وحتيقا لعبادته وحده
وانتظارا للجنة ،ف�إن حركة جمتمع مثل هذا �سوف تكون متوازنة �سواء يف عالقاتها مع
البيئة وا�ستغاللها بطريقة حتقق اال�ستعمار( ال�شرعي) ،ولي�س زيادة تكدي�س الأ�شياء �أو
تدمري البيئة� ،أو مع الإن�سان حيث �إن منهج اال�ستخالف يحدد �ضوابط جازمة يف عالقة
امل�سلم مع غري امل�سلم ،بحيث ال يجوز ا�ستغالله �أو �إهدار كرامته كما فعل الأوروبي يف
الك�شوف اجلغرافية �أو البغي "اال�ستعمار" �أو جتارة الرقيق� ...أو فيما يتعلق باملجتمع
نف�سه وا�ستغالل فئة لأخرى .ومن هنا ميكن الو�صول �إىل حتقيق منوذج للنمو متوازن
على م�ستوى الظاهرة الب�شرية االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ،بحيث ال يعلو
جانب على �آخر �إال بقدر ما ي�ستوجبه الواقع"((( .فمظهر العبودية هلل تعاىل وخمربها
يك�شفان كونها م�صلحة ا�ستخالفية �أ�صلية يف �إدارة املوارد املالية حمققة للحياة الطيبة
الآمنة للفرد واملجتمع والدولة والعامل ،بوا�سطة تداخل القوة الإميانية املتجلية يف
مراعاة تقوى اهلل يف كل الت�صرفات والأعمال ،مع الكفاءة العملية الإنتاجية املتجلية
يف وفرة الإنتاج املعي�شي الكايف ،املقرونة بعدالة �ضامنة يف التوزيع.

مق�صد حتقيق تنمية املجتمع :وذلك �أن املوارد املالية من الرثوات واملمتلكات
واملنتوجات نابعة من جهد املجتمع ،ومنافعها راجعة �إليه وجوبا و�ضرورة ،و�أكرب املنافع
حتقيق تنمية املجتمع من لدن الدولة الناظمة لأن�شطته املالية بالتنظيم والتوجيه واملراقبة.
فكون ال�صدقات ت�ؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء بالإذن ال�شرعي ،يفر�ض على
الدولة تنظيم �إدارتها جباية و�صرفا وا�ستثمارا لتحقيق مقا�صدها يف تنمية املجتمع نحو:
تقوية عقلية �إدارة الأموال لدى امل�سلمني من جيث الفهم الريا�ضي للأن�صبة
املالية ،التي جعلها ال�شرع منطلقا لتحديد الأ�صول القابلة للنمو ،وخ�ضوعها لنظام
الزكاة يف الرثوة احليوانية ،والأموال املعدة للتجارة والذهب والف�ضة واملعادن
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والنفائ�س امل�ستخرجة من الأر�ض والبحر .ويف هذه التقوية مدخل لتطور علم الإدارة
واملحا�سبة والريا�ضيات املالية وغري املالية..
اقتالع جذور الفقر واحلاجة يف املجتمع ،وذلك �أن الدولة تقوم بتحديد
�أنواع الأموال اخلا�ضعة للزكاة ،وبتحديد املكلفني بدفعها ،وبتحديد امل�ستحقني لها يف
املجتمع بح�سب الأ�صناف الثمانية ،وما مياثلها يف حتقيق مق�صد الزكاة وال�صدقات.
والقيام بهذا العمل من لدن الدولة يجعلها من جهة �أوىل فقيهة بواقع جمتمعها وما
يتفاعل فيه من حتديات اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية ،ومن جهة ثانية متكني الدولة من
�إيجاد احللول املالئمة لتلك التحديات ،وترتيب �أولوياتها والو�صول �إىل اال�ستغالل
احل�سن لكل �أموال بيت امل�سلمني .و�أداء ال�صدقات و�صرفها مل�ستحقيها ،يك�شف مدى
التزام �أفراد املجتمع الذين توفرت فيهم �شروط �أدائها ،ومدى تعاونهم من �أجل حتقيق
امل�صالح العامة للم�سلمني ،فدفع الزكاة من لدن الأغنياء ا�ستجابة للإذن ال�شرعي،
يدل على مدى عمق �إميانهم و�شعورهم بعظم امل�س�ؤولية يف تنمية املجتمع ودفع كل
مفا�سد الفقر واجلهل فيه .و�صرفها مل�ستحقيها يحقق رفع دخولهم و�إ�شباع حاجاتهم
التي ال تتحقق �إال من طريق �أموال بيت امل�سلمني وبالأخ�ص ال�صدقات ،وهو ما يحقق
�سيادة الأمن االجتماعي واال�ستقرار ال�سيا�سي ،ويقوي الوعي بااللتزام ال�شرعي ب�أداء
ال�صدقات من لدن املجتمع.
مق�صد حتقيق العمل يف املجتمع :من خ�صائ�ص الإ�سالم اجلمع بني ثالثية الإميان
والعمل والعلم ،بحيث ال ي�صح �أحدهم �إال بوجود الآخر ،وملا كان العمل مظهرا تطبيقيا
مربزا �آثار الرتابط ال�ضروري بني الإميان والعلم ،كان مق�صودا يف كل التدابري ال�شرعية
ومنها تدبري موارد املال ،من حيث �إن امل�صلحة العظمى لتدبري الأموال امل�ستجلبة هي
�إيجاد الرغبة يف العمل والقدرة عليه من لدن املجتمع.
ف�أما م�صلحة �إيجاد الرغبة يف العمل ،فتتحقق بالعطاء من املال لذوي احلقوق
من امل�ساكني والفقراء وال�ضعفاء ،وبث روح العمل فيهم ليبذلوا جهدا يف اخلروج
من دائرة االحتياج �إىل دائرة الإكت�ساب ،الذي يجعل الإن�سان معطيا لل�صدقات بدل
قب�ضها .فالعمل بق�صد االكت�ساب فر�ض عني على كل قادر ،فكان تدبري �أموال بيت
امل�سلمني القتطاع ما يخرج الفئة ال�ضعيفة من املجتمع من �ضعفها ،ويفتح لها م�سالك
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العمل وما ي�شجع عليه ويولد الرغبة فيه من �أجل الرفع من دخولهم املالية وجعلها
خادمة لتنمية املجتمع .ويف هذا ال�سياق" نبه علماء امل�سلمني ب�أنه ال يجوز �إعطاء املتفرغ
للعبادة من ح�صيلة الزكاة وهو قادر على العمل� ،إذ يجب عليه �أن يعمل ويك�سب ،وال
يحل له �أن ي�أخذ من الزكاة .وقد �أ�ضاف الإ�سالم عامال نف�سيا هاما يدفع الأفراد �إىل
العمل وي�شجعهم على بذل اجلهد هو �أن �أخذ الزكاة ال يجوز �إال مل�ستحقيها ويجب
احلذر من �أخذها حيث و�صفت تلك الأموال ب�أنها �أو�ساخ النار ،فيجب التعفف عنها
ما �أمكن ،وذلك ببذل اجلهد الالزم للك�سب ،وكذلك ما �أ�شار �إليه ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم من اليد العليا خري من اليد ال�سفلى� .أي �أن خري ممن �أخذ ال�صدقة ،ويرتتب
على ذلك �أن الزكاة تزيد من الرغبة يف العمل ،وت�شجع على بذل اجلهد املنتج من
�أجل حت�صيل الك�سب ،الذي ميكن امل�سلم من �أن يكون مزكيا"(((.
و�أما م�صلحة القدرة على العمل ،ف�إنها تتحقق بتدبري �أموال بيت امل�سلمني ،من
حيث جعلها ر�أ�سمال منتج يدفع املجتمع �إىل بناء و�سائل �إنتاج ،و�صيغ �إنتاجية ي�ستفيد
منها القادرون على العمل .وهذه اال�ستفادة تتوقف على كمية ونوعية العمل املتاح
للعملية الإنتاجية .وكمية العمل هذه تعتمد على م�ستوى الطاقة اجل�سمانية الكامنة يف
القادرين على العمل ،وهذه بدورها تتوقف على م�ستوى ما يح�صل عليه ه�ؤالء من
كميات منا�سبة للغذاء ،ومن العالج �ضد الأمرا�ض التي يتعر�ضون لها .وهذا كله
يك�شف مدى قدرة �إدارة �أموال امل�سلمني يف توليد القدرة على العمل ،وت�شغيل الطاقة
العاملة املنتجة بق�صد تنمية املجتمع العمل الذي تتزايد فيه مفاتيح �إيجاد القادرين على
الزكاة وجلب الغنائم.
مق�صد الإبداع امل�ؤ�س�ساتي والتنمية الإدارية :ويتحقق هذا املق�صد من �إدارة
التنمية املتعلقة بتدبري �أموال امل�سلمني .فالزيادة يف ا�ستفادة املجتمع من خريات
متعددة يف العمل والإنتاج ،واال�ستفادة ،ي�ؤ�س�س لدورة عمل �إنتاج متينة تفر�ض
�إبداع م�ؤ�س�سات جديدة ،وتطوير العمل الإداري لتحقيق غاية اال�ستخالف واملق�صد
الأ�سا�س الذي حتدثنا عنه ،وهو العبودية هلل تعاىل .فالعمل بامل�ؤ�س�سات ق�ضية �شرعية
تقوم �أ�سا�سا على حتقيق مق�صد �شرعي .فقد اقرتن مفهوم الت�أ�سي�س يف القر�آن الكرمي
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مبق�صد التقوى  ،قال تعاىل( :ال تقم فيه � ًأبدا مل�سجد �أ�س�س على التقوى من �أول يوم
�أحق �أن تقوم فيه فيه رجال يحبون �أن يتطهروا واهلل يحب املطهرين �أفمن �أ�س�س بنيانه
على تقوى من اهلل ور�ضوان خري �أم من �أ�س�س بنيانه على �شفا جرف هار فانهار به يف
نار جهنم واهلل ال يهدي القوم الظاملني)((( ".فامل�ؤ�س�سات تقوم �أ�سا�سا على قيمة دينية
وت�سعى لتحقيقها ،وذلك بجعل حمك الفهم والتحديد والتقومي هو القيمة التي تقوم
عليها امل�ؤ�س�سة ولي�س �شكلها و�أركانها �أو ظواهرها .فم�سجد ال�ضرار الذي نزلت فيه
الآية مكتمل الأركان الظاهرية وي�صلح متاما ل�صالة امل�سلمني ولكنه �أ�س�س على ق�صد
تفريق كلمة امل�سلمني .ولذلك تر�سخ �أن م�ضمون امل�ؤ�س�سة ،وحمتواها والقيمة التي
تكمن خلفها هي �أ�سا�س وجودها ومعيار تقوميها ،ومن مت ال ينظر �إىل امل�ؤ�س�سات يف
هيكلها وظاهر �أدوارها ووظائفها ،بل ال بد من الرتكيز على القيمة التي تقوم عليها
والغاية من وجودها ،واملق�صد الذي تهدف الو�صول �إليه ،ذلك �أن امل�ؤ�س�سات لي�ست
�إال ذرائع مو�صلة للمقا�صد .(((".وبحثا عن �آثار ال�سنة النبوية يف ا�ستلهام ت�أ�سي�س
تراتيب �إدارية جديدة يف تاريخ امل�سلمني ن�سوق منوذج امل�ؤ�س�ستني الآتيتني:
م�ؤ�س�سة احل�سبة :لقد احتاج امل�سلمون يف حركيتهم التاريخية� ،إىل و�سيلة تنظيمية
للحفاظ على تفعيل املنهج الإ�سالمي يف التطبيقات االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية،
والعمل على مراقبة ما قد يحدث يف املجتمع من انحرافات وبدع ،ت�ستوجب التقومي
والت�صحيح حتقيقا لقوله تعاىل (ولتكن منكم �أمة يدعون �إىل اخلري وي�أمرون باملعروف
وينهون عن املنكر و�أولئك هم املفلحون)((( ،وقوله تعاىل (كنتم خري �أمة �أخرجت
للنا�س ت�أمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وت�ؤمنون باهلل)((( .فا�صطلح على ت�سمية
تلك الو�سيلة باحل�سبة ،باعتبارها قواعد تنظيمية حمددة و�ضوابط �شرعية وا�ضحة
للمحت�سب واملحت�سب فيه واملحت�سب عليه ونف�س االحت�ساب .وهي ب�أحكامها ال�شرعية
و�ضوابطها التنظيمية ومقا�صدها امل�صلحية ،متثل منوذجا من امل�ؤ�س�سات االجتماعية التي
لها ارتباط كبري ب�إدارة املوارد املالية ،وجعلها ت�أخذ م�سارها يف �سياق املحافظة على
االلتزام بال�شرع والتكيف به مع التحوالت التاريخية.
-1
-2
-3
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م�ؤ�س�سة الوقف :وهي و�سيلة نتظيمية لأموال الرب التي يحب�سها املح�سنون،
لأجل منافع حمددة تر�سخ حمافظة الأمة على مقا�صد �شرعية عالية يف نواح علمية
واجتماعية و�سيا�سية و�أخالقية .فكانت م�ؤ�س�سة الوقف عالمة يف تاريخ امل�سلمني
على حيوية املجتمع يف تعلقه بالقيم الإ�سالمية التي تندب �إىل فعل الرب والإح�سان،
وحتويله �إىل حقيقة عملية م�ستدامة الت�صدق باملنفعة يف جهة من جهات الرب ابتداء �أو
انتهاء .وعالمة على �أن �إن�شاء امل�صالح النافعة يف تقوية بناء الأمة مل يكن ق�ضية احلكام
يف الدولة الإ�سالمية ،بل كان �أمرا جمتمعيا م�ستخل�صا من دعوة ال�شريعة �إىل فعل
ال�صاحلات العمرانية التي جتلب منافع خا�صة �أو عامة .وهكذا جند م�ؤ�س�سة الوقف قد
حافظت" على الكثري من الوظائف م�ستقلة ،ال ترتبط �أو تخ�ضع لأي �سلطان غري �سلطان
ال�شريعة ،كما �أن الوقف قد حافظ �أي�ضا على ا�ستمرار كثري من القيم الإ�سالمية يف
الواقع العملي .حيث وجد العديد من �أنواع الأوقاف التي مل ترتك قيمة �إال وحافظت
على حتقيقها ،ومل ترتك وجها من وجوه اخلري والرب �إال وكان له وقف .حتى �إنه كان
هناك ما ي�سمى "بوقف م�ساق الكالب" و"وقف عطوف ال�سوق" .((("...وتعترب
م�ؤ�س�سة الوقف موردا من موارد املالية لبيت امل�سلمني من حيث �إدارة املحب�سات
واملوقوفات من الأرا�ضي واخلريات وجعلها باالجتهاد ال�شرعي مدخال مقويا للتنمية
يف بناء العمران وم�صالح امل�سلمني .وبكون م�ؤ�س�سة الوقف لها هذا االرتباط القوي
بنماء مالية بيت امل�سلمني� ،شكلت على مر الع�صور م�صدرا لفاعليته العلمية والعملية
يف حتقيق مقا�صد اال�ستخالف.
ومن خالل هذين النموذجني ،يت�ضح اال�ستلهام العملي من ال�سنة النبوية ،ملقا�صد
كلية لأية م�ؤ�س�سة باعتبارها عمال تدبرييا وتنطيميا ال يرقى �إىل حتقيق غاياته الإدارية يف
نظام املال �أو نظام احلكم �أو نظام املجتمع� ،إال بقيامه على �ضوابط حددها ال�شرع ،هي
مبثابة �أركان قوية عديدة �أهمها:
ال�شورى :كونها �ضابطا كليا من حيث املق�صد والو�سيلة ي�ستخل�ص من الفعل
النبوي فيما مل يرد فيه ن�ص ،حتقيقا للتكليف الإلهي (و�شاورهم يف الأمر ف�إذا عزمت
فتوكل على اهلل �إن اهلل يحب املتوكلني)((( .مما يدل بالقطع �أن ت�شاور امل�سلمني يف
 -1نظريات التنمية ال�سيا�سية املعا�صرة ن�صر حممد عارف �ص .295
� -2سورة �آل عمران الآية .159
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�ش�ؤونهم الدينية والدنيوية �أمر ملزم ،ولي�ست ق�ضية معلمة ت�ؤخذ على �سبيل اال�ستئنا�س.
�إنها عمل الأمة امل�ؤ�س�س بح�سب القواعد ال�شرعية يف املال واحلكم ،ويف بناء العمران
واال�ستخالف .فداللة املنطوق يف تكليف الأمة بفعل اخلريات ،يقت�ضي �أن الأمة ج�سم
متنوع ال يفك تنوعه يف الر�أي واالختالف� ،إال الت�شاور امل�ؤ�س�س على تقدمي امل�صلحة
ال�شرعية يف كل �أمورها.
العدل� :سبق احلديث عن قاعدة العدل لكنه يف هذا ال�سياق� ،ضابط للتدبري
يف توخي احلفاظ على امل�صالح ال�شرعية يف �أمور امل�سلمني ،ف�ضابط العدل مينع من
التعدي حلدود هلل يف كل �أمور الدين والدنيا ،فكل �أمر م�ؤ�س�ساتي مت العدول فيه عن
العدل �إىل اجلور فحقيقته يف ال�شرع البطالن واخل�سران.
امل�س�ؤولية :وكونها �ضابطا م�ستخل�صا من �أن ال�شريعة جاءت بتكاليف تربي الإن�سان
على تفهم امل�س�ؤولية والعمل بها ،فيكون راعيا خمل�صا يف م�س�ؤوليته عن رعيته .ولهذا
كانت امل�س�ؤولية قاعدة عامة ،تت�صرف جزئياتها بح�سب املقامات امل�ؤ�س�سية يف التدبري
املايل وال�سيا�سي واالجتماعي.
املراقبة :وهي �ضابط مو�صول بقوة �إىل تفهم مق�صد املحا�سبة على الأفعال مبيزان
ال�شرع ،ف�شرط املحا�سبة ينتج �ضابط املراقبة� ،إذا ال مراقبة دون حما�سبة .وحمور جناح
امل�ؤ�س�سة يف امليادين كلها اليقظة باملراقية الذاتية واجلماعية العينية والكفائية ،مراقبة
متبادلة بني املجتمع وال�سلطة يف �ش�ؤون كل امل�ؤ�س�سات العمرانية .قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم " كلكم راع وكلكم م�سئول عن رعيته ،الإمام راع وم�سئول عن
رعيته  ،والرجل راع يف �أهله وهو م�سئول عن رعيته  ،واملر�أة راعية يف بيت زوجها
وم�سئولة عن رعيتها  ،واخلادم راع يف مال �سيده وم�سئول عن رعيته "((( وقال �صلى
اهلل عليه و�سلم"خذ الأمر بالتدبري و�إن ر�أيت يف عاقبته خريا فام�ض ،و�إن خفت غيا
ف�أم�سك"((( ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم " ما من وال يلي �شيئا من �أمور النا�س
�إال ي�ؤتى به يوم القيامة يده مغلولة �إىل عنقه  ،فيوقف على ج�سر من النار ،ينتف�ض ذلك
اجل�سر انتفا�ضة يزيل كل ع�ضو منه عن مو�ضعه ،ثم يعاد فيحا�سب ف�إن كان حم�سنا جناه
�	-1أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب اجلمعة باب اجلمعة يف املدن والبوادي رقم احلديث .849
�	-2أخرجه البيهقي يف �شعب الإميان رقم احلديث .4322
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�إح�سانه ،و�إن كان م�سيئا انحرف به ذلك اجل�سر فهوى به يف النار �سبعني خريفا "((( .

وهذه ال�ضوابط الأركان هي �إطار تنظيمي للتنمية الإدارية ،و�أ�صول �شرعية لفتح
�آفاق ت�صورية م�ستقبلية لها ،تتجاوز امل�ستويات التقنية ال�ضرورية �إىل التجديد يف بناء
مفهوم الإن�سان باعتباره مورد الإدارة وعلى حموره تدور ومتكينه بالتكوين العلمي
من القدرة على احلركة واالبتكار ،ولإحداث التغيري الإيجابي املطلوب للتطور
الإداري .ومن تلك الق�ضايا التقنية يف التنمية الإدارية املتعلقة بالقدرة على الإجناز،
واملتمثلة يف حتديد الأهداف وو�سائل حتقيقها ،ويف القيام على ن�سقية عنا�صر التكامل
وال�شمول وامل�ستقبلية والإنتاجية والفعالية وتقوية �شبكات االت�صال ونظم املعلومات،
واملعطيات ال�ضرورية للفعل الإداري امل�ستمدة من التجربة الواقعية واالنفتاحية على
امل�ستجدات يف البحث الإداري العاملي.

�	-1أخرجه البيهقي يف �شعب الإميان رقم احلديث .6918
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خامتة:

و�إذ كان التقدمي والتحليل يف هذه الدرا�سة يقارب الإدارة املالية من مدخل
حديث ابن اللتبية ،ف�إنه يك�شف من جهة �أوىل كون ال�سنة النبوية ال�شريفة م�صدرا
جامعا للمعارف ال�ضرورية لالجتماع الإن�ساين� ،سواء تعلقت بفهم الوحي القر�آين �أو
بفهم الكون �أو بفهم الإن�سان ،ويك�شف من جهة ثانية غناء ال�سنة النبوية باملقا�صد الكلية
املح�صلة للم�صالح املح�ضة ،والدارئة للمفا�سد املح�ضة ،واملر�شدة نحو حت�صيل الأف�ضل
فالأف�ضل من الأقوال والأعمال يف جمال �إدارة املال وتنميتها يف خدمة الإن�سان يف �أي
زمان ومكان.وي�ستخل�ص من اجلهتني �أن حديث ابن اللتبية مت�ضمن ملبد�أين �ضروريني
لبناء علم لإدارة املال:
الأول :مبد�أ القيادة الإدارية ومهارة القيادة وحنكة التنزيل للت�صورات ال�شرعية
يف الق�ضايا الواقعية املتعلقة باملال خا�صة� ،أو باملجال اال�ستخاليف عامة .و�إن كانت
قيادة النبي عليه ال�صالة وال�سالم قيادة مع�صومة ف�إنها �أ�صل �شرعي تبييني ومعطى
رباين ليمثل النموذج الأرفع للت�أ�سي ال�ستنباط مقومات القائد الإداري املتميز كل
املجاالت ومنه االقت�صادي املتعلق باملعامالت املالية يف كل زمان ،ويف كل الأحوال
التاريخية للإن�سان.
الثاين مبد�أ القيم وفاعليته وفعاليته يف جناح الإدارة املالية والتدبري لل�ش�ؤون
احلياتية ال�ضرورية واحلاجية والتح�سينية للعي�ش الإن�ساين ،و�أنه يكت�سي �صفة الوجوب
وال�ضرورة وال�شمول من حيث �إن القيم الأخالقية �صفة جامعة ملعاين اخلري وال�صالح
والعدل ،واحلق واجلمال .قال �صلى اهلل عليه و�سلم " ال �إميان ملن ال �أمانة له وال دين ملن
ال عهد له"((( فمن ال �أمانة له وال عهد له �أنى له �أن يقاوم �أ�ضداد تلك القيم ،وهي ال�شر
والف�ساد والظلم والباطل والقبح.فالقيم ال�شرعية قيم واقعية وم�صالح نافعة منا�سبة
للعقل الإن�ساين ،ولها وجودها الثابت يف احلياة الإن�سانية.
الثاين مبد�أ املنهج العلمي يف التخطيط الإداري املايل من حيث الت�أ�سي�س الأداتي
التنظيمي وامل�ؤ�س�ساتي ،ومن حيث الرتبية والتكوين للفاعل الإداري .فتنمية القدرات
الإدارية �ست�ساعد على تقوية حال العلم باحلق عن طريق اال�ستدالل والربهان ،وتقوية
�	-1أخرجه �أحمد يف م�سنده م�سند �أن�س بن مالك رقم احلديث .12155

408

ال�سنة النبوية وال�ضوابط ال�شرعية يف �إدارة املوارد املالية (مدخل حديث ا ْب َن ال ُّل ْت ِب َّي ِة)

حال امل�س�ؤولية التي ي�ست�شعرها الفاعل الإداري بعد الإميان باحلق والعلم به.وبتقوية
املنهج العلمي تتقوى قدرات البحث العلمي الإداري ،وربطه بعوامل االقت�صاد
وال�سيا�سة واملعرفة ،ويكون الإ�سهام يف تقدم جماالت املعرفة الإدارية والبحث
التطبيقي فيها.
ففي احلديث النبوي ال�شريف البن اللتبية مقا�صد �أ�صلية وتبعية ،عينية وكفائية
متعددة ومتنوعة ،جتعل الفعل الإداري ي�ستمد معرفته من �أ�صول ال�شرع ،ومقا�صده
العقدية التوحيدية والرتبوية الأخالقية واال�ستخالفية العمرانية.قال تعاىل (وكذلك
�أوحينا �إليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال االميان ولكن جعلناه نورا
نهدي به من ن�شاء من عبادنا و�إنك لتهدي �إىل �صراط م�ستقيم)((( ،وقال النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم" عليكم ب�سنتي و�سنة اخللفاء املهديني الرا�شدين مت�سكوا بها وع�ضوا عليها
بالنواجذ  ،و�إياكم وحمدثات الأمور ف�إن كل حمدثة بدعة وكل بدعة �ضاللة"(((.

� -1سورة ال�شورى الآية .49
�	-2أحرجه �أبو داود يف �سننه كتاب ال�سنة باب يف لزوم ال�سنة رقم احلديث .3993
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امل�صادر واملراجع:
1 .1القر�آن الكرمي برواية ور�ش
2 .2الأحكام ال�سلطانية والواليات الدينية ،لأبي احل�سن علي بن حممد بن حبيب
الب�صري البغدادي املاوردي ،دار الكتب العلمية بريوت .د.ت.
3 .3االعت�صام لأبي �إ�سحاق �إبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي ال�شاطبي الغرناطي،
�ضبطه و�صححه �أحمد عبد ال�شايف ،ط1411 /2هـ1991 -م ،دار الكتب العلمية
4 .4تاريخ دم�شق وذكر ف�ضلها ومن حلها من الأماثل البن ع�ساكر �أبي القا�سم بن
احل�سن املتوفى  571هـ دار الفكر للطباعة والن�شر
5 .5اجلامع لأحكام القر�آن ،لأبي عبد اهلل حممد القرطبي1967،م ،دار �إحياء الرتاث
العربي بريوت.
6 .6اخلراج لأبي يو�سف يعقوب بن �إبراهيم املتوفى  182هـ حتقيق طه عبد الر�ؤوف
�سعد املكتبة الأزهرية.
�7 .7سنن �أبي داود �سليمان بن الأ�شعت ال�سج�ستاين الأزدي ،راجعه حممد حميي
الدين عبد احلميد ،دار �إحياء الرتاث العربي بريوت.د.ت.
�8 .8سنن ابن ماجه حممد بن يزيد القزويني ،الكتب العلمية
9 .9ال�سنن الكربى لأحمد بن احل�سني بن مو�سى البيهقي �أبوبكر حتقيق حممد عبد
القادر عطا دار الكتب العلمية 1424هـ.2003 -
1010ال�سنة ومكانتها يف الت�شريع الإ�سالمي مل�صطفى ال�سباعي .الطبعة الرابعة /1405
 1985املكتب الإ�سالمي بريوت
1111ال�سيا�سة ال�شرعية يف �إ�صالح الراعي والرعية ،البن تيمية ،راجعه حممد عبد اهلل
ال�سمان ،مكتبة الريا�ض احلديثة الريا�ض.
1212ال�سرية النبوية ،البن ه�شام ،حققه م�صطفى ال�سقا و�إبراهيم الأبياري وعبد احلفيظ
410

ال�سنة النبوية وال�ضوابط ال�شرعية يف �إدارة املوارد املالية (مدخل حديث ا ْب َن ال ُّل ْت ِب َّي ِة)

�شلبي ،دار الكتب العلمية.د.ت.

1313ال�شفا بتعريف حقوق امل�صطفى للقا�ضي عيا�ض اليح�صبي حتقيق جمموعة من
املحققني مكتبة الفارابي.
1414ال�شهب الالمعة يف ال�سيا�سة النافعة ،لأبي القا�سم بن ر�ضوان املالقي ،حتقيق علي
�سامي الن�شار ،ط1404/1هـ1984-م ،دار الثقافة الدار البي�ضاء.
�1515صحيح البخاري مع �شرحه فتح الباري البن حجر الع�سقالين ،حققه حمب الدين
اخلطيب ،حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،ق�صي حمب الدين اخلطيب ،ط1407هـ-
1986م ،دار الريان للرتاث القاهرة.
�1616صحيح حممد بن حبان بن �أحمد بن حبان املتوفى 354هـ ،حتقيق �شعيب
الأرنا�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة 1408هـ1988-م
�1717صحيح م�سلم ب�شرح النووي ،املطبعة امل�صرية ،د.ت.
1818الفروق ،للقرايف �شهاب الدين �أبو العبا�س ال�صنهاجي ،وبهام�شه �أدرار ال�شروق
على �أنواء الفروق البن ال�شاط ،وبهام�شهما تهذيب الفروق والقواعد ال�سنية يف
الأ�سرار الفقهية ،دار املعرفة بريوت.د.ت.
1919املح�صول يف علم الأ�صول ،فخر الدين الرازي ،ط1408/1هـ1988 -م ،دار
الكتب العلمية.
2020م�سند الإمام �أحمد وبهام�شه كنز العمال يف �سنن الأقوال والأفعال ،دار الفكر
بريوت.
2121معرفة ال�صحابة لأبي نعيم �أحمد بن عبد اهلل بن �أحمد الأ�صبهاين ،حتقيق عادل بن
يو�سف العزازي ،دار الوطن للن�شر الريا�ض  1419هـ  1998 -م
2222موارد الدولة املالية يف املجتمع احلديث من وجهة النظر الإ�سالمية .املعهد
الإ�سالمي للبحوث والتدريب .1989-1410
2323املوط�أ ملالك ب�شرح تنوير احلوالك لل�سيوطي ويليه �إ�سعاف املبط�أ برجال املوط�أ له،
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دار الفكر ،د.ت.

2424املوافقات يف �أ�صول ال�شريعة،لأبي �إ�سحاق ال�شاطبي �إبرهيم بن مو�سى اللخمي
الغرناطي املالكي ،تعليقات عبد اهلل دراز ،دار املعرفة بريوت.د.ت.
2525نظريات التنمية ال�سيا�سية املعا�صرة ،لن�صر حممد عارف ،الدار العاملية للكتاب
الإ�سالمي و املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي فرجينيا.
2626النظم الإ�سالمية ن�ش�أتها وتطورها �صبحي ال�صالح دار العلم للماليني بريوت
الطبعة ال�ساد�سة .1982
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املوارد الب�شرية و الإنفاق الفردي
ج�سو�س (اململكة املغربية)
الأ�ستاذ الدكتور عزالدين ّ

كلية الآداب و العلوم الإن�سانية/جامعة �شعيب الدكايل

التدابري املالية على عهد الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم املوارد الب�شرية و الإنفاق الفردي

ملخ�ص البحث:
لقي امل�سلمون يف املرحلة املكية قبل بناء الدولة يف املدينة املنورة �أ�صنافا من
الت�ضييق املايل و االقت�صادي ،وحل بهم ذلك �أفرادا و جماعة �أثناء احل�صار االقت�صادي
و االجتماعي الذي تعر�ضوا له يف �شعب �أبي طالب .و عند الهجرة ترك امل�سلمون
مكرهني �أر�ضهم و �أموالهم وهاجروا بدينهم وعقيدتهم �إىل العا�صمة الأوىل للدولة
الإ�سالمية حيث �سيتم ،من بني ما مت ت�أ�سي�سه ،و�ضع الركائز املالية للمجتمع و للدولة
الإ�سالمية .ثم تال الهجرة و�ضع �صحيفة املدينة "د�ستور املدينة" ،و فيها و�ضع الر�سول
�صلى اهلل عليه و �سلم معامل بناء الدولة وعالقاتها بالبناء القبلي يف �شبه اجلزيرة العربية
و بغري امل�سلمني .و تن�ص بنود ال�صحيفة على بع�ض الأمور املالية و �إىل وجه التعاون
والتكافل بني �أفراد الأمة الإ�سالمية ملواجهة الطوارئ �سواء �أكانت مالية �أم غري ذلك.
وعلى الرغم من �شح املوارد املالية متكن الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم ،وهو
القائد و رئي�س الدولة و املدبر املايل من بناء املقومات املالية للدولة وللمجتمع ،مركزا
على وجه اخل�صو�ص على العن�صر الب�شري� ،أو ما ي�سمى اليوم "باملوارد الب�شرية"
وعلى املوارد اخلا�صة التي ا�ستعملت يف التمويل ،مبا يف ذلك من متويل املتطلبات
العامة �أو اخلا�صة.و حدث هذا الأمر قبل �أن تغدو الغنائم جزءا من موارد الدولة.
وبقي على حاله بعد �أن باتت الغنائم ت�شكل جانبا من العائدات املالية.
ويرمي البحث �إىل �إبراز م�سلك الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم مع �شح املوارد
املالية و �ضعف البناء االقت�صادي يف ت�أ�سي�س نظام مايل قادر على مواجهة القوة
االقت�صادية و الع�سكرية للقري�شيني ثم يف ما بعد الأمرباطوريتني ال�سا�سانية و البيزنطية.
و�أ�ضحى للدولة نظام مايل خا�ص و متني �أتاحته الأ�س�س اجلديدة املغايرة التي بني
عليها ،فا�ستفادت منه مالية الدولة يف مرافقها العامة و يف الإنفاق العام كما ا�ستفاد منه
املجتمع يف امل�صالح العامة واخلا�صة.
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مقدمة:

يالزم قيام الدول و دعوات التغيري ب�إديولوجياتها ومذاهبها الرتكيز على اجلانب
املايل وكيفية تدبري موارده لتنظيم اقت�صاديات الدولة و تطويرها .ومن الدعوات
ومذاهب التغيري من يجعل من الأمور املالية �أ�سا�سا حموريا يف براجمها الرتباط كل
ما هو مايل باحلياة اليومية للمجتمع؛ لأنه ي�ؤثر مبا�شرة على املواقف و التوجهات عند
امل�ساندة �أو املعار�ضة .و ين�ضاف �إىل ذلك ما تقدمه الدعوة من ر�ؤية للعدل -مبا يف
ذلك اجلانب املايل -و املحافظة على احلقوق و الواجبات يف املجتمع وبني احلكام
واملحكومني .وال ي�ستقيم �أمر �أية دعوة �أو حركة �إال بو�ضع �أ�س�س حمكمة ومعامل
وا�ضحة لتدبري املوارد املالية لأنها ت�شكل يف �إحدى جوانبها ركنا �أ�سا�سيا من قوة
املجتمع و الدولة.
ولقد �أ�س�ست الدعوة الإ�سالمية التي قادها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على
تدابري مالية خا�صة و مميزة بنيت عليها الدعوة و الدولة .وكان املجال اجلغرايف الذي
ن�ش�أت فيه وترعرعت جماال قاحال و جافا "بواد غري ذي زرع ((("،مبنطقة احلجاز وب�شبه
اجلزيرة العربية التي كانت ت�ستفيد من دور الو�ساطة التجارية بني ال�شرق الأق�صى
وعامل حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط .ومل يكن يخطر ببال �أحد ممن عا�صر الدعوة
وقيام الدولة �أنه �سيخرج من هذه املنطقة باقت�صادياتها وطابعها االجتماعي دين و نظام
حياة �سامي و رفيع ،فيه من العدل و من التدابري املالية ما �أعطى قوة للدولة يف جمالها
ال�صحراوي ثم يف املناطق التي تو�سعت فيها .ومن ثم تربز �أهمية البحث يف التدابري
املالية التي انتهجها الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم و�سط هذا املجال مبوارده القليلة.
والبحث يف كيفية متكنه من ال�سري بالدعوة و بناء الدولة معتمدا على تكوين الإن�سان
وجعله يف حد ذاته موردا ماليا .فلم ي�ؤ�س�س �صندوقا خا�صا جلمع امل�ساهمات املالية.
ولكنه جعل ال�صندوق تلك املتطلبات التي حتتاجها �أية حالة من احلاالت الطارئة ،فكان
كل فرد ينفق على قدر ا�ستطاعته .وبذلك �أ�س�س الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم تدبريا
ماليا يعتمد العن�صر الب�شري و الإنفاق الفردي ،وحالة منفردة يف متويل الدعوات و
قيام الدول .و هذا ما يهدف البحث �إىل درا�سته و تو�ضيحه.
� -1سورة �إبراهيم ،الآية.37:
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وتنوعت امل�صادر املعتمدة يف البحث من كتب احلديث وال�سري والطبقات
والتاريخ والفتوح وغريها ،و كلها �أفادت البحث مبعلومات �أ�سا�سية يف جميع هيكلته.
�إال �أن املعلومات كانت قليلة عن املوارد املالية يف املرحلة املكية .و تغري الو�ضع مع
املرحلة املدنية ،حيث مكنتنا امل�صادر من ر�سم املو�ضوع و اال�ستدالل على الر�ؤية
العامة للبحث� .أما بالن�سبة للدرا�سات احلديثة ،و ح�سب البحث البيبليوغرايف الذي
قمنا به ،ف�إننا مل نعرث على �أي درا�سة �أو �إ�شارة تطرقت للمو�ضوع �أو تناولت جانبا
منه ،و كل الدرا�سات التي وقفت على اجلانب املايل يف ال�سرية النبوية و يف التاريخ
الإ�سالمي اهتمت فقط بق�ضية ت�شريعات تق�سيم الغنائم و قوانني التعامل مع الأرا�ضي
الزراعية و عائدات الدولة و املجتمع منها و�أهميتها يف موارد بيت املال (((.و لأجل
ذلك جاء االعتماد يف البحث على امل�صادر فقط.
�أوال :معامل التدابري املالية يف املرحلة املكية :تكوين "املوارد الب�شرية".
كانت الدعوة يف مكة مرحلة تثبيث عقيدة التوحيد عند من �آمن من �أهل مكة
ممن �أ�صبحوا بعد الهجرة من الفقراء املهاجرين ،و مل تفر�ض �آنئذ �إال ال�صالة ،فكان
لهذه املرحلة �صبغة خا�صة مرتبطة ب�إر�ساء القواعد ال�صلبة التي ارتكزت عليها الدعوة
و الدولة ،ومل تخل هذه املرحلة بخ�صو�صيتها من تدابري مالية ميكن ر�صدها يف م�سار
الدعوة ،وارتبطت هذه التدابري يف تنا�سق تام مع الطابع العام للمرحلة.
�1 -1أموال لتخلي�ص امل�ؤمنني من العذاب
�أوىل هذه الأمور كانت ق�ضية �إنفاق الأموال لتخلي�ص امل�ؤمنني ال�ضعفاء من
العبيد امل�ست�ضعفني من �ألوان العذاب .و ي�أتي �أبو بكر رائدا يف هذا التوجه؛ حيث
كان ينفق من ماله اخلا�ص دون تعليمات �أو توجيهات مبا�شرة من الر�سول �صلى اهلل
 -1من بني الدرا�سات التي تناولت امليدان املايل :اجلزية و الإ�سالم ،دينيت دانييل ،ترجة و تقدمي فوزي فهيم جاد اهلل ،بريوت
نيويورك م�ؤ�س�سة فرانكاين1960 ،؛ "حممد �ضياء الدين الري�س ،اخلراج و النظم املالية للدولة الإ�سالمية ،القاهرة ،مكتبة
االجنلوم�صرية1961 ،؛ عبد العزيز الدوري ،مقدمة يف التاريخ االقت�صادي العربي ،بريوت ،دار الطليعة1969 ،؛ Islamic
 1978,Taxation in Classical Period ,Lokkeggard Fred, Pheladilphia, Pocupine Press؛ اجلراج منذ الفتح
الإ�سالمي حتى �أوا�سط القرن الثالث الهجري ،بريوت ،مركز درا�سات الوحدة العربية.1994 ،
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عليه و �سلم .وكان �أبوبكر م�شهورا يف الو�سط املكي مبا كان يقدمه من م�ساعدات.
فهو الذي ا�شرتى بالال ب�سبع� -أو بخم�س� -أواق و �أعتقه (((.كما �أعتق ممن كان يعذب
من الإماء (((.وكان �إنفاق �أبي بكر �سخيا جعله ال ميلك عند هجرته �سوى خم�سة �آالف
درهم من �أ�صل �أربعني �ألف يوم �أ�سلم (((.وعلى املنوال ذاته �أنفق عثمان بن عفان
�أمواال طائلة يف عتق الرقاب و تقدمي الدعم املايل للم�سلمني وللدعوة ،ومل تبق له يف
هجرته �سوى �سبعة �آالف درهم (((.وكانت الدعوة بحاجة �إىل مثل هذه الأموال لإنقاد
امل�سلمني مما كان يلحقهم من الأذى ،ومل تكن للدعوة هيئة جلمع الأموال و ل�صرفها
يف هذا املنحى ،لكن كان لها رجال ذوو نفوذ و�أموال ومكانة يف املجتمع املكي تولوا
(((
القيام بهذا العمل بعتق جمموعة من العبيد.

(((

2 -2متويل الهجرة �إىل احلب�شة:
وجاءت بعد ذلك الهجرة �إىل احلب�شة حينما �أ�شار الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم
ب�سبب ما كان يالقيه امل�سلمون من ت�ضييق ،بالهجرة �إىل احلب�شة .و ال جند يف امل�صادر
ما يفيد بتمويل الهجرة �أو ما يرتبط بذلك ،ولهذا الأمر مغزاه عند امل�ؤمنني الأوائل من
حيث تثبيت العقيدة و الثبات على الدين  ،فالظاهر �أن كل مهاجر توىل �أمر هجرته
وما ت�ستوجبه من نفقات مما يتما�شى مع االجتاه الذي �سارت فيه الدعوة يف مكة� .أما
الهجرة �إىل احلب�شة فكانت يف حد ذاتها امتحانا للم�سلمني و مدى ت�ضحيتهم ب�أوطانهم
و �أموالهم يف �سبيل دينهم ،كما �أننا ال جند �أي تفكري يف تنظيم عمليات جمع م�ساهمات
 -1ملا خرج امل�سلمون مهاجرين �إىل احلب�شة خرج �أبوبكر لقيه ابن الدغينة احلارث بن يزيد و �س�أله عن �سبب خروجه من مكة فلما
�أخربه �أبوبكر �أجاره ابن الدغينة و قال له ":مثلك يا �أبابكر ال يخرج و ال يُخرج� ،إنك تك�سب املعدوم و ت�صل الرحم و حتمل
الكل و تقري ال�ضيف و تعني على نوائب احلقوق� ".أن�ساب الأ�شراف� ،أبو العبا�س يحيى ،حتقيق حممد حميد اهلل ،القاهرة،
دار املعارف1959 ،ج� ،1ص .206-205
 -2الطبقات الكربى ،البن �سعد حممد ،بريوت ،دار �صادر،1960-1380 ،ج � ،3ص 232؛ �أن�ساب الأ�شراف ،البالذري ،
ج� ،1ص .186
 -3من اجلواري الالئي �أعتقهن �أبو بكر :لبينة جارية بني م�ؤمل و زنرية و هي �إما كانت لبني عدي �أو لبني خمزوم و النهدية
جارية المر�أة من بني عبد الدار و �أم عبي�س و كانت �أمة لبني زهرة� ،أن�ساب الأ�شراف ،ج � ،1ص.196-195
 -4الطبقات الكربى ،ج� ،3ص 172؛�أن�ساب الأ�شراف ،ج� ،1ص .261
�	-5أن�ساب الأ�شراف،ج� ،1ص. 261
 -6املغازي النبوية ،الزهري ،حتقيق �سهيل زكار ،دم�شق ،دار الفكر� ،1981/1401،ص 98؛ �سرية ابن ه�شام ،حتقيق �سهيل
زكار ،بريوت ،دار الفكر ،1992-1412 ،ج� ،1ص 213-210؛ جوامع ال�سري البن حزم �أبو حممد علي بن �أحمد ،حتقيق
�إح�سان عبا�س و نا�صر الدين الأ�سد ،القاهرة ،دار املعارف ،دون تاريخ� ،ص.55،
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لتمويل الهجرة �أو على الأقل متويل هجرة من ال ي�ستطيع حتمل نفقات ال�سفر .ومما
جنده من �أخبار عن ال�سفر تلك الإ�شارة �إىل تكلفة العبور؛ ن�صف دينار الذي �أخذته
ال�سفينتان اللتان �أقلتا املهاجرين �إىل احلب�شة .ول�سنا ندري من �أدى ثمن العبور و كيف
مت تدبره (((.و مما له معناه يف ق�ضية الهجرة �إىل احلب�شة� ،أن جل املهاجرين كانوا من
طبقة اجتماعية لها مكانتها يف قري�ش و داخل مكة ،من قبيل عثمان بن عفان و �أبي
حذيفة بن عتبة و الزبري بن العوام و عبد الرحمن بن عوف و �أبي �سلمة بن عبد الأ�سد
وعثمان بن مظعون و عامر بن ربيعة وجعفر بن �أبي طالب و �أبي عبيدة بن اجلراح
(((
وغريهم.
3 -3احل�صار االجتماعي واالقت�صادي يف �شعب �أبي طالب:
يت�أكد مرة �أخرى ما عاناه امل�سلمون الأوائل و بو�ضوح كبري عند احل�صار و العقاب
اجلماعي الذي �ضربته قري�ش مبكة على امل�سلمني و على �آل �أبي طالب وبني ها�شم
حلوايل ثالث �سنوات ابتداء من ال�سنة ال�سابعة للهجرة .و ال نعرث على تدابري مالية
للدعوة ملواجهة احل�صار لأنه مل تكن لها هيئة مالية �أو �صندوق مايل" (((.ف�آذوا النبي
�صلى اهلل عليه و �سلم و�أ�صحابه �أذى �شديدا ،و �ضربوهم يف كل طريق ،وح�صروهم
يف �شعبهم ،و قطعوا عنهم املادة من الأ�سواق ،فلم يدعوا �أحدا من النا�س يدخل
(((
عليهم طعاما و ال �شيئا مما يرفق بهم".
وعلى الرغم مما لقيه امل�سلمون يف ح�صارهم من �شدة� ،إال �أنه كانت له �آثار �إيجابية
عميقة يف تكوين الفردي و اجلماعي .فقد كان الأمر تكوينا للموارد الب�شرية التي
�ستتوىل �آليات للتدبري املايل يف املرحة املقبلة .لقد عانى املحا�صرون من �شدة اجلوع
-1

-2
-3
-4

الطبقات الكربى ،البن �سعد  ،بريوت ،دار �صادر،1960-1380 ،ج �،1ص204؛ �صحيح م�سلم ،م�سلم بن احلجاج،
بريوت ،دار الآفاق اجلديدة ،دون تاريخ ،ج� ،7ص 173-172؛ تاريخ الر�سل و امللوك ،للطربي ،حتقيق حممد �أبو الف�ضل
�إبراهيم ،القاهرة ،دار املعارف ،ج� ،2ص 329-328؛ عيون الأثر يف فنون املغازي و ال�سري ،البن �سيد النا�س ،بريوت ،دار
اجليل ،ط�،1974 ،2ص .116
املغازي النبوية للزهري� ،ص 96؛ �سرية ابن �إ�سحاق،البن �إ�سحاق ،حتقيق و تعليق حممد حميد اهلل ،فا�س ،،معهد الدرا�سات
و الأبحاث للتعريب� ، 1976-1396 ،ص � ،157-156سرية ابن ه�شام ،ج� ،1ص 221-214؛ جوامع ال�سري� ،ص 63-55؛
عيون الأثر� ،ص .118-115
�سرية ابن �إ�سحاق� ،ص 140-139؛ �سرية ابن ه�شام ،ج � ،1ص  237-235و �ص 253-250؛�أن�ساب الأ�شراف ،ج�،1ص
237-229؛ تاريخ الطربي ،ج� ،2ص  336و �ص 343-342؛جوامع ال�سري� ،ص 64؛ عيون الأثر� ،ص .129-126
�سرية ابن �إ�سحاق� ،ص 140؛ و كذلك الطبقات الكربى ،ج � ،1ص 209؛ �أن�ساب الأ�شراف ،ج�،1ص .235-234
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واملقاطعة واال�ضطهاد ،لكن ما زاد عند امل�سلمني هو تثبيث العقيدة و الثبات على
الدين بقيادة الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم وكانت قري�ش اخلا�سر الكبري من احل�صار
الذي ما زاد امل�سلمني �إال قوة و �صالبة.
4 -4الهجرة و �أموال املهاجرين

لقد جنح الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم يف تكوين و ت�أهيل املوارد الب�شرية.
وكانت �أهم خال�صة وهدف لهذه املرحلة بكل ما عا�شه امل�سلمون فيها تربز يف �أن يهاجر
امل�سلمون �إىل املدينة تاركني �أوطانهم و �أموالهم يف �سبيل الدعوة و بناء الدولة .فقد
�أ�صبحوا جاهزين لت�أ�سي�س الدولة والت�ضحية لل�سري يف طريق الر�سول �صلى اهلل عليه و
�سلم لإمتام مهمته .فقد تخلى املهاجرون عن كل ما ميلكون ،و جند �أمثلة عديدة يف هذا
الباب تثبت امل�ستوى الرفيع الذي بلغه تكوين املوارد الب�شرية .فلم يخرج املهاجرون
من مكة فح�سب بل خرجوا جمربين من كل ما ميلكون يف �سبيل دينهم �إىل دار الهجرة
باملدينة ،و من الأمثلة :املوقف الذي وقفه �صهيب بن �سنان الذي �سلم كل ماله مقابل
(((
هجرته.
ومل يكن للمهاجرين يف الأر�ض اجلديدة من موارد مالية �سوى �إخوانهم يف
الدين -الأن�صار -الذين وقفوا وقفات بطولية مع من جاءهم من مكة .فكانت امل�ؤاخاة
تدبريا ماليا و�ضعه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بني املهاجرين والأن�صار حلل امل�شكل
املايل واالجتماعي للمهاجرين .و يف الوقت نف�سه كانت امل�ؤاخاة �إنفاقا فرديا تطوعيا
ظهر يف �أن ي�شاطر املهاجرون الأن�صار �أمولهم و �سكناهم ((( .فكان �أن �آخى الر�سول
� -1سرية ابن ه�شام �ص ج1ن �ص329؛ الطبقات الكربى ،ج� ،3ص 228؛ جوامع ال�سري� ،ص 89؛ دالئل النبوة ،للبيهقي �أبو بكر
�أحمد بن احل�سني ،حتقيق عبد املعطي قلعجي ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،1985-1405 ،ال�سفر الثاين� ،ص  ،522الدرر
يف اخت�صار املغازي و ال�سري ،ابن عبد الرب يو�سف النمري ،حتقيق �شوقي �ضيف،القاهرة ،دار املعارف� ،1403 ،ص 78؛":
�أقبل �صهيب مهاجرا نحو املدينة و اتبعه نفر من قري�ش فنزل عن راحلته و انت�شل ما يف كنانته ثم قال :يا مع�شر قري�ش لقد
علمتم �أين من �أرماكم رجال ،و �أمي اهلل ال ت�صلون �إيل حتى �أمري بكل �سهم معي يف كنانتي ثم �أ�ضربكم ب�سيفي ما بقي يف
يدي منه �شيء فافعلوا ما �شئتم .ف�إن �شئتم دللتكم على مايل و خليتم �سبيلي .قالوا نعم ففعل .فلما قدم على النبي �صلى اهلل
عليه و �سلم قال ربح البيع �أبا يحيى ربح البيع ،قال و نزلت فيه  ":و من النا�س من ي�شري نف�سه ابتغاء مر�ضاة اهلل" ،الن�ص يف
الطبقات الكربى ،ج � ،3ص 228؛ �أن�ساب الأ�شراف ،ج� ،1ص .183-182
 -2تقدم امل�صادر لوائح كاملة و دقيقة ب�أ�سماء الأن�صار الذين ا�ستقبلوا املهاجرين يف �إطار الأخوة انظر املحرب ،لإبن حبيب
�أبو جعفر حممد ،بعناية �إيلزة ليخنت �شتيرت ،بريوت ،املكتبة التجارية،دون تاريخ� ،ص 75-71؛ �سرية ابن ه�شام،ج � 1ص
 356-354؛ الطبقات الكربى ،ج� ،1ص 238جوامع ال�سري� ،ص ،97 -96الدرر� ،ص92-88؛ عيون الأثر� ،ص .200-199
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�صلى اهلل عليه و �سلم بينهم " على احلق و امل�ؤا�سات و يتوارثون بعد املمات دون ذوي
الأرحام  ...و كان ذلك قبل معركة بدر ،فلما كانت معركة بدر �أنزل تعاىل  ":و�أولوا
الأرحام بع�ضهم �أوىل ببع�ض يف كتاب اهلل � ،إن اهلل بكل �شيء عليم (((".فن�سخت
هذه الآية ما كان قبلها فانقطعت امل�ؤاخات يف املرياث (((".وجاء بعدئذ فر�ض الزكاة
للتوازن التي حتدثه داخل املجتمع مما كان ي�ستفيد منه الفقراء من املهاجرين و غريهم.
لقد كان ه�ؤالء الأفراد ي�شكلون املوارد الب�شرية للتمويالت اخلا�صة و العامة،
وهو ما �سيعتمده الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم يف املدينة ،و لذلك كانت املرحلة
املكية مرحلة تكوينية و تدريبية لإعداد و ت�أهيل املوارد الب�شرية ،املوارد التي �أ�ضحت
لي�س فقط موردا ب�شريا بل موردا ماليا �أي�ضا .ولذلك جند �أن ما تنفرد به الدعوة
الإ�سالمية وبناء دولتها يتمثل يف االرتكاز على هذا اجلانب من الإنفاق الفردي غري
امللزم ؛ �أي الإنفاق التطوعي الذي اعتمده الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم و�أقام الدولة
على تلك املرتكزات املالية القليلة ،وال حتتاج تلك املوارد �إىل تخطيط و ال �إىل م�ؤ�س�سة
وال هيئة تنظيمية .لأن الفرد نف�سه يتحول �إىل مورد مايل و جزء من بيت املال العام.
ولذلك يكون موردا دائما ي�ساهم يف النفقات االجتماعية و النفقات العامة للدولة.
وما ن�صطلح عليه "بالإنفاق الفردي" قد يندرج حتته ما يجعله اخلبري االقت�صادي عمر
الكتاين قطاعا ثالثا بني القطاع اخلا�ص والقطاع العام؛ و يطلق عليه القطاع االجتماعي،
وهو �أي�ضا قطاع ال دخل للدولة فيه� (((.إال �أن الإنفاق الفردي كما جاء يف ال�سنة النبوية
يتجاوز ما ي�سمى بالقطاع االجتماعي الذي هو �أي�ضا �إحدى خ�صو�صيات االقت�صاد
الإ�سالمي ،لأن الإنفاق الفردي ،كما �سي�أتي فيما بعد ،ارتبط بالفرد �أ�سا�سا ،وي�شمل
جميع �شرائح املجتمع من الطبقات الدنيا �إىل الطبقات الرثية ،كما �أن م�صاريف الإنفاق
فيه يرتبط بالفرد و باجلماعة و بالدولة.
وخال�صة القول �أن املرحلة املكية التي مل تظهر فيها التدابري املالية للر�سول �صلى
اهلل عليه و �سلم بو�ضوح كانت قاعدة ت�أ�سي�سية �أ�ضحى �أفرادها �أدوات فعالة يف الدعوة

� -1سورة الأنفال ،الآية .75
 -2الطبقات الكربى ،ج� ،1ص 238؛ الدرر� ،ص 92؛ عيون الأثر� ،ص .199
�	-3أبرز عمر الكتاين هذا الر�أي يف عر�ض �ألقاه �ضمن االحتفال باليوم العاملي للغة العربية يف ندوة نظمتها اجلمعية املغربية حلماية
اللغة العربية يف مو�ضوع  ":واقع و �آفاق اللغة العربية" ،اجلديدة من � 18إىل  20دجنرب 2013و كان البحث بعنوان ":اللغة
العربية واالقت�صاد الإ�سالمي".
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والدولة .ولذلك �أ�س�س �صلى اهلل عليه و�سلم يف تدابريه املالية موارد ب�شرية بالإميان،
وكان الإميان املحرك الرئي�س لها .ومن �أ�سمى فوائد و مميزات هذا املحرك �أنه لي�س فيه
�إجبار و ال �إلزام وال متابعة؛ لأنه مرتبط باحلرية ال�شخ�صية للم�سلم يف عالقته مع ربه
�سبحانه و تعاىل ي�ساهم فيه الفرد لوحده وي�ساهم فيه املجتمع ،ويكون �صرفه يف الأمور
العامة للمجتمع مما يخفف وط�أة امل�صاريف على الدولة .وهذا ما �سنتناوله بالبحث يف
مرحلة الدعوة و الدولة يف املدينة ،حيث �سيظهر الإنفاق الفردي بو�ضوح يف بناء
الدولة.
ثانيا :التدابري املالية لبناء الدولة و ا�ستمرار الدعوة
 -1الق�ضايا املالية يف �صحيفة املدينة :
كانت مرحلة املدينة مرحلة دعوة وبناء الدولة ،وكانت ال�صحيفة الد�ستور الذي
نظم العالقة بني مكونات يرثب القبلية ومن هاجر �إىل املدينة من القر�شييني وغريهم،
�آخذا يف احل�سبان الطابع االجتماعي القبلي الذي كان يخيم على �شبه اجلزيرة العربية.
و ُعد كل من يلحق بهذه الدولة ف�إنه ي�شكل جزءا منها �سواء �أكان م�سلما �أم غري ذلك.
ولذلك عدت القبائل اليهودية يف يرثب �ضمن مكونات الدولة ،ومن ثم كان على
كل هذه املكونات �أن تتعاون وتتعا�ضد وقت احلرب و وقت كل ما تتعر�ض له الأمة
من م�ستجدات وم�شكالت وطوارئ؛ لأن امل�صلحة عامة واجلماعة �أمة واحدة ،فكان
من نتائج هذه الر�ؤية للحقوق والواجبات تو�سيع دائرة املجتمع الإ�سالمي مع تو�سيع
م�صادر املوارد املالية بتو�سيع املوارد الب�شرية .و هو بهذه النظرة ي�سري يف االجتاه ذاته
الذي كانت عليه الدعوة يف مكة معتمدا على الإنفاق الفردي .وال تت�ضمن ال�صحيفة
من �إ�شارة مالية وا�ضحة �إال ما يرتبط بفداء الأ�سري �أو م�ساعدة ذي الدين يف كل قبيلة
على حدة ولأفرادها خا�صة .ويجعل من واجب امل�ؤمنني تقدمي العون املايل يف الفداء
ويف ت�سديد الدين :
" -وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف و الق�سط بني امل�ؤمنني".

(((

� -1سرية ابن ه�شام ج� ،1ص 351؛ كتاب الأموال ،البن �سالم �أبو عبيد القا�سم� ،صححه و علق عليه حممد حامد الفقي،
القاهرة� ، 1353 ،ص 125؛ عيون الأثر� ،ص 197؛ العاين :الأ�سري.
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" -و �أن امل�ؤمنني ال يرتكون مفرحا بينهم لأن يعطوه باملعروف يف فداء �أو عقل".

(((

و ي�شري الد�ستور –�ضمنيا� -إىل موارد مالية للحاالت اخلا�صة التي تخدم ال�صالح
العام ،فب�سبب العداء الذي نا�صبته قري�ش للدعوة و ما قامت بها من �سلب
املهاجرين �أموالهم عند هجرتهم ،فقد جاء يف بند خا�ص مينع لغري امل�ؤمنني حماية
�أفراد من قري�ش �أو جتارتهم:
 " و�إنه ال يجري م�شرك ماال لقري�ش و ال نف�سا و ال يحول دونه على م�ؤمن".ويف بند �آخر ي�ؤكد ما جاء يف �سابقه ومينع م�ساندة قري�ش و يجعل التعامل معها
كالتعامل مع م�سانديها وينظر �إليهما نظرة واحدة:
 "و�إنه ال جتار قري�ش و ال من ن�صرها ".وي�ؤ�س�س هذان البندان ملا �سيقوم به الر�سول�صلى اهلل عليه و�سلم بعد �أن ا�ستقر باملدينة من �سيا�سة احلمالت الع�سكرية �ضد
قري�ش و�ضد جتارتها لتعوي�ض املوارد املالية التي �سلبتها من املهاجرين.
ثم ن�صت بنود ال�صحيفة على موارد مالية خا�صة بزمن احلرب ،وما ميكن �أن
تتعر�ض له املدينة من هجوم ،بحيث ي�ساهم فيها كل من جعله الر�سول �ضمن
الدولة الإ�سالمية مبا يف ذلك اليهود ،حيث �صار عليهم متويل اجلند وقت احلرب:
 "و�أن اليهود ينفقون مع امل�ؤمنني ما داموا حماربني ".و لي�س فقط ذلك بل عليهم�أي�ضا امل�ساندة و الن�صرة:
 "و�إن على اليهود نفقتهم وعلى امل�سلمني نفقتهم و�أن عليهم الن�صر على من(((
حارب �أهل هذه ال�صحيفة".
تقع البنود املالية لل�صحيفة �ضمن التوجه الذي �سارت عليه الدعوة يف مكة فقد
�أكد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مرة �أخرى على "املوارد الب�شرية" .ومل حتدد هذه
البنود �أو غريها كيفية جمع الأموال يف احلاالت الطارئة .وتركت الأمر للر�سول �صلى
اهلل عليه و �سلم وللجماعة الإ�سالمية ،وهي جماعة مت تكوينها تكوينا �صلبا ي�صعب
(((

� -1سرية ابن ه�شام� ،ص 352؛ عيون الأثر� ،ص 197؛ �أما املفرح فهو املثقل بالدين ،و العقل يعني الدية.
� -2سرية ابن ه�شام ،ج� ،1ص 352؛ عيون الأثر� ،ص .198
� -3سرية ابن ه�شام،ج� ،1ص 353؛ عيون الأثر� ،ص.198
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على الأمور املالية �أن حتدث خلال فيها .و لذلك تتكرر يف ال�صحيفة عبارة ":بالق�سط
واملعروف" التي هي عبارة عن توجيهات تنظيمية جلمع الأموال و امل�ساهمات.
وا�ستنادا �إىل ذلك فقد بقي الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم على نهجه الدعوي
يف تكوين املوارد الب�شرية املالية ال�صلبة .وت�ؤكد ال�صحيفة يف جمملها ويف روحها
على حرية الفرد واجلماعة ،فهي و �إن كانت تلزم الأطراف يف امل�ساهمات املالية وقت
الطوارئ لأنها تعدهم جزءا من الدولة الإ�سالمية ف�إنها تركت لهم حرية الت�صرف،
ولذلك جاء يف بند خا�ص ينظم تلك احلرية :
" و�إنه ال يحول هذا الكتاب دون ظامل �أو �آثم .و �إنه من خرج �آمن و من قعد
(((
�آمن باملدينة �إال من ظلم �أو �أثم".
وخال�صة الأمر يف اجلانب املايل �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم كان يرمي �إىل
تكوين وت�أهيل موارد ب�شرية �أخرى باملدينة �ضمن الأن�صار ومن حلق بهم على املنوال
الذي تخرج به املهاجرون مبكة ،وهذا ما �سينجلي يف م�سار الدعوة يف املرحلة املدنية.
 -2موارد مالية للمهاجرين قبل معركة بدر:

كان من بني �أهداف امل�ؤاخاة بني املهاجرين والأن�صار توفري مورد مايل م�ؤقت
للفقراء املهاجرين ،و يت�ضح من ال�سيا�سة الع�سكرية التي نهجها الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم بعد �أن ا�ستقر �أمر الدولة يف املدينة �أن عمل على ك�سر �شوكة قري�ش بالغزوات
وال�سرايا العرتا�ض القوافل التجارية املكية القادمة من ال�شام لإ�ضعافها اقت�صاديا .وهو
ما ن�صت عليه بنود ال�صحيفة بخ�صو�ص قري�ش و جتارتها ،و كان الق�ضاء على قري�ش
ع�سكريا و اقت�صاديا يعني �إزاحة العراقيل الكبرية التي كانت حتارب الدعوة ،ب�سبب
قوة قري�ش وحظوتها يف احلجاز ويف �شبه اجلزيرة العربية .مما �سهل م�سار الدعوة فيما
بعد .وكان هذا اجلانب املايل والع�سكري وموقف قري�ش من الدعوة نقطا حمورية
�أدت �إىل معركة بدر و�إىل املواجهة الع�سكرية بني امل�سلمني واملكيني �إىل غاية فتح مكة.
ومما ي�ستفاد من الغزوات وال�سرايا �أنها كانت يف الوقت نف�سه يف �صالح الدعوة
وكان لها هدف مايل �آخر يتمثل يف توفري موارد مالية للمهاجرين دون غريهم .ولذلك
� -1سرية ابن ه�شام ،ج� ،1ص 354؛ عيون الأثر� ،ص .198
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ح�صر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم امل�شاركة يف تلك الغزوات يف املهاجرين فقط؛
لأنهم �أ�ضحوا من فقراء املدينة الذين �أخرجوا من ديارهم ظلما وتركوا �أموالهم
و�أوطانهم يف �سبيل دينهم و عقيدتهم .وكان اال�ستيالء على القوافل التجارية يف
هذا احل�صار االقت�صادي �-إ�ضافة �إىل ما �سبق ذكره -توفري موارد مالية للمهاجرين
وتعوي�ضهم عن �أموالهم التي �سلبتها قري�ش.
فكانت ثماين حمالت� :أربع غزوات قادها الر�سول بنف�سه و�أربع �سرايا (((.اختري
�أفرادها كلها من املهاجرين فقط .ولذلك جند عند احلديث عن مقاتلي هذه احلمالت
�أنها كانت من�":ستني �أو ثمانني من املهاجرين لي�س فيهم من الأن�صار �أحد" ((( .ومل
ي�شرك الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم الأن�صار يف هذه العمليات ،و جعل الأمر وك�أنه
بني املهاجرين القر�شني وقري�ش يف مكة ،وقوفا عند ما عقده مع الأن�صار من الدفاع
عن الدعوة يف املدينة ،وهذا ما �سيت�ضح يف معركة بدر ،ولذلك كان ما يُ�ؤخذ من
يفء يف هذه احلمالت من ن�صيب الفقراء املهاجرين خا�صة لتح�سني و�ضعيتهم املالية
يف دار الهجرة .ولقد برز الأمر يف �سرية عبد اهلل بن جح�ش يف نخلة عندما ا�ستوىل
امل�سلمون على قافلة جتارية لقري�ش ،وح�سب رواية ابن ه�شام كان ما حدث يف نخلة
�أول غنيمة غنمها امل�سلمون ،ف�أخذ الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم اخلم�س و ق�سم �أربعة
�أخما�س على �أفراد ال�سرية� (((.أما الأ�سرين اللذان �أُ�سرا فقد فُديا -ح�سب ما يورده
(((
الواقدي -ب�أربعني درهما للواحد �أو ما عادل �أربعني �أوقية ف�ضة.
 -3معركة بدر
توجت �سيا�سة احل�صار االقت�صادي مبعركة بدر .وكانت كرثة الأموال التي حتملها
القافلة التي يتزعمها �أبو �سفيان �سببا رئي�سا فيها .وملا علم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
-1

-2
-3
-4

�سرية ابن ه�شام ،ج� ،1ص 440-429؛ مغازي الواقدي � ،ص  13-11؛ تاريخ الر�سل و امللوك ،الطربي �أبو جعفر ،حتقيق
حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة ،دار املعارف ،ط .ال�ساد�سة ،ج� ،2ص 406 -402؛ عيون الأثر� ،ص 229-224؛
وكانت احلمالت الع�سكرية على النحو الآتي-1 :غزوة ودان وهي غزوة الأبواء قادها الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم -2
غزوة بواط�-3.سرية عبيد بن احلارث بن املطلب� -4 .سرية حمزة  -5.غزوة الع�شرية قادا الر�سول بنف�سه�-6.سرية �سعد
بن �أبي وقا�ص -7 .غزوة �سفوان و هي بدر الأوىل� -8.سرية عبد اهلل بن جح�ش.
�سرية بن ه�شام ،ج� ،1ص  430و �ص  436و �ص 437؛ تاريخ الطربي ،ج � ،2ص  406-402و �ص .412 -411
مغازي للواقدي  ،بعناية مارد�سن جون�س ،لندن ،ط .الثالثة ،1984ج � ،1ص17-16؛ ابن ه�شام ،ج� ،1ص 440؛ تاريخ
الطربي ،ج� ،2ص 414 -411؛ عيون الأثر ،ج � ،1ص .230-229
مغازي الواقدي،ج � ،1ص .17
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بذلك ا�ستنه�ض امل�سلمني العرتا�ض الأموال التي كانت �أحد م�صادر قوة قري�ش ،كانت
القافلة �ضخمة ت�ضم �ألف بعري بقيمة خم�سني �ألف دينار �شارك فيها �أغلبية �أهل مكة
بالقليل و الكثري "حتى �أن املر�أة لتبعث بال�شيء التافه (((".و مل تكن الغزوة لقتال يف
بادئ الر�أي بل كانت �ضد القافلة ،و لذلك تخلف عنها بع�ض ال�صحابة ومل يلم �أحد
(((
ممن تخلف لأنهم ما خرجوا يف الأ�صل للقتال و �إمنا خرجوا للقافلة.
مل يتجاوز عدد اجلي�ش ثالثمائة و�أربعة ع�شر مقاتال� ،شارك كل فرد بتجهيز نف�سه
�أو تقدمي موارد للجند من قبيل ما قام به �سعد بن عبادة ،حيث �شارك بع�شرين جمال وما
جتهز به �سعد بن زيد من �صاع من متر � (((.أما و�سائل النقل فكانت �سبعني بعريا تعاقب
عليها امل�سلمون بني الثالثة والأربعة مبا يف ذلك الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم� (((.أما
اخليل فكانت ثالثة (((.وكان ما جتهز به امل�سلمون قليال �إذا ما قورن مبا كان عند املكيني.
فلم تكن ثمة موارد مالية للدولة و للدعوة ينفق منها لتجهيز اجلي�ش .ولذلك كان
دعاء الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم لأهل املدينة يف خروجه �إىل بدر ،فكان مما دعا به:
"�أدعوك لأهل املدينة �أن تبارك لهم يف �صاعهم ومدهم وثمارهم  ،اللهم حبب �إلينا
املدينة (((".وجاء يف دعاء �آخر ":اللهم �إنهم حفاة فاحملهم و عراة فاك�سهم و جياع
(((
فا�شبعهم و عالة فاغنهم من ف�ضلك".
فكان الن�صر يف بدر و كانت الغنيمة و ح�صل امل�سلمون على موارد مالية ،ونزل
الت�شريع يف �سورة الأنفال بتخمي�س الغنيمة ،و�أ�ضحى للدولة مورد مايل يف �صراعها
مع القر�شيني و�أعداء الدعوة ،و بالنظر �إىل الن�صر الذي �أحرزه امل�سلمون يف بدر من
اجلانب املايل ف�إن تكوين املوارد الب�شرية مكن الدعوة من ت�أكيد حكمة و�صالبة التوجه
 -1مغازي للواقدي،ج � 1ص 27؛ الدرر� ،ص 102؛عيون الأثر،ج � ،1ص .241
 -2مغازي الواقدي ،ج� 1ص22؛ �سرية ابن ه�شام � ،ص ج� ،1ص  442؛ الطبقات الكربى ،ج � ،2ص 12؛ ؛ ؛ تاريخ الطربي،
ج � ،2ص.458-457
 -3مغازي الواقدي،ج � 1ص .25
 -4الطبقات الكربى ،ج � ،2ص .21
	-5ال يذكر الواقدي يف مغازيه،ج � 1ص  24و �ص  26و �صاحب الطبقات الكربى  ،ج� ،2ص � 12إال فر�س مرثد و فر�س املقداد
26؛ �أما ابن ه�شام يف �سريته � ،ص  ،491فيذكر ب�أنه كان ثمة فر�س مرثد بن �أبي مرثد و فر�س املقداد بن عمر و فر�س الزبري مب
العوام.
 -6مغازي الواقدي،ج � 1ص .22
 -7نف�سه،ج � 1ص 26؛ الطبقات الكربى ،ج � ،2ص.20
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الذي نهجه الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم يف تدبري املوارد املالية التي مولت معركة
حا�سمة يف تاريخ الإ�سالم ،ويف مقابل ذلك عاد امل�سلمون بن�صر و مبوارد مالية �أكرث مما
�أنفقوه " فما رجع �أحد منهم يريد �أن يركب �إال وجد ظهرا ،للرجل البعري والبعريان،
و اكت�سى من كان عاريا .و�أ�صابوا طعاما من �أزوادهم و �أ�صابهم فداء الأ�سرى ف�أغني
به كل عائل (((".وا�ستنادا �إىل رواية الواقدي ف�إن عدد �إبل الغنيمة كان مائة و خم�سني
�إ�ضافة �إىل طعام كثري ومواد عينية كانت قري�ش ا�صطحبتها معها(((.وقد و�صل فداء
الأ�سرى من علية القوم �أربعة �آالف درهم ،ومن دون ه�ؤالء كان الفداء بني ثالثة
�آالف و �ألف� .أما من الفئات الدنيا ممن ال مال لهم فقد من عليهم الر�سول �صلى اهلل
(((
عليه و�سلم ب�أن �أطلق �سراحهم دون فدية ،وكانت �أموال الفداء موارد مالية نقدية.
ومل ي�ستول امل�سلمون على القافلة التجارية التي جنت �إىل مكة ولكنهم �أ�صابوا �أهم
من ذلك ،ب�أن �أحرزوا انت�صارا �سيا�سيا و ع�سكريا على �أقوى عدو باحلجاز و �أ�صبح
لهم ت�شريع مايل يدر موارد مالية من يفء وغنيمة .ولقد توجه امل�سلمون للمعركة يف
قلة مالية وعددية على النحو الذي ر�أيناه ولكنهم عادوا ب�أموال ق�سمت على القاتلني
وعلى فئة �أخرى بقيت يف املدينة.
ومل يح�صر الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم �أموال غنيمة بدر فيمن �شارك يف
املعركة بل ق�سم منها ملن تعذرت عليهم امل�شاركة يف القتال لأ�سباب خا�صة من مر�ض
�أو من مهمات تنظيمية �أو �إدارية ،فكان من املهاجرين:
	•عثمان بن عفان الذي خلفه الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم ب�سبب مر�ض ابنة
الر�سول رقية التي توفيت وقتئذ.
	•طلحة بن عبيد اهلل و �سعيد بن زيد بن عمر بعثهما يف مهمة ا�ستطالعية ملعرفة �أخبار
القافلة التجارية.
ومن الأن�صار � :أبو لبابة بن املنذر الذي خلفه نائبا عنه على املدينة.
 -1مغازي الواقدي،ج � 1ص .26
 -2مغازي الواقدي،ج � 1ص .102
 -3املغازي النبوية للزهري� ،ص 65؛ مغازي الواقدي ،ج �1ص  129و �ص 144-138؛�سرية ابن ه�شام ،ج� ،1ص  475و �ص
478؛ الطبقات الكربى ،ج � ،2ص 18؛ عيون الأثر،ج � 1ص .265
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	•عا�صم بن عدي الذي خافه على بلدة قباء.
	•احلارث بن حاطب الذي كلفه مبهمة يف بني عمرو بن عوف.
	•خوات بن جبري و احلارث بن ال�صمة �أ�صيبا بك�سر.

(((

كما خ�ص �سعد بن عبادة بن�صيبه و قد �أبدى حما�سا كبريا للقتال وهو ي�ستنفر
الأن�صار للخروج� ،إال �أنه �أ�صابته ل�سعة ،فمنعته من امل�شاركة ،و �سعد بن مالك
ال�ساعدي الذي كان قد جتهز للخروج فمر�ض و مات باملدينة ،ورجلني �آخرين مل
(((
تذكر امل�صادر ا�سمهما.
ومل ي�ستثن قتلى بدر من الغنيمة فخ�صهم بن�صيبهم منها و�سلمه لذويهم.
(((
و�أعطى العبيد �أي�ضا ممن �شهد بدرا دون �أن يخ�صهم بق�سمة.

(((

كانت معركة بدر ثاين امتحان للأن�صار بعد الأخوة مع املهاجرين .ومبعنى �أخر
ثاين امتحان "للموارد الب�شرية" يف �إطار الدولة �ضمن معركة بدر باملال والنف�س،
ي�شرتك فيها املهاجرون و الأن�صار ،و مل يكن االمتحان �سهال ،فثمة قلة العدد وقلة
العدة يف مواجهة قوة قري�ش املعروفة يف الأو�ساط العربية ،وكان هذا الأمر من بني
الأ�سباب التي دعت الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم �إىل الإحلاح يف ا�ست�شارة الأن�صار
قبل املعركة فكان رد الأن�صار ورد �سعد بن معاذ ب�أنهم رهن �إ�شارة الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم حلماية الدعوة ب�أموالهم و �أنف�سهم (((.ومن ثم مولت معركة بدر املوارد
الب�شرية التي هي يف الآن ذاته موارد مالية ،وعاد هذا الإنفاق الفردي مب�ؤن و �أموال
�أ�ضعاف ما �أنفق يف املعركة ،وزعها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على كل من كانت
له �صلة بها ممن ح�ضرها و ممن مل ي�شهدها و ممن ا�ست�شهد فيها ،ومن ثم وزعت تلك
-1
-2
-3
-4
-5

مغازي الواقدي ،ج � 1ص 101؛ الطبقات الكربى ،ج� ،2ص12؛ تاريخ الطربي،ج� ،2ص 478؛ عيون الأثر� ،ص -245
.246
مغازي الواقدي،ج � ، 1ص .101
نف�سه،ج � 1ص .102
نف�سه،ج � 1ص ،105و كان العبيد :غالم حلاطب بن بلتعة و �آخر لعبد الرحمن بن عوف و غالم ل�سعد بن معاذ .و �أعطى
�أي�ضا �شقران غالم النبي �صلى اهلل عليه و �سلم الذي كلفه بالأ�سرى و ا�ستعمله عليهم ،و انظر كذلك �ص 106و �ص .116
�سرية ابن ه�شام ،ج� ،1ص .450-449؛ �صحيح م�سلم ،ج170 ،5؛ تاريخ الطربي ،ج� ،2ص 435؛ الدرر� ،ص 103؛
عيون الأثر� ،ص .248 -247
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الأموال على �أو�سع نطاق .و من املالحظ �أن هذا الإنفاق الفردي �أ�ضحى يف تزايد
م�ستمر ب�سبب متطلبات ن�شر الدعوة و مواجهة املعار�ضني و الأعداء .وكلما كان ذلك
يزداد ازدادت عائدات الغنائم والأموال التي كانت تدر على الدولة و املجتمع .مبعنى
�أنه كلما زادت الت�ضحيات الفردية يف �سبيل الدعوة زادت املوارد .وك�أنه ا�ستثمار
يوظف يف م�شروع مربح ،فكلما زاد اال�ستثمار زادت الأرباح.
 -4معركة اخلندق :جوانب من تدبري املوارد زمن ال�شدة والأزمة
كان حفر اخلندق حلماية املدينة من التحالف الع�سكري املعادي جانبا �آخر من
جوانب تدبري املوارد املالية ،كما �أنه يبني كيفية تعامل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
مع ما يتوافر من موارد حمدودة .فال ينح�صر الإنفاق الفردي يف بذل الأموال كيف
ما كان نوعها ،بل يت�ضمن �أي�ضا العمل و اجلهد الفردي للقيام ب�أمر من �أمور امل�صلحة
العامة للمجتمع و الدولة؛ لأنه يف حد ذاته م�ساهمة تقدر ماليا وتتطلب موارد مالية،
ف�إذا كان ال�صحابة املهاجرون قد حو�صروا مع الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم للت�ضييق
عليهم ماليا و اجتماعيا فكونوا كتلة متالحمة ع�ضد بع�ضها بع�ضا  ،فخرجوا من احل�صار
منهكني ج�سديا ،ولكن �أكرث �صالبة عقائديا و �إميانيا ومبدئيا؛ لأنهم مع �إخوانهم
ال�صحابة الأن�صار قد �شكلوا كتلة �أخرى حلماية عا�صمة الدولة .ومن �شدة �إخال�صهم
يف ما كانوا يقومون به مل يكن �أحدهم يغادر مكان احلفر �إال ل�ضرورة ملحة وب�إذن من
الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم نف�سه (((.ويف حفر اخلندق بهذه ال�صورة داللة عميقة
يف ال�سرية النبوية ويف الت�آخي والتعا�ضد بني امل�ؤمنني ،لأن كال منهم كان يتفانى بكل
جهده حلماية اجلماعة الإ�سالمية .وللروايات التي جندها عن �أيام احلفر م�ؤ�شرات و
دالئل ترتبط بتدبري الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم للموارد املالية؛ لأنها �إحدى الأهداف
التي ت�شغله ،ومن ذلك ما يرويه ابن ا�سحاق عن الطفلة بنت ب�شري بن �سعد �أخت
النعمان بن ب�شري .فلقد �أر�سلتها �أمها بتمر غذاء لأبيها و خالها عبد اهلل بن رواحة يف
اخلندق ،وعندما �أتت اخلندق مرت بالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ف�س�ألها عما حتمله
يف ثوبها ،ف�أخربته ،وال �شك �أنه فطن لذلك ،فقال لها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أن
تعطيه التمر .ومل ميلإ التمر كفي الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم .فو�ضعه يف ثوب �أمر
 -1مغازي الواقدي،ج � ،2ص  451-445و �ص 463؛ �سرية ابن ه�شام ،ج � ،2ص .701
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بب�سطه .و �أمر ب�أن ينادى يف �أ�صحابه بالغداء فدعاهم �إىل ذلك ،و�أ�صاب كل من كان
(((
يف اخلندق غذاءه.
وعلى النحو ذاته فعل الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم مع دعوة جابر بن عبد اهلل
�إىل الطعام ،ف�صنعت زوجة جابر طعاما من خبز �شعري و �شاة ،و دعا جابر الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم م�ساء بعد التوقف من احلفر ،م�ساء عندما كان يعود امل�سلمون
�إىل دورهم .فما �إن �سمع الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم الدعوة حتى �أمر �أن ينادى
يف �أهل اخلندق� ":أن ان�صرفوا مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل دار جابر بن
عبد اهلل (((".فده�ش جابر .و�أكل الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم من ذلك الطعام و�أكل
من كان يف اخلندق حيث نظموا جمموعات كلما �أكلت طائفة منهم ان�صرفت وجاءت
طائفة ،وكان هو الذي يك�سر اخلبز و يغرف لهم من املرق واللحم حتى �شبع اجلميع،
(((
و قال بعد ذلك لزوجة جابر ":كلي هذا و �أهدي ف�إن النا�س قد �أ�صابتهم جماعة".
�أن ي�أكل �أهل اخلندق من التمر ومن خبز ال�شعري و ال�شاة ،كالهما من معجزات
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم� .إال �أن للأمرين معاين �أخرى عميقة ،ولها �أهداف تنظيمية
للموارد املالية داخل اجلماعة الإ�سالمية .فالتمر كان خم�ص�صا لرجلني من ال�صحابة
و�أكل منه اجلميع .وكان طعام خبز ال�شعري وال�شاة خم�ص�صا للر�سول �صلى اهلل عليه
و �سلم و لرجل �أو رجلني معه و لكن �أكل منهما اجلميع .ففي اجلانب الأول �أعطى
الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم مثاال يف التكافل االجتماعي وكيفية تدبري املوارد املالية
�أو العينية بني امل�سلمني وقت ال�شدة ويف الأوقات الع�صيبة التي تندر فيها املوارد� .أما
يف اجلانب الثاين فيربز املكانة الرفيعة و الأخالق العظيمة التي كانت للر�سول �صلى
اهلل عليه و �سلم قائدا و موجها و مدبرا ماليا .فلم ير�ض وهو يعمل مع �أ�صحابه يف
اخلندق ويح�س باجلوع الذي يح�س به اجلميع �أن ي�أثر نف�سه بطعام دونهم� .أو مبوارد
مالية �أو عينية دونهم .ويف هذا املقام تربز امل�س�ؤولية التي تتحملها القيادة زمن احلروب
�أو زمن الأزمات .وعقب كل ذلك وبعد �أن �شبع �أهل اخلندق مل يغب عنه �صلى اهلل
� -1سرية ابن ه�شام ،ج � ،2ص 703؛ عيون الأثر ،ج � ،2ص .57
 -2مغازي الواقدي ،ج � ،2ص 452؛ �سرية بن ه�شام ،ج � ،2ص 703؛ �صحيح البخاري ،لأبي عبد اهلل حممد بن �إ�سماعيل
(ت 256.ه) ،حتقيق خليل مامون �شيحا ،بريوت ،دار املعرفة ،.2004/1425 ،حديث رقم  3070و 4101و 4102؛ عيون
الأثر ،ج � ،2ص .58 -57
� -3صحيح البخاري ،حديث رقم.4101 :
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عليه و�سلم �أن يعم نفع ذلك الطعام غريهم من �أهل املدينة ،ف�أمر زوجة جابر ب�أن تهدي
منه .ف�سيا�سته يف تدبري املوارد كانت وت�أ�س�ست على هذا النحو بتوفري املوارد املالية
للمجتمع .و يت�ضح جليا �أنه مل ي�ست�أثر ب�شيء دون �أ�صحابه �أو دون �أتباعه .وي�ؤكد
هذا التوجه مرة �أخرى ما قاله لزوجة جابر .و من ثم مل تكن الر�ؤية املالية منح�صرة
يف الأحداث الراهنة ولكن كان لها بعد تنظيمي �شا�سع وبعيد املدى مرتبط بكافة �أفراد
املجتمع.
 -5غزوة خيرب:تدبري للموارد املالية الوافرة.
جاءت غزوة خيرب يف ال�سنة  7للهجرة بعد �صلح احلديبية .ولفتح خيرب وقع خا�ص
على امل�سلمني اجتماعيا و اقت�صاديا .كان اجلي�ش الذي �شارك يف معركة خيرب يعي جيدا
ما كانت عليه املنطقة من غنى و موارد مالية .مع ما كانت تعرف به من ح�صانتها وكرثة
مقاتليها ،ولذلك طمع يف الغنيمة حتى املخلفون الذين مل ي�شاركوا فيها(((.و برز قبل
اخلروج �إىل خيرب �أمر جوهري يرتبط باملوارد املالية يف عالقاتها باملوارد الب�شرية ،فقد
حر�ص الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عندما علم بالأمر �أن يحافظ امل�سلمون على �صفاء
نياتهم؛ ومبعنى �آخر �صفاء نيات "املوارد الب�شرية" ،لكي ال تتحول الأموال �إىل �أهداف
مما ي�ؤثر �سلبا على عقيدة اجلند ،و�سي�ؤثر يف �أحد جوانبه على قوة املقاتلني ب�إف�ساده
للمبادئ التي تعلموها .فلما جاءه من كان قد تخلف عن احلديبية ،وهو يريد االن�ضمام
�إىل اجلي�ش املتوجه �إىل خيرب لأجل الغنيمة والأموال رف�ض الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم خروجهم بهذه النية و هذا الهدف .ف�أمر �أن يعلن يف اجلي�ش ب�أنه ":ال يخرجن
معنا �إال راغب يف اجلهاد ف�أما الغنيمة فال (((".لقد كان الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم
على علم مبا كانت متثله خيرب من موارد مالية .وملا �أعلن النداء يف اجلند كان يعلم �أي�ضا
�أن املوارد الب�شرية التي كونها يف مكة ويف املدينة كان يهمها بالأ�سا�س اجلانب الأول،
اجلهاد ،على الرغم مما عانته يف الدعوة و يف بناء الدولة .فهو يذكرها بالأ�سا�س الأول

 -1مغازي الواقدي،ج � 2ص .634
 -2مغازي الواقدي،ج � 2ص 634؛ الطبقات الكربى ،ج � 2ص .106
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و اجلوهري الذي قامت عليه حمافظة على عقيدة اجلند و �أهداف الدعوة.

(((

وجهز امل�سلمون �أنف�سهم .ومل مي�ض حال التجهيز دون عوائق ،فقد �ضيق اليهود
على امل�سلمني الذين كانت تربطهم بهم معامالت جتارية ملا علموا وجهة الغزوة؛ لأنهم
�أيقنوا ب�أن م�صري خيرب �سي�ؤول �إىل ما �آل �إليه م�صري بني قينقاع وبني الن�ضري ونبي قريظة.
(((
فلما جتهز اجلي�ش طالب كل يهودي له حق على م�سلم بحقه و�أحلوا عليهم يف ذلك.
و�ساهم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف متويل ذوي اخل�صا�صة ممن ا�شتكى
(((
الفاقة وعدم القدرة على جتهيز نف�سه من قبيل ما ح�صل عليه �أبو عب�س بن جرب.
ومل يكن مع اجلي�ش كثري م�ؤن من زاد و قوت ،فكانوا ي�أكلون ال�سويق و التمر .و�أثناء
القتال قلت الأقوات و انعدم عند البع�ض و ا�شتد اجلوع .وعلى املنوال الذي كان يف
اخلندق �أطعم الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم اجلند من �شاتني .كما �أكل املقاتلون اخليل
عند تلك ال�شدة (((.واتنهت هذه الأزمة ب�أن متكن امل�سلمون من فتح ح�صن "ال�صعب
بن معاذ" الذي كان اليهود قد خزنوا فيه �أطعمتهم وعلف دوابهم و�سالحهم .و لكرثة
(((
ما وجدوه �أ�ضحى للجي�ش م�ؤن لأكرث من �شهر.
لقد �أدر فتح خيرب على امل�سلمني �أمواال كثرية .و�سار الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
يف توزيع الأموال وتخمي�سها و تدبريها مبا يعود بالنفع على من �شارك يف الفتح �أو ممن
كان له دور فيه ،كما �أعطى فئة من ذوي احلاجة .فقد ق�سم الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم الغنيمة على اجلند املقاتل فيها وكان جلهم ممن �شارك يف احلديبية .وجعل ن�صيبا
ملن مل يتمكن من امل�شاركة و �أعطى ن�صيبا ملن مات لأهله .و كذلك فعل مع ال�سفراء
و الر�سل الذين كان يبعثهم .و �أ�سهم �أي�ضا للمر�ضى الذين منعهم املر�ض من اخلروج
�إىل خيرب .و�أعطى الن�ساء اللواتي �صحنب اجلند للخدمات التي كن يقدمنها.و يقال �أنه
-1

-2
-3
-4
-5

قال الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم لأبي جرب بن عب�س و كان قد �أعطاه ما يتجهز به للخروج �إىل خيرب ف�أخربه �أبو عب�س كيف
ق�سم املال وما ترك لأهله و ما جتهز به�" :أنت واهلل يا �أبا عب�س و �أ�صحابك من الفقراء .والذي نف�سي بيده لئن �سلمتم و ع�شتم
قليال ليكرثن زادكم و ليكرثن ما ترتكون لأهليكم ولتكرثن دراهمكم و عبيدكم .وما ذاك بخري لكم ".قال �أبو عب�س ":فكان
و اهلل ما قاله ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم ".مغازي الواقدي،ج � 2ص .636
نف�سه،ج � 2ص  ،635-634من قبيل ما حدث لعبد اهلل بن �أبي حدرد الذي باع ثوبه ل�ؤدي ما عليه لأبي ال�شحم اليهودي.
مغازي الواقدي ،ج � 2ص ،635
نف�سه،ج � ،2ص  660و�ص .662-661
نف�سه،ج � 2ص .664
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�أ�سهم لهن وجعل لهن ق�سمة خا�صة .و �أعطى ملن �شارك يف القتال من غري امل�سلمني من
اليهود الذين غزوا معه يف احلديبية .ويقال �إنه جعل لهم ق�سمة خا�صة .وا�ستفاد من
�أمول الغنيمة حتى الأطفال ب�أن جعل لهم ن�صيبا خا�صا (((.ثم �أعطى لأهل بيته و لبني
(((
املطلب �أرزاقا مما تنتج �أر�ض خيرب.
�أما الأرا�ضي الزراعية فقد ق�سمها الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم على املقاتلني
وقرر ا�ستغاللها مبا يدر عليه وعلى امل�سلمني عائدات �سنوية .وذلك باال�ستفادة من
النخيل ومما تنتجه الأرا�ضي الزراعية التي توجد بها ،والتقت �إرادة الر�سول �صلى
اهلل عليه و �سلم وما طلبه يهود خيرب منه يف �أمر الأرا�ضي الزراعية ،حيث ُعقد اتفاق
بني اجلانبني على �أن يعمل اليهود يف هذه الأرا�ضي مقابل ن�صف املح�صول ،لليهود
الن�صف و للم�سلمني الن�صف ،و يظل االتفاق �ساري املفعول وفقا مل�صلحة امل�سلمني
(((
وما يرونه �إذا حدثت م�ستجدات.
كان ما ح�صل عليه امل�سلمون من �أموال يف خيرب نقطة حتول بني ما كان عليه املجتمع
قبل خيرب وبعدها ،فلم يعد نفعها على املقاتلني فح�سب بل عم املجتمع الإ�سالمي
باملدينة ،و لقد جاء عن �أم امل�ؤمنني عائ�شة �أنها قالت بعد فتح خيرب... ":قلنا الآن ن�شبع
من التمر (((".وي�ؤكد عبد اهلل بن عمر الو�ضع اجلديد بقوله عن املوارد الغذائية التي
كانت تردهم ":ما �شبعنا حتى فتحنا خيرب (((".وكان تدفق هذه الأموال �سببا يف �أن يرد
املهاجرون على الأن�صار ما منحوه لهم من �أ�شجار و زروع(((.هذه الو�ضعية اجلديدة
كان ي�ست�شرفها اجلميع قبل اخلروج �إىل خيرب وبعد �أن مر جي�شها يف احلديبية ب�أوقات
ع�صيبة ،غري �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم كان يريد �أن حتافظ املوارد الب�شرية على
ثباتها؛ لكونها يف مكة و يف املدينة وهي �أهم من الأموال ،فهي يف حد ذاتها مورد مايل
-1
-2
-3

-4
-5
-6

مغازي الواقدي،ج � 2ص .687-684
املغازي النبوية للزهري� ،ص  84؛ مغازي الواقدي،ج � 2ص .695 -693
املغازي النبوية للزهري� ،ص 84؛ مغازي الواقدي،ج� 2ص 691-690؛ �سرية ابن ه�شام� ،ص ، 813 -812كتاب الأموال،
�ص  76و �ص 482-481؛ �صحيح البخاري ،رقم4248:؛ فتوح البلدان ،للبالذري �أبو العبا�س يحيى ،حتقيق عبد اهلل �أني�س
الطباع و عمر �أني�س الطباع ،بريوت ،م�ؤ�س�سة املعارف� ،1987 /1407،ص 34؛ الطبقات الكربى ،ج � ،2ص 114؛ جوامع
ال�سري�،ص 231؛ عيون الأثر ،ج 2ن �ص .136-135
�صحيح البخاري ،ح .رقم .4242
نف�سه ،حديث رقم.4243 :
�صحيح م�سلم ،ج� ،5ص .162
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�ضخم .ولذلك �أمر �أن يعلن قبل خروج اجلند �إىل خيرب  ":ال يخرجن معنا �إال راغب
يف اجلهاد ف�أما الغنيمة فال".
ثالثا :م�صاريف "املوارد الب�شرية" :جوانب من الإنفاق الفردي يف الدعوة و بناء
الدولة
ال �شك يف �أن امل�ساهمات الفعالة و الت�ضحيات الكبرية التي قدمها املهاجرون
والأن�صار و من �سار عن دربهم يف م�سار الدعوة و بناء الدولة �شكلت موارد مالية
للمجتمع الإ�سالمي .فلقد كان همهم الوحيد هو الثبات على عقيدتهم و اتباع �سبيل
الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم .ولذلك تركوا بلدهم و �أموالهم و هاجروا بعقيدتهم،
وعا�شت هذه الفئة من "املوارد الب�شرية " يف مكة وح�صلت على تكوين �صعب
و�صلب حولها �إىل ركيزة �أ�سا�سية يف بناء الدولة ،فلم ينفع معها ال ح�صار اقت�صادي
وال اجتماعي وال تعذيب وال جتريد من الأموال .و ب�سبب ذلك قدموا كل ما ميلكون
يف �سبيل الدعوة التي �سارت بقيادة الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم وبتمويل فردي.
وبعد الهجرة كان على الر�سول تدبري املوارد املالية مبا يفي مبرحلة بناء الدولة
ومتطلباتها ،وكان املرمى يف هذا الباب �أن يتحول جمتمع املدينة �إىل "موارد ب�شرية"
وموارد مالية على غرار ما اكت�سبه املهاجرون .و �أبان الأن�صار عن مكانتهم يف هذا
البناء منذ �أن و�ضع الهاجرون �أقدامهم يف املدينة ،ف�أ�ضحت لهم مواقف م�شهورة يف
هذا املقام .وتربز مكانتهم يف التدابري املالية التي اتخذها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
مبا ن�ص عليه د�ستور املدينة ،ومن املواقف املتميزة التي كانت للأن�صار يف امليدان املايل
ما كان لهم من ثبات يف غزوة اخلندق؛ فلما ا�شتد احل�صار على املدينة ارت�أى الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم �أن يُحدث ان�شقاقا يف �صفوف االئتالف املحا�صر ،فعر�ض على
قبيلة غطفان ثلث املنتوج الزراعي للمدينة مقابل االن�سحاب من املعركة ،وفاو�ضهم
على ذلك و ملا ا�ستقر التفاو�ض بني اجلانبني ور�آى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ما
�أبداه �أ�سيد بن ح�ضري من رف�ض ،ا�ستدعى �سعد بن معاذ و�سعد بن عبادة و ا�ست�شارهما
يف الأمر .فرف�ضا بعد �أن علما من الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أن الأمر لي�س وحيا و�إمنا
هو ر�أي و�أنه من مكايد احلرب ،و �أنهما ي�أبيان �أن ي�سلما �شيئا من �أموال املدينة لغطفان.
و�أكدوا له ا�ستعداد �أهل املدينة للدفاع عنها و �أنهم جاهزون للمواجهة الع�سكرية مع
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التحالف الكبري الذي يحا�صرهم ،ف�أقر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم موقف ال�سعدين
و�أمر بتمزيق الكتاب بعد �أن ت�أكد من عزمية الأن�صار يف الدفاع عن املدينة و يف خو�ض
املعركة (((.وكان �أن ان�سحبت غطفان بخدعة ع�سكرية دبرها نعيم بن م�سعود ب�إذن
من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،مل تكلف امل�سلمني �شيئا (((.و يُظهر هذا املوقف
التكوين املتني "للموارد الب�شرية" رغم ما عانته �أيام احل�صار و حفر اخلندق من قلة
املوارد ومن اخلوف واجلوع .فربهنت على ثبات عقيدتها و �صدق عزميتها يف مواجهة
ع�سكرية خطرة .فعملت بذلك "املوارد الب�شرية" املكونة بهذا ال�شكل املتميز على توفري
املوارد املالية ،فكان ك�سبا ماليا و ع�سكريا.
و للأن�صار موقف �آخر يف ميدان ثبات "املوارد الب�شرية" على تكوينها جتاه املوارد
املالية ،وكان املوقف �صعبا لي�س بالهني ،خا�صة و �أن الأمر كان بعد فتح خيرب و بعد فتح
مكة ،وباتت وقتئذ الأموال تتدفق على امل�سلمني ب�سبب ما كانت تدره الغنائم ،فعقب
معركة حنني لعام  8ه وعندما ق�سم الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم غنائم هوازن �أعطى
�أمواال كثرية لأ�شراف قري�ش ولبع�ض �أ�شراف قبائل العرب بغية �أن يت�ألفهم و قومهم
للإ�سالم ،حتى �أن بع�ضهم �أخذ مائة من الإبل .وا�ستثنى من الق�سمة الأن�صار ،ف�أثر
الأمر يف نفو�سهم و انطلقت �أقوال بع�ضهم يف الق�سمة التي مل تخ�صهم ب�شيء و ما �إن
علم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بالأمر حتى �أمر با�ستدعاء الأن�صار وعقد لقاء معهم
ليف�سر لهم �أن ما قام به كان خدمة للدعوة و�أن مكانتهم فيها مميزة والأكرث من ذلك �أنه
عد نف�سه واحدا منهم .فقال لهم ":وجدمت يف �أنف�سكم يا مع�شر الأن�صار يف �شيء من
الدنيا ت�ألفت به قوما لي�سلموا ،وكلتكم �إىل �إ�سالمكم� .أفال تر�ضون يا مع�شر الأن�صار �أن
يذهب النا�س بال�شاء و البعري و ترجعوا بر�سول اهلل �إىل رحالكم؟ والذي نف�س حممد
بيده لوال الهجرة لكنت امر�أ من الأن�صار و لو�سلك النا�س �شعبا و�سلكت الأن�صار
�شعبا ل�سلكت �شعب الأن�صار�.أكتب لكم بالبحرين كتابا من بعدي تكون لكم خال�صة
دون النا�س فهو يومئذ �أف�ضل ما فتح اهلل عليه من الأن�صار .قالوا :وما حاجتنا بالدنيا
بعدك يا ر�سول اهلل؟ �أما ال ف�سرتون بعدي �أثرة ،فا�صربوا حتى تلقوا اهلل ور�سوله ،ف�إن
موعدكم احلو�ض وهو كما بني �صنعاء و عمان و �آنيته �أكرث من عدد النجوم .اللهم
 -1املغازي النبوي للزهري� ،ص 79؛ مغازي الواقدي،ج � 2ص 477؛ �سرية ابن ه�شام� ،ص 707-706؛ تاريخ الطربي ،ج"،
�ص 573-572؛ الدرر� ،ص .174-173
 -2مغازي الواقدي ،ج � ، 2ص 484-480؛ �سرية ابن ه�شام .712-710،
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ارحم الأن�صار و�أبناء الأن�صار و�أبناء �أبناء الأن�صار .قال فبكى القوم حتى اخ�ضلوا
(((
حلاهم ،و قالوا ر�ضينا يا ر�سول اهلل حظا و ق�سما".
ذلك جانب من �أ�س�س التكوين الذي كان يُعد به الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
املوارد الب�شرية .و يف قول الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم دقة بالغة خاطب بها عقولهم
ووجدانهم و�إميانهم فذكرهم مبكانتهم يف الدعوة وبناء الدولة وب�أن الأمر �أكرب بكثري
مما تبادر �إىل ذهنهم و�أثر يف نف�سيتهم .و ب�أن ما ينتظرهم �أف�ضل بكثري من الأموال،
وذكرهم مبكانتهم عنده ويف م�سار الدعوة .وركز ب�شكل خا�ص على ما هو معد لهم
يف احلياة الآخرة .وكان ذلك �سر حتول "املوارد الب�شرية" �إىل موارد مالية.
ويقوم دور املوارد الب�شرية يف متويل غزوة تبوك لعام  9ه دليال جليا �آخر على
جناح تدبري الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم للموارد املالية يف الدعوة و بناء الدولة.
وي�سمى اجلي�ش الذي �سار �إىل تبوك "بجي�ش الع�سرة" ب�سبب ماكان يتطلبه من �أموال
لتجهيزه وللزمان الذي خرج فيه .فقد كان الوقت وقت حر وزمن �صيف ،ومو�سم
جني الثمار وجمع املحا�صيل .و بلغ عدد اجلي�ش ثالثني �ألف مقاتل ومن كرثتهم انطلقت
مقدمتهم بعد الزوال ومل تتحرك فرق ال�ساقة �إال م�ساء (((.ولذلك ت�ضافرت ظروف
�صعبة يف اخلروج �إىل تبوك جعلت الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم منذ اتخاذ القرار
يعلن عن وجهته لكي يتم اال�ستعداد على عك�س ما كان يفعله عادة يف غزواته التي
كتم وجهتها (((.ومل يكن الأمر يف تبوك مرتبطا فح�سب بتوفري املوارد املالية فح�سب
بل جاءت هذه الغزوة يف زمن خا�ص من ... ":زمن ع�سرة من النا�س و�شدة من احلر
وجذب من البالد .وحني طابت الثمار و النا�س يحبون املقام يف ثمارهم وظاللهم و
 -1مغازي الواقدي،ج � 3ص 958؛ �سرية ابن ه�شام،ج� ،2ص 934؛ �صحيح البخاري ،رقم  4430و 4331و  4332و  4333و
 4334و  4335و  4336و 4337؛ �صحيح م�سلم ،ج � ،3ص106-105؛ دالئل النبوة ،ج � ،3ص 178-173؛ يعنون القا�ضي
عيا�ض يف �شرحه ل�صحيح م�سلم امل�سمى� :إكمال املعلم بفوائد م�سلم ،حتقيق يحيى �إ�سماعيل ،املن�صورة ،دار الوفا،1998 ،
�شرحه حلديث رقم  1059عن موقف الأن�صار ب ":باب �إعطاء امل�ؤلفة قلوبهم على الإ�سالم وت�صرب من قوي �إميانه" ،انظر
�صحيح م�سلم ،ج�،3ص  .105و لقد اختار القا�ضي عيا�ض عنوانا معربا عن موقف الأن�صار و اختبار الر�سول �صلى اهلل عليه
و �سلم لهم يف هذا الأمر .وهو ماله داللته عن مكانة هذه الفئة من املوارد الب�شرية يف بناء الدولة و عالقة قوة الإميان بتقدمي
الت�ضحيات املالية.
 -2مغازي الواقدي،ج � 3ص .996
 -3املغازي النبوية للزهري� ،ص 106؛مغازي الواقدي،ج � ،3ص 990؛ �سرية ابن ه�شام،ج� 2ص 945؛ الطبقات الكربى ،ج،2
�ص 167؛ عيون الأثر ،ج� ،2ص .215
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يكرهون ال�شخو�ص (((".ومل يكن هذا الظرف قائما لوحده بل كان ثمة �أمر مهم �آخر
يرتبط مبا عرفه امل�سلمون من فتوحات وما كانت تدره من �أموال وموارد .ومل بيق
الأمر على ال�شدة �أو الأزمة التي كان عليها الو�ضع من قبل .وفوق هذا وذاك كان
اجلميع على علم بعديد العدو ووفرة عتاده .ثم �إنه ال ميكن خلزينة الدولة �أن تتحمل
نفقات �ضخمة من هذا القبيل .ولعل �أن كل ذلك يو�ضح عمليا موقف "املوارد الب�شرية"
يف مثل تلك الأحوال ملا ح�ضهم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على اجلهاد "و�أمرهم
بال�صدقة (((".فقد مت اللجوء �إىل الإنفاق الفردي لتمويل اجلي�ش ،وعندئذ تدفقت
الأموال من هذه اخلزينة اخلا�صة التي تناف�ست يف بذل املال.و يقدم لنا الواقدي الئحة
تقريبية عن الأموال التي �أنفقت من قبل ال�صحابة وهي على ال�شكل الآتي(((:
�أبو بكر ال�صديق كان �أول من جاء بجميع ماله� ،أربعة �آالف درهم.
عمر بن اخلطاب بن�صف ماله.
العبا�س بن عبد املطلب جاء مبال مل حتدد قدره امل�صادر.
طلحة بن عبد اهلل جاء مبال مل حتدد قدره امل�صادر.
عبد الرحمن بن عوف جاء مبائتي �أوقية.
�سعد بن عبادة جاء مبال مل حتدده قدره امل�صادر.
حممد بن م�سلمة جاء مبال مل حتدده قدره امل�صادر.
عا�صم بن عدي جاء بت�سعني و�سقا من التمر.
عثمان بن عفان جهز ثلث اجلي�ش فكان الأكرث قدرا يف الإنفاق .و �أنفق ا�ستنادا
(((
�إىل رواية ابن ه�شام �ألف دينار.
كما ت�سابق �أهل الرثاء يف التمويل وو�صل الأمر �إىل �أن ي�أتي الرجل بالبعري ملن
-1
-2
-3
-4

�سرية ابن ه�شام ،ج� 2ص 945؛ دالئل النبوة ،ج � ،2ص .213
مغازي الواقدي،ج� 3ص991؛ الطبقات الكربى،ج � ،2ص 165؛ عيون الأثر ،ج� ،2ص .216
مغازي الواقدي� ،ص .992-991
�سرية ابن ه�شام� ،ص 94؛ الدرر� ،ص 239-238؛ دالئل النبوة ،ج � ،5ص 216-214؛ و انظر كذلك البخاري� ،ص .936
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ال قدرة له على الإنفاق و ي�سلمه له و ي�أتي الرجل بالنفقة وي�سلمها لذوي اخل�صا�صة
ليجهزهم بها ،وكان للن�ساء دور يف متويل اجلند حيث �ساهمن مبا كن ميلكن من حلي.
ومن كرثة الأموال التي �أنفقت جهز اجلي�ش بكل ما كان بحاجة �إليه من �صغرية �أو
كبرية.
وي�أتي �ضمن م�سار الدعوة باملدينة مثاالن مهامان يرتبطان ب�سيا�سة التدابري املالية
التي انتهجها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وما �أن�ش�أ عليه �أ�صحابه� .أما الأول فهو
ما حدث ل�سلمان الفار�سي عندما �أراد �أن يتخل�ص من الرق الذي مل ي�سمح له
بامل�شاركة يف الغزوات و يف م�سار الدعوة ،و للخروج من هذه الو�ضعية �أ�شار عليه
الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم ب�أن يكاتب اليهودي الذي كان ميلكه ،مبعنى �أن ي�شرتي
حريته باتفاق يت�ضمن قدرا ماليا ي�ؤديه مقابل حريته ،وح�صل �سلمان على املوافقة بعد
�إحلاحات متوا�صلة.فن�ص عقد احلرية على � ":أن يحيي له ثالثمائة نخلة و �أربعني �أوقية
من ورق (((".مبعنى عليه �أن يتدبر زرع ثالثمائة نخلة و�أن يقدم له �أربعني �أوقية من
الف�ضة .وكانت ال�شروط تعجيزية ل�سلمان الفار�سي ،و ملا علم الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم باملتطلبات املالية لعتق �سلمان �أعلن "اكتتابا "،ف�أمر امل�سلمني بتقدمي ما ي�ستطيعونه،
وقال لهم� ":أعينوا �أخاكم بالنخل"((( .ف�أخذت ترد �سلمان نبتات النخل من الثالثني
والع�شرين واخلم�سة ع�شر والع�شر  ،كل على قدر ا�ستطاعته ،و �شارك الر�سول �صلى
اهلل عليه بنف�سه يف و�ضع النخل يف الأر�ض بل �أمر �سلمان ب�أن ال يقدم على جعلها
يف الأر�ض �إال بح�ضوره ،فكان �أن و�ضعها الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم بيده كلها
يف الأر�ض� .أما بقية املال فقد حدث �أن جاء رجل ب�صدقته من ذهب بقدر بي�ضة �إىل
الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم .فتذكر �سلمان ف�س�أل عنه و�أر�سل يف طلبه ثم �أعطاه
الذهب ،فذهب به و�أعتق نف�سه .و�أ�صبح موردا ب�شريا فعاال ،وكان �أول ما �شارك فيه
(((
من الغزوات غزوة اخلندق.
�أما الأمر الثاين فكان �شراء عثمان بن عفان لبئر رومة وكانت البئر ليهودي يبيع
 -1الطبقات الكربى ،ج � ،4ص .79
 -2نف�سه.
 -3الطبقات الكربى ،ج � ،4ص 80-79؛ تاريخ الطربي ،ج� ،2ص 566؛ دالئل النبوة ،ج � ،2ص 97؛ و كذلك ما يقدمه ب�شكل
مقت�ضب:اال�ستيعاب يف معرفة الأ�صحاب لإبن عبد الرب �أبي عمر يو�سف ،حتقيق ،علي حممد البجاوي ،القاهرة ،نه�ضة
م�صر ،دون تاريخ ،ج � ، 2ص .635-634
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امل�سلمني ماءها فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم  ":من ي�شرتي بئر رومة فيجعلها
للم�سلمني وله بها م�شرب يف اجلنة" فا�شرتاعا عثمان بع�شرين �ألفا .و ق�صة هذا البئر �أنه
كان يف ملك يهودي يبيع املاء بثمن باهظ ،وكان ما�ؤه غزيرا .و �شكلت الو�ضعية �ضيقا
للم�سلمني ملا كانوا بحاجة �إليه من املاء .ولو�ضع نهاية للم�شكل الذي مي�س موردا حيويا
�أراد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم لأن ت�صبح تلك البئر يف ملك امل�سلمني حتى ال يبقوا
رهينة ملزاج اليهودي .فكان �أن ا�شرتاها عثمان ،بثمن باهظ بعد �أخذ ورد ،وجعلها
(((
�صدقة للم�سلمني.
تو�ضح ق�ضية �سلمان كيف قام الإنفاق الفردي مبعاجلة امل�س�ألة�-شراء احلرية-
بقيادة الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم الذي �ساهم يف الأمر حلل م�شكلة اجتماعية لفرد
من امل�سلمني و لعن�صر من املوارد الب�شرية .و هذا مثال جلي و م�ؤ�س�س لتوجه الإنفاق
الفردي يف املجتمع وما ميكن �أن يحققه يف مثل تلك املتطلبات الكبرية التي ا�شرتطها
اليهودي يف عقد العتق .وي�ؤكد �شراء بئر رومة بالثمن الباهظ الذي طلبه اليهودي
على جناعة التدابري املالية التي نهجها الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم ومتكن بوا�سطتها
من حل م�شكل املاء بتوفري املال املطلوب .وكان يكفي �أن يعلن الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم حتفيزا لكي تتحرك املوارد الب�شرية مبواردها املالية لتوفري ما تتطلبه الأمور من
�أموال.
�ساهمت جميع فئات املجتمع يف جتهيز جي�ش الع�سرة ومل يتخلف ال الغني وال
الفقري من رجال و ن�ساء .و ح�صلت الفئة الفقرية من فئة "البكائني"((( التي مل جتد
ما تنفق على زاد وعلى و�سيلة للركوب .و مت متويل اجلي�ش عن ر�ضا وت�سابق بني"
املوارد الب�شرية" دون �إجبار �أو فر�ض �ضريبة �أو ما �شابه ذلك .و مت �شراء حرية �سلمان
الفار�سي .و ا�شرتى عثمان بن عفان بئر رومة و �أعطاها للم�سلمني .ويدرك املرء يف هذا

 -1اال�ستيعاب يف معرفة الأ�صحاب ،ج � ،3ص 1032-1031؛ معجم البلدان ،ياقوت احلموي ،حتقيق �إح�سان عبا�س ،بريوت،
مكتبة لبنان ،الطبعة الثانية� ،1984 ،ص 284؛ املغامن املطابة يف معامل طابة( ،ق�سم املوا�ضع) للفريوز�أبادي جمد الدين �أبي
الطاهر حممد ،الريا�ض ،دار اليمامة� ،1969/ 1379،ص 41-40؛ و انظر كذلك البخاري� ،ص .936
 -2مغازي الواقدي ،ج � ،3ص 994 -993؛ �سرية ابن ه�شام  ،947 ،الطبقات الكربى ،ج � ،2ص 165؛ الدرر� ،ص 239؛
والبكا�ؤون هم الفئة الذين جا�ؤوا الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم و طلبوا منه و�سيلة للركوب للخروج مع اجلي�ش ف�أجابهم
الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم مبا جاءت به الآية  92من �سورة التوبة ":ال �أجد ما �أحملكم عليه تولوا و �أعينهم تفي�ض من الدمع
حزنا �أال يجدوا ما ينفقون".

439

ج�سو�س (اململكة املغربية)
الأ�ستاذ الدكتور عزالدين ّ

املقام كم ي�ستفيد املجتمع و الدولة من هذا النوع من الإنفاق ويدرك �أبعاد التدابري
املالية للر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم .فلم يكن من ال�سهل للأن�صار التخلي عن غنائم
هوازن .و�أكرث داللة منه مل يكن من ال�سهل جتهيز ثالثني �ألف مقاتل .وكانت حرية
�سلمان م�شكلة فرد ،وكانت ق�ضية بئر رومة ق�ضية عامة للمجتمع و الدولة كما كان عليه
احلال يف جتهيز اجلي�ش.
وملا �أ�س�س الر�سول �صلى اهلل عليه املجتمع الإ�سالمي وجعل منه جمتمع �أخوة،
كانت �أبعاد تكوينه للموادر الب�شرية تتمثل يف �أن يتحول املجتمع �إىل خزينة مالية
وخزينة ب�شرية على املنوال الذي �أن�ش�أ عليه �أ�صحابه و �أ�س�س بهم الدولة و مولها ب�إنفاقهم
الفردي .وما يالحظ يف م�سار الدعوة و بناء الدولة �أنه كلما زاد الإنفاق الفردي وتفانيه
و�إخال�صه زادت املوارد املالية لديه من الفتوحات وما تال ذلك .وبر�ؤية �أخرى كلما زاد
اال�ستثمار زادت الأرباح.
رابعا :الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم قدوة يف الإنفاق الفردي
للر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم قدرات قيادية عالية و متميزة جعلت كل من يعرفه
�إال و يحبه حبا خا�صا .ومل يكن قائدا موجها ومر�شدا فح�سب بل كان ي�أتي يف املركز
الأول يف كل ما يرتبط مب�سار الدعوة وبناء الدولة .لذلك كون �أ�صحابه وقادهم وحتمل
من ال�صعاب �أكرث مما كانوا يتعر�ضون له .و يف تكوينه للموارد الب�شرية كان قدوة يف
الإنفاق الفردي و يف متويل ما يحتاجه املجتمع �أو الدولة.
وملا كان احل�صار االقت�صادي واالجتماعي يف �شعب �أبي طالب ،حو�صر الر�سول
و�أوذي مثلما �أوذي �أ�صحابه وجاع مثلهم ،ومثل كل من دخل معه ال�شعب .و لقد قال
�صلى اهلل عليه و �سلم و هو يحكي عما لقيه عند احل�صار ... ":و لقد �أتت علي ثالثون
(((
من بني يوم و ليلة و مايل و لبالل من طعام ي�أكله ذو كبد �إال �شيء يواريه �إبط بالل".
ولقد كانت رقية ابنة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مع الطليعة الأوىل للمهاجرين �إىل
احلب�شة (((.وتعاقب مع �أ�صحابه يف ركوب العري عند معركة بدر و حفر معهم اخلندق
 -1تركة النبي �صلى اهلل عليه و �سلم و ال�سبل التي وجهها فيها ،حماد بن �إ�سحاق بت �إ�سماعيل ،حتقيق� ،أكرم �ضياء العمري ،دون
مكان الطبع� ،1984/1404 ،ص .59
� -2سرية ابن ه�شام ،ج � ،1ص .214
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حول املدينة (((.وال ي�شري ب�شيء وال ي�أمر به �إال وكان �أول من ي�أتيه.
وقد �أ�صبحت الأرا�ضي الزراعية ليهود بني الن�ضري خال�صة يف ملكية الر�سول
�صلى اهلل عليه و �سلم .وكانت �أول �أر�ض افتتحها ب�سبب ما قام به بنو الن�ضري من نق�ض
العهد الذي عقدوه معه وهموا بقتله ،فحاربهم ومت االتفاق على جالئهم من املدينة،
ولهم ما حملت الإبل من متاع �إال ال�سالح ولر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أر�ضهم
ونخلهم و�سائر ال�سالح .وقد ا�ستغل الر�سول هذه الأر�ض على �أح�سن وجه فزيادة
على ما توفره النخل من غالت قام الر�سول بزراعة الأر�ض حتت النخل لال�ستفادة من
منتوجها .و�أدر ا�ستغالل الأر�ض هذا على الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم �أمواال مل
يخ�ص�صها لنف�سه بل �أنفق منها على املجتمع الفقري باملدينة ،ومول ووفر العتاد للجي�ش،
فكان ي�أخذ لنف�سه ما يكفيه و�أهله من قوت �سنة .وجعل كل ما بقي يف �سالح اجلي�ش
وتقويته لبناء الدولة و ملواجهة الأخطار التي كانت حتدق باملدينة .ثم �إنه �أراد �أن يحل
�أمرا كان ي�شغله منذ الهجرة برز يف ال�سرايا و الغزوات التي كان ي�أمر بها ،و هو �إيجاد
موارد مالية للفقراء املهاجرين .ف�أعطى بع�ض الأرا�ضي للمهاجرين حيث جعل لهم
ن�صيبا يف �أرا�ضي بني الن�ضري ،ف�أقطع �أبا بكر وعبد الرحمن بن عوف وغريهما كما فعل
ال�شيء نف�سه مع فقراء الأن�صار الذين �س�ألوه ذلك لفقرهم ف�أقطع �أبا دجانة �سماك بن
(((
خر�شة ال�ساعدي و�سهل بن حنيف.
وكان ن�صف �أرا�ضي فدك للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بعد �أن عقدوا �صلحا
معه .وكان ماال خال�صا له� ،إال �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم جعل هذه الأر�ض و ما تنتجه
ملتطلباته و �أ�سرته ولذوي احلاجة و حب�سا على �أبناء ال�سبيل م�ساهمة منه يف متويل ما
يحتاج �إليه املجتمع� (((.أما ما غنمه من خيرب فبعد �أن خم�سها ق�سمها �إىل ثالثة �أجزاء،
فق�سم جز�أين بني امل�سلمني و احتفظ لنف�سه بجزء ي�أخذ منه نفقته و �أهله ملدة �سنة .و ما
ف�ضل عن ذلك جعله للفقراء من املجتمع (((.وال جند يف تعامل الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم مع �أمواله اخلا�صة �أي ا�ستئثار بها لنف�سه ،فمنها ما مل ي�أخذ منها �شيء ووظفها يف
-1
-2
-3
-4

�صحيح م�سلم ،ج� ،5ص .189-187
�سرية بن ه�شام ،ج � ،2ص 684؛�صحيح م�سلم ،ج� 5ص151؛ تركة النبي� ،ص  79و �ص  80و �ص 83؛ الطبقات الكربى،ج،2
�ص 58؛ فتوح البلدان� ،ص  27و �ص 30؛
تركة النبي� ،ص  80و �ص  83و �ص 84؛ فتوح البلدان� ،ص  41و �ص 44؛ عيون الأثر ،ج� ،2ص .141-140
تركة النبي� ،ص 30؛ عيون الأثر ،ج.141 ،2
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امل�صالح العامة �أو مل�ساعدة ذوي احلاجة واخل�صا�صة من قبيل �صدقات الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم مما �أو�صى له به خمريق� (((،أو لتمويل اجلي�ش وت�سليحه .و جعل ن�صيبا
لهذين امل�صرفني يف �أمواله اخلا�صة .ومل يتوقف ما قام به يف هذا احلد بل تعداه �إىل
�أبعد من ذلك؛ عندما جعل �أمواله بعد وفاته �صدقة ي�ستفيد منها املجتمع ومالية الدولة.
فمنع �أهل بيته من �إرثه ،فال حق لأحد �أن يرث �شيئا من مواله (((.ويتما�شى هذا الأمر
مع حديث �آخر لأبي �سلمة عن �أبي هريرة عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال� ":أنا �أوىل
(((
بامل�ؤمنني من �أنف�سهم ،فمن ترك دينا �أو َ�ضياعا ف�إيل ومن ترك ماال فلورثته".
وكان عمله هذا قدوة و حمفزا لل�صحابة و موردا ب�شريا و ماليا للدعوة
وللمجتمع الإ�سالمي .و لذلك جند ال�صحابة يتناف�سون يف �أبواب الإنفاق تلك؛ لأنهم
كانوا يقدرون �إىل �أبعد احلدود ما كان يقوم به �صلى اهلل عليه و�سلم وما كان يتحلى به
من �أخالق عالية .و لعمر بن اخلطاب و�صف لتدبري �أموال الر�سول اخلا�صة وهو يقدم
ر�ؤية ال�صحابة للأمر� ":أما قول اهلل عز وجل :ما �أفاء اهلل على ر�سوله منهم فما �أوجفتم
عليه من خيل و ال ركاب و لكن اهلل ي�سلط ر�سله على من ي�شاء واهلل على كل �شيء
قدير .خ�ص اهلل ر�سوله بخا�صة يف ذلك مل يخ�ص بها �أحدا من النا�س .فو اهلل ما ا�ست�أثر
بهم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عليكم وال �أخذها دونكم ،فكان ر�سول اهلل �صلى
(((
اهلل عليه و�سلم �إمنا ي�أخذ منها نفقته �سنة و نفقة �أهله �سنة ،ويجعل ما بقي ا�سوة املال".
ومع تلك الأموال التي كانت للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عا�ش عي�شة زهد وتق�شف
مما ا�شتهر به طوال حياته مع حبه للإنفاق الفردي العام و اخلا�ص .فو�ضع بعمله �سنة
نبوية يف الإنفاق الفردي و على ذلك قامت دولة الر�سول باملدينة وت�أ�س�ست ،وعليه
�سارت الدعوة الإ�سالمية وترعرعت وا�شتد عودها .ولذلك لي�س من الغريب �أو من
-1
-2
-3

-4

الطبقات الكربى ،ج � ،1ص 502-501؛ عيون الأثر� ،ص .207
�صحيح البخاري ،رقم 2776؛ �صحيح م�سلم ،ج� ،5ص156-155؛ تركة النبي� ،ص  6و �ص 84-81؛ تاريخ املدينة لإبن �شبة
�أبو زيد عمر التميمي  ،حققه فهيم حممد �شلتوت ،من غري مكان الطبع و التاريخ ،ج� ،1ص  199-198و �ص .201
�صحيح البخاري؛ رقم 2298و  5371و  6731و 6745؛ تركة النبي� ،ص 85؛ فتوح البلدان� ،ص43؛ و كذلك كان حال
الأمول التي �أو�صى بها خمريق اليهودي للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم و هي عبارة عن �أرا�ضي زراعية ،فيقول حماد بن
�إ�سحاق عن هذه الأموال وا�صفا حلال الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم ":و كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم على هذه
احلال �صابرا على عبادة اهلل  ...والزهد يف الدنيا ،ثم فتح اهلل الفتوح يف �آخر عمره ،ف�صارت له �أموال خمريق اليهودي كان
�أو�صى بها مباله للنبي �صلى اهلل عليه و �سلم ملعرفته �أنه ر�سول اهلل ....وهي �صدقات ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم باملدينة".
تركة النبي�،ص 78؛ مغازي الواقدي� ،ص.263
�صحيح م�سلم ،ج� ،5ص153-152؛ تركة النبي� ،ص 80- 79؛ فتوح البلدان.43،
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املبالغة �أن نخل�ص �إىل �أن الأ�س�س املالية لبناء الدولة الإ�سالمية ا�ستندت على هذا النوع
من الإنفاق الذي ارتكز �أ�سا�سا يف ال�سنة النبوية على تكوين املوارد الب�شرية ب�إ�شراف
وتوجيه من الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم.
خال�صة حول الأهمية املالية للموارد الب�شرية و الإنفاق الفردي:
قاد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم الدعوة و بنى الدولة مبوارد مالية مرتبطة
باملوارد الب�شرية ،فركز -ب�شكل خا�ص -على العن�صر الب�شري لتكوينه وت�أهيله .فقد
كان امل�سلمون يتدبرون �أمورهم اليومية ومل تُفر�ض عليهم �أموال �ضرائب �أو م�ساهمات
مل�سار الدعوة و الدولة .بل كانت الدعوة توفر لهم الأموال تلو الأموال .وهذا الأمر
ميكن ر�صده منذ بداية الر�سالة �إىل غاية وفاة الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم  .وكان
تكوين املوارد الب�شرية الأ�سا�س املحوري يف تدبري املوارد املالية .فتم الرتكيز على هذا
اجلانب �أكرث من التفكري يف توفري املوارد املالية �أو التخطيط لها .وهذا ما يت�ضح يف
املرحلة املكية واملدنية على حد �سواء .ومل يكن الت�ضييق على امل�سلمني و ا�ضطهادهم
و�سلب �أموالهم والتحالف �ضدهم ليثني الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه عن
هدفهم و عقيدتهم .وما زادهم ذلك �إال ثباتا وتكوينا .ومت االعتماد بعد الهجرة على
�أموال الأن�صار ومواردهم يف ا�ستقبال املهاجرين ويف بناء الدولة .وهذا ما ن�ص عليه
د�ستور املدينة ،وان�ضاف �إىل موارد املدينة ما كانت تدره الغزوات من غنائم التي
ا�ستفاد منها امل�سلمون من مهاجرين و �أن�صار و غريهم .لقد كون الر�سول �صلى اهلل عليه
و �سلم رجاال �أخل�صوا للدعوة و وهبوا حياتهم لإجناحها و ا�ستمرارها فكانت موارد
ب�شرية دعوية و ع�سكرية ومالية للذوذ عنها و التم�سك بها .وهذه النتيجة تكون �أهم
وجهز اجلي�ش و�أُطعم املحتاجون
مورد مايل لقيام الدولة ولبيت مالها .ف�أُعتقت رقاب ُ
ووفرت الآبار دون �أن يُ�ؤخذ مال من خزينة الدولة .وفوق هذا وذاك قامت الدولة
وت�أ�س�ست بهذه املوارد وبلغ الر�سول ر�سالته و �أ�س�س املجتمع الإ�سالمي مبالية املجتمع
اخلا�صة .وتدفقت على الدولة زمن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وبعد وفاته �أموال
جمة من كل اجلهات �أكرث بكثري مما كان عليه احلال عند بداية الدولة .وبات الإنفاق
الفردي �أ�سا�سا حموريا يف اقت�صاديات املجتمعات الإ�سالمية ويف مواردها املالية.
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خا�صيات الإنفاق الفردي

للموارد الب�شرية و �إنفاقها الفردي خا�صيات جتعل منه خمزونا ملوارد مالية مهمة
تفوق �أي مورد مايل �آخر يف املجتمع؛ لأنه ي�ستند �أ�سا�سا على العن�صر الب�شري الذي
ميثل �أهم ثروة داخل املجتمعات والدول.و�إذا ما �أ�ضيف �إليه ما تتوفر عليه خزينة الدولة
ف�إن الأمر ي�شكل ثراء مميزا.
�أما خا�صيات هذا املورد فتتمثل يف:
1 -1احلرية الفردية وهي قاعدة �أ�سا�سية يف الإنفاق الفردي وداخل هذا النظام .فلي�س
فيه ما يلزم الفرد �أو يفر�ض عليه اال�ضطالع ب�أمر من الأمور .فهو يقوم بذلك عن
رغبة منه و مبادرة �شخ�صية باختياره الزمان و املكان واحلالة التي ميولها .ويكون
ذلك �إما لفرد من املجتمع �أو لفئة منه� ،أو �أمرا من �أمور الدولة من املرافق العامة
التي يقع متويلها على بيت مال امل�سلمني وخزينة الدولة .ومما ي�ستفاد من هذه
احلرية هو متابعة العمل ب�إتقانه و الإخال�ص يف �إجنازه.
 2 -2ال دخل للدولة يف الإنفاق الفردي ،فال تتحكم الدولة يف الإنفاق الفردي وال
ت�شرف عليه و التديره الرتباطه �أ�سا�سا باحلرية الفردية �أو ما ي�سميه االقت�صاديون
بالقطاع اخلا�ص .وهو بهذه اخلا�صية ي�ستطيع �أن ميول �أمورا يف الدولة واملجتمع
ال ت�ستطيع الدولة الو�صول �إليها �أو معرفتهامثل :تعبيد طريق وتوفري املاء وبناء
م�شفى وتوفري الدواء ....ولهذا فهو يتميز ب�سرعة التنفيذ بعيدا عما يتطلبه متويل
الدولة من هيكلة و�أوامر �صرف .وبذلك يكون �شا�سعا يف �أفقه ،ال ينح�صر يف
م�ساعدة الفقراء و�إطعام امل�ساكني وذوي احلاجة بل يتعداه �إىل م�ساعدة الدولة
يف مهامها والواجبات امللقاة على عاتقها لأنه يالم�س كل باب من �أبواب الإنفاق
وكل �أمر من �أمور احلياة.
 3 -3ال ينح�صر الإنفاق الفردي على ذوي الأموال فح�سب بل كل فرد على قدر
ا�ستطاعته .و جتعل هذه اخلا�صية الإنفاق الفردي موزعا على جميع �شرائح
املجتمع وفئاته من �أعلى الهرم �إىل �أدناه ،لدرجة �أن الذي ال يجد ما ينفق يعمل
على تقدمي جهده وعمله يف القيام ب�أمر من الأمور .و يظهر هذا الأمر القيمة
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الكربى للأموال التي ميكن �أن ي�ستفيد منها املجتمع و الدولة لي�س يف ميدان �إنفاق
الأموال النقدية �أو العينية بل �أي�ضا يف ميدان اخلدمات بكل �أ�صنافها.
4 -4يختلف الإنفاق الفردي عن الزكاة يف كون الزكاة فر�ضا و ركنا من �أركان
الإ�سالم و هي �شعرية يتقرب بها �إىل اهلل �سبحانه .كما �أنها تخرج مرة واحدة
يف ال�سنة �إذا ما بلغ املال ب�أ�صنافه الن�صاب ويخرج امل�سلمون يف زكاتهم قدرا
حمددا ،بينما تنعدم �شروط الزكاة يف الإنفاق الفردي ال�ستناده على احلرية
الفردية كما �أنه ال يرتبط ال بزمان وال مبكان وال بنوع من الأموال .وهذا ما يعطيه
الدور الفعال يف كل الأوقات ملعاجلة �أمور خمتلفة عامة وخا�صة.
 5 -5الأميان والقيم الأخالقية ،يرتكز الإنفاق الفردي على الإميان بقيمه الأخالقية
العالية لكونه املحرك الأ�سا�س ملا �سبق ذكره من خا�صيات .واجتماع الإميان والقيم
الأخالقية ي�شكل يف حد ذاته ربحا اقت�صاديا وموردا ماليا للمجتمعات الإ�سالمية.
وذلك ما ركز عليه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف ر�سالته ويف ن�شر الدعوة
وبناء الدولة .ومن ثم نخل�ص �إىل �أن تثبيت الإميان والقيم الأخالقية يف املجتمع
ي�شكالن موردا ماليا �ضخما لأنهما يكونان موارد ب�شرية نافعة و�صاحلة.
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ج�سو�س (اململكة املغربية)
الأ�ستاذ الدكتور عزالدين ّ

امل�صادر املعتمدة

 -1القر�آن الكرمي
 - 2اال�ستيعاب يف معرفة الأ�صحاب البن عبد الرب �أبي عمر يو�سف (.ت 463 .ه)،
حتقيق ،علي حممد البجاوي ،القاهرة ،نه�ضة م�صر ،دون تاريخ.
�	-3إكمال املعلم بفوائد م�سلم ،للقا�ضي عيا�ض (ت544.ه) حتقيق يحيى �إ�سماعيل،
املن�صورة،
دار الوفا.1998 ،
�	-4أن�ساب الأ�شراف ،البالذري �أبو العبا�س يحيى (278ه)،حتقيق حممد حميد اهلل،
القاهرة ،دار
املعارف.1959 ،
 -5تاريخ الر�سل و امللوك ،الطربي �أبو جعفر(ت 310.ه) ،حتقيق حممد �أبو الف�ضل
�إبراهيم،
القاهرة ،دار املعارف ،ط .ال�ساد�سة ،دون تاريخ.
 -6تاريخ املدينة لإبن �شبة� ،أبو زيد عمر التميمي (ت 262 .ه) ،حققه فهيم حممد
�شلتوت ،من غري مكان الطبع و التاريخ.
 -7تركة النبي �صلى اهلل عليه و �سلم و ال�سبل التي وجهها فيها ،حماد بن �إ�سحاق
بن ا�سماعيل،
(ت267 .ه) ،حتقيق� ،أكرم �ضياء العمري ،دون مكان الطبع.1984/1404 ،
 -8جوامع ال�سري البن حزم �أبو حممد علي بن �أحمد (ت456 .ه)  ،حتقيق �إح�سان
عبا�س و نا�صر الدين الأ�سد ،القاهرة ،دار املعارف ،دون تاريخ.
 -9الدرر يف اخت�صار املغازي و ال�سري ،ابن عبد الرب يو�سف النمري (ت 463.ه)،
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حتقيق �شوقي �ضيف،القاهرة ،دار املعارف.1403 ،
 -10دالئل النبوة ،للبيهقي �أبو بكر �أحمد بن احل�سني (ت 458 .ه) ،حتقيق عبد املعطي
قلعجي ،بريوت ،دار الكتب العلمية.1985-1405 ،
� -11سرية ابن �إ�سحاق يحي بن معني (،ت151.ه) حتقيق و تعليق حممد حميد اهلل،
فا�س ،معهد الدرا�سات و الأبحاث للتعريب.1976-1396 ،
�- 12سرية ابن ه�شام ،البن ه�شام عبد امللك بن �أيوب (ت ،)218.حتقيق �سهيل زكار،
بريوت ،دار الفكر.1992-1412 ،
� -13صحيح البخاري ،لأبي عبد اهلل حممد بن �إ�سماعيل (ت 256.ه) ،حتقيق خليل
مامون
�شيحا ،بريوت ،دار املعرفة.2004/1425 ،
�-14صحيح م�سلم ،م�سلم بن احلجاج بن م�سلما الق�شريي الني�سابوري(ت261.هــ)،
بريوت ،دار
الأوقاف اجلديدة ،دون تاريخ.
- 15الطبقات الكربى ،البن �سعد حممد( ،ت 230.ه) ،بريوت ،دار �صادر-1380 ،
1960
-16فتوح البلدان ،للبالذري �أبو العبا�س يحيى (278ه) ،حتقيق عبد اهلل �أني�س الطباع
و عمر �أني�س الطباع ،بريوت ،م�ؤ�س�سة املعارف.1987 /1407،
 -17كتاب الأموال ،البن �سالم �أبو عبيد القا�سم (ت224.ه)� ،صححه و علق عليه
حممد حامد الفقي ،القاهرة.1353 ،
-18املحرب ،لإبن حبيب �أبو جعفر حممد ( ت245.ه) ،بعناية �إيلزة ليخنت �شتيرت،
بريوت ،املكتبة التجارية،دون تاريخ.
 -19معجم البلدان ،ياقوت احلموي (626ه) ،حتقيق �إح�سان عبا�س ،بريوت ،مكتبة
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ج�سو�س (اململكة املغربية)
الأ�ستاذ الدكتور عزالدين ّ

لبنان ،الطبعة الثانية.1984 ،

 -20املغازي النبوية ،الزهري ابن �شهاب (ت ،)124.حتقيق �سهيل زكار ،دم�شق ،دار
الفكر.1981/1401 ،
 -21مغازي الواقدي ،للواقدي حممد بن عمر(ت 207 .ه)  ،بعناية مارد�سن
جون�س ،لندن ،ط .الثالثة .1984
 -22املغامن املطابة يف معامل طابة( ،ق�سم املوا�ضع) للفريوز�أبادي جمد الدين �أبي
الطاهر حممد ( ت ،)817.الريا�ض ،دار اليمامة.1969/ 1379،
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الدكتور م�صطفى رياح(اململكة املغربية)
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية /جامعة القا�ضي عيا�ض

تنمية املوارد املالية و�إدارتها يف ال�سنة النبوية

مقدمة:
�إن النظر الفاح�ص يف �سنة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يك�شف العناية الفائقة
ب�أمر املوارد املالية وتنميتها وح�سن �إدارتها يف جميع جماالت احلياة؛ الزراعية والتجارية
وال�صناعية ،بل �إن �أمر هذه التنمية املالية يف الهدي النبوي تعدى كونه حاجة حياتية
�إىل جعله جمال عبادة وقربى �إىل اهلل تعاىل مع مراعاة العدل والو�سط والن�أي عن
الوك�س وال�شطط.
وهو ما ميكن من �إعادة النظر يف النظم االقت�صادية وفق الهدي الرباين مما �سيكون
له عظيم الأثر يف معاجلة م�شاكل الع�صر؛ من فقر مدقع ،و�سوء توزيع للرثوة ،وظلم
اجتماعي م�ستفحل..
و�إن هذا البحث يهدف �إماطة اللثام والك�شف للأنام عن هذا الدر�س املاتع
والدفق النافع يف تنمية املوارد املالية يف ف�صول ثالثة؛ الأول يف �إدارة التنمية الزراعية
و�أثرها يف الوقت املعا�صر ،والثاين يف الإدارة النبوية للموارد التجارية تنمية وحفظا،
والثالث يف الإدارة النبوية للموارد ال�صناعية �إيجادا وجودة

الف�صل الأول� :إدارة التنمية الزراعية و�أثرها يف الوقت املعا�صر:
املبحث الأول :الرتغيب يف الغر�س والزرع:
املطلب الأول :ثواب الغار�س والزارع
تعد الزراعة �أهم املوارد املالية التي �أوالها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عناية
كربى �إن�شاء و�صيانة وتنمية ،ذلك �أنه �أح�سن �إدارة هذا املجال ،فرغب يف الغر�س
والزرع وحث عليه ووعد ال�ساعي �إليه بعظيم الثواب وجزيل الأجر ،ف�ضال عن �أنه
ينمي مال �صاحبه.
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الدكتور م�صطفى رياح(اململكة املغربية)

وبني �أن ثوابه مرده �إىل �أنه �سبب يف حفظ ُم َهج الأنام ((( ،ف َع ْن �أَنَ ِ�س ْب ِن َما ِل ٍك
َال َر ُ�س ُ
َال :ق َ
َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه ،ق َ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ " :ما ِم ْن ُم ْ�س ِل ٍم يَ ْغ ِر ُ�س غ َْر ً�سا،
ِيمةٌ� ،إ اَِّل كَانَ لَ ُه ِب ِه َ�ص َد َقةٌ"((( ،و َع ْن َجا ِبرٍ،
�أَ ْو يَ ْز َر ُع َز ْر ًعا ،فَيَ�أْكُلُ ِم ْن ُه َطيرْ ٌ �أَ ْو إِ� ْن َ�سا ٌن �أَ ْو بَه َ
َال َر ُ�س ُ
َال :ق َ
ق َ
رِ�س غ َْر ً�سا �إ اَِّل كَانَ َما �أُ ِكلَ ِم ْن ُه
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ " :ما ِم ْن ُم ْ�س ِل ٍم يَ ْغ ُ
ال�س ُب ُع ِم ْن ُه َف ُه َو لَ ُه َ�ص َد َقةٌَ ،و َما َ�أ َك َل ِت َّ
لَ ُه َ�ص َد َق ًةَ ،و َما ُ�سرِ قَ ِم ْن ُه لَ ُه َ�ص َد َقةٌَ ،و َما َ�أكَلَ َّ
الطيرْ ُ
َف ُه َو لَ ُه َ�ص َد َقةٌَ ،و اَل يَ ْر َز�ؤُ ُه �أَ َح ٌد �إ اَِّل كَانَ لَ ُه َ�ص َد َقةٌ"(((.
بل �إن تعجب فعجب �أن ترغيب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بلغ كل مبلغ ،فبلغ به
الت�شجيع �أن الغار�س والزارع مثاب ولو �أن زرعه وغر�سه لن يُنتفع به ،ف َع ْن �أَنَ ِ�س ْب ِن
ال�ساع ُة وَفيِ يَد �أَ َح ِدكُم ف َِ�سيل ٌة َف�إنْ
َما ِل ٍك عن النبي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم قال�" :إنْ قَا َمت َّ
(((
ر�س َها"
ا�س َت َ
طاع �أنْ اَل تَق َ
ُوم َحتى يَغرِ َ�س َها فَليَ ِغ ْ

املطلب الثاين :امل�ساقاة �سبيل من �سبل التنمية الزراعية:

ومن �سبل التنمية الزراعية التي �سلكها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إباحته
امل�ساقاة التي تنمي مال مالك الأر�ض ومال العامل كليهما ،فقد روى �أبو ُه َر ْي َر َة َر ِ�ض َي
اللهَّ ُ َع ْن ُه ،ق َ
َال :قَالَ ِت الأَ ْن َ�ص ُار ِلل َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم :اق ِْ�س ْم بَ ْي َن َنا َوبَينْ َ �إ ِْخ َوا ِن َنا ال َّن ِخيلَ ،
َالَ " :ال" َ ،فق َ
ق َ
َال" :ت َ ْكفُونَا امل َ ُئونَ َة َونُ�شْ رِكْ ُك ْم فيِ ال َّث َم َر ِة"  ،قَالُوا�َ :س ِم ْع َنا َو�أَ َط ْع َنا((( .قال
ابن بطال" :قال املهلب� :إمنا �أراد الأن�صار م�شاركة املهاجرين ب�أن يقا�سموهم �أموالهم،
فكره ر�سول اهلل �أن يخرج عنهم �شيئاَ من عقارهم ،وعلم �أن اهلل �سيفتح عليهم البالد
فيغنى جميعهم ،ف�أ�شركهم فى الثمرة على �أن يكفوهم املئونة والعمل فى النخيل،
وتبقى رقاب النخل للأن�صار"(((.
 -1قال اخلليل بن �أحمد الفراهيدي يف العني (" :)388 / 8الأنام :ما على ظهر الأر�ض من جميع ا َخللْق.
�	-2أخرجه البخاري يف كتاب املزارعة باب ف�ضل الزرع والغر�س �إذا �أكل منه ح.2320
الز ْر ِع ح.1552
اب ف َْ�ض ِل ا ْلغ َْر ِ�س َو َّ
�	-3أخرجه م�سلم يف كتاب الطالق بَ ُ
�	-4أخرجه البخاري يف الأدب املفرد بالتعليقات ( ، )242 / 1و�أحمد يف م�سنده ط الر�سالة ( ، )251 / 20والبزار يف
َات ،لَ َع َّل ُه �أَ َرا َد ِب ِقيَ ِام
ات ِثق ٌ
"ر َوا ُه ال َْب َّز ُارَ ،ورِ َجالُ ُه �أَث َْب ٌ
م�سنده .وقال الهيثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد (َ : )63 / 4
ا�س َع ْي ً�شا بَ ْع ُد" ،و�صحح
ِالد َّج ِال ،وَفيِ يَ ِد ِه ف َِ�سي َل ٌة َفلْيَ ْغر ِْز َهاَ ،ف�إِنَّ ِلل َّن ِ
ال�سا َع ِة� :أَ َم َارت َ َهاَ ،ف ِ�إنَّ ُه ق َْد َو َر َد�" " :إِذَا َ�س ِم َع �أَ َح ُدك ُْم ب َّ
َّ
حديث املنت الألباين يف �صحيح الأدب املفرد (. )181 / 1
اب ال�شُّ ُر ِ
وط فيِ امل ُ َعا َم َل ِة ح.2719
�	-5أخرجه البخاري يف كتاب ال�شروط بَ ُ
� -6شرح �صحيح البخارى البن بطال (. )460 / 6
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املبحث الثاين :ا�ست�صالح الأرا�ضي وتو�سعة امل�ساحات املزروعة
املطلب الأول :ا�ست�صالح الأرا�ضي ب�إحياء املوات:

ومن �أوجه الإدارة النبوية يف املجال الزراعي ت�شجيع النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم على الغر�س والزرع ،وذلك لي�س بتعهد ما هو قائم فح�سب ،و�إمنا با�ست�صالح
الأرا�ضي املوات و�إحيائها ،فمن �أحيى �أر�ضا مواتا ال مالك لها فهو �أحق بها ،ف َع ْن َعا ِئ�شَ َة
َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن َهاَ ،ع ِن ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ق َ
َالَ " :م ْن �أَ ْع َم َر �أَ ْر ً�ضا لَ ْي َ�س ْت ِ ألَ َح ٍد َف ُه َو
�أَ َح ُّق"((( ،و َع ْن َجا ِب ِر ْب ِن َع ْب ِد اللهَّ ِ َ ،ع ِن ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ق َ
َالَ " :م ْن �أَ ْحيَا �أَ ْر ً�ضا
َ (((
َم ِّي َت ًة َفه َِي ل ُه"

املطلب الثاين :ا�ست�صالح الأرا�ضي بالإقطاع:

كما �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عمد �إىل �إقطاع الأرا�ضي ،فقد �أقطع بع�ض
�صحابته �أرا�ضي مواتا على �أن يحيوها ويعمروها بتنمية زرعها وغر�سها؛ من ذلك �إقطاعه
الزبري بن العوام �أر�ضا باملدينة ،وفيها تقول �أَ ْ�س َماء ِب ْنت �أَبِي بَ ْك ٍر َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما وزوج
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ
الزبَيرْ ِ ا َّل ِتي �أَ ْق َط َع ُه َر ُ�س ُ
الزبري بن العوامُ " :ك ْن ُت �أَ ْن ُقلُ ال َّن َوى ِم ْن �أَ ْر ِ�ض ُّ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع َلى َر�أْ ِ�سيَ ،و ِه َي ِم ِّني َع َلى ُث ُلثَ ْي ف َْر َ�س ٍخ"((( ،و�أقطع �صلى اهلل عليه و�سلم
كُ�شْ د ْبن َما ِل ٍك الجْ ُ َه ِن ِّي �أر�ض ينبع ،(((..و�أَ ْق َط َع َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع ِل ًّيا َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه

�	-1أخرجه البخاري يف كتاب املزارعة باب من �أحيا �أر�ضا مواتا.2335
اب َما ذ ُِك َر فيِ �إ ِْحيَ ِاء �أَ ْر ِ�ض امل َ َو ِ
ات ح ،1379و�أحمد يف م�سنده  .262/22واللفظ
�	-2أخرجه الرتمذي يف كتاب الأحكام ،بَ ُ
يح .و�صححه الألباين يف ال�صحيحة.568
للرتمذي .وقال الرتمذيَ :ه َذا َح ِد ٌ
يث َح َ�س ٌن َ�ص ِح ٌ
اب َما كَانَ ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يُ ْع ِطي امل ُ َ�ؤ َّل َف َة ُق ُلوبُ ُه ْم َو َغيرْ َ ُه ْم ِم َن ا ُخل ُم ِ�س
ب
اخلم�س
�	-3أخرجه البخاري يف كتاب فر�ض
َ ُ
َون َْحوِ ِه ح .3151والف َْر َ�س ُخ ثالثة �أميال .انظر العني (. )332 / 4
وعن �أ�سماء �أي�ضا "�أَنَّ َر ُ�س َ
اب فيِ �إِ ْق َط ِاع
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَ ْق َط َع ُّ
الزبَيرْ َ نَخْ ل" �أخرجه �أبو داوود يف كتاب اخلراج بَ ٌ
ْ أَ
ني ح ،3069والطرباين يف املعجم الكبري (. )82 / 24
ال َر ِ�ض َ
قال عبد القادر الأرن�ؤوط�" :إ�سناده ح�سن" .جامع الأ�صول ( )581 / 10الهام�ش رقم .1
قال اخلطابي يف معامل ال�سنن (" : )45 / 3قلت :النخل مال ظاهر العني حا�ضر النفع كما املعادن الظاهرة في�شبه �أن يكون �إمنا
�أعطاه ذلك من اخلم�س الذي هو �سهمه".
 -4تاريخ املدينة البن �شبة (. )219 / 1
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الدكتور م�صطفى رياح(اململكة املغربية)

ب ِِذي ا ْل َع ِ�ش َري ِة ِم ْن يَ ْن ُب َع ((( ،و�أقطع وائل بن ُح ْجر الكندي �أر�ضا بح�ضرموت

(((

�أما من حاز �أر�ضا ليحييها ومل يعمل على �إحيائها لعجز �أو نحوه ف�إنها ت�سرتد منه
وتقطع لغريه ممن يقدر على ذلك((( ،ومنهم من يبادر �إىل ذلك من تلقاء نف�سه ،كما فهل
(((
�سليط الأن�صاري

املطلب الثالث :حتويل الأر�ض الزراعية ملن يقدر على عمارتها:
و�إمعانا يف تنمية الزراعة وا�ستغالل الأرا�ضي الزراعية وعدم تركها خالية �أر�شد
النبي �ص ّلى اهلل عليه و�سلم من كانت له �أر�ض فلم ي�ستطع ا�ستغاللها �أو ا�ستغنى عنها
�أن يعود بها على �أخيه امل�سلم ،ملا رواه َجابِر ْبن َع ْب ِد ا ِهلل� ،أن ال َّنب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
ق َ
�ض َف ْليَ ْز َر ْع َهاَ ،ف�إِنْ مَ ْ
ل يَ ْ�س َت ِط ْع �أَنْ يَ ْز َر َع َها�َ ،أ ْو َع َج َز َع ْن َهاَ ،ف ْليَ ْم َن ْح َها
َالَ " :م ْن كَانَ ْت لَ ُه �أَ ْر ٌ
(((
�أَ َخا ُه المْ ُ ْ�س ِل َمَ ،و اَل يُ�ؤَ ِاج ْر َها"

 -1تاريخ املدينة البن �شبة (. )221 / 1
وذو الع�شرية :من ناحية ينبع وبني ينبع واملدينة ت�سعة برد .انظر اجلبال والأمكنة واملياه (. )141
�	-2أخرجه �أبو داوود يف كتاب اخلراج باب �إقطاع الأر�ضني ح ،3058والرتمذي يف كتاب الأحكام باب ما جاء يف القطائع
وت".
ح 1381وقال هذا حديث �صحيح ولفظه "�أَنَّ ال َّنب َِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَ ْق َط َع ُه �أَ ْر ً�ضا ب َِح ْ�ض َر ُم َ
وقد كان النبي �ص ّلى اهلل عليه و�سلم يهدف من خالل بع�ض الإقطاع �إىل الت�أليف على الإ�سالم ،فقد ذكر �أبو عبيد يف الأموال
�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان يقطع �أ�شراف القبائل " ِم ْن َم َو ِ
ات �أَ ْر ِ�ضه ِْم ،بَ ْع َد �أَنْ �أَ ْ�س َل ُموا ،يَ َت�أَ َّل ُف ُه ْم ب َِذ ِل َك" .الأموال
للقا�سم بن �سالم (. )357
وكان ممن �أقطع لهذه الغاية من زعماء القبائل ،فرات بن حيان .انظر الأموال للقا�سم بن �سالم (. )354
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ
�	-3أخرج ابن زجنويه يف الأموال حَ )647/2( 1069ع ِن الحْ َارِ ِث ْب ِن ِبلاَ ِل ْب ِن الحْ َارِ ِث المْ ُ َزنيِ َِّ ،ع ْن �أَبِي ِه� ،أَنَّ َر ُ�س َ
َال ِلبِلاَ ٍل� :إِنَّ َر ُ�س َ
َالَ :ف َل َّما كَانَ ُع َم ُر ق َ
يق �أَ ْج َم َع  ,ق َ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم مَ ْ
ل يُق ِْط ْع َك ِل َت ْح ُج َر ُه َع ِن
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَ ْق َط َع ُه ا ْل َع ِق َ
ا�س � ,إِنمَّ َا �أَ ْق َط َع َك ِل َت ْع َملَ  ,فَخُ ذْ ِم ْن َها َما ق ََد ْر َت َع َلى ِع َم َار ِت ِهَ ،و َر َّد ال َْبا ِقي".
ال َّن ِ
َ
َ
ُ
ِ
للهَّ
ِ
ِ
ِ
َال لَ ُه ُ�س َل ْيطٌ،
لاً
ْ
ُ
ال ْن َ�صارِ يُق َ
ِين ،ق َ
َال� :أ ْق َط َع َر ُ�سول ا َ�ص َّلى اهلل َع َل ْيه َو َ�س َّل َم َر ُج م َن أ
 -4روى �أبوعبيد القا�سم بن �سالم َع ِن ْاب ِن �سري َ
َالَ :ف َكانَ يَخْ ُر ُج �إِلىَ �أَ ْر ِ�ض ِه ِتل َْك ،ف َُي ِق ُيم ِب َها ْ أَ
ال َّي َام ،ث َُّم يَ ْرجِ ُع ،ف َُيق َ
َوكَانَ يُذْ ك َُر ِم ْن ف َْ�ض ِل ِه �أَ ْر ً�ضا ،ق َ
َال لَ ُه :لَق َْد نَ َز َل ِم ْن بَ ْع َد َك ِم َن
َال :فَا ْن َط َل َق �إِلىَ َر ُ�س ِ
ا ْلق ُْر� ِآن ك ََذا َوك ََذاَ ،وق ََ�ضى َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم فيِ ك ََذا َوك ََذا ،ق َ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم،
َ
ول اللهَّ ِ � ،إِنَّ َه ِذ ِه ْ أَ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
َال :يَا َر ُ�س َ
َفق َ
ْ
َ
لاَ
اج َة ليِ فيِ �شَ ْي ٍء يَ�شْ َغ ُل ِني َع ْن َك،
ح
ف
ي،
ن
م
ا
ه
ل
ْب
ق
َا
ف
،
ك
ن
ع
ي
ن
ت
ل
غ
َد
ق
ا
ه
ي
ن
ت
ع
ط
ق
�
أ
ي
ت
ل
ا
�ض
ر
ْ
ال ْ ُ
ْ َ َ ْ �شَ َ ْ َ ْ
َ َ ِّ َ َ َ
ول اللهَّ ِ� ،أَق ِْط ْع ِني َها ،ق َ
الزبَيرْ ُ :يَا َر ُ�س َ
َف َق ِب َل َها ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِم ْن ُهَ ،فق َ
َالَ :ف�أَ ْق َط َع َها �إ َِّيا ُه" .الأموال(. )347
َال ُّ
�	-5أخرجه �أحمد يف م�سنده ط الر�سالة (. )170 / 22
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تنمية املوارد املالية و�إدارتها يف ال�سنة النبوية

املبحث الثالث :ت�شريعات ا�ستثنائية

املطلب الأول :م�ؤبر ال�شجر �أحق بالثمر:
وت�شجيعا للتنمية الزراعية ،ح�ض النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على ت�أبري الأ�شجار
املثمرة ولو كان مالكها يعزم بيعه ب�أ�صولها ب�أن جعله �أحق بالثمرة بعد البيع �إال �أن
ال ْب ِن َع ْب ِد اللهَّ ِ َ ،ع ْن �أَبِي ِه َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه،
ي�شرتط امل�شرتي ويقبل البائع ال�شرط ،ف َع ْن َ�س مِ ِ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يَق ُ
َال�َ :س ِم ْع ُت َر ُ�س َ
ق َ
اع نَ ْخلاً بَ ْع َد �أَنْ تُ�ؤَبَّ َر،
ُولَ " :م ِن ْاب َت َ
(((
اع"احلديث
َف َث َم َرتُ َها ِل ْل َبا ِئ ِع �إ اَِّل �أَنْ يَ�شْ رَت َِط امل ُ ْب َت ُ

املطلب الثاين :الزرع مبال قوم بغري �إذنهم:

ومما ي�ستفاد من ن�صو�ص ال�سنة –على قول من قال بذلك -جواز زرع الزارع
مبال قوم بغري �إذنهم� ،إذا كان يف ذلك �صالح لهم وتنمية ملالهم ،ودليله من ال�سنة
حديث من تو�سل �إىل اهلل �أن يفرج عنه وعن �صحبه ممن حب�سوا يف غار وكان مما تو�سل
�إىل اهلل به �أن َّثمر مال �أجريه بغري �إذنه(((.

الر ُج ِل يَ ُكونُ لَ ُه مَمَ ٌّر �أَ ْو ِ�ش ْر ٌب فيِ َحا ِئ ٍط �أَ ْو فيِ نَخْ لٍ ح.2379
�	-1أخرجه البخاري يف كتاب امل�ساقاة بَ ُ
اب َّ
َ
اب ا ْل َغارِ
اب ِق َّ�ص ِة �أ ْ�ص َح ِ
�	-2أخرجه البخاري يف كتاب �أحاديث الأنبياء باب حديث الغار ح ،3465وم�سلم يف كتاب الرقاق بَ ُ
الَ ْع َم ِال ح.2743
ال َّثلاَ ثَ ِة َوال َّت َو ُّ�س ِل ب َِ�صا ِل ِح ْ أ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،ق َ
ولفظ البخاريَ :ع ِن ْاب ِن ُع َم َر َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما� ،أَنَّ َر ُ�س َ
َال " :بَ ْي َن َما ثَ َالثَ ُة نَفَرٍ مِمَّ ْن كَانَ ق َْب َل ُك ْم
يمَ ْ�شُ ونَ � ،إِذْ �أَ َ�صابَ ُه ْم َم َط ٌرَ ،ف�أَ َو ْوا �إِلىَ غَارٍ فَا ْن َط َب َق َع َل ْيه ِْمَ ،فق َ
ال�ص ْدقُ  ،فَليَ ْد ُع
َال بَ ْع ُ�ض ُه ْم ِل َب ْع ٍ�ض :إِ�نَّ ُه َواللهَّ ِ يَا َه�ؤُ َال ِءَ ،ال يُ ْنجِ ي ُك ْم إِ� اَّل ِّ
كُلُّ َر ُجلٍ ِم ْن ُك ْم بمِ َا يَ ْع َل ُم �أَ َّن ُه ق َْد َ�ص َدقَ ِفي ِهَ ،فق َ
َال َو ِاح ٌد ِم ْن ُه ْم :ال َّل ُه َّم �إِنْ ُك ْن َت تَ ْع َل ُم �أَ َّن ُه كَانَ ليِ �أَجِ ٌري َع ِملَ ليِ َع َلى ف ََر ٍق ِم ْن �أَ ُرزٍّ،
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
طْ
ف ََذ َه َب َوت َ َر َك ُهَ ،و�أَنيِّ َع َم ْد ُت �إِلىَ َذ ِل َك الف ََر ِق َف َز َر ْع ُت ُه ،ف ََ�ص َار م ْن �أ ْمرِه �أنيِّ ا�شْ رَ َت ْي ُت م ْن ُه بَق ًَراَ ،و�أنَّ ُه �أتَانيِ يَ ل ُب �أ ْج َر ُهَ ،ف ُقل ُْت
البقَرِ ف َُ�س ْق َهاَ ،فق َ
الب َقرَِ ،ف�إِنَّ َها ِم ْن َذ ِل َك الف ََر ِق
َال ليِ � :إِنمَّ َا ليِ ِع ْن َد َك ف ََرقٌ ِم ْن �أَ ُرزٍَّ ،ف ُقل ُْت لَ ُهْ :اع ِم ْد �إِلىَ ِتل َْك َ
لَ ُهْ :اع ِم ْد �إِلىَ ِتل َْك َ
َ
ِ
ِ
ِ
ال�صخْ َر ُةَ ،فق َ
َال ال َآخ ُر :ال َّل ُه َّم �إِنْ ُك ْن َت تَ ْع َل ُم
اح ْت َع ْن ُه ُم َّ
ف ََ�سا َق َهاَ ،ف�إِنْ ُك ْن َت ت َ ْع َل ُم �أنيِّ َف َعل ُْت َذل َك م ْن َخ�شْ يَت َك َفف َِّر ْج َع َّنا ،فَا ْن َ�س َ
ِري ِانَ ،ف ُك ْن ُت �آ ِتيه َِما كُلَّ لَ ْي َل ٍة ِب َلبنَ ِ َغ َن ٍم ليِ َ ،ف�أَ ْب َط�أْ ُت َع َل ْيه َِما لَ ْي َل ًةَ ،فجِ ْئ ُت َوق َْد َرق ََدا َو�أَ ْه ِلي َو ِعيَاليِ
�أَنَّ ُه كَانَ ليِ �أَبَ َو ِان �شَ ْيخَ ِان َكب َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
اي َف َكر ِْه ُت �أنْ �أو ِق َظ ُه َماَ ،و َكر ِْه ُت �أنْ �أ َد َع ُه َما ،فَيَ ْ�س َت ِك َّنا ِل�شَ ْربَ ِته َِماَ ،ف َل ْم
وعَ ،ف ُك ْن ُت َال �أ ْ�س ِقيه ِْم َح َّتى يَ�شْ َر َب �أبَ َو َ
يَ َت َ�ضاغ َْونَ ِم َن ا ُجل ِ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
�شْ
ُ
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�أَ َزلْ �أَ ْن َت ِظ ُر َح َّتى َط َل َ ْ ُ
ْ َ
ال�س َم ِاءَ ،فق َ
ا�س �إِليَ َّ َ ،و�أَنيِّ َرا َو ْدتُ َها َع ْن نَف ِْ�س َها َف�أَبَ ْت� ،إ اَِّل �أَنْ
َال ال َآخ ُر :ال َّل ُه َّم �إِنْ ُك ْن َت ت َ ْع َل ُم �أَنَّ ُه كَانَ ليِ ْاب َن ُة َع ٍّمِ ،م ْن �أَ َح ِّب ال َّن ِ
�إِلىَ َّ
�آ ِتيَ َها بمِ ِائَ ِة ِدي َنارٍ َ ،ف َط َل ْب ُت َها َح َّتى ق ََد ْر ُتَ ،ف�أَت َ ْي ُت َها ِب َها ف ََدف َْع ُت َها �إِلَ ْي َهاَ ،ف َ�أ ْم َك َن ْت ِني ِم ْن نَف ِْ�س َهاَ ،ف َل َّما َق َع ْد ُت بَينْ َ رِ ْج َل ْي َهاَ ،فقَالَ ْت :اتَّقِ اللهَّ َ
ُ�ض ا َخلاتمَ َ �إ اَِّل ب َِح ِّق ِهَ ،فق ُْم ُت َوت َ َركْ ُت ا ِملائَ َة ِدي َنارٍ َ ،ف�إِنْ ُك ْن َت تَ ْع َل ُم �أَنيِّ َف َعل ُْت َذ ِل َك ِم ْن َخ�شْ يَ ِت َك َفف َِّر ْج َع َّناَ ،فف ََّر َج اللهَّ ُ َع ْن ُه ْم
َو َال تَف َّ
فَخَ َر ُجوا".
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املطلب الثالث :الرتخي�ص يف اتخاذ الكالب لأهل الزرع وال�ضرع واتخاذ
البقر للحرث:

ولتحقيق حفظ املال ومنائه �أجازت ال�سنة لأهل الزرع وال�ضرع ما حظرته على
غريهم ،من ذلك:
َال َر ُ�س ُ
َال :ق َ
أ-أجواز اقتناء الكالب ،ملا رواه �أَبو ُه َر ْي َر َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه ،ق َ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى
ُ�ص كُلَّ يَ ْو ٍم ِم ْن َع َم ِل ِه ِق َري ٌ
اط� ،إ اَِّل َك ْل َب
اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ " :م ْن �أَ ْم َ�س َك َك ْل ًباَ ،ف�إِ َّن ُه يَ ْنق ُ
ِ ٍ (((
َح ْر ٍث �أَ ْو َما�شيَة
ب-بجواز ا�ستعمال البقر للحرث دون الركوب ملا رواه �أبو ُه َر ْي َر َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه
�أي�ضاَ ،ع ِن ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ق َ
َال" :بَ ْي َن َما َر ُج ٌل َر ِاك ٌب َع َلى بَق ََر ٍة ال َت َف َت ْت
ِ�إلَ ْي ِهَ ،فقَالَ ْت :مَ ْ
ل �أُ ْخ َل ْق ِل َه َذاُ ،خ ِل ْق ُت ِل ْل ِح َراثَ ِة"..احلديث(((.

املطلب الرابع :معاملة امل�سلم لغري امل�سلم:

وال مانع من تنمية املال ولو كان املتعاقَد معه غري م�سلم ،فقد عامل ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم يهود خيرب ب�شطر ما تُن ِتج من ثمر وزرع ،ف َع ِن ْاب ِن ُع َم َر�" ،أَنَّ َر ُ�س َ
ول ا ِهلل
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َعا َملَ �أَ ْهلَ َخ ْي رَ َب بِ�شَ ْطرِ َما يَ ْخ ُر ُج ِم ْن َها ِم ْن ث ََمرٍ �أَ ْو َز ْر ٍع"((( .وعامل
�صلى اهلل عليه و�سلم �أهل فدك مبثل ما عامل به �أهل خيرب ،قال �أبو يو�سف يف اخلراج:
"لمَ َّا َف َت َح َر ُ�س ُ
اب الأَ ْم َو ِال َونَ ْح ُن
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َخ ْي رَ ًبا قَالُوا :يَا محُ َ َّم ُد �إِنَّا �أَ ْربَ ُ
�أَ ْع َل ُم ِب َها ِم ْن ُك ْم َف َعا ِم ُلونَا ِب َها؛ َف َعا َم َل ُه ْم َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع َلى ال ِّن ْ�ص ِف َع َلى
�أَ َّنا ِ�إذَا ِ�ش ْئ َنا �أَنْ نُ ْخرِ َج ُك ْم �أَ ْخ َر ْج َناك ُْم؛ َف َل َّما َف َعلَ َذ ِل َك �أَ ْهلُ َخ ْي رَ َب َ�س ِم َع ب َِذ ِل َك َ�أ ْهلُ ف ََد ٍك
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم محُ َ ِّي َ�ص َة ْب ِن َم ْ�س ُع ٍ
ف ََب َع َث �إِلَ ْيه ِْم َر ُ�س ُ
ود َف َن َزلُوا َع َلى َما نَ َز َل
َع َل ْي ِه �أَ ْهلُ َخ ْي رَ َب َع َلى �أَنْ يَ ُ�صونَ ُه ْم َويَ ْح ِق َن ِد َما َء ُه ْمَ ،ف�أَق ََّر ُه ْم َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم َع َلى ِم ْث ِل ُم َعا َم َل ِة �أَ ْه ِل َخ ْي رَ َب؛ َف َكانَ ْت ف ََد ُك ِل َر ُ�س ِ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم1؛
�	-1أخرجه البخاري يف كتاب املزارعة باب اقتناء الكلب للحرث ح.2322
الب َق ِر ِلل ِْح َراثَ ِة ح.2324
�	-2أخرجه البخاري يف كتاب املزارعة بَ ُ
اب ْا�س ِت ْع َم ِال َ
اب �إِذَا مَ ْ
اب المْ ُ َ�ساق َِاة،
ال�س ِن َ
ني فيِ امل ُ َز َار َع ِة ح ،2329وم�سلم يف كتاب الطالق بَ ُ
�	-3أخرجه البخاري يف كتاب املزارعة بَ ُ
ل يَ�شْ رَت ِِط ِّ
الز ْر ِع ح 1551واللفظ مل�سلم.
َوالمْ ُ َعا َم َل ِة ب ُِج ْز ٍء ِم َن ال َّث َم ِر َو َّ
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َو َذ ِل َك �أَنَّه مَ ْ
ل يُ ِ
َاب"
وج ْف َع َل ْي َها المْ ُ ْ�س ِل ُمونَ ب َِخ ْي ٍل َوال رِ ك ٍ

(((

املبحث الرابع :م�شاكل وحلول:

املطلب الأول :حل امل�شكالت الزراعية:

الري
ولقد عمد النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إىل حل امل�شكالت املتعلقة ب�أمور ّ
و�سقي املزروعات ،وتوزيع املياه على املزارعني؛ فق�ضى لأهل النخل ح�صتهم من املاء
�أن يبلغ املاء �إىل العقبني ،وق�ضى لأهل الزرع �أن يبلغ املاء �إىل ال�شراكني ،ثم ير�سلون
املاء �إىل من هو �أ�سفل منهم .روى ابن �شبة يف تاريخ املدينة َع ْن �أَبِي َما ِل ِك ْب ِن ث َْع َل َب َة ْب ِن
َال" :ق ََ�ضى َر ُ�س ُ
�أَبِي َما ِل ٍكَ ،ع ْن �أَبِي ِه ق َ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم فيِ َم ْه ُز ٍ
ور َو َو ِادي
الَ ْع َلى َع َلى ْ أَ
الَ ْ�سفَلَ َع َلى
ِ�س ْ أ
ِ�س ْ أ
ال ْ�سف َِلَ ،ويَ ْحب ُ
بَ ِني ق َُر ْي َظةَ� ،أَنَّ المْ َا َء �إِلىَ ا ْل َع ِق َبينْ ِ ،اَل يَ ْحب ُ
ْ أَ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ
َال" :ق ََ�ضى َر ُ�س ُ
ال ْع َلى ((( ،وروى ب�سنده �أي�ضا عن َج ْعفَرٍ َ ،ع ْن �أَبِي ِه ق َ
الز ْر ِع �إِلىَ ِّ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم فيِ َ�س ْي ِل َم ْه ُز ٍ
ال�ش َرا َكينْ ِ،
ور �أَنَّ ِ ألَ ْه ِل ال َّن ْخ ِل �إِلىَ ا ْل َع ِق َبينْ َِ ،و ِ ألَ ْه ِل َّ
(((
ث َُّم يُ ْر ِ�س ُلونَ المْ َا َء �إِلىَ َم ْن ُه َو �أَ ْ�سفَلُ ِم ْن ُه ْم"
ولعل حادثة الأن�صاري مع الزبري بن العوام �أبلغ دليل يف �أن �أ�صحاب العلو �أوىل
الزبَيرْ ِ� ،أَنَّ
باملاء �إىل �أن يبلغوا متام ال�شرب ثم ير�سلون �إىل من دونهم ،ف َع ْن ُع ْر َو َة ْب ِن ُّ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ
الزبَيرْ َ ِع ْن َد َر ُ�س ِ
الزبَيرْ َِ ،ح َّدثَ ُه �أَنَّ َر ُجلاً ِم َن ْ أ
ا�ص َم ُّ
َع ْب َد ا ِهلل ْب َن ُّ
الَ ْن َ�صارِ َخ َ
اج الحْ َ َّر ِة ا َّل ِتي يَ ْ�سقُونَ ِب َها ال َّن ْخلَ َ ،فق َ
الَ ْن َ�صارِ ُّي�َ :س ِّر ِح المْ َا َء يمَ ُ ُّر،
َال ْ أ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،فيِ ِ�ش َر ِ
َف�أَبَى َع َل ْيه ِْم ،ف َْاخ َت َ�ص ُموا ِع ْن َد َر ُ�س ِ
َال َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،فق َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى
الَ ْن َ�صارِ ُّي،
"ا�سقِ يَا ُزبَيرْ ُ ث َُّم �أَ ْر ِ�س ِل المْ َا َء �إِلىَ َجارِ َكَ ،ف َغ ِ�ض َب ْ أ
اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِل ُّلزبَيرْ ِْ :
ول ا ِهلل �أَنْ كَانَ ْاب َن َع َّم ِت َك َف َت َل َّونَ َو ْج ُه نَب ِِّي ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،ث َُّم ق َ
َال :يَا َر ُ�س َ
َفق َ
َال:
"يَا ُزبَيرْ ُ ْا�سقِ  ،ث َُّم ْاحب ِِ�س المْ َا َء َح َّتى يَ ْر ِج َع �إِلىَ الجْ َ ْدرِ " َفق َ
الزبَيرْ َُ :وا ِهلل �إِنيِّ َلأَ ْح ِ�س ُب
َال ُّ
َه ِذ ِه ْالآيَ َة نَ َزلَ ْت فيِ َذ ِل َك } َفلاَ َو َربِّ َك اَل يُ�ؤْ ِم ُنونَ َح َّتى يُ َح ِّك ُم َ
وك ِف َيما �شَ َج َر بَ ْي َن ُه ْم ث َُّم اَل
(((
يَ ِج ُدوا فيِ �أَ ْنف ُِ�سه ِْم َح َر ًجا{ [الن�ساء"]65 :
 -1اخلراج لأبي يو�سف (. )62 / 1
 -2تاريخ املدينة (. )171 / 1
 -3تاريخ املدينة ( ، )171 / 1وذكر نحو هذا قدامة بن جعفر يف اخلراج و�صناعة الكتابة (. )246 / 1
وب ات َِّب ِاع ِه َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
اب ُو ُج ِ
اب �سكر الأنهار ح ،2359وم�سلم يف كتاب الف�ضائل بَ ُ
�	-4أخرجه البخاري يف كتاب امل�سافاة بَ ُ
َو َ�س َّل َم ح 2357واللفظ مل�سلم.
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املطلب الثاين� :إر�سال ف�ضل املاء:

وتي�سريا لتنمية الزرع والغر�س �أوجب النبي �ص ّلى اهلل عليه و�سلم على من ف�ضل
عليه املاء �أن ير�سله �إىل من يحتاجه ل�سقي زرعه �أو �شجره �أو �أنعامه ،وتوعد من منع
ب�أ�شد العقوبة من اهلل تعاىل ،ف َع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُهَ ،ع ِن ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم ق َ
َال" :ثَ َالثَ ٌة َال يُ َك ِّل ُم ُه ُم اللهَّ ُ يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِةَ ،و َال يَ ْن ُظ ُر �إِلَ ْيه ِْمَ :ر ُج ٌل َح َل َف َع َلى ِ�س ْل َع ٍة
لَق َْد �أَ ْع َطى ِب َها �أَكْ رَ َث مِمَّا �أَ ْع َطى َو ُه َو ك َِاذ ٌبَ ،و َر ُج ٌل َح َل َف َع َلى يمَ ِ ٍ
ني ك َِاذبَ ٍة بَ ْع َد ال َع ْ�صرِ،
ِليَ ْق َت ِط َع ِب َها َم َال َر ُج ٍل ُم ْ�س ِل ٍمَ ،و َر ُج ٌل َم َن َع ف َْ�ضلَ َم ٍاء فَيَق ُ
ُول اللهَّ ُ :اليَ ْو َم �أَ ْم َن ُع َك ف َْ�ض ِلي ك ََما
َ (((
َم َن ْع َت ف َْ�ضلَ َما مَ ْ
ل تَ ْع َملْ يَ َداك

املطلب الثالث :الهدي النبوي يف التدبري الزراعي حل م�شاكل الع�صر:

وال �شك �أن هذا الهدي النبوي يف التدبري الزراعي كفيل بحل م�شاكل الب�شرية
املعا�صرة �إذ يحقق الوفرة الزراعية ويرفع املح�صول الزراعي ويقل�ص دائرة الفقر
وي�سهم يف �إيجاد فر�ص �شغل ملن ال �شغل له ..ويحقق تنمية املوارد الزراعية الكفيلة
ب�إدارة عجلة االزدهار االقت�صادي.

الف�صل الثاين :الإدارة النبوية للموارد التجارية تنمية وحفظا
املبحث الأول� :سبل تنمية املال يف ال�سنة النبوية
املطلب الأول :الرتغيب يف التجارة تنمية للمال

لقد �شرع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم التجارة ،وح�ض عليها تنمية للمال.
ومن ذلك �إقراره لل�صحابة مبزاولة التجارة؛ فهذا عبد الرحمن بن عوف منذ و�صوله
�إىل املدينة املنورة مهاجرا من مكة ا�شتغل بالتجارة ،ولعل حادثة م�ؤاخاة الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم بينه وبني �سعد بن الربيع �أبلغ دليل ،فقد عر�ض �سعد على عبد الرحمن
بن عوف ن�صف ماله و�أهله وتعفف ابن عوف و�س�أله �أن يدله على ال�سوق ،ففعل .ومل
مت�ض �إال �أيام قالئل حتى اكت�سب عبد الرحمن بن عوف من التجارة ما مكنه �أن يتزوج
ويومل ،ف َع ْن �أَنَ ٍ�س َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه ،ق َ
الر ْح َم ِن ْب ُن َع ْو ٍف امل َ ِدي َن َة َف� َآخى ال َّنب ُِّي
َال :ق َِد َم َع ْب ُد َّ
�	-1أخرجه البخاري يف كتاب امل�ساقاة باب َم ْن َر�أَى �أَنَّ َ�ص ِاح َب ا َحل ْو ِ�ض َوال ِق ْربَ ِة َ�أ َح ُّق بمِ َا ِئ ِه ح.2369
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الرب ِِيع الأَ ْن َ�صارِ ِّيَ ،وكَانَ َ�س ْع ٌد ذَا ِغ ًنىَ ،فق َ
َال
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،بَ ْي َن ُه َوبَينْ َ َ�س ْع ِد ْب ِن َّ
الر ْح َم ِن� :أُق َِا�س ُم َك َماليِ ِن ْ�ص َفينْ ِ َو�أُ َز ِّو ُج َك ،ق َ
َال :بَ َار َك اللهَّ ُ لَ َك فيِ �أَ ْه ِل َك َو َما ِل َك،
ِل َع ْب ِد َّ
ال�س ِ
وق ،ف ََما َر َج َع َح َّتى ْا�س َتف َْ�ضلَ �أَ ِق ًطا َو َ�س ْم ًناَ ،ف َ�أتَى ِب ِه َ�أ ْهلَ َم ْن ِز ِل ِه ،ف ََم َك ْث َنا
ُد ُّلونيِ َع َلى ُّ
يَ ِ�س ًريا �أَ ْو َما �شَ ا َء اللهَّ ُ ،ف ََجا َء َو َع َل ْي ِه َو َ�ض ٌر ِم ْن ُ�صف َْر ٍةَ ،فق َ
َال لَ ُه ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم:
َالَ " :ما ُ�س ْق َت �إِلَ ْي َها؟" ق َ
ول اللهَّ ِ ت َ َز َّو ْج ُت ْام َر�أَ ًة ِم َن الأَ ْن َ�صارِ  ،ق َ
َال :يَا َر ُ�س َ
" َم ْهيَ ْم"  ،ق َ
َال:
ٍ (((
نَ َوا ًة ِم ْن َذ َه ٍب� - ،أَ ْو َو ْزنَ نَ َو ٍاة ِم ْن َذ َه ٍب  -ق َ
َال�" :أَ ْو مِ ْ
ل َولَ ْو بِ�شَ اة"
ين كَانَ
وجاء يف حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قوله�" :إِنَّ �إ ِْخ َوانَ َنا ِم َن امل ُ َه ِاجرِ َ
(((
ال�صف ُْق بِالأَ ْ�س َو ِ
اق"..احلديث
يَ�شْ َغ ُل ُه ُم َّ
كما �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أقر غري عبد الرحمن بن عوف من ال�صحابة
على تنمية �أموالهم بالتجارة فيها ،ومنهم عمر بن اخلطاب الذي كان ي�شغله ال�صفق
بالأ�سواق حتى �إنه فوت عليه تلقي بع�ض �أحاديث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
من غري �إنكار من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ومن جملة ذلك ما رواه البخاري
و�سى َع َلى ُع َم َر َف َك�أَنَّ ُه َو َج َد ُه َم�شْ ُغ اً
وم�سلم َع ْن ُع َب ْي ِد ْب ِن ُع َميرْ ٍ ،ق َ
ول
َالْ :ا�س َت ْ�أ َذنَ َ�أبُو ُم َ
ل �أَ ْ�س َم ْع َ�ص ْو َت َع ْب ِد اللهَّ ِ ْب ِن ق َْي ٍ�س ،ا ْئ َذنُوا لَ ُه ،ف َُد ِع َي لَ ُهَ ،فق َ
ف ََر َج َعَ ،فق َ
َال ُع َم ُر� :أَ مَ ْ
َالَ :ما
َال�" :إِ َّنا ُك َّنا نُ ْ�ؤ َم ُر ِب َه َذا"  ،ق َ
َح َم َل َك َع َلى َما َ�ص َن ْع َت؟ َفق َ
َالَ :ف ْ�أ ِت ِني َع َلى َه َذا ب َِب ِّي َن ٍة �أَ ْو َ أَل ْف َع َل َّن
َام َ�أبُو َ�س ِع ٍيد
م ِل ٍ�س ِم َن الأَ ْن َ�صارِ َ ،فقَالُواَ :ال يَ�شْ َه ُد �إ اَِّل �أَ َ�ص ِاغ ُرنَاَ ،فق َ
ب َِك ،فَا ْن َط َل َق �إِلىَ جَ ْ
َال ُع َم ُر َخ ِف َي َع َل َّي َه َذا ِم ْن �أَ ْمرِ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ
َال" :ق َْد ُك َّنا نُ�ؤْ َم ُر ِب َه َذا" َ ،فق َ
ا ُخل ْدرِ ُّي َفق َ
ال�صف ُْق بِالأَ ْ�س َو ِ
اق(((.
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم� ،أَ ْل َهانيِ َّ
ال�سوقَ
وكان �أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه َ
"ر ُجال تَ ِاج ًرا َف َكانَ يَ ْغ ُدو كُلَّ يَ ْو ٍم ُّ
ال�ص َال ُة فَا ْن َت ِ�ش ُروا فيِ الأَ ْر ِ�ض َو ْاب َتغُوا ِم ْن
اب َما َجا َء فيِ ق َْو ِل اللهَّ ِ تَ َعالىَ َ { :ف�إِذَا ق ُِ�ضيَ ِت َّ
�	-1أخرجه البخاري يف كتاب البيوع بَ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ال�ص َد ِ
اقَ ،و َج َوازِ ك َْونه تَ ْعل َيم ق ُْر�آنَ ،و َخاتمَ َ
اب َّ
ف َْ�ض ِل اللهَّ ِ َواذْ ك ُُروا اللهَّ َ َك ِث ًريا لَ َع َّل ُك ْم تُ ْف ِل ُحونَ ح ،2049وم�سلم يف كتاب احلج ،بَ ُ
اب ك َْو ِن ِه َخ ْم َ�س ِمائَ ِة ِد ْر َه ٍم لمِ َ ْن اَل يُ ْج ِح ُف ِب ِه ح.1427
َح ِد ٍيدَ ،و َغيرْ َ َذ ِل َك ِم ْن َق ِليلٍ َو َك ِثريٍَ ،و ْا�س ِت ْح َب ِ
�	-2أخرجه البخاري يف كتاب العلم باب حفظ العلم ح.118
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�	-3أخرجه البخاري يف كتاب االعت�صام ،باب ا ُحل َّج ِة َع َلى َم ْ
ِنَّ ْ َ َّ ِّ َ
يب بَ ْع ُ�ض ُه ْم ِم ْن َم�شَ ِاه ِد ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َو�أُ ُمورِ الإ ِْ�سال َِم ح ،7353وم�سلم يف كتاب الآداب باب اال�ستئذان
يَ ِغ ُ
ح.2153
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ِيع َويَ ْب َتاع"(((� ،إىل �أن فُر�ض له عطا ًء بعد �أن توىل اخلالفة.(((.
فَيَب َ

املطلب الثاين :الإ�شادة بتنمية مال الغري ولو بغري توكيل:

وكان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ي�شيد باحلذاق الذين ت�صرفوا يف املال
بالنماء فيما مل يُ َو َّك ُلوا فيه ،ومن ه�ؤالء عروة البارقي الذي دعا ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم له بالربكة يف بيعه ،فلقد �أخرج البخاري عن ُع ْر َو َة� :أَنَّ ال َّنب َِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
اع إِ� ْح َدا ُه َما ب ِِدي َن ٍار،
َو َ�س َّل َم "�أَ ْع َطا ُه ِدي َنا ًرا يَ�شْ رَتِي لَ ُه ِب ِه �شَ اةً ،ف َْا�ش رَ َتى لَ ُه ِب ِه �شَ اتَينْ ِ ،ف ََب َ
ِ ِ (((
اب لَ َرب َِح فيه"
َو َجا َء ُه ب ِِدي َن ٍار َو�شَ ٍاة ،ف ََد َعا لَ ُه بِا ْل رَ َب َك ِة فيِ بَ ْي ِع ِهَ ،وكَانَ لَوِ ْا�ش رَ َتى رُّ َ
الت َ

املطلب الثالث :الرتغيب يف تنمية املال ولو م�شاركة:

ورغب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف تنمية املال ولو بالت�شارك ،ملا يف
ذلك من الربكة ،ف�ضال عن معية اهلل لل�شريكني �إال �أن يخون �أحدهما �صاحبه ،فعن �أَبِي
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم " :يَق ُ
َال َر ُ�س ُ
َال :ق َ
ُه َر ْي َر َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه ،ق َ
ُول اللهَّ ُ�" :أَنَا ثَا ِل ُث
ال�شَّ رِ ي َكينْ ِ َما مَ ْ
ل يَخُ ْن �أَ َح ُد ُه َما َ�ص ِاح َب ُهَ ،ف�إِذَا َخانَ َخ َر ْج ُت ِم ْن بَ ْي ِنه َِما"(((.

املطلب الرابع :الرتغيب يف الت�سامح بني املتابعني:

وكانت توجيهات النبي �ص ّلى اهلل عليه و�سلم تق�ضي ب�ضرورة الت�سامح بني املتابعني
َال َر ُ�س ُ
َال :ق َ
ف َع ْن َجابِرِ ْب ِن َع ْب ِد اللهَّ ِ  ،ق َ
"ر ِح َم اللهَّ ُ َع ْب ًدا َ�س ْم ًحا
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ :
 -1الطبقات الكربى ط العلمية (. )138 / 3
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�	-2أخرج البيهقي يف ال�سنن الكربى (/ 6
نَّ
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َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَ
اَ
َ
ُ
ْ
لخْ
لحْ
َع َل ْي ِه ث َُّم ق َ
ْ
ْ
ال�ص ْدقَ ع ْندي أ
ال َمانَةَُ ،والكذ َب ا يَانَ ُة � ,أل َ 2و�إِنَّ
ور � ,أل َو�إِنَّ ِّ
َال� " :إِنَّ �أَكْ يَ َ�س ا ْل َك ْي ِ�س ال َّتق َْوىَ ،و�أ ْح َم َق ا ْمقِ الف ُُج ُ
َ
ا ْلقَوِ َّي ِع ْن ِدي َ�ض ِع ٌ
ال�ض ِع َ
يت َع َل ْي ُك ْم َولَ ْ�س ُت
يف َح َّتى � ُآخ َذ ِم ْن ُه الحْ َ َّقَ ،و َّ
يف ِع ْن ِدي قَوِ ٌّي َح َّتى � ُآخ َذ لَ ُه الحْ َ َّق � ,أ اَل َو�إِنيِّ ق َْد ُو ِّل ُ
َالَ " :ولَ َو ِد ْد ُت �أَنَّ ُه َك َفانيِ َه َذا ْ أَ
َال الحْ َ َ�س ُنُ :ه َو َوا ِهلل َخيرْ ُ ُه ْم َغيرْ ُ ُم َداف ٍَع َ ,ولَ ِك َّن المْ ُ�ؤْ ِم َن يَ ْه ِ�ض ُم نَف َْ�س ُه .ث َُّم ق َ
ِب�أَ ْخيرَ ِ ك ُْم " ق َ
ال ْم َر
�أَ َح ُدك ُْم "  -ق َ
َال الحْ َ َ�س ُن�َ :ص َدقَ َوا ِهلل َ -و�إِنْ �أَ ْن ُت ْم َ�أ َر ْدتمُ ُونيِ َع َلى َما كَانَ اهللُ يُ ِق ُيم نَب َِّي ُه ِم َن ال َْو ْح ِي َما َذ ِل َك ِع ْن ِدي � ,إِنمَّ َا �أَنَا بَ�شَ ٌر،
ال�سوقَ  .ق َ
ِيد؟ " ق َ
وق َفق َ
ال�س ِ
َال " :ق َْد َجا َء َك َما يَ�شْ َغ ُل َك
َال لَ ُه ُع َم ُر َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه� " :أَ ْي َن تُر ُ
َالُّ :
ف ََرا ُعونيِ َ .ف َل َّما �أَ ْ�ص َب َح غ ََدا �إِلىَ ُّ
َ
َ
َ
ِ�ض ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف ،ق َ
َال�ُ :س ْب َحانَ ا ِهلل يَ�شْ َغ ُل ِني َع ْن ِعيَاليِ  .ق َ
وق " ،ق َ
ال�س ِ
اف �أنْ اَل يَ َ�س ُع ِني �أنْ �آكُلَ
َالَ " :و ْي َح ُع َم َر �إِنيِّ �أ َخ ُ
َال :تُ ْعر ُ
َع ِن ُّ
َالَ :ف�أَ ْن ِف ْق فيِ َ�س َن َتينْ ِ َوبَ ْع ِ�ض �أُ ْخ َرى ث ََما ِنيَ َة � اَآل ِف ِد ْر َه ٍمَ .ف َل َّما َح َ�ض َر ُه المْ َ ْو ُت ق َ
ِم ْن َه َذا المْ َ ِال �شَ ْي ًئا " ق َ
َال :ق َْد ُك ْن ُت ُقل ُْت ِل ُع َم َر� :إِنيِّ
�أَ َخ ُ
اف �أَنْ اَل يَ َ�س َع ِني �أَنْ �آكُلَ ِم ْن َه َذا المْ َ ِال �شَ ْي ًئاَ ،ف َغ َل َب ِني َف�إِذَا �أَنَا ِم ُّت فَخُ ُذوا ِم ْن َماليِ ث ََما ِنيَ َة � اَآل ِف ِد ْر َه ٍم َو ُر ُّدو َها فيِ بَ ْي ِت المْ َ ِال.
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ق َ
َالَ :فل َّما �أت َي ِب َها ُع َم ُر َر�ض َي اهلل َع ْن ُه قَالَ " :رح َم اهلل �أبَا بَكرٍ ،لق َْد �أ ْت َع َب َم ْن بَ ْع َد ُه تَ َع ًبا �شَ ديدً ا".
�	-3أخرجه البخاري يف كتاب املناقب باب ح.3642
اب فيِ ال�شَّ ِر َك ِة ح 3383واحلاكم يف امل�ستدرك ( )60/2ح 2322واللفظ للحاكم .وقال:
�	-4أخرجه �أبو داود يف كتاب البيوع بَ ٌ
ال ْ�س َن ِاد َو مَ ْ
ل يُخَ ِّر َجا ُه ووافقه الذهبي .و�ضعفه الألباين يف الإرواء (. )1468
يح ِْ إ
َه َذا َح ِد ٌ
يث َ�ص ِح ُ
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اع�َ ،س ْم ًحا �إِذَا ْا�ش رَ َتى�َ ،س ْم ًحا �إِذَا ا ْق َت َ�ضى"((( ،وهو ما ت�شري �إليه الآية الكرمية يف
�إِذَا بَ َ
قوله تعاىلَ ( :و�إِنْ كانَ ُذو ُع ْ�س َر ٍة َف َن ِظ َر ٌة �إِىل َم ْي َ�س َر ٍة)[البقرة]280 :

املطلب اخلام�س� :إحداث ال�سوق ومراقبة التجار:

أ-أ�إحداث �سوق لتخلي�ص الم�سلمين من �شجع يهود
وحتقيقا للجو ال�سليم للتجارة عمد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل �إحداث
�سوق جديد باملدينة املنورة؛ ذلك �أن �سوق يهود بني قينقاع كان هو ال�سوق الوحيد
يف املدينة ،وكانوا ال ي�سمحون بدخول امل�سلمني �إال بدفع خراج لليهود ،ف�ضال عن
�أنهم يتحكمون يف الأ�سعار من غري �ضوابط من�صو�ص عليها ،فلذلك اتخذ ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قرارا ببناء �سوق خا�ص بامل�سلمني حتى يخل�صهم من ج�شع
اليهود و�سيطرتهم ،روى ابن �شبة يف تاريخ املدينة َع ْن َع َط ِاء ْب ِن يَ َ�س ٍار ق َ
َال " :لمَ َّا �أَ َرا َد
َر ُ�س ُ
َاع ،ث َُّم َجا َء
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَنْ يَ ْج َعلَ ِل ْل َم ِدي َن ِة ُ�سو ًقا �أَتَى ُ�سوقَ بَ ِني ق َْي ُنق َ
ُ�سوقَ المْ َ ِدي َن ِة ف ََ�ض َربَ ُه بِرِ ْج ِل ِه َوق َ
اج"(((.
َالَ " :ه َذا ُ�سو ُق ُك ْمَ ،فلاَ يُ َ�ض َّي ُقَ ،و اَل يُ ْ�ؤ َخ ُذ ِفي ِه َخ َر ٌ
ب-بتفقد ال�سوق لمنع كل ت�صرف تجاري غير م�شروع:
ولقد داوم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على تفقد �أحوال ال�سوق بنف�سه ،منعا
لأي احتكار �أو غ�ش �أو ا�ستغالل قد يقع فيه .كما منع عليه ال�صالة وال�سالم ،بيع
املحرمات فيه وطهره من كثري من بيوع اجلاهلية امل�شتملة على الغنب والغرر((( والغ�ش
واخلداع والربا .فمنع �صلى اهلل عليه و�سلم بيع ال�سلع املحرمة مثل اخلمر واخلنزير

اح ِة فيِ ال َْب ْي ِع ح ،2203وابن حبان يف �صحيحه( )267 / 11واللفظ البن
�	-1أخرجه ابن ماجه يف كتاب التجارات بَ ُ
ال�س َم َ
اب َّ
ماجة .و�صحح الألباين رواية ابن ماجة يف �صحيح الرتغيب والرتهيب ( )153 / 2ح.1742
 -2تاريخ املدينة البن �شبة (. )304 / 1
ِ
ِ
اَ
ُ
اج� ،أي ال ي�صح للحاكم �أن ي�ضع قيو ًدا �أو �ضرائب على من يريد
ر
خ
ه
ي
ف
ذ
خ
�
ؤ
ي
ل
و
،
ق
وقوله �صلى اهلل عليه و�سلمَ :فلاَ يُ َ�ض َّي ُ َ ُ ْ َ
ََ ٌ
إ�سالمية.
�أن يتاجر يف هذا ال�سوق؛ وذلك لي�شجع َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم التجارة ال ّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
 -3قال ابن حجر يف فتح الباري �شارحا الغرر (َ :)162 / 1والمْ َراد ِب ِه فيِ البيع الجْ َ ْهل ِبه �أو بِثمنه �أو ب�أجله.
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والأ�صنام ،ونهى �ص ّلى اهلل عليه و�سلم عن بيع الت�صرية((( والنج�ش(((؛ فعن جابر بن
عبد اهلل ر�ضي اهلل عنهما �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال�" :إِنَّ اللهَّ َ َو َر ُ�سولَ ُه َح َّر َم
بَ ْي َع ا َخل ْمرِ َ ،وامل َ ْي َت ِة َوا ِخل ْن ِزيرِ َوالأَ ْ�ص َن ِام"((( ،وعنه �أي�ضا قال" :نَ َهى ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم َع ِن امل ُ َخابَ َر ِة(((َ ،امل ُ َحا َق َل ِة(((َ ،و َع ِن امل ُ َزابَ َن ِة(((َ ،و َع ْن بَ ْي ِع ال َّث َمرِ َح َّتى يَ ْب ُد َو َ�صال َُح َها،
َال" :نَ َهى َر ُ�س ُ
الد ْر َه ِم� ،إ اَِّل ال َع َرايَا((( ،و َع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة ق َ
ول ا ِهلل
ِالدي َنارِ َو ِّ
اع �إ اَِّل ب ِّ
َو�أَنْ َال تُ َب َ
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع ْن بَ ْي ِع الحْ َ َ�ص ِاة(((َ ،و َع ْن بَ ْي ِع ا ْل َغ َررِ "(((.
وروى م�سلم َع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة َ�أنَّ َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َم َّر َع َلى ُ�ص رْ َب ِة
َالَ " :ما َه َذا يَا َ�ص ِاح َب َّ
َط َع ٍام(َ ((1ف�أَ ْد َخلَ يَ َد ُه ِفي َهاَ ،ف َنالَ ْت �أَ َ�صا ِب ُع ُه بَ َللاً َفق َ
الط َع ِام؟"
َال�" :أَ َفلاَ َج َع ْل َت ُه ف َْوقَ َّ
ول ا ِهلل ،ق َ
ال�س َما ُء يَا َر ُ�س َ
ق َ
ا�سَ ،م ْن
الط َع ِام ك َْي يَ َرا ُه ال َّن ُ
َال �أَ َ�صابَ ْت ُه َّ
 -1قال الزخم�شري يف الفائق يف غريب احلديث (" :)293 / 2ال َّت�صرية :تفعيل من ال�صرى َو ُه َو الحْ َ ْب�س يُقَال �صرى املَاء �إِذا
�ضرع َها �أَ َّيا ًما اَل يحتلبه لريى �أَنَّ َها َك ِث َرية ال َّلنب".
َحب�سه َو ِم ْنه المْ ُ�صراة َو َذ ِل َك �أَن يُرِيد بيع ال َّناقة �أَو ال�شَّ اة فيحقن ال َّلنب فيِ ْ
وقال اخلطابي يف معامل ال�سنن (" :)111 / 3قال ال�شافعي :الت�صرية �أن تربط �أخالف الناقة وال�شاة وترتك من احللب اليومني
والثالثة حتى يجتمع لها لنب فرياه م�شرتيها كثريا ويزيد يف ثمنها ملا يرى من كرثة لبنها ف�إذا حلبها بعد تلك احللبة حلبة �أو
اثنتني عرف �أن لي�س بلبنها".
ال�سوام فيها ليزيدوا يف
ترغيب
بذلك
يريد
إمنا
�
و
�شراءها،
يريد
ال
وهو
ثمنها
يف
فيزيد
تباع
ال�سلعة
 -2النج�ش �أن يرى الرجل
ُ
الثمن .انظر معامل ال�سنن ()109 / 3
َ
ِ
َ
اب حَ ْت ِر ِمي بَ ْي ِع الخْ َ ْمرِ َ ،والمْ َ ْي َت ِة،
ب
الطالق
كتاب
يف
وم�سلم
ح،2236
ام
ن
�ص
ل
أ
ا
و
ة
ت
ي
مل
ا
ع
ي
ب
اب
َ ُ
�	-3أخرجه البخاري يف كتاب البيوع بَ ُ َ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ِ
َوالخْ ِ ْن ِزيرَِ ،و ْ أَ
ال ْ�ص َن ِام ح.1581
َ
ِ
ِ
الربع َو�أقل من َذلك َو�أكْ رث .انظر غريب احلديث للقا�سم بن �سالم (. )232 / 1
 -4املخابرة ِه َي المْ ُ َزار َعة بِال ِّن ْ�صف َوالثلث َو ّ
الز ْرع َو ُه َو فيِ �سنبله بِال ِّْرب .انظر غريب احلديث للقا�سم بن �سالم (.)229 / 1
 -5املحاقلة بيع َّ
َ
م ُه ٌ
ول اَل
قال ابن الأثري" :و�إنمَّ ا نُهِي َع ْن َها ِ ألنَّ َها ِم َن امل َ ِكيلَ ،و اَل يَ ُجو ُز ِفي ِه �إِذَا كَانَا ِم ْن ج ْن ٍ�س َو ِاح ٍد �إ َّال ِم ْثال بمِ ِثْلٍ ويَداً بيَدَ .و َه َذا جَ ْ
يُ ْد َرى �أَ ُّي ُه َما �أَكْ رَ ُث" .النهاية يف غريب احلديث والأثر (. )416 / 1
بيع ال َّت ْم ِر يف ر�أْ�س ال َّنخْ ل بال َّتمر" .وقال ابن الأثري يف النهاية يف غريب
 -6قال اخلليل يف كتابه العني (" :)374 / 7املُزابَنةُُ :
احلديث والأثر(ِ :)294/2
الر َطب فيِ ُر�ؤُو�س ال َّنخْ ل بال َّتمر".
"ه َي ُ
بيع ُّ
اب ح.2381
الر ُج ِل يَ ُكونُ لَ ُه مَمَ ٌّر �أَ ْو ِ�ش ْر ٌب فيِ َحا ِئ ٍط �أَ ْو فيِ نَخْ لٍ بَ ُ
�	-7أخرجه البخاري يف كتاب امل�ساقاة بَ ُ
اب َّ
وبيع العرايا هو بيع ما يف ر�ؤو�س النخل من الثمرة املدركة بالتمر الياب�س .انظر مفاتيح العلوم (. )32 / 1
وقال اجلوهري يف ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية ( :)2424 / 6رخ�ص يف العرايا بعد نهيه عن املزابنة ،النه رمبا ت�أذى
املعرى بدخوله عليه ،فيحتاج �أن ي�شرتيها منه بثمن ،فرخ�ص له يف ذلك.
َ
ِ
ُ
 -8قال �صاحب النهاية يف غريب احلديث والأثر (ُ " :)398 / 1ه َو �أَنْ يَق َ
احل�صا َة فق َْد
ُول ال َْبائ ُع �أوِ امل�شْ رَتِي� :إِذَا نَبذْ ُت �إلَ ْيك َ
ال�س َلع َما تَقع َع َل ْي ِه َح َ�صاتُك �إِذَا ر َم ْي َت ِب َها� ،أَ ْو ب ِْع ُتك ِم َن ْ أَ
ال ْر ِ�ض إِ�لىَ
الب ْيعَ .و ِقيلَ ُ :هو �أَنْ يَق َ
حيث تَ ْن َتهي
ُ
ُولْ :بع ُتك ِم َن ِّ
َو َجب َ
فا�سد لأنَّه ِم ْن بُ ُيوع ِ
ح�صاتُك ،وال ُكلُّ ِ
اجلاه َّلية ،وكلُّها غ ََرر لمِ َا ِفي َها ِم َن ا َجلهالة.
اب بُطْ لاَ ِن بَ ْي ِع الحْ َ َ�ص ِاةَ ،وال َْب ْي ِع ا َّل ِذي ِفي ِه غ ََر ٌر ح.1513
ب
الطالق
كتاب
�	-9أخرجه م�سلم يف
َ ُ
ال�ص رْبةَّ :
املج َت ِمع كَال ُكو َم ِة ،وجم ُعها ُ�ص رَب .انظر النهاية يف غريب احلديث والأثر ( ،)9 / 3ول�سان العرب (/ 4
ُّ -10
الط َع ُام ْ
. )441

462

تنمية املوارد املالية و�إدارتها يف ال�سنة النبوية

َ�ش َف َل ْي َ�س ِم ِّني"((( ،و َع ِن ْاب ِن ُع َم َر َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما ،ق َ
غ َّ
َال" :نَ َهى ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
(((
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ
َال� :إِنيِّ َ�س ِم ْع ُت َر ُ�س َ
ال�صا ِم ِت ق َ
َو َ�س َّل َم َع ِن ال َّن ْج ِ�ش"  ،وعن ُع َبا َد َة ْبن َّ
الذ َه ِب ب َّ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم" :يَ ْن َهى َع ْن بَ ْي ِع َّ
ِالذ َه ِبَ ،وا ْل ِف َّ�ض ِة بِا ْل ِف َّ�ض ِةَ ،وا ْل رُ ِّب بِا ْل رُ ِّبَ ،وال�شَّ ِع ِري
بِال�شَّ ِعريَِ ،وال َّت ْمرِ بِال َّت ْمرِ َ ،والمْ ِ ْل ِح ِبالمْ ِ ْل ِح� ،إ اَِّل َ�س َوا ًء ب َِ�س َو ٍاءَ ،ع ْي ًنا ِب َعينْ ٍ ،ف ََم ْن َزا َد� ،أَ ِو ْاز َدا َد،
َفق َْد �أَ ْربَى"((( ،ف�إذا اختلفت الأجنا�س جاز فيها التفا�ضل �إذا كانت يدا بيد و�إمنا يدخلها
الربا �إذا كانت ن�سيئة ملا رواه �أُ َ�سا َم ُة ْب ُن َز ْي ٍد�َ ،أنَّ ال َّنب َِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،ق َ
َال�" :إِنمَّ َا
ِ ِ (((
الربَا فيِ ال َّن�سيئَة"
ِّ
ونهى عن االحتكار حماية للم�شرتين من غالء ال�سعر بغري موجب ف َع ْن َم ْع َم ِر ْب ِن
َال :اَ
َع ْب ِد ا ِهللَ ،ع ْن َر ُ�س ِ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،ق َ
"ل يَ ْح َت ِك ُر �إ اَِّل َخ ِاط ٌئ"((( ،ويف
مقابل ذلك امتنع من الت�سعري حماية للبائعني ،فقد روى �أَنَ�س ق َ
ال�س ْع ُر َع َلى
َال :غَلاَ ِّ
َع ْه ِد َر ُ�س ِ
ول اللهَّ ِ �َ ،س ِّع ْر لَ َناَ ،فق َ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،فقَالُوا :يَا َر ُ�س َ
َال "�إِنَّ اللهَّ َ ُه َو
الر َّزاقُ َ ،و ِ�إنيِّ َ أَل ْر ُجو �أَنْ �أَ ْلقَى َربِّي َولَ ْي َ�س �أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم يَ ْط ُل ُب ِني
امل ُ َ�س ِّع ُر ،القَاب ُ
ِ�ضَ ،
الب ِا�س ُطَّ ،
ٍ (((
بمِ َ ْظ ِل َم ٍة فيِ َد ٍم َو اَل َمال"
ونهى �صلى اهلل عليه و�سلم عن احللف الكاذب خداعا للم�شرتين ف َع ْن �أَبِي ذ ٍَّر،
َع ِن ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ق َ
َال" :ثَلاَ ثَ ٌة اَل يُ َك ِّل ُم ُه ُم اهللُ يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِةَ ،و اَل يَ ْن ُظ ُر �إِلَ ْيه ِْم
َالَ :فق ََر�أَ َها َر ُ�س ُ
يم" ق َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ثَلاَ َث
َو اَل يُ َزكِّيه ِْم َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
اب �أَ ِل ٌ
ول ا ِهلل؟ ق َ
َال �أَبُو ذ ٍَّرَ :خابُوا َو َخ ِ�س ُرواَ ،م ْن ُه ْم يَا َر ُ�س َ
ِم َرا ًرا ،ق َ
َال" :المْ ُ ْ�سبِلُ َ ،والمْ َ َّنانُ ،
َوالمْ ُ َن ِّف ُق ِ�س ْل َع َت ُه ِبالحْ َ ِل ِف ا ْل َك ِاذ ِب"((( ،وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال�َ :س ِم ْع ُت َر ُ�س َ
ول
اب ْقو ِل ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ " :م ْن غَ�شَّ َنا َف َل ْي َ�س ِم َّنا" ح.106
�	-1أخرجه م�سلم يف كتاب الإميان بَ ُ
اب ال َّن ْج ِ�شَ ،و َم ْن ق َ
اب
الب ْي ُع" ح ،2142وم�سلم يف كتاب الطالق بَ ُ
�	-2أخرجه البخاري يف كتاب البيوع بَ ُ
َالَ " :ال يَ ُجو ُز َذ ِل َك َ
الر ُج ِل َع َلى بَ ْي ِع �أَ ِخي ِهَ ،و َ�س ْو ِم ِه َع َلى َ�س ْو ِم ِهَ ،و حَ ْترِ ِمي ال َّن ْج ِ�شَ ،و حَ ْت ِر ِمي ال َّت ْ�صرِ يَ ِة ح.1516
حَ ْت ِر ِمي بَ ْي ِع َّ
ال�ص ْر ِف َوبَ ْي ِع َّ
الذ َه ِب بِال َْورِ ِق نَقْدً ا ح.16587
اب َّ
�	-3أخرجه م�سلم يف كتاب الطالق بَ ُ
ِ
لاً
اب بَ ْي ِع َّ
الط َع ِام م ْث بمِ ِثْلٍ ح.1596
�	-4أخرجه م�سلم يف كتاب الطالق بَ ُ
اب حَ ْترِ ِمي اِال ْح ِت َكارِ فيِ ْ أَ
الق َْو ِ
ات ح.1605
�	-5أخرجه م�سلم يف كتاب الطالق بَ ُ
َ
اب َم ْن كَرِ َه �أنْ يُ َ�س ِّع َر
اب َما َجا َء فيِ ال َّت ْ�س ِع ِري ح ،1314وابن ماجة يف كتاب التجارات بَ ُ
�	-6أخرجه الرتمذي يف �أبواب البيوع بَ ُ
ِ
يح.
ح
�ص
ن
�س
ح
ح .2200وقال الرتمذيَ :ه َذا َح ِد ٌ
يث َ َ ٌ َ ٌ
ين
اب بَيَ ِان ِغ َل ِظ حَ ْترِ ِمي �إ ِْ�س َب ِال ْ إِ
ال�س ْل َع ِة ِبالحْ َ ِل ِفَ ،وبَيَ ِان ال َّثلاَ ثَ ِة ا َّل ِذ َ
�	-7أخرجه م�سلم يف كتاب الإميان بَ ُ
ال َزارِ َ ،والمْ َ ِّن بِا ْل َع ِط َّي ِةَ ،وتَ ْن ِفيقِ ِّ
َ
ِ
اَ
يم ح.106
اَل يُ َك ِّل ُم ُه ُم اهللُ يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِةَ ،و اَل يَ ْن ُظ ُر �إِلَ ْيه ِْمَ ،ول يُ َزكِّيه ِْم َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
اب �أل ٌ
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اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،يَق ُ
ل�س ْل َع ِة ،مُ ْم ِح َق ٌة ِل ْل رَ َب َك ِة"((( ،وعن َح ِك َيم
ُول" :ا َحل ِل ُف ُم َن ِّف َق ٌة ِل ِّ
ْب َن ِح َز ٍام َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُهَ ،ع ِن ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،ق َ
"الب ِّي َع ِان بِا ِخليَارِ َما مَ ْ
ل
َالَ :
يَ َتف ََّرقَاَ ،ف�إِنْ َ�ص َدقَا َوبَ َّي َنا بُورِ َك لَ ُه َما فيِ بَ ْي ِعه َِماَ ،و�إِنْ ك ََذبَا َو َك َت َما محُ ِ ق َْت بَ َر َك ُة بَ ْي ِعه َِما"(((.
ول اللهَّ ِ
ونهى عن اتخاذ امل�ساجد �أ�سواقا للبيع وال�شراء  ،ف َع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة� ،أَنَّ َر ُ�س َ
اع فيِ امل َ ْ�س ِج ِدَ ،فقُولُوا :اَل �أَ ْربَ َح اللهَّ ُ
َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ق َ
ِيع �أَ ْو يَ ْب َت ُ
َال�" :إِذَا َر�أَ ْي ُت ْم َم ْن يَب ُ
(((
جِ َت َارت َ َكَ ،و�إِذَا َر�أَ ْي ُت ْم َم ْن يَ ْن ُ�ش ُد ِفي ِه َ�ضا َّل ًةَ ،فقُولُوا :اَل َر َّد اللهَّ ُ َع َل ْي َك"

املطلب ال�ساد�س التجارة مع غري امل�سلمني:

ومل مينع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من التجارة مع غري امل�سلمني ما دامت ال
الر ْح َم ِن ْب ِن �أَبِي بَ ْك ٍر َر ِ�ض َي اللهَّ ُ
حتل حراما �أو حترم حالال ،فقد روى البخاري َع ْن َع ْب ِد َّ
َع ْن ُه َما ،ق َ
َالُ :ك َّنا َم َع ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،ث َُّم َجا َء َر ُج ٌل ُم�شْ ر ٌِك ُم�شْ َع ٌّان َطوِ ٌ
يل
َال� :أَ ْم ِه َب ًة ،ق َ
َال ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم " :بَ ْي ًعا �أَ ْم َع ِط َّي ًة؟ �أَ ْو ق َ
ِب َغ َن ٍم يَ ُ�سو ُق َهاَ ،فق َ
َال:
َال ،بَلْ بَ ْي ٌع ،ف َْا�ش رَ َتى ِم ْن ُه �شَ اةً"((( ،و َع ْن َعا ِئ�شَ َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن َها�" :أَنَّ ال َّنب َِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم ْا�ش رَ َتى َط َعا ًما ِم ْن يَ ُه ِ
ود ٍّي �إِلىَ �أَ َج ٍلَ ،و َر َه َن ُه ِد ْر ًعا ِم ْن َح ِد ٍيد"((( ،و َع ْنها �أي�ضا،
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َو ِد ْر ُع ُه َم ْر ُهونَ ٌة ِع ْن َد يَ ُه ِ
قَالَ ْت" :تُ ُوفيِّ َ َر ُ�س ُ
ني
ود ٍّيِ ،ب َث َال ِث َ
َ�صا ًعا ِم ْن �شَ ِعريٍ"(((.
وكفى بهذا دليال على �أن الإ�سالم يدعو امل�سلم �إىل �أن يحقق التوا�صل عن طريق
التجارة مع من يخالفه يف الدين ،وقد كان لذلك �أعظم الأثر؛ �إذ دخلت �أمم �شتى يف
الإ�سالم بف�ضل جتار م�سلمني كانوا دعاة بح�سن معاملتهم دون �أن يوجف عليهم بخيل
وال ركاب.
ال�ص َدق ِ
َات َواللهَّ ُ َال يُ ِح ُّب كُلَّ َكفَّارٍ �أَ ِث ٍيم} ح ،2087وم�سلم
الربَا َويُ ْربِي َّ
�	-1أخرجه البخاري يف كتاب البيوع ،بَ ٌ
اب{ :يمَ ْ َح ُق اللهَّ ُ ِّ
اب ال َّن ْه ِي َع ِن الحْ َ ِل ِف فيِ ال َْب ْي ِع ح.1606
يف كتاب الطالق بَ ُ
الب ِّي َع ِان بِا ِخليَارِ َما مَ ْ
ال�ص ْد ِق فيِ ال َْب ْي ِع
:
اب
ب
البيوع
كتاب
�	-2أخرجه البخاري يف
اب ِّ
ٌ
ل يَ َتف ََّرقَا ح 2110وم�سلم يف كتاب الطالق بَ ُ
َ
َ
َوال َْبيَ ِان ح.1532
ِ
َ
جِ
عن ْا�ست ْن�شَ ِاد
ب
ال�صالة
كتاب
يف
والدارمي
ح،1321
د
�س
مل
ا
ع
ي
الب
ن
ع
ي
ه
ن
ال
اب
ب
البيوع
يف
�	-3أخرجه الرتمذي
اب ال َّن ْه ِي ِ
ِ
َ ُ
َ ُ َّ ْ ِ َ َ ْ ِ فيِ ْ
يح َع َلى �شَ ْر ِط ُم ْ�سل ٍمِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
َ
ال�ضا َّل ِة فيِ المْ َ ْ�سجِ د َوال�شراء َوال َْب ْي ِع ح ،1441واحلاكم يف امل�ستدرك ( )65 / 2وقالَ :هذا َحد ٌ
َّ
يث َ�صح ٌ
َو مَ ْ
ل يُخَ ِّر َجا ُه" .ووافقه الذهبي يف التلخي�ص.
اب ِّ
ني َو�أَ ْه ِل ا َحل ْر ِب ح.2216
الب ْي ِع َم َع املُ�شْ ر ِِك َ
�	-4أخرجه البخاري يف كتاب البيوع بَ ُ
ال�ش َر ِاء َو َ
اب ِ�ش َر ِاء ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم بِال َّن ِ�سيئَ ِة ح.2068
�	-5أخرجه البخاري يف كتاب البيوع بَ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ي�ص فيِ احل ْر ِب ح.2916
اب َما قيلَ فيِ د ْر ِع ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهلل َع َل ْيه َو َ�س َّل َمَ ،والقَم ِ
�	-6أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد وال�سري بَ ُ
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املبحث الثاين� :سبل حفظ املال يف ال�سنة النبوية
املطلب الأول :حتقيق حفظ املال بكتابة الديون:

و�إمعانا يف حفظ الأموال فقد رغب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف كتابة الديون
ين
حتى ال ت�ضيع �أموال الدائنني ،وهو ما ت�شري �إليه الآية الكرمية بقوله تعاىل( :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
�آ َم ُنوا �إِذا تَدايَ ْن ُت ْم ب َِد ْينٍ إِ�ىل �أَ َج ٍل ُم َ�س ًّمى فَاكْ ُت ُبو ُه [ )...البقرة.(((]282 :

املطلب الثاين :حتقيق حفظ املال بفر�ض �سداد الدين على الواجد:

وقد �ألزم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم املدين ب�سداد ما عليه من ديون ،وحرم
عليه التماطل؛ فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
الغني ُظ ْل ٌمَ .و�إِذَا �أُ ْتبع �أَ َح ُدك ُْم َع َلى َم ِلئٍ فليَ ْتبع"(((.
" َم ْطل ِّ

املطلب الثالث :حترمي �إ�ضاعة املال حتقيقا حلفظ للمال:

ومن �إجراءات حفظ املال ،ما �شرعته ال�شريعة من �أحكام تق�ضي بالنهي عن �إ�ضاعة
املال مطلقا ،فعن امل ُ ِغ َري ِة ْب ِن �شُ ْع َب َة قال َ�س ِم ْع ُت ال َّنب َِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يَق ُ
ُول� " :إِنَّ
اللهَّ َ كَرِ َه لَ ُك ْم ثَ َال ًثاِ :قيلَ َوق َ
ال�س�ؤَ ِال"((( ،ومنه �إ�ضاعة املال
َالَ ،و�إ َِ�ضا َع َة امل َ ِالَ ،وك رْ َ
َث َة ُّ
ين �إِذَا �أَ ْن َفقُوا
الر ْح َم ِن} :وا َّل ِذ َ
�إ�سرافا �أو تبذيرا ،قال تعاىل فيِ ِ�ص َف ِة ا َّل ِذ َ
ين َ�س َّما ُه ْم ِع َبا َد َّ
ل يُ ْ�س ِرفُواَ ،و مَ ْ
مَ ْ
ل يَ ْق رُ ُتواَ ،وكَانَ بَينْ َ َذ ِل َك ق ََوا ًما{ [الفرقان ،]67 :وقال �سبحانهَ } :و اَل
ني{ [الأنعام ،]141 :وقال عز وجلَ } :و اَل تُ َب ِّذ ْر تَ ْب ِذ ًيرا �إِنَّ
تُ ْ�س ِرفُوا �إِنَّ ُه اَل يُ ِح ُّب المْ ُ ْ�س ِر ِف َ
ين كَانُوا �إ ِْخ َوانَ ال�شَّ يَ ِاط ِ
ني َوكَانَ ال�شَّ ْي َطانُ ِل َربِّ ِه َكفُو ًرا{ [الإ�سراء ،]27 :و َع ْن
المْ ُ َب ِّذرِ َ
ال ْم ُر بِا ْل َك ْت ِب ن َْد ٌب �إِلىَ ِحف ِْظ ْ أَ
ور ْ :أَ
 -1قال القرطبي" :ق َ
اب،
الر ْي ِبَ ،و�إِذَا كَانَ ا ْل َغ ِر ُمي تَ ِق ًّيا ف ََما يَ ُ�ض ُّر ُه ال ِْك َت ُ
َال الجْ ُ ْم ُه ُ
ال ْم َو ِال َو�إِ َزالَ ِة َّ
ِ
َاف فيِ ِدي ِن ِه َو َح َّاج ُة َ�ص ِاح ِب الحْ َ ِّق .ق َ
َو�إِنْ كَانَ َغيرْ َ َذ ِل َ
َال بَ ْع ُ�ض ُه ْم� :إِنْ �أَ�شْ َه ْد ُت ف ََح ْز ٌمَ ،و�إ ِِن ا ْئ َت َم ْن ُت َف ِفي ِحلٍّ
اب ثَق ٌ
ت
ْك
ل
َا
ف
ك
َ ُ
اب ِف َيما ِلل َْم ْر ِء �أنَْ
َ
َ
للهَّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَ
ُ
يحَ .ول يَ رَ َتتَّ ُب ن َْ�سخٌ فيِ َه َذا ،ألنَّ ا ت َ َعالىَ ن ََد َب �إِلىَ الْك َت ِ
َو َ�س َع ٍة( .قال) ْاب ُن َعط َّيةََ :و َه َذا ُه َو ا ْلق َْول َّ
ال�صح ُ
ا�س.
يَ َه َب ُه َويَ رْ ُت َك ُه ِب�إ ِْج َم ٍاعَ ،ف َن ْدبُ ُه �إِنمَّ َا ُه َو َع َلى جِ َه ِة الحْ َ ْي َط ِة ِلل َّن ِ
انظر تف�سري القرطبي ( ، )383 / 3وانظر املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز البن عطية ( ، )379 / 1واملجموع �شرح
املهذب.99/13
اب حَ ْت ِر ِمي َمطْ ِل ا ْل َغ ِن ِّيَ ،و ِ�ص َّح ِة الحْ َ َوالَةِ،
�	-2أخرجه البخاري يف كتاب احلواالت بَ ٌ
اب احلوالة ح 2287وم�سلم يف كتاب الطالق بَ ُ
اب ق َُبو ِل َها �إِذَا �أُ ِحيلَ َع َلى َم ِل ٍّي ح.1564
َو ْا�س ِت ْح َب ِ
َ
ِ
للهَّ
ا�س �إِلحْ َافًا} [البقرةَ ]273 :وك َُم ِ
َ
ِ
ُ
لىَ
الغ َنى ح،1477
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ِ
ََُ ْ َ ُ
َ ُ َّ ْ ِ َ ْ رْ َ َ ِ ْ يرْ َ َ َ َّ ْ ِ َ ْ َ ْ ٍ َ َ
لَ ِز َم ُه� ،أَ ْو َط َل ِب َما اَل يَ ْ�س َت ِح ُّق ُه ح.594
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ال ِْ�س َر ِ
َال :ق َ
�أَنَ ِ�س ْب ِن َما ِل ٍك ق َ
اف �أَنْ تَ�أْكُلَ كُلَّ َما
َال ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمِ " :م َن ْ إ
(((
ا�س ْب ِن ُم َع ِاويَ َة ق َ
ال ِْ�س َر ُ
اف َما ق ََ�ص ْر َت ِفي ِه َع ْن َح ِّق ا ِهلل َع َّز
َال ْ :إ
ْا�ش َت َه ْي َت"  ،وعن �إِيَ َ
ِ ِّ ِ (((
َو َجلَّ "((( ،وعن ابن م�سعود قال :ال َّت ْب ِذيرِ �" :إِ ْنفَاقُ المْ َ ِال فيِ َغيرْ ِ حله"

املطلب الرابع :حتقيق حفظ املال باحلجر على ال�سفيه:

كما ق�ضت ال�شريعة الإ�سالمية باحلجر على ال�سفهاء حتقيقا حلفظ الأموال .قال
�صاحب البحر املحيط يف التف�سريَ " :و ِل ِ�صيَانَ ِت َها َوالمْ َ ْن ِع ِم ْن �إ َِ�ضا َع ِت َهاَ ،و ِم َن ال َّت ْب ِذيرِ ِفي َها
ال ْفلاَ ِ�سَ ،و َح ْج ُر الجْ ُ ُن ِ
الرقِّ َ ،و َح ْج ُر المْ َ َر ِ�ض،
كَانَ َح ْج ُر ْ إِ
ونَ ،و َح ْج ُر ِّ
ال�ص َغ ِرَ ،و َح ْج ُر ِّ
َو َح ْج ُر اِال ْر ِت َد ِاد"(((ذلك �أن الأموال منوطة باملنفعة وملا كان املحجور عليه يخ�شى عليه
من �إ�ضاعتها حيل بينه وببني ذلك باحلجر ،قال ال�شوكاينَ " :والحْ ِ ْك َم ُة فيِ الحْ َ ْج ِر َع َلى
َاع ِب َها ِبلاَ تَ ْب ِذيرٍ َو ِل َه َذا ق َ
الَ ْم َو ِال ِح ْك َمةٌ؛ ِ ألَنَّ َها خَ ْ
َال ت َ َعالىَ :
ال�س ِفي ِه �أَنَّ ِحف َْظ ْ أ
م ُلو َق ٌة ِللاِ ْن ِتف ِ
َّ
(((
ين كَانُوا �إ ِْخ َوانَ ال�شَّ يَ ِاطنيِ{ [الإ�سراء"]27 :
}�إِنَّ المْ ُ َب ِّذرِ َ
�إال �أن احلجر ال يعني �إطالق يد ويل املحجور عليه �أو و�صيه يف ماله ،بل ال يجوز
له �أن يت�صرف فيه �إال مبا فيه منفعة مادية للمحجور عليه ،ويف هذا ورد النهي عن قربان
(((
مال اليتيم �إال بالتي هي �أح�سن

� -1شعب الإميان (. )484 / 7
 -2حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء (. )124 / 3
�	-3أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري للطرباين ( ،)206 / 9واحلاكم يف امل�ستدرك على ال�صحيحني ( )393 / 2وقالَ :ه َذا
يح َع َلى �شَ ْر ِط ال�شَّ ْيخَ ينْ ِ َو مَ ْ
ل يُخْ ر َِجا ُه" ،ووافقه الذهبي يف التلخي�ص(. )3375
َح ِد ٌ
يث َ�ص ِح ٌ
 -4البحر املحيط يف التف�سري (. )749 / 2
 -5نيل الأوطار (. )295 / 5
 -6قال عبد احلميد بن بادي�س يف تف�سريه" :نهى تعاىل عن قربان مال اليتيم �إ ّال بالوجه الذي هو �أنفع ،فال بد لكافل اليتيم من النظر
والتحري عند الت�صرف يف ماله :حتى يعرف ما هو �ضار وما هو نافع ،وما هو ال �ضار وال نافع ،وما هو �أنفع؛ فال يت�صرف
�إ ّال مبا هو نافع .ف�إذا تعار�ض وجهان نافعان حترى �أنفعهما لليتيم .ويف هذا النهي -بطريق الأحرى -حترمي �أخذ مال اليتيم
بالباطل ،والتعدي عليه ظلماً .ومثل اليتيم يف وجهي النهي املتقدمني غريه؛ فكل ذي والية �أو �أمانة على مال غريه يجب عليه
�أن يتحرى التحري املذكور .كما يحرم على كل �أحد �أن يتعدى على مال غريه .و�إمنا خ�ص اليتيم بالذكر ،لأنه �ضعيف ال نا�صر
له ،والنفو�س �أ�شد طمعاً يف مال ال�ضعيف؛ فالعناية به �أوكد ،والعقوبة عليه �أ�شد".
تف�سري ابن بادي�س (. )95
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املطلب اخلام�س :حفظ املال ولو بالقتال دونه:

ولقد �شرع الإ�سالم حفظ املال ولو بالقتال دونه ،ف َع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة ،ق َ
َالَ :جا َء َر ُج ٌل
ِ�إلىَ َر ُ�س ِ
َال :يَا َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،فق َ
ول ا ِهلل� ،أَ َر�أَ ْي َت �إِنْ َجا َء َر ُج ٌل يُرِ ُيد
َال" :قَا ِت ْل ُه" ق َ
َال� :أَ َر�أَ ْي َت �إِنْ قَاتَ َل ِني؟ ق َ
َالَ " :فلاَ تُ ْع ِط ِه َمالَ َك" ق َ
�أَ ْخ َذ َماليِ ؟ ق َ
َال� :أَ َر�أَ ْي َت �إِنْ
(((
َال� :أَ َر�أَ ْي َت �إِنْ َق َت ْل ُت ُه؟ ق َ
َالَ " :ف�أَ ْن َت �شَ هِي ٌد"  ،ق َ
َق َت َل ِني؟ ق َ
َالُ " :ه َو فيِ ال َّنارِ "
الدا َّل ِة َع ْن َر ُ�س ِ
ول
فجاز القتال دون املال �إال �أن يكون ال�سلطان ،فال يجوز ِل ْ َأل ْخ َبارِ َّ
ِال�ص رْ ِب َع َلى َما يَ ُكونُ ِم ْن ُه ْمِ ،م َن الجْ َ ْورِ َو ُّ
الظ ْل ِم،
اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،ا َّل ِتي ِفي َها ْ أ
الَ ْم ُر ب َّ
ال�صلاَ َة ،فقد قال �صلى اهلل عليه و�سلم" :ت َ ْ�س َم ُع
وج َع َل ْيه ِْم َما �أَقَا ُموا َّ
َوتَ ْر ِك ِق َتا ِله ِْم َوالخْ ُ ُر ِ
(((
َوتُ ِط ُيع ِل ْ ألَ ِمريَِ ،و�إِنْ ُ�ضرِ َب َظ ْه ُر َكَ ،و ُ�أ ِخ َذ َمالُ َك"

املطلب ال�ساد�س :الرتهيب من االعتداء على مال الغري:

ولتحقيق حفظ املال �أوجبت ال�شريعة قطع يد ال�سارق ولو قل امل�سروق ،ف َع ْن
َعا ِئ�شَ ةََ ،ع ِن ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،ق َ
ال�سارِ ِق فيِ ُربُ ِع ِدي َن ٍار"(((.
َال" :تُ ْق َط ُع يَ ُد َّ
يقول العز بن عبد ال�سالم مبينا �أن ال�شريعة راعت تقدمي م�صلحة حفظ الأموال
الَ ْف َع ِال المْ ُ�شْ َت ِم َل ِة َع َلى المْ َ َ�صا ِل ِح َوالمْ َف ِ
َا�س ِد َم َع
على مف�سدة قطع يد ال�سارقِ " :م ْن َ�أ ْم ِث َل ِة ْ أ
ال�سارِ ِق �إف َْ�سا ٌد لَ َها ،لَ ِك َّن ُه َز ِاج ٌر َحا ِف ٌظ لجِ َ ِم ِيع
ُر ْج َح ِان َم َ�صالحِ ِ َها َع َلى َمف َِا�س ِد َها ،ق َْط ُع يَ ِد َّ
(((
ال�سارِ ِق".
الَ ْم َو ِالَ ،فق ُِّد َم ْت َم ْ�ص َل َح ُة ِحف ِْظ ْ أ
ْأ
الَ ْم َو ِال َع َلى َمف َْ�س َد ِة ق َْط ِع يَ ِد َّ
�أما �إن كان االعتداء على املال حرابة ف�إن العقوبة تكون �أ�شد و�أغلظ ،قال
الَ ْر ِ�ض ف ََ�سا ًدا �أَنْ يُ َق َّت ُلوا
ين يُ َحارِ بُونَ اللهَّ َ َو َر ُ�سولَ ُه َويَ ْ�س َع ْونَ فيِ ْ أ
تعاىل�} :إِنمَّ َا َج َزا ُء ا َّل ِذ َ
�أَ ْو يُ َ�ص َّل ُبوا �أَ ْو تُق ََّط َع �أَ ْي ِديه ِْم َو�أَ ْر ُج ُل ُه ْم ِم ْن ِخلاَ ٍف َ �أ ْو يُ ْنف َْوا ِم َن ْ أَ
ال ْر ِ�ض َذ ِل َك لَ ُه ْم ِخ ْز ٌي
يم{ [املائدة ،]33 :و َع ْن �أَنَ ٍ�س َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه،
فيِ ُّ
الد ْنيَا َولَ ُه ْم فيِ ْال ِآخ َر ِة َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
 -1قال القرطبي" :ق َ
و�ص َو َد ْف َع ُه ْم َع ْن �أَ ْنف ُِ�سه ِْم َو�أَ ْم َوا ِله ِْم،
َال ْاب ُن المْ ُ ْن ِذرِ َ :و ُر ِّوي َنا َع ْن َج َما َع ٍة ِم ْن �أَ ْه ِل ال ِْعل ِْم �أَ َّن ُه ْم َر�أَ ْوا ِق َت َال الل ُُّ�ص ِ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رِي َو�إ ِْب َراه َيم ال َّنخَ ع ِّي َو َق َتا َد َة َو َمالك َوال�شَّ افع ِّي َو�أ ْح َم َد َو�إ ِْ�س َحاقَ َوال ُّن ْع َمانَ ،و ِب َه َذا يَق ُ
ُول
َه َذا َمذْ َه ُب ْاب ِن ُع َم َر َوالحْ َ َ�س ِن ال َْب ْ�ص ِّ
َع َو ُّام �أَ ْه ِل ال ِْعل ِْم" .تف�سري القرطبي (. )156 / 6
وم الجْ َ َما َع ِة ِع ْن َد ُظ ُهورِ ا ْل ِفتنَ ِ وحتذير الدعاة �إىل الكفرح.1847
اب َْ أ
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لىَ
ارِ
ال�سارِ َق ُة فَا ْق َط ُعوا �أ ْي ِديَ ُه َما} [املائدة ]38 :وَفيِ ك َْم
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ال�س ِر َق ِة َو ِن َ�صا ِب َها ح.1684
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كتاب
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يُ ْق َط ُع؟ ح 6790واللفظ له،
ِّ
َ ُ َ َّ
 -4قواعد الأحكام يف م�صالح الأنام (. )116 / 1
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ق َ
َال" :ق َِد َم َع َلى ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم نَف ٌَر ِم ْن ُع ْك ٍلَ ،ف�أَ ْ�س َل ُموا ،ف َْاج َت َو ْوا امل َ ِدي َن َة
ال�ص َد َق ِة ،فَيَ�شْ َربُوا ِم ْن �أَ ْب َوا ِل َها َو�أَ ْل َبا ِن َهاَ ،ف َف َع ُلوا ف ََ�ص ُّحوا ف َْارت َ ُّدوا
َف�أَ َم َر ُه ْم �أَنْ يَ�أْتُوا �إِبِلَ َّ
َو َق َت ُلوا ُر َعات َ َهاَ ،و ْا�س َتاقُوا الإِبِلَ  ،ف ََب َع َث فيِ �آثَارِ ِه ْمَ ،ف ُ�أ ِت َي ِبه ِْم َف َق َط َع َ�أ ْي ِديَ ُه ْم َو�أَ ْر ُج َل ُه ْم
(((
َو َ�س َملَ �أَ ْع ُي َن ُه ْم ،ث َُّم مَ ْ
ل يَ ْح ِ�س ْم ُه ْم َح َّتى َماتُوا"
ولقد �أغلظت ال�شريعة العقوبة على �أهل احلرابة لأثر فعلهم ال�شنيع لي�س على
�صاحب املال املغت�صب و�إمنا لتعدي ذلك �إىل تعطيل املكا�سب عموما ،قال القرطبي:
ا�س ِ ،ألَنَّ �أَكْ رَ َث
ِيل ا ْل َك ْ�س ِب َع َلى ال َّن ِ
" َو�إِنمَّ َا كَانَ ِت المْ ُ َح َاربَ ُة َع ِظ َيم َة َّ
ال�ض َررِ  ِ ،ألَنَّ ِفي َها َ�س َّد َ�سب ِ
الَ ْر ِ�ض ،ك ََما ق َ
َال َع َّز
ال�ض ْر ُب فيِ ْ أ
اتَ ،و ُركْ َن َها َو ِع َما َد َها َّ
المْ َ َك ِا�س ِب َو�أَ ْع َظ َم َها ال ِّت َج َار ُ
الَ ْر ِ�ض يَ ْب َتغُونَ ِم ْن ف َْ�ض ِل اللهَّ ِ " [املزملَ ،]20 :ف�إِذَا �أُ ِخ َ
يف
َو َجلَّ َ ":و� َآخ ُرونَ يَ ْ�ض ِربُونَ فيِ ْ أ
وم ا ْل ُب ُي ِ
َّ
اب ال ِّت َج َار ِة
وت ،فَا ْن َ�س َّد بَ ُ
اجوا �إِلىَ لُ ُز ِ
ال�سفَرِ َ ،و ْاح َت ُ
الطرِ ُيق ا ْن َق َط َع ال َّن ُ
ا�س َع ِن َّ
َع َل ْيه ِْمَ ،وا ْن َق َط َع ْت �أَكْ َ�سابُ ُه ْمَ ،ف�شَ َر َع اللهَّ ُ َع َلى ق َُّط ِاع َّ
الط ِريقِ الحْ ُ ُدو َد المْ ُ َغ َّل َظةََ ،و َذ ِل َك
الد ْنيَا َر ْد ًعا لَ ُه ْم َع ْن ُ�س ِ
اح َها ِل ِع َب ِاد ِه
وء ِف ْع ِله ِْمَ ،و َف ْت ًحا ِل َب ِ
الخْ ِ ْز ُي فيِ ُّ
اب ال ِّت َج َار ِة ا َّل ِتي �أَبَ َ
اب ا ْل َع ِظ ِيم فيِ ْال ِآخ َر ِة"(((.
لمِ َ ْن �أَ َرا َد َها ِم ْن ُه ْمَ ،و َو َع َد ِفي َها بِا ْل َع َذ ِ

املبحث الثالث :ك�سب املال توكال وحممدة

املطلب الأول :ك�سب املال ومنا�ؤه بالتوكل ال بالتواكل:
ولقد حفلت �سنة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم باحلث على ك�سب املال وتنميته
بالتوكل على اهلل واتخاذ الأ�سباب امل�شروعة ،من ذلك ما رواه ْابن ُع َم َر َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما،
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ق َ
�أَنَّ َر ُ�س َ
ال�ص َد َقةََ ،وال َّت َعف َ
ُّف،
َال َو ُه َو َع َلى ا ِمل ْن رَبَِ ،و َذك ََر َّ
ال�س ْف َلىِ :ه َي
ال�س ْف َلى ،فَاليَ ُد ال ُع ْليَاِ :ه َي امل ُ ْن ِف َقةَُ ،و ُّ
َوامل َ ْ�س�أَلَةَ " :اليَ ُد ال ُع ْليَا َخيرْ ٌ ِم َن اليَ ِد ُّ
َال َر ُ�س ُ
ال�سا ِئ َلةُ"((( ،وعن �أبي ُه َر ْي َر َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه ،قال :ق َ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم:
َّ
(((
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
"لنْ يَ ْح َتط َب �أ َح ُدك ُْم ُح ْز َم ًة َع َلى َظ ْهرِهَ ،خيرْ ٌ لَ ُه م ْن �أنْ يَ ْ�س�أ َل �أ َح ًدا ،ف َُي ْعطيَ ُه �أ ْو يمَ ْ َن َع ُه" .
َأ
اب ُح ْك ِم
اب امل ُ َحارِ ِب َ
الر َّد ِة ح  ،6802وم�سلم يف كتاب الق�سامة بَ ُ
�	-1أخرجه البخاري يف كتاب احلدود بَ ُ
ني ِم ْن �أَ ْه ِل ال ُك ْف ِر َو ِّ
ين ح.1671
المْ ُ َحارِ ِب َ
ني َوالمْ ُ ْرت َ ِد َ
 -2تف�سري القرطبي (. )157 / 6
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اَّ
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اب بَيَ ِان �أَنَّ الْيَ َد
ب
الك�سوف
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ح،1429
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�	-3أخرجه البخاري يف كتاب
َ
َ
َْ ِْ ً
َ ُ َ َ
َ ُ
ال�س ْف َلى ِه َي ْال ِآخ َذ ُة ح 1033واللفظ للبخاري.
ال�س ْف َلىَ ،و�أَنَّ الْيَ َد ا ْل ُعلْيَا ِه َي المْ ُ ْن ِف َق ُة َو�أَنَّ ُّ
ا ْل ُعلْيَا َخيرْ ٌ ِم َن الْيَ ِد ُّ
�	-4أخرجه البخاري يف كتاب البيوع باب ك�سب الرجل وعمله بيده ح.2074
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تنمية املوارد املالية و�إدارتها يف ال�سنة النبوية

املطلب الثاين :ك�سب املال حممدة ال مذمة:

ولقد �أخط�أ بع�ض النا�س فزعموا �أن ال�سعي لك�سب املال مذمة ،بل منهم من تخل�ص
من جميع ماله وترك نف�سه وعياله عالة.
وهذا مناف لهدي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فعن عمرو بن العا�ص ر�ضي اهلل
للم ِ
عنه ق َ
ال�صا ِل ِح"((( ،و َع ِن ْاب ِن
رء َ
َال :قال َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمِ " :ن ْع َم امل َ ُال َّ
ال�صا ِل ُح َ
َم ْ�س ُع ٍ
َال�َ :س ِم ْع ُت ال َّنب َِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يَق ُ
ود َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه ،ق َ
ُولَ " :ال َح َ�س َد �إ اَِّل فيِ
(((
ا ْث َن َتينْ َِ :ر ُج ٍل �آتَا ُه اللهَّ ُ َم اًال ،ف ََ�س َّل َط ُه َع َلى َه َل َك ِت ِه فيِ ا َحل ِّق"احلديث
وقال ابن اجلوزي�" :أما �شرف املال فان اللهَّ عز وجل عظم قدره و�أمر بحفظه �إذ
جعله قواما للآدمي ال�شريف فهو �شريف َفق َ
ال�س َف َها َء �أَ ْم َوالَ ُك ُم ا َّل ِتي
َال تعاىلَ } :وال تُ ْ�ؤتُوا ُّ
َج َعلَ اللهَّ ُ لَ ُك ْم ِقيَاما{ ونهى عز وجل �أن ي�سلم املال ِ�إلىَ غري ر�شيد َفق َ
َالَ } :ف�إِنْ �آنَ ْ�س ُت ْم
ِم ْن ُه ْم ُر ْ�شداً فَا ْد َف ُعوا �إِلَ ْيه ِْم َ�أ ْم َوالَ ُه ْم{ وقد �صح َع ْن َر ُ�سول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَنَّ ُه
نهى َع ْن �إ�ضاعة املال وقال ل�سعد لأن ترتك ورثتك �أغنياء خري لك من �أن ترتكهم عالة
يتكففون النا�س وقال َما نفعني مال كمال �أبي بَ ْكر واحلديث ب�إ�سناد مرفوع َع ْن عمرو
َال بعث �إيل َر ُ�سول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َفق َ
ْبن العا�ص ق َ
"خ ْذ َع َل ْي َك ِثيَابَ َك
َالُ :
الح َك ث َُّم ا ْئ ِت ِني" َف�أَتَ ْي ُت ُه َفق َ
َال�" :إِنيِّ �أُرِ ُيد �أَنْ �أَ ْب َعثَ َك َع َلى َج ْي ٍ�ش ف َُي َ�س ِّل ُم َك اللهَّ ُ َويُ ْغ ِن ُم َك
َو ِ�س َ
َب لَ َك ِم َن المْ َ ِال َرغْ َب ًة َ�صالحِ َ ًة" َف ُق ْل ُت يَا َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ َما �أَ ْ�س َل ْم ُت ِم ْن �أَ ْج ِل المْ َ ِال َولَ ِك ِّني
َو�أَ ْرغ ُ
الم َفق َ
ال�صا ِل ِح" واحلديث
ال�صا ِل ُح ِل َّلر ُج ِل َّ
َال" :يَا َع ْم ُرو ِن ْع َم المْ َ ُال َّ
�أَ ْ�س َل ْم ُت َرغْ َب ًة فيِ الإ ِْ�س ِ
�	-1أخرجه البخاري يف الأدب املفرد ( ،)154وابن حبان يف �صحيحه ( .)6 / 8و�صححه الهيثمي يف جممع الزوائد ومنبع
الفوائد (. )64 / 4
اب �إِ ْنف ِ
ُوم
َاق امل َ ِال فيِ َح ِّق ِه ح  ،1409وم�سلم يف كتاب �صالة امل�سافرين بَ ُ
�	-2أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة بَ ُ
اب ف َْ�ض ِل َم ْن يَق ُ
بِا ْلق ُْر� ِآنَ ،ويُ َع ِّل ُم ُهَ ،وف َْ�ض ِل َم ْن ت َ َع َّل َم ِح ْك َم ًة ِم ْن ِف ْق ٍه� ،أَ ْو َغيرْ ِِه َف َع ِملَ ِب َها َو َع َّل َم َها ح.268
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ال َم َام َ�أ ْح َم َد َ -ر ِح َم ُه اللهَّ ُ َ -فق َ
ال ْخ َوان َود ْر َه ٌم م ْن �أ ْجرِ ال َّت ْعل ِيم
َال� :أَ ْربَ َع ُة َد َر ِاه َم ِد ْر َه ٌم ِم ْن جِ َت َار ٍة َو ِد ْر َه ٌم ِم ْن �ص َلة ِ إ
َ�س َ�أ َل َر ُجلٌ ْ إِ
َ
َ
َو ِد ْر َه ٌم ِم ْن َغ َّل ِة بَ ْغ َدا َد؟ َفق َ
ال ِْخ َو ِان .انظر الآداب ال�شرعية واملنح
َال� :أ َح ُّب ُه �إليَ َّ ِم ْن جِ َت َار ِة بَ ِّز ِهَ ،و�أكْ َر ُه َها ِع ْن ِدي ا َّل ِذي ِم ْن ِ�ص َل ِة ْ إ
املرعية البن مفلح(. )269 / 3
الِ�شْ َه ِاد
وا�ستدل الإمام القرطبي ب�آية الدين التي �أمر اهلل فيها بال َك ْت ِب للرد على من هذا حاله ،فقال" :لمَ َّا �أَ َم َر اللهَّ ُ ت َ َعالىَ بِا ْل َك ْت ِب َو ْ إ
الر َه ِان كَانَ َذ ِل َك ن ًَّ�صا ق َِاط ًعا َع َلى ُم َرا َع ِاة ِحف ِْظ ْ أَ
ين اَل يَ َر ْونَ
ال ْم َو ِال َوتَ ْن ِميَ ِت َهاَ ،و َر ًّدا َع َلى الجْ َ َه َل ِة المْ ُ َت َ�ص ِّو َف ِة َورِ َع ِاع َها ا َّل ِذ َ
َو�أَ ْخ ِذ ِّ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَ
ُ
ً
�ض لمِ ِننَ ِ
اج َوا ْف َتق ََر عيَال ُه َف ُه َو �إِ َّما �أنْ يَ َت َع َّر َ
َذ ِل َك ،فَيَخْ ُر ُجونَ َع ْن َجم ِيع �أ ْم َواله ِْم َول يَ رْ ُتكُونَ كفَايَة لأ ْنفُ�سه ِْم َوعيَاله ِْم ،ث َُّم �إِذَا ْاح َت َ
الد ْنيَا َو َظ َل َم ِته ِْمَ ،و َه َذا ا ْل ِف ْعلُ َمذْ ُمو ٌم َم ْنه ٌِّي َع ْن ُه ".انظر تف�سري القرطبي (/ 3
ْإ
ال ِْخ َو ِان �أَ ْو ِل َ�ص َدقَا ِته ِْم� ،أَ ْو �أَنْ يَْ�أ ُخ َذ ِم ْن �أَ ْربَ ِ
اب ُّ
. )417
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الدكتور م�صطفى رياح(اململكة املغربية)

ب�إ�سناد َع ْن �أن�س ْبن مالك �أن َر ُ�سول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم دعا لَ ُه بكل خري وكان
فيِ �آخر دعائه �أن ق َ
الر ْح َم ِن
َال" :اللهم �أكرث ماله وولده وبارك لَ ُه" وب�إ�سناد َع ْن َع ْبد َّ
ْبن كعب ْبن مالك �أن ُع َب ْيد اللهَّ ْبن كعب ْبن مالك ق َ
َال �سمعت كعب ْبن مالك يحدث
حديث توبته ق َ
َال فقلت يا َر ُ�سول اللهَّ ِ �أن من توبتي �أن �أنخلع من مايل �صدقة �إِلىَ اللهَّ عز
(((
وجل و�إىل ر�سوله َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َفق َ
�ض َما ِل َك َف ُه َو َخيرْ ٌ لَ َك"
َال�" :أَ ْم ِ�س ْك بَ ْع َ
ذلك �أن ح�سن الق�صد يف ما تقدم �أف�ضل من طاعات الزم نفعها على فاعلها ال
يتعداه �إىل غريه .كالقيام وال�صيام ونحوهما.

الف�صل الثالث :الإدارة النبوية للموارد ال�صناعية �إيجادا وجودة
املبحث الأول :م�شروعية امتهان ال�صنائع
املطلب الأول :احلث على امتهان ال�صنائع:
�إن ال�سنة النبوية حافلة بالأدلة على م�شروعية امتهان ال�صنائع واحلرف ،بل �إن
ذلك كان د�أب الأنبياء عليهم ال�صالة وال�سالم؛ روى �أبو ُه َر ْي َر َة �أن َر ُ�سول اللهَّ ِ َ�ص َّلى
َال لَ ُه �أَ ْ�ص َحابُ ُهَ :و�أَ ْن َت يَا َر ُ�س َ
اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم قالَ " :ما بَ َع َث اللهَّ ُ نَب ًِّيا �إ اَِّل َر ِاع َي َغ َن ٍم ،ق َ
ول
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ
َالَ :و�أَنَا ُك ْن ُت �أَ ْر َعا َها ِ ألَ ْه ِل َم َّك َة بِا ْلق ََرارِ ِ
اللهَّ ِ؟ ق َ
يط"((( ،وعنه �أي�ضا �أَنَّ َر ُ�س َ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،ق َ
َال" :كَانَ َزكَرِ َّيا جَ َّنا ًرا"(((.
 -1تلبي�س �إبلي�س (. )160
وقال ابن اجلوزي بعدما �ساق الأدلة على م�شروعية الك�سب غري املُطغي وغري املُلهي والرتغيب فيه" :ف َه ِذ ِه ْ أَ
يث
ال َح ِاد ُ
خُ َ
اب َو ُعقُوبَةٌَ ،و�أَنَّ َح ْب َ�س ُه يُ َنافيِ ال َّت َوكُّ لَ ،
م َّر َج ٌة فيِ ِّ
ال�ص َح ِ
اح ،وهى على خالف َما ت َ ْع َت ِق ُد ُه المْ ُ َت َ�ص ِّو َف ُة ِم ْن �أَنَّ �إِكْ ثَ َار المْ َ ِال ِح َج ٌ
َو اَل يُ ْن َك ُر �أَ َّن ُه يُخَ ُ
اف ِم ْن ِف ْت َن ِت ِهَ ،و�أَنَّ َخ ْلقًا َك ِث ًريا ْاج َت َن ُبو ُه لخِ َ ْو ِف َذ ِل َكَ ،و�أَنَّ َج ْم َع ُه ِم ْن َو ْج ِه ِه لَيَ ِع ُّزَ ،و�أَنَّ َ�سلاَ َم َة ا ْل َقل ِْب ِم َن اِال ْف ِت َت ِان
َال ا ْل َقل ِْب َم َع ُو ُج ِ
ِب ِه ت َ ِقلُّ َ ،وا�شْ ِتغ ُ
ود ِه ب ِِذكْ رِ ْال ِآخ َر ِة يَ ْن ُد ُرَ ،ف ِل َه َذا ِخ َ
يف ِف ْت َن ُت ُه.
َف�أَ َّما ك َْ�س ُب المْ َ ِال َف�إِنَّ َم ِن ا ْق َت َ�ص َر َع َلى ك َْ�س ِب ال ُْب ْل َغ ِة من حلها فذلك �أمر لأبد ِم ْن ُه َو�أَ َّما َم ْن ق ََ�ص َد َج ْم َع ُه َو اِال ْ�س ِت ْكثَ َار ِم ْن ُه ِم َن الحْ َلاَ لِ
ن ُِظ َر فيِ َمق ُْ�ص ِ
َاخ َر ِة َوالمْ ُ َبا َه ِاة َف ِب ْئ َ�س المْ َق ُْ�صو ُدَ ،و�إِنْ ق ََ�ص َد ِ �إ ْعف َ
َاف نَف ِْ�س ِه َو َعا ِئ َل ِت ِهَ ،وا َّد َخ َر لحِ َ َو ِاد ِث َز َما ِن ِه
ْ�س المْ ُف َ
ود ِهَ ،ف�إِنْ ق ََ�ص َد نَف َ
ُ
َ
يب َع َلى ق َْ�ص ِد ِهَ ،وكَانَ َج ْم ُع ُه ِب َه ِذ ِه ال ِّن َّي ِة �أف َْ�ضلَ ِم ْن
َو َز َما ِنه ِْمَ ،وق ََ�ص َد ال َّت ْو ِ�س َع َة َع َلى ِْ إ
ال ْخ َو ِان َو�إِغْ َنا َء ا ْل ُفق ََر ِاء َو ِف ْعلَ المْ َ َ�صا ِل ِح �أ ِث َ
الطا َع ِ
َك ِث ٍري ِم َن َّ
ات" .تلبي�س �إبلي�س (. )161-160
ال�ص َنا َع ِ
ات ح 2149و�صححه الألباين.
اب ِّ
�	-2أخرجه ابن ماجة يف كتاب التجارات بَ ُ
ِ
ال�ص َنا َعات ح 2150و�صححه الألباين.
اب ِّ
�	-3أخرجه ابن ماجة يف كتاب التجارات بَ ُ
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املطلب الثاين� :صنائع ال�صحابة:

ومما يدل على م�شروعية امتهان ال�صنائع �أن �صحابة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم قد امتهنوا جملة من ال�صنائع ،فقد كان عثمان بن طلحة الذي دفع �إليه ر�سول
اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�سلم مفتاح الكعبة خياطا((( ،وكان عمار بن يا�سر �أول بناء يف
الإ�سالم((( ،وكان �سلمان خوا�صا ي�صنع القفاف من ورق النخل((( ،وكان �أبو هند
موىل فروة بن عمرو البيا�ضي حجاما ((( ،وكانت �أم �سليم بنت ملحان �أم �أن�س بن مالك
(((
ر�ضي اهلل تعاىل عنهم ما�شطة ((( ،وكانت �أم عطية خاف�ضة.

املبحث الثاين :ثناء على املتقن من ال�صناع وت�ضمني للمفرط منهم
وكان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يثني على املتقنني من ال�صناع ،ويحث على
ذلك ،ف َع ْن َعا ِئ�شَ ةَ� ،أَنَّ ال َّنب َِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ق َ
َال�" :إِنَّ اللهَّ َ يُ ِح ُّب �إِذَا َع ِملَ �أَ َح ُدك ُْم
َع َملاً �أَنْ يُ ْت ِق َن ُه"((( ،وجاء يف احلديث�" :إِنَّ اللهَّ َ يُ ِح ُّب ِ�إذَا َع ِملَ ا ْل َع ْب ُد َع َملاً �أَنْ يُ ْت ِق َن ُه"(((.
وكان �صلى اهلل عليه و�سلم يحمل املفرط يف �صنعته م�سئولية تفريطه ،روى
�أَنَ ِ�س ْب ِن َما ِل ٍك� ،أَنَّ ال َّنب َِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ق َ
َال ِ ألُ ِّم َع ِط َّيةَ�" :إِذَا َخف َْ�ض ِت َف�أَ ِ�ش ِّمي
الز ْو ِج"((( ،و َع ْن َع ْم ِرو ْب ِن �شُ َع ْي ٍبَ ،ع ْن
َو اَل تَ ْن َه ِكيَ ،ف�إِنَّ ُه �أَ ْ�س َرى ِل ْل َو ْج ِهَ ،و َ�أ ْح َظى ِع ْن َد َّ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ق َ
�أَبِي ِهَ ،ع ْن َج ِّد ِه� ،أَنَّ َر ُ�س َ
َالَ " :م ْن تَ َط َّب َبَ ،و اَل يُ ْع َل ُم ِم ْن ُه
 -1تخريج الدالالت ال�سمعية (. )709
 -2تخريج الدالالت ال�سمعية (. )721
 -3تخريج الدالالت ال�سمعية (. )724
ُ
ُ
لخْ
ونحوِ ِهما .انظر تهذيب اللغة ( )198 / 7ول�سان
ل
ن
وال
ْل
ق
مل
ا
ور
:
و�ص
ا
و
..
ء
ا
ي
قُ
أ�شْ
ا�ص :ا َّل ِذي يُ َعا ِل ُج بالخْ ُ ِ
خْ
ِ
َّ
والخْ َ َّو ُ
و�ص � َ َ
ْ
ُ َ
العرب (. )33 / 7
 -4تخريج الدالالت ال�سمعية (. )740
 -5تخريج الدالالت ال�سمعية (. )747
 -6تخريج الدالالت ال�سمعية (. )751
"ر َوا ُه �أَبُو يَ ْع َلىَ ،و ِفي ِه
:)98
/
(4
الفوائد
ومنبع
الزوائد
جممع
يف
الهيثمي
وقال
)349
�	-7أخرجه �أبو يعلى يف م�سنده (/ 7
َ
ُم ْ�ص َع ُب ْب ُن ثَاب ٍِت َو َّث َق ُه ْاب ُن ِح َّبانَ َ ،و َ�ض َّع َف ُه َج َما َعةٌ".
�	-8أخرجه ابن �أبي �شبة يف تاريخ املدينة ( )98 / 1واللفظ له ،والطرباين يف املعجم الأو�سط (. )275 / 1
�	-9أخرجه الطرباين يف املعجم الأو�سط ( )368 / 2ح ،2253والدوالبي يف الكنى والأ�سماء للدوالبي( )1038 / 3ح.1821
واللفظ للطرباين .وقال الهيثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد (َ : )172 / 5ر َوا ُه َّ
الَ ْو َ�س ِطَ ،و�إ ِْ�س َنا ُد ُه َح َ�س ٌن.
الط رَ َبانيِ ُّ فيِ ْ أ

471

الدكتور م�صطفى رياح(اململكة املغربية)

�ض ال ِّن َ�سا َء
ِط ٌّبَ ،ف ُه َو َ�ضا ِم ٌن"((( ،وروى عبد الرزاق يف م�صنفه �أن ْام َر َ�أ ٌة كَانَ ِت تَ ْخ ِف ُ
َف�أَ ْع َنق َْت َجارِ يَ ًة ف ََ�ض َّم َن َها ُع َم ُر(((قال �صاحب بهجة القلوب يف �ش�أن حديث �أن�س بن
مالك" :هذا احلديث ّ
يدل بلفظه وفحواه على �أنه ال يحل لأحد �أن يتعاطى �صناعة
من ال�صناعات وهو ال يح�سنها� ،سواء كان طباً �أو غريه ،و�أن من جتر�أ على ذلك فهو
�آثم .وما ترتب على عمله من تلف نف�س �أو ع�ضو �أو نحوهما فهو �ضامن له .وما �أخذه
من املال يف مقابلة تلك ال�صناعة التي ال يح�سنها فهو مردود على باذله؛ لأنه مل يبذله
�إال بتغريره و�إيهامه �أنه يح�سن وهو ال يح�سن ،فيدخل يف الغ�ش ..ومثل هذا الب َّناء
ن�صب نف�سه لذلك ،موهماً �أنه يح�سن
والنجار واحلداد واخلراز والن�ساج ونحوهم ممن َ
(((
ال�صنعة ،وهو كاذب".

املبحث الثالث :النهي عن ال�صنائع غري امل�شروعة:
و�إذا كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يحث امل�سلم �أن ميتهن �صنعة �أو حرفة،
ف�إنه ق�صر ذلك على امل�شروع دون املحرم ،بل �إنه �أغلظ الوعيد ملن اتخذ مهنة حمرمة،
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،ق َ
ف َع ْن َعا ِئ�شَ ةَ� ،أَنَّ َر ُ�س َ
ال�ص َورِ يُ َع َّذبُونَ
اب ُّ
َال�" :إِنَّ �أَ ْ�ص َح َ
يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة ،يُق ُ
َال لَ ُه ْم� :أَ ْح ُيوا َما َخ َل ْق ُت ْم"((( ،وعن �أَبِي ُج َح ْي َفةَ ،ق َ
َال" :لَ َع َن ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى
الربَا َو ُم ِ
وك َل ُهَ ،ونَ َهى َع ْن ث ََم ِن ال َك ْل ِب،
اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َ
الو ِا�ش َم َة َوامل ُ ْ�س َت ْو ِ�ش َمةََ ،و� ِآكلَ ِّ
ين"((( ،و َع ْن َ�س ِع ِيد ْب ِن �أَبِي ا َحل َ�س ِن ،ق َ
َالُ :ك ْن ُت ِع ْن َد ْاب ِن
الب ِغ ِّيَ ،ولَ َع َن امل ُ َ�ص ِّورِ َ
َوك َْ�س ِب َ
ا�س َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما� ،إِذْ �أَتَا ُه َر ُج ٌل َفق َ
ا�س� ،إِنيِّ �إِ ْن َ�سا ٌن �إِنمَّ َا َم ِعي�شَ ِتي ِم ْن
َال :يَا �أَبَا َع َّب ٍ
َع َّب ٍ
َ�ص ْن َع ِة يَ ِديَ ،و�إِنيِّ �أَ ْ�ص َن ُع َه ِذ ِه ال َّت َ�ص ِاو َيرَ ،فق َ
ا�سَ :ال �أُ َح ِّدث َُك �إ اَِّل َما َ�س ِم ْع ُت
َال ْاب ُن َع َّب ٍ
ُول�َ :س ِم ْع ُت ُه يَق ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يَق ُ
َر ُ�س َ
ورةًَ ،ف�إِنَّ اللهَّ َ ُم َع ِّذبُ ُه
ُولَ " :م ْن َ�ص َّو َر ُ�ص َ
اب ِف َيم ْن ت َ َط َّب َب ِب َغيرْ ِ ِعل ٍْم َف�أَ ْع َن َت ح 4586واللفظ له ،والن�سائي يف كتاب الق�سامة باب
�	-1أخرجه �أبو داوود يف كتاب الديات بَ ٌ
اب َم ْن تَ َط َّب َب َو مَ ْ
ل يُ ْع َل ْم ِم ْن ُه ِط ٌّب
ِ�ص َف ُة ِ�ش ْب ِه ا ْل َع ْم ِد َو َع َلى َم ْن ِديَ ُة ْ أ
الَجِ َّن ِةَ ،و ِ�ش ْب ُه ا ْل َع ْم ِد ح ،4830وابن ماجة يف كتاب الطب ،بَ ُ
ِ
ِ
َ
ال ِْ�س َن ِاد َو مَ ْ
يح ْ إ
ح
�ص
يث
د
ح
ا
ذ
ه
ل يُخَ ِّر َجا ُه" ووافقه الذهبي يف التلخي�ص.7484
"
وقال:
امل�ستدرك
ح ،3466واحلاكم يف
َ َ ٌ َ ُ
وح�سنه الألباين يف ال�سل�سلة ال�صحيحة .635
 -2م�صنف عبد الرزاق ال�صنعاين (. )470 / 9
 -3بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الر�شد (. )130
ال�ص َنا َع ِ
ات ح 2151و�صححه الألباين.
اب ِّ
�	-4أخرجه ابن ماجة يف كتاب التجارات بَ ُ
قال اخلطابي يف معامل ال�سنن (" :)75 / 1و�أما ال�صورة فهي كل �صورة من ذوات الأرواح كانت لها �أ�شخا�ص منت�صبة �أو
كانت منقو�شة يف �سقف �أوجدار �أوم�صنوعة يف منط �أومن�سوجة يف ثوب �أو ما كان ف�إن ق�ضية العموم ت�أتي عليه فليجتنب".
اح الف َِا�س ِد ح.5347
الب ِغ ِّي َوال ِّن َك ِ
�	-5أخرجه البخاري يف كتاب الطالق بَ ُ
اب َم ْه ِر َ
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ا�صف ََّر َو ْج ُه ُه،
الر ُجلُ َر ْب َو ًة �شَ ِد َيدةًَ ،و ْ
الر َ
وحَ ،ولَ ْي َ�س ِب َنا ِف ٍخ ِفي َها �أَبَ ًدا" ف ََربَا َّ
َح َّتى يَ ْنف َُخ ِفي َها ُّ
(((
َفق َ
وح"
َالَ :و ْي َح َك� ،إِنْ �أَبَ ْي َت ِ �إ اَّل �أَنْ ت َ ْ�ص َن َعَ ،ف َع َل ْي َك ِب َه َذا ال�شَّ َجرِ  ،ك ُِّل �شَ ْي ٍء لَ ْي َ�س ِفي ِه ُر ٌ

خامتة:

�إن الهدي النبوي يف تدبري املجاالت الزراعية والتجارية وال�صناعية مييط اللثام
عما ب�إمكان امل�سلمني حتقيقه يف زمننا املعا�صر من تنمية ناجعة و�إدارة را�شدة رهينة
باهتدائهم بهدي النبي امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم.
بل �إن ذلك يفر�ض على الأمة الإ�سالمية �أن تنكب على هذه ال�سنة لتنهل من وردها
وت�ستنري بنورها ،فتحقق ريادتها ،وجتلي بذلك ال�سبق احل�ضاري يف جمال �إدارة املال
والأعمال .مما يجعلها مثاال لغريها من الأمم ،ف َت�سعد وتُ ِ
�سعد.
واحلمد هلل رب العاملني

وحَ ،و َما يُ ْك َر ُه ِم ْن َذ ِل َك ح ،2225وم�سلم يف اللبا�س
�	-1أخرجه البخاري يف كتاب البيوع بَ ُ
اب بَ ْي ِع ال َّت َ�صاوِ ي ِر ا َّل ِتي لَ ْي َ�س ِفي َها ُر ٌ
والزينة باب حترمي ت�صوير �صورة احليوان ح.2110
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امل�صادر واملراجع املعتمدة يف البحث
1 .1القر�آن الكرمي برواية حف�ص عن عا�صم.
2 .2الآداب ال�شرعية واملنح املرعية ،حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج� ،أبو عبد
اهلل� ،شم�س الدين املقد�سي الرامينى ثم ال�صاحلي احلنبلي (املتوفى763 :هـ)،
عامل الكتب .بدون تاريخ.
3 .3الإح�سان يف تقريب �صحيح ابن حبان ،امل�ؤلف :حممد بن حبان بن �أحمد بن
حبان بن معاذ بن َم ْع َبد ،التميمي� ،أبو حامت ،الدارمي ،ال ُب�ستي (املتوفى354 :هـ)،
ترتيب :الأمري عالء الدين علي بن بلبان الفار�سي (املتوفى 739 :هـ) ،حققه
وخرج �أحاديثه وعلق عليه� :شعيب الأرن�ؤوط ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت،
الطبعة :الأوىل 1408 ،هـ  1988 -م.
�4 .4إحياء علوم الدين� ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�سي (املتوفى:
505هـ) ،دار املعرفة – بريوت.
5 .5الأدب املفرد بالتعليقات ،امل�ؤلف :حممد بن �إ�سماعيل بن �إبراهيم بن املغرية
البخاري� ،أبو عبد اهلل (املتوفى256 :هـ) ،حققه وقابله على �أ�صوله� :سمري بن
�أمني الزهريي ،م�ستفيدً ا من تخريجات وتعليقات العالمة ال�شيخ املحدث :حممد
نا�صر الدين الألباين ،النا�شر :مكتبة املعارف للن�شر والتوزيع ،الريا�ض ،الطبعة:
الأوىل 1419 ،هـ  1998 -م.
�6 .6إرواء الغليل يف تخريج �أحاديث منار ال�سبيل ،امل�ؤلف  :حممد نا�صر الدين
الألباين (املتوفى 1420 :هـ)� ،إ�شراف :زهري ال�شاوي�ش ،النا�شر :املكتب الإ�سالمي
– بريوت ،الطبعة :الثانية  1405هـ 1985 -م .
7 .7اال�ستذكار ،امل�ؤلف� :أبو عمر يو�سف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عا�صم
النمري القرطبي (املتوفى463 :هـ) ،حتقيق� :سامل حممد عطا ،حممد علي
معو�ض ،النا�شر :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :الأوىل.2000 – 1421 ،
8 .8الأموال البن زجنويه ،امل�ؤلف� :أبو �أحمد حميد بن خملد بن قتيبة بن عبد اهلل
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اخلر�ساين املعروف بابن زجنويه (املتوفى251 :هـ) ،حتقيق الدكتور� :شاكر ذيب
فيا�ض الأ�ستاذ امل�ساعد  -بجامعة امللك �سعود ،النا�شر :مركز امللك في�صل
للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية ،ال�سعودية ،الطبعة :الأوىل 1406 ،هـ 1986 -
م.
9 .9الأموال� ،أبو ُعبيد القا�سم بن �س ّالم بن عبد اهلل الهروي البغدادي (املتوفى:
224هـ) ،املحقق :خليل حممد هرا�س ،.النا�شر :دار الفكر – .بريوت.
1010البحر املحيط يف التف�سري� ،أبو حيان حممد بن يو�سف بن علي بن يو�سف بن
حيان �أثري الدين الأندل�سي (املتوفى745 :هـ) ،املحقق� :صدقي حممد جميل ،دار
الفكر – بريوت ،الطبعة 1420 :هـ.
1111بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار يف �شرح جوامع الأخبار� ،أبو عبد اهلل،
عبد الرحمن بن نا�صر بن عبد اهلل بن نا�صر بن حمد �آل �سعدي (املتوفى1376 :هـ)،
املحقق :عبد الكرمي بن ر�سمي ال الدريني ،مكتبة الر�شد للن�شر والتوزيع ،الطبعة:
الأوىل 1422هـ 2002 -م.
1212تاريخ املدينة البن �شبة ،عمر بن �شبة (وا�سمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النمريي
الب�صري� ،أبو زيد (املتوفى262 :هـ) ،حققه :فهيم حممد �شلتوت ،طبع على
نفقة :ال�سيد حبيب حممود �أحمد – جدة ،عام الن�شر 1399 :هـ .
1313تخريج الدالالت ال�سمعية على ما كان يف عهد ر�سول اهلل من احلرف وال�صنائع
والعماالت ال�شرعية ،علي بن حممد بن �أحمد بن مو�سى ابن م�سعود� ،أبو احل�سن
ابن ذي الوزارتني ،اخلزاعي (املتوفى789 :هـ) ،املحقق :د� .إح�سان عبا�س ،دار
الغرب الإ�سالمي – بريوت ،الطبعة الثانية 1419 ،هـ.
1414الرتاتيب الإدارية والعماالت وال�صناعات واملتاجر واحلالة العلمية التي كانت
على عهد ت�أ�سي�س املدنية الإ�سالمية يف املدينة املنورة العلمية ،حممد َع ْبد ا َحل ّي بن
عبد الكبري ابن حممد احل�سني الإدري�سي ،املعروف بعبد احلي الكتاين (املتوفى:
1382هـ) ،املحقق :عبد اهلل اخلالدي ،دار الأرقم – بريوت ،الطبعة الثانية.
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1515تف�سري ابن بادي�س ((يف جمال�س التذكري من كالم احلكيم اخلبري ،عبد احلميد
حممد بن بادي�س ال�صنهاجي (املتوفى1359 :هـ) ،علق عليه وخرج �آياته
و�أحاديثه �أحمد �شم�س الدين ،دار الكتب العلمية بريوت -لبنان ،الطبعة :الأوىل
1416هـ1995/م.
1616تلبي�س �إبلي�س ،جمال الدين �أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن حممد اجلوزي
(املتوفى597 :هـ) ،دار الفكر للطباعة والن�شر ،بريزت ،لبنان ،الطبعة الأوىل،
1421هـ2001 /م.
1717اجلبال والأمكنة واملياه� ،أبو القا�سم حممود بن عمرو بن �أحمد ،الزخم�شري جار
اهلل (املتوفى 538 :هـ) ،املحقق :د� /أحمد عبد التواب عو�ض املدر�س بجامعة
عني �شم�س ،النا�شر :دار الف�ضيلة للن�شر والتوزيع – القاهرة ،عام الن�شر1319 :
هـ  1999 -م.
1818حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء� ،أبو نعيم �أحمد بن عبد اهلل بن �أحمد بن �إ�سحاق
بن مو�سى بن مهران الأ�صبهاين (املتوفى430 :هـ) ،النا�شر :ال�سعادة1394 ،هـ -
1974م.
1919اخلراج� ،أبو يو�سف يعقوب بن �إبراهيم بن حبيب بن �سعد بن حبتة الأن�صاري
(املتوفى 182 :هـ) ،املكتبة الأزهرية للرتاث ،حتقيق طه عبد الرءوف �سعد � ،سعد
ح�سن حممد.
2020اخلراج و�صناعة الكتابة ،قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي� ،أبو الفرج
(املتوفى337 :هـ) ،دار الر�شيد للن�شر ،بغداد ،الطبعة الأوىل  1981م.
2121العقد الفريد� ،أبو عمر� ،شهاب الدين �أحمد بن حممد بن عبد ربه ابن حبيب ابن
حدير بن �سامل املعروف بابن عبد ربه الأندل�سي (املتوفى328 :هـ) ،دار الكتب
العلمية – بريوت ،الطبعة الأوىل 1404 ،هـ.
2222العني� ،أبو عبد الرحمن اخلليل بن �أحمد بن عمرو بن متيم الفراهيدي الب�صري
(املتوفى170 :هـ) ،املحقق :د مهدي املخزومي ،د �إبراهيم ال�سامرائي ،دار
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ومكتبة الهالل ،بدون تاريخ.
�2323سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة و�شيء من فقهها وفوائدها� ،أبو عبد الرحمن حممد
نا�صر الدين ،بن احلاج نوح بن جناتي بن �آدم ،الأ�شقودري الألباين (املتوفى:
1420هـ) ،مكتبة املعارف للن�شر والتوزيع ،الريا�ض ،الطبعة الأوىل ،عام الن�شر:
جـ  1415 :4 - 1هـ  1995 -م جـ  1416 :6هـ  1996 -م جـ  1422 :7هـ 2002 -
م.
�2424سنن الرتمذي ،امل�ؤلف :حممد بن عي�سى بن َ�س ْورة بن مو�سى بن ال�ضحاك،
الرتمذي� ،أبو عي�سى (املتوفى279 :هـ) ،حتقيق وتعليق� :أحمد حممد �شاكر (جـ
 ،)2 ،1وحممد ف�ؤاد عبد الباقي (جـ  ،)3و�إبراهيم عطوة عو�ض املدر�س يف
الأزهر ال�شريف (جـ  ،)5 ،4النا�شر� :شركة مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي
– م�صر ،الطبعة :الثانية 1395 ،هـ  1975 -م.
�2525سنن �أبي داود� ،أبو داود �سليمان بن الأ�شعث بن �إ�سحاق بن ب�شري بن �شداد بن
ال�سجِ ْ�ستاين (املتوفى275 :هـ) ،املحقق :حممد حميي الدين عبد
عمرو الأزدي ِّ
احلميد ،املكتبة الع�صرية� ،صيدا – بريوت .
2626ال�سنن ال�صغرى للن�سائي = املجتبى من ال�سنن� ،أبو عبد الرحمن �أحمد بن �شعيب
بن علي اخلرا�ساين ،الن�سائي (املتوفى303 :هـ) ،حتقيق عبد الفتاح �أبو غدة،
مكتب املطبوعات الإ�سالمية – حلب ،الطبعة الثانية.1986 - 1406 ،
�2727سنن ابن ماجه ،ابن ماجة �أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني ،وماجة ا�سم �أبيه
يزيد (املتوفى273 :هـ) ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الكتب العربية
 في�صل عي�سى البابي احللبي.�2828شرح ال�سنة ،حميي ال�سنة� ،أبو حممد احل�سني بن م�سعود بن حممد بن الفراء
البغوي ال�شافعي (املتوفى516 :هـ) ،حتقيق� :شعيب الأرن�ؤوط-حممد زهري
ال�شاوي�ش ،النا�شر :املكتب الإ�سالمي  -دم�شق ،بريوت ،الطبعة :الثانية1403 ،هـ
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�2929شرح �صحيح البخارى البن بطال ،ابن بطال �أبو احل�سن علي بن خلف بن عبد
امللك (املتوفى449 :هـ) ،حتقيق� :أبو متيم يا�سر بن �إبراهيم ،دار الن�شر :مكتبة
الر�شد  -ال�سعودية ،الريا�ض ،الطبعة :الثانية1423 ،هـ 2003 -م.
3030الطبقات الكربى� ،أبو عبد اهلل حممد بن �سعد بن منيع الها�شمي بالوالء ،الب�صري،
البغدادي املعروف بابن �سعد (املتوفى230 :هـ) ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا،
دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة الأوىل 1410 ،هـ  1990 -م.
3131ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية� ،أبو ن�صر �إ�سماعيل بن حماد اجلوهري
الفارابي (املتوفى393 :هـ) ،حتقيق� :أحمد عبد الغفور عطار ،النا�شر :دار العلم
للماليني – بريوت ،الطبعة :الرابعة  1407هـ  1987 -م .
�3232صحيح البخاري (اجلامع امل�سند ال�صحيح املخت�صر من �أمور ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم و�سننه و�أيامه) ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي،
املحقق :حممد زهري بن نا�صر النا�صر ،دار طوق النجاة ،ترقيم حممد ف�ؤاد عبد
الباقي ،الطبعة الأوىل1422 ،هـ.
�3333صحيح م�سلم (امل�سند ال�صحيح املخت�صر بنقل العدل عن العدل �إىل ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم) ،م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سن الق�شريي الني�سابوري
(املتوفى261 :هـ)،املحققمحمد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الرتاث العربي –
بريوت.
3434غريب احلديث ،امل�ؤلف� :أبو ُعبيد القا�سم بن �س ّالم بن عبد اهلل الهروي البغدادي
(املتوفى224 :هـ) ،املحقق :د .حممد عبد املعيد خان ،النا�شر :مطبعة دائرة
املعارف العثمانية ،حيدر �آباد -الدكن ،الطبعة :الأوىل 1384 ،هـ  1964 -م.
3535الفائق يف غريب احلديث والأثر ،امل�ؤلف� :أبو القا�سم حممود بن عمرو بن �أحمد،
الزخم�شري جار اهلل (املتوفى538 :هـ) ،املحقق :علي حممد البجاوي -حممد
�أبو الف�ضل �إبراهيم ،النا�شر :دار املعرفة – لبنان ،الطبعة :الثانية.
3636فتح الباري �شرح �صحيح البخاري� ،أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضل الع�سقالين
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ال�شافعي ،دار املعرفة  -بريوت ،1379 ،رقم كتبه و�أبوابه و�أحاديثه :حممد ف�ؤاد
عبد الباقي ،قام ب�إخراجه و�صححه و�أ�شرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب،
عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
3737ل�سان العرب ،امل�ؤلف :حممد بن مكرم بن على� ،أبو الف�ضل ،جمال الدين ابن
منظور الأن�صاري الرويفعى الإفريقى (املتوفى711 :هـ) ،النا�شر :دار �صادر –
بريوت ،الطبعة :الثالثة  1414 -ه.
3838جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،امل�ؤلف� :أبو احل�سن نور الدين علي بن �أبي بكر
بن �سليمان الهيثمي (املتوفى807 :هـ) ،املحقق :ح�سام الدين القد�سي ،النا�شر:
مكتبة القد�سي ،القاهرة ،عام الن�شر 1414 :هـ 1994 ،م.
3939معامل ال�سنن ،وهو �شرح �سنن �أبي داود ،امل�ؤلف� :أبو �سليمان حمد بن حممد بن
�إبراهيم بن اخلطاب الب�ستي املعروف باخلطابي (املتوفى388 :هـ) ،النا�شر :املطبعة
العلمية – حلب ،الطبعة :الأوىل  1351هـ  1932 -م .
4040املعجم الكبري� ،سليمان بن �أحمد بن �أيوب بن مطري اللخمي ال�شامي� ،أبو القا�سم
الطرباين (املتوفى360 :هـ) ،املحقق :حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي ،دار الن�شر:
مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،الطبعة الثانية ،وي�شمل القطعة التي ن�شرها الحقا
املحقق ال�شيخ حمدي ال�سلفي من املجلد ( 13دار ال�صميعي  -الريا�ض  /الطبعة
الأوىل 1415 ،هـ  1994 -م) .
4141امل�ستدرك على ال�صحيحني� ،أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد
بن حمدويه بن نُعيم بن احلكم ال�ضبي الطهماين الني�سابوري املعروف بابن البيع
(املتوفى405 :هـ) ،حتقيق :م�صطفى عبد القادر عطا ،النا�شر :دار الكتب العلمية
– بريوت ،الطبعة :الأوىل. 1990 - 1411 ،
4242م�سند الإمام �أحمد بن حنبل� ،أبو عبد اهلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل
بن �أ�سد ال�شيباين (املتوفى241 :هـ) ،املحقق� :شعيب الأرن�ؤوط  -عادل مر�شد،
و�آخرون� ،إ�شراف :د عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة
الأوىل 1421 ،هـ  2001 -م.
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4343م�سند �أبي يعلى ،امل�ؤلف� :أبو يعلى �أحمد بن علي بن املثُنى بن يحيى بن عي�سى بن
هالل التميمي ،املو�صلي (املتوفى307 :هـ) ،املحقق :ح�سني �سليم �أ�سد ،النا�شر:
دار امل�أمون للرتاث – دم�شق ،الطبعة :الأوىل.1984 - 1404 ،
4444مفاتيح العلوم ،امل�ؤلف :حممد بن �أحمد بن يو�سف� ،أبو عبد اهلل ،الكاتب البلخي
اخلوارزمي (املتوفى387 :هـ) ،املحقق� :إبراهيم الأبياري ،النا�شر :دار الكتاب
العربي ،الطبعة :الثانية .
4545النهاية يف غريب احلديث والأثر ،جمد الدين �أبو ال�سعادات املبارك بن حممد بن
حممد بن حممد ابن عبد الكرمي ال�شيباين اجلزري ابن الأثري (املتوفى606 :هـ)،
النا�شر :املكتبة العلمية  -بريوت1399 ،هـ 1979 -م ،حتقيق :طاهر �أحمد الزاوى
 -حممود حممد الطناحي.
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الدكتور عبد الغفار بن نعمية (اجلزائر)
كلية العلوم الإن�سانية والعلوم الإ�سالمية ،جامعة وهران

ال�سيا�سة النبوية يف ت�سيري املوارد املالية للدولة وتنميتها

مقدمة:
�إنّ تقييم جناح املجتمعات الإن�سانية ال ي�ستقيم فقط بالعامل املادي رغم كونه
�أ�سا�سيا يف البناء ،ف�إغفال اجلانب الفكري يف ت�سيري املال ،وعقلنته يف �إطار ال�سيا�سات
الر�شيدة ،لن يوقف على مزي ٍة تُذكر ،بل هو �إىل الف�ساد �أقرب ،فال تزال الدرا�سات
قدم
والأبحاث الإ�سالمية تُنتج الأفكار واالقرتاحات لإنقاذ ال�سيا�سات املالية للدول ،وت ٌ ِّ
لكن قوة هذه الأفكار واملقرتحات
الن�صائح الإدارية الكفيلة ب�ضمان ا�ستقرار املجتمعّ ،
على عقول منفّذيها يف الغالب جعلتها حربا على ورق ،ال جُتاوز التنظري �إىل التطبيق،
وال�سطحية �إىل التعميق.
ومع ذلك ف�إنّ هذه الأفكار �ستكون جريئة يف الطرح ،مبتورة يف ال�شرح� ،إن
�أغفلت االعتماد على املجتمع الإ�سالمي الأول� ،إذ مل يكن جناحه عبثا �أو �صدفة ،فقد
اكتنفه الفكر النبوي املحمدي بالتميز� ،إذ كان حار�سا وم�سيرّ ا و�أمينا على موارده املالية،
�سا�سه ب�أقدر ما تُ�سا�س به الدول ،وب�أب�سط الإمكانات املتاحة �آنذاك .لقد كانت �سيا�سة
ر�شيدة فريدة ،عميقة غري قا�صرة ،و�شاملة غري مقت�صرة على العهد الإ�سالمي الأول،
ّ (((
بل �أر�ضية لبناء جمتمع �إ�سالمي قوي مباله ،و�إميانه ،وعدله ،و�سيا�سته ،وكانت مكة
التميز املايل ،والنجاح
املكرمة بتربعات ال�صحابة عليهم الر�ضوان و�إنفاقاتهم بداية هذا ّ
الإداري على مدار الأجيال والأزمان ،وكانت �أر�ضية منا�سبة لإمتام هذه التقاليد املالية
يف املدينة املنورة.
كثرية هي الدرا�سات والأبحاث التي تناولت املرحلة بالبحث والبيان ،فقد ّبينت
كيف �أحاط النبي �صلى اهلل عليه و�سلم موارد دولته املالية رغم كرثتها وتنوعها ،حتى �إنّ
جهوده الفكرية يف الت�سيري مل تُظهر بينها تباينا وال تفاوتا مما يت�صل بال�سهو �أو الن�سيان،
فكانت املدينة املنورة الدولة املالية الأوىل التي جمعت العدل والتكافل والتكاف ؤ� يف
كفة واحدة ،من خالل ال�سيا�سة النبوية يف تر�شيد املال ،و�إقرار تنظيمات ووظائف
 -1هذا من بني �أبرز مظاهر التعامل املايل ال�شائعة يف الفرتة املكية لأن االهتمام كان ًمن�صبا على م�سائل التوحيد والعقيدة ،ال
على تنظيم بناء الدولة.
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مالية ،وحتديد مواردها ،وطرق جمعها و�إنفاقها ،على الوجه الذي امتزج فيه اجلانب
الروحي للمجتمع مع تطبيقه ،نزوال عند الأوامر النبوية وانتها ًء بنواهيها .والأكيد �أنّ
هذا النجاح املايل للدولة املحمدية قد اجتمعت له هاتان امليزتان :ا�ستعداد املجتمع
لتطبيق �أوامر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�شخ�صية النبي عليه ال�صالة وال�سالم ذاتها
والتي ُو�صف حتى قبل النبوة بال�صادق الأمني.
هذه ال�شخ�صية التي ا�ستطاعت �أن جتمع وتُ ّنو َع موارد الدولة املالية ،من �صدقات،
وتربعات ،وزكاة و�أوقاف،وغنائم ،ويفء ،وخراج ،وجزية"((( فكانت مادة علمية
د�سمة ملختلف املراجع وامل�صادر ،ورغم اختالف هذه امل�صادر يف طريقة تناول هذه
املوارد وت�سميتها،كالأ�سواق التجارية� ،أو الإقطاع� ،أو احلياة االقت�صادية �أو الرقابة
املالية� ،أو النظام املايل ،وغريها .ووحدة هدفها يف �إبراز اجلانب الإداري واملايل يف
�شخ�صية النبي عليه ال�صالة وال�سالم� ،إال �أنّ الرتكيز على ال�سرد والإن�شاء كان ظاهرة
بارزة تكاد ال تخفى ،مع �ضرورة الإ�شارة �أنّ ترتيب هذه الأ�صناف يف املداخلة ال يعني
ح�صرها بفرتة زمنية لها بداية ونهاية ،فاللجوء �إليها كان ك ّلما دعت احلاجة �إليها ،ف�إن
كانت حياة امل�سلمني يف مكة قبل الهجرة قد عرفت التربعات م�سلكا ل�سد احلاجة ،فقد
أ�سا�سيا يف غزوة تبوك وهي يف ال�سنة التا�سعة للهجرة ،مما
كان الت�صرف نف�سه مموِّ ًال � ً
ُّ
�سد احلاجات العامة للمجتمع الإ�سالمي الأول.
مهما يف ّ
يدل �أنها كانت وبقيت م�صدرا ًّ
�إ�شكالية الدرا�سة:
انطالقا من الأر�ضية ال�سابق ذكرها ت�أتي هذه املداخلة لتناق�ش جانبا ُمهما يف درا�سة
وحمددة للدرا�سة �إ�شكاال عاما مفاده البحث يف قواعد ال�سيا�سات
املالية النبوية،
ّ
النبوية الت�سيريية ،وت�سعى من خالله �إىل حتديد العالقة بني املنهج النبوي واجلانب
الروحي واالجتماعي واحل�ضاري واالقت�صادي ،ومدى ت�أثريه يف تر�شيد املال العام،
وتر�سيخ قيم التكافل االجتماعي،وبقدر ما اعتمدت املداخلة على درا�سات �سابقة
وقيمة للمو�ضوع فبقدر ما َحب�ست �أنفا�س القلم يف البحث عن هذه الأبعاد ،ويف
الربط بني جوانب النماء الإن�ساين ال�سابقة الذكر ،وهي �إحدى ميزات املنهج النبوي
� -1ستكون هذه املحطات هي املادة امل�صدرية الر�سمية للمداخلة وهي هنا للتمثيل ال للح�صر فموارد الدولة الإ�سالمية الأوىل
كثرية ومتنوعة
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يف التعامل مع الإن�سان.
�أهمية الدرا�سة و�أهدافها:
ُتب لهذه الدرا�سة التوفيق الإلهي والقبول العلمي ف�إنّ �أهميتها لن تقف
�إذا ك َ
بع�ض من جوانب التفوق يف الت�سيري املايل النبوي ،بل تظهر �أي�ضا حني
حد بيان ٍ
عند ّ
تقف على ذلك احلر�ص النبوي على م�صلحة الفرد لأجل م�صلحة اجلماعة ،وهي
ال�سمة البارزة يف عديد من وقفات املالية النبوية� ،إذ مل تكن ت�صرفات النبي عليه
و�سيا�سيا،
وقائدا
قا�ضيا وحاك ًما ً
ً
ال�صالة وال�سالم �إزاءها باعتباره نبيا فح�سب ،بل ً
ف�إن كان "�سلطانه الروحي باعتباره نبيا ،ف�إنّ �سلطانه املادي باعتباره رئي�سا للدولة"(((،
وا�ستجال ًء لهذه الو�ضعية حتاول املداخلة االبتعاد عن اجرتار املفاهيم والتعريفات،
واالحرتاز من العموميات �إىل الأبعاد وامل�آالت ،على الثابت وال�صحيح يف الروايات
وامل�صنفات،وت�أتي على ذكر مناذج من ال�سيا�سات النبوية يف خمتلف �أ�صناف
التنظيمات ،و�إال ف�إنّ الثابت فيها ال تكفيه كرثة الكتب والت�أليفات.
منهجية الدرا�سة:
اعتمدت على املنهج التاريخي مع اال�ستقراء وال�شرح والتحليل والتوثيق
والتخريج من كتب ال�صحاح ،ف�إن كان احلديث يف ال�صحيحني ذكرناهما �أو اكتفينا
ع�ضدناه ب�أو�سع رواياته يف كتب ال�سنن ،مع احلر�ص
ب�أحدهما ،و�إن كان يف غريهما ّ
على حتديد �سنده و كتابه وبابه.
مفاهيم عامة:
من املفيد حتديد بع�ض املفاهيم العامة املهمة الواردة يف البحث ،وهي املعاين
التي ركّزت عليها الدرا�سة يف التحليل ،حتى يت�سنى لنا تكوين �صورة متكاملة حول
املو�ضوع على النحو التايل:
تعريف ال�سيا�سة املالية:
�سد النفقات التي
"ال�سيا�سة املالية للدولة هي تدبري مواردها وم�صارفها مبا يكفل ّ
 -1الإ�سالم و�أو�ضاعنا ال�سيا�سية ،عبد القادر عودة� ،ص 120
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تقت�ضيها امل�صالح العامة من غري �إرهاق للأفراد وال �إ�ضاعة مل�صاحلهم اخلا�صة"

(((

تعريف املوارد املالية:
"هي جمموع املداخيل التي يتكون مها �إيراد بيت املال �سواء كانت دورية كاخلراج
(((
والزكاة واجلزية والع�شور� ،أو غري دورية كخم�س الغنائم واملعادن والركاز"....
تنمية املوارد املالية:
"حر�صت املداخلة على توظيف هذا التعبري للداللة على كل ال�سيا�سات النبوية
التي تهدف �إىل توفري املال وحت�صيله من خالل مورد مايل معني ،كا�ستعمال زكاة بهيمة
الأنعام يف اجلهاد ،وو�ضع احلمى لرعي خيل امل�سلمني ،وا�ستعمال الغنائم من خيل
و�سالح يف الغزوات واملعارك الالحقة ،وكلها ّتوفر العناء عن بيت املال.

املطلب الأول :الر�شاد واحلكامة يف ت�صرفات املالية النبوية:
�سيكون من الت�أ�سي�س والت�أ�صيل الإ�شارة �إىل هذا املبد�أ ،فم�سائل املال جانب من
جوانب احل�ضارة النبوية ،فالناظر يف تاريخ النبوة املحمدية ويف �شخ�صية �صاحبها
عليه ال�صالة وال�سالم �سيقف حتما على و�صفي الر�شاد واحلكامة ،و لي�س الغر�ض
من هذا القول بداهة �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان ر�شيدا حكيما ،فقد كان قبل
النبوة �صادقا �أمينا ،وجميعها مكت�سبات النجاح يف الت�سيري املايل ،لكن جانبا دقيقا يف
هذه الت�صرفات النبوية كان يجب �أن يدفع املماطل �إىل الإميان والإقرار ،وكان ثمن
هذا اجلانب �أن ال يكون امل�ؤمنون �سوا�سية يف زمن الإميان وال يف الإ�سهام يف تقوية
الدعوة ماديا ،وقد قال تعاىل :اَ
}ل َي ْ�س َتوِي ِم ْن ُك ْم َم ْن �أَ ْن َف َق ِم ْن َق ْبلِ ا ْل َف ْت ِح َو َقا َت َل
ين �أَ ْن َفقُوا ِم ْن َب ْع ُد َو َقا َت ُلوا َوكُلاًّ َو َع َد اللهَّ ُ حْ ُ
ال ْ�س َنى َواللهَّ ُ بمِ َا
�أُو َل ِئ َك �أَ ْع َظ ُم َد َر َج ًة ِم َن ا َّل ِذ َ
َت ْع َم ُلو َن َخ ِب ٌري{(((.
لقد كانت مكة املكرمة ب�ؤرة نزاع وا�ضح بني �أتباع النبي عليه ال�صالة وال�سالم
واملعار�ضني من قري�ش للدعوة ،ووا�ضح �أنّ جت ُّنب قري�ش يف هذه املرحلة كان حك ًما
 -1ال�سيا�سة ال�شرعية يف ال�شئون الد�ستورية واخلارجية واملالية ،عبد الوهاب خالف� ،ص 109
 -2املرجع نف�سه� ،ص 121
� -3سورة احلديد الآية 10
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ر�شيدا ،وال �أملَ لهذه الدعوة �إال وعو ًدا نبوي ًة قد يطول �أمدها ،فال تعداد رجال وال
ً
قوة مال ،وامل�ؤمنون ال�صابرون فقط هم من انتبهوا �إىل ذاك اجلانب يف ت�صرفات النبي
أقوال و� ٍ
عليه ال�صالة وال�سالم من � ٍ
أفعال ،فهذا النبي عليه ال�صالة وال�سالم الذي
ويحث �أتباعه على تكوين م�ستقبلها من خالل
جاهدا لأجل �إكثار �سواد الدعوة،
يعمل ً
ُّّ
�إنفاقهم وتربعاتهم مل يكن عبثا �أو �صدفة ،ومل يطل الزمن حتى احت�ضنت يرثب هذه
الدعوة ،وعمل �أهلها مع من هاجر من مكة على �إجناحها بالنف�س واملال� ،أما النف�س
فاقتناعهم �سريعا �أنّ تقدمي نف�س امل�ؤمن يف �سبيل اهلل لي�س محُ زنا ،بالقدر الذي �سيناله
من الر�ضى الإلهي� ،أما املال ف�أوامر النبوة تقت�ضي حر�صهم على ذلك ،فحني ي�أمر النبي
عليه ال�صالة وال�سالم ب�إجراءات �إدارية عاجلة يكون قد �س ٍّطر منذ البداية �إطارا عميقا
أ�سي�سا ملقر احلكم والت�سيري الإداري ،وامل�ؤاخاة بني
لبناء املجتمع ،فبناء امل�سجد كان ت� ً
اجتماعيا �ضروريًا يف �صور التكافل ،و�إن�شاء ال�سوق
املهاجرين والأن�صار كانت تنظي ًما
ً
التجارية كان موطنا للتبادالت التجارية وك�سب الرزق ،كما و�ضع للمدينة ميثا ًقا
�سي�ضمن حقوق الأفراد واجلماعات يف الدولة القائمة.
�سي ّنبه �سريعا �إىل ذاك اجلانب من الر�شاد
�إنّ ً
نظرا دقيقًا يف عمق هذه اخلطوات ُ
واحلكامة ،ف�إزالة الفوارق واحلواجز و�إقرار التقارب االجتماعي بني املهاجرين
والأن�صار ،والعمل على ا�ستئناف حياة املهاجرين من خالل التز ُود باملال وا�ست�شعار
الزهد يف الدنيا وخدمة الدعوة كانت �إجراءات �إدارية ومالية �سريعة تخدم الطرفني معا
ثانيا ،و�صو ًال �إىل ك�سب
ابتد ًءا من تعوي�ض املهاجرين �أو ًال ،مرو ًرا ب�ضمان عي�ش الكفاف ً
ٍ
تنظيمات مالي ٍة عاجل ٍة كافتداء العاين((( والدية
ت�ضمن امليثاق
ر�ضى الأن�صار ثالثا ،كما ّ
"التزامات مالي ُة متنع ال�س�ؤال
واملفرح((( كما هو يف كتب ال�سرية النبوية((( ،وك ُّلها
ُ
والت�سكع على الأبواب يف املجتمع الإ�سالمي .وجوانب احتياطية تدفع للتعاون عند
العجز عن الوفاء باحلاجة"((( ،لقد فهم ال�صحابة عليهم الر�ضوان ذلك اجلانب من
أوامر
احلكامة والر�شاد يف �شخ�ص النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فلم ينتظر �أحدهم � َ
-1
-2
-3
-4

العاين يعني الأ�سري /كتاب العني ،الفراهيدي ،ج� ،2ص 252
املفرح :املثقل بالدين /جمهرة اللغة ،الأزدي �أبو بكر ،ج� ،1ص 518
ال�سرية النبوية ،ابن ه�شام ،ج� ،1ص  /501الرو�ض الأنف يف �شرح ال�سرية النبوية البن ه�شام ،ال�سهيلي ج� ،4ص /173
ال�سرية النبوية ،ابن كثري ،ج� ،2ص .321
التحالف ال�سيا�سي يف الإ�سالم ،منري حممد الغ�ضبان� ،ص 90
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نبوية ل�سد الفراغ املايل يف الو�ضع القائم ،فري�ضى لأخيه ما ير�ضى لنف�سه ،فقد روى
البخاري يف �صحيحه روايتني تدالن �أنّ هذا الت�صرف الأن�صاري جاء على وجهني
�أحدهما فردي والثاين جماعي� ،أما الأول فت�شهد له رواية م�ؤاخاة النبي �صلى اهلل
":ح َّد َث َنا �إِ ْ�س َم ِاع ُ
يل
ون�صها َ
عليه و�سلم بني عبد الرحمان بن عوف و�سعد بن الربيعُّ ،
يم ْب ُن َ�س ْع ٍدَ ،ع ْن �أَ ِبي ِهَ ،ع ْن َج ِّد ِهَ ،قا َل :لمَ َّا َق ِد ُموا
ْب ُن َع ْب ِد اللهَّ َِ ،قا َلَ :ح َّد َث ِني �إِ ْب َر ِاه ُ
الر ْح َمنِ ْبنِ َع ْو ٍفَ ،و َ�س ْع ِد
املَ ِدي َن َة � َآخى َر ُ�سو ُل اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َبينْ َ َع ْب ِد َّ
الر ْح َمنِ � :إِنيِّ �أَكْثرَ ُ الأَ ْن َ�صا ِر َم اًالَ ،ف�أَق ِْ�س ُم َماليِ ِن ْ�ص َفينْ ِ َ ،وليِ
الر ِب ِ
يعَ ،قا َل ِل َع ْب ِد َّ
ْبنِ َّ
ا ْم َر�أَ َت ِان َفا ْن ُظ ْر �أَ ْع َج َب ُه َما �إِ َل ْي َك َف َ�س ِّم َها ليِ ُ �أ َط ِّل ْق َهاَ ،ف�إِ َذا ا ْنق ََ�ض ْت ِع َّد ُت َها َف َت َز َّو ْج َها،
َقا َلَ :با َر َك اللهَّ ُ َل َك فيِ �أَ ْه ِل َك َو َما ِل َك� ،أَ ْي َن ُ�سو ُق ُك ْم؟ َف َد ُّلو ُه َع َلى ُ�س ِ
َاع،
وق َب ِني َق ْي ُنق َ
َف َما ا ْن َق َل َب �إِ اَّل َو َم َع ُه َف ْ�ض ٌل ِم ْن �أَ ِق ٍط َو َ�س ْمنٍ ُ ،ث َّم َتا َب َع الغ ُُد َّوُ ،ث َّم َجا َء َي ْو ًما َو ِب ِه �أَ َث ُر
ُ�صف َْر ٍةَ ،فقَا َل ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ " :م ْه َي ْم"َ ،قا َلَ :ت َز َّو ْج ُتَ ،قا َلَ " :ك ْم
يم"(((،
ُ�س ْق َت �إِ َل ْي َها؟"َ .قا َلَ :ن َوا ًة ِم ْن َذ َه ٍب� - ،أَ ْو َو ْز َن َن َوا ٍة ِم ْن َذ َه ٍب� ،شَ َّك �إِ ْب َر ِاه ُ
وي�شهد للوجه اجلماعي ذلك االقرتاح الأن�صاري القا�ضي ب�إ�شراك املهاجرين يف مزارع
ال�ص ْل ُت ْب ُن محُ َ َّم ٍد �أَ ُبو َه َّما ٍمَ ،قا َل�َ :س ِم ْع ُت املُ ِغ َري َة ْب َن َع ْب ِد
الأن�صار ُّ
ون�صهاَ " :ح َّد َث َنا َّ
الر ْح َمنِ َ ،ح َّد َث َنا �أَ ُبو ال ِّزنَا ِدَ ،عنِ الأَ ْع َر ِجَ ،ع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُهَ ،قا َلَ :قا َل ِت
َّ
الأَ ْن َ�صا ُر :اق ِْ�س ْم َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُه ُم ال َّن ْخ َلَ ،قا َلَ " :ال" َقا َلَ " :ي ْك ُفو َن َنا املَ ُئو َن َة َو ُي ْ�ش ِر ُكو َن َنا
فيِ ال َّت ْمرِ" َقا ُلوا�َ :س ِم ْع َنا َو�أَ َط ْع َنا"(((.
على هذا النهج �إ ًذا دفعت تلك احلكامة والر�شاد يف الإدارة النبوية العقول �إىل
التزام احلقوق ِّ
وكف املظامل ،و�إعانة الفقري واملحتاج ،وتربية النف�س على البذل،
والزهد يف كل عزيز م�ألوف ،ومل تكن �أبدا تلك النف�سيات اجلريئة يف التعامل مع املال
�ستبي ُنه مناذج الدرا�سة التي جتتهد يف �إبراز تراتيب املالية
بالتي تو�صف بال�شجع ،كما ّ
النبوية ،مبتعد ًة كما وعدت عن ال�سرد والإن�شاء ،مبا يخدم ذلك ال�سبق يف التميز،
والعمق يف بناء وتنمية الدولة الإ�سالمية الأوىل ،وعليه �ستعالج الدرا�سة النماذج
التالية:
� -1صحيح البخاري،كتاب مناقب الأن�صار ،باب �إخاء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بني املهاجرين والأن�صار ،احلديث رقم
3780ج� ،5ص 31
 -2امل�صدر نف�سه ،كتاب مناقب الأن�صار ،باب �إخاء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بني املهاجرين والأن�صار ،احلديث رقم ،3782
ج � ،5ص 32
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املطلب الثاين� :أوجه احل�ضارة يف خدمة الإن�سان :التربعات وال�صدقات والزكاة:
كونت مبجموعها جهازًا �إداريًا
تبدو هذه الثالثية احل�ضارية متالزمة ومرتابطةّ ،
وحددت
�ضخ ًما يف تنمية املال العام للدولة ،بينّ القر�آن الكرمي ف�ضلها و�شرفهاَّ ،
وعماال� ،إذ ال تزال م�صادر ال�سرية حتفظ لنا �أ�سما ًء
لها الإدارة النبوية تنظي ًما وك ّتابًا َّ
ُع ّينوا حتت �إ�شراف نبوي للقيام عليها وعلى �أعمالها ،وللتنبيه ف�إنّ هذه االختيارات
والتعيينات مل تكن حمل �صدفة ،فللر�ؤية النبوية تربيرها وحكمتها ،و�إن يكن جمتمع
ال�صحابة عليهم الر�ضوان قد ّ
وكونوا جمتمعا
�شكل مبجموعه التقوى والورع والزهد ّ
خمتارا له من الكفاءة ما دانت له ال�شرق والغرب ،حتى و�صفت بع�ض الكتابات
فتوحاتهم ب�أنها �":أعظم الأعمال �إثارة للده�شة يف التاريخ احلربي كله"((( ،فال مينع هذا
�أن يختار النبي عليه ال�صالة وال�سالم لكل مهمة �شخ�صا بعينه ،و�سيكون وا�ضحا تلك
الأمانة واخل�شية واجلهد البدين املطلوب يف املهمات املالية ،حتى روى �أ�صحاب ال�سنن
عن رافع بن خديج قول النبي عليه ال�صالة وال�سالم" :العامل على ال�صدقة باحلق
كالغازي يف �سبيل اهلل حتى يرجع �إىل بيته"(((،
ويبدو وا�ضحا �أنّ �ضخامة هذا اجلهاز ومقت�ضياته تط ّلبت "تدريب القائمني عليه
على كيفية التعامل مع هذه ال�صدقات حتى �أ�صبحوا مثاال للنزاهة وال�شرف والأخالق
يف العمل"((( ،وعملت على وفقه الإدارة النبوية على تعيني �أ�سماء كثرية مو ّزعة على
كافة البلدان املفتوحة ،ويظل الن�ص الآتي �شاهدا قائما اتفقت م�صادر ال�سرية وال�شمائل
والتاريخ على نقله وذلك قولهم" :فبعث المْ ُ َه ِ
اج َر ْب َن �أَ ِبي �أُ َم َّي َة ا ْبن المْ ُ ِغ َري ِة على
�صدقات َ�ص ْن َعا َءَ ،فخَ َر َج َع َل ْي ِه ا ْل َع ْن ِ�س َّي َو ُه َو ِب َهاَ ،و َب َع َث ِز َيا َد ْب َن َل ِب ٍ
يد� ،أَ َخا َب ِني
َب َي َ
طيئ
ا�ض َة َْ أ
ال ْن َ�صا ِر َّي� ،إلىَ َح ْ�ض َر َم ْو َت َو َع َلى َ�ص َد َقا ِت َهاَ ،و َب َع َث َع ِد َّي ْب َن َح مِ ٍ
ات َع َلى ِّ
َو َ�ص َد َقا ِت َهاَ ،و َع َلى َب ِني �أَ َ�س ٍدَ ،و َب َع َث َما ِل َك ْب َن ُن َو ْي َرةََ -قا َل ا ْب ُن ِه�شَ ا ٍم :ا ْليرَ ْ ُب ِ
وع ُّي-
ديورانت ،ج� ،13ص 73
 -1ق�صة احل�ضارة ،وِ ل َ
� -2سنن ابن ماجه ،كتاب الزكاة ،باب ما جاء يف عمال ال�صدقة ،احلديث رقم  ،1809ج � ،3ص � / 28سنن �أبي داواد� ،أول
كتاب اخلراج والفيء والإمارة ،باب يف ال�سعاية على ال�صدقة ،احلديث رقم  ،2936ج � ،4ص � /561سنن الرتمذي،
كتاب الزكاة ،باب ما جاء يف العامل على ال�صدقة باحلق ،احلديث رقم ،645ج� ،3ص  ،28قال الرتمذي حديث رافع بن
خديج حديث ح�سن  /ال�سنن الكربى للبيهقي ،كتاب ق َْ�س ِم ال�صدقات ،باب ف�ضل العامل على ال�صدقة باحلق ،احلديث رقم
 ،13171ج � ،7ص 26
 -3الإدارة يف ع�صر الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم� ،أحمد عجاج كرمى� ،ص 158
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َع َلى َ�ص َد َق ِ
ات َب ِني َح ْن َظ َلةََ ،و َف َّر َق َ�ص َد َق َة َب ِنـي َ�س ْع ٍد َع َلى َر ُج َلينْ ِ ِم ْن ُه ْمَ ،ف َب َع َث
ا�ص ٍم َع َلى ن ِ
ال ِّز ْب ِر َقا َن ْب َن َب ْد ٍر َع َلى ن ِ
َاح َي ٍة ِم ْن َهاَ ،و َق ْي َ�س ْب َن َع ِ
َاح َي ٍةَ ،و َكا َن َق ْـد َب َع َث
ا ْل َعلاَ َء ا ْبن حْ َ
ال ْ�ض َر ِم ِّي َع َلى ا ْل َب ْح َر ْينِ َ ،و َب َع َث َع ِل َّي ْب َن �أَ ِبي َطا ِل ٍب ِر ْ�ض َوا ُن اللهَّ ِ َع َل ْي ِه
ـد َم َع َل ْي ِه ِب ِج ْز َي ِت ِه ْم ،(((.وال داللة يف هذا
ن َرانَِ ،ل َي ْج َم َع َ�ص َد َق َت ُه ْم َو َي ْق َ
�إلىَ �أَ ْهلِ جَ ْ
النقل على احل�صر ،فقد وثّق البالذري يف م�صدرين خمتلفني رواية تعيني النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ملعاذ بن جبل على �صدقات اليمن((( فنقل يف فتوح البلدان،
ويف �أن�ساب الأ�شراف ن�صا طويال يبد�أ بقوله ":وولىَّ َر ُ�سول اللهَّ َ�ص َّلى اللهَّ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
ِبالال موىل �أبي بكر �صدقات الثمار .وولىَّ عباد بن ب�شر الأ ْن َ�صا ِر ّي �صدقات بني
امل�صطلق من خزاعة ،والأقرع بن حاب�س التميمي �صدقات بني دارم بن مالك بن
(((
لي ْبن �أَ ِبي طالب َر ِ�ض َي اللهَّ َت َعالىَ عنه �إىل
حنظلة ،...،وتنتهي بقوله ":ووجه َع ّ
(((
اليمنُ ،ث َّم كتب �إِ َل ْي ِه مبوافاته باملو�سم فوافاه"....
تو�ضيحا ل�ضخامة
قدم جميعها
وبني البداية والنهاية ذكر �أكرث من ع�شرين ا�سما ،تُ ّ
ً
ف�سر احلكمة من �إدراج العامل على ال�صدقة يف
هذا اجلهاز الإداري و�أهميته ،وتُ ٍّ
يقوم بهذا
الأ�صناف الثمانية التي تُ�صرف لها ال�صدقات ،فالعامل على ال�صدقة حني ُ
العمل ال�شاق ،وقبلها هو يف مهمة تطبيقٍ لأوامر النبي عليه ال�صالة وال�سالمّ ،ثم ر�ضوخ
ت�صدق لهذه الأوامر والواجبات فهي متُثل ذالك اجلانب الروحي واالجتماعي
امل ُ ّ
ات ِل ْل ُفق ََرا ِء َوالمْ َ َ�س ِاك ِ
ني
ني َوا ْل َعا ِم ِل َ
ال�ص َد َق ُ
اخلال�صني ،وقد حفظوا قول اهلل تعاىل�}:إنمَّ َا َّ
ِي�ض ًة
ال�س ِبيلِ َفر َ
الر َق ِ
اب َوا ْلغَا ِر ِم َ
َع َل ْي َها َوالمْ ُ�ؤَ َّل َف ِة ُق ُلو ُب ُه ْم َوفيِ ِّ
ني َوفيِ َ�س ِبيلِ اللهَّ ِ َوا ْبنِ َّ
يم{((( هذه الآية التي �ستك�شف �أي�ضا املرتبة الثالثة التي احتلتها
يم َح ِك ٌ
ِم َن اللهَّ ِ َواللهَّ ُ َع ِل ٌ
تلك االختيارات النبوية لرجال ال�صدقات ،كما ُّ
تدل �أنّه حني يطالب �أحدهم النبي عليه
-1

-2
-3
-4
-5

ابن ه�شام ،امل�صدر ال�سابق ،خروج الأمراء والعمال على ال�صدقات ،الأمراء و�أ�سماء العمال وما تولوه ،ج� ،2ص /600
تاريخ الر�سل وامللوك ،الطربي ،ج� ،3ص  /147الكامل يف التاريخ :ابن الأثري ،باب ذكر بعث ر�سول اهلل عليه ال�صالة
وال�سالم �أمرائه على ال�صدقات ،ج� ،2ص  /165الرو�ض الأنف لل�سهيلي ،ج� ،7ص  /499االكتفاء مبا ت�ضمنه من مغازي
ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -والثالثة اخللفاء ،احلمريي � ،أبو الربيع ،ج � ،2ص � /28إمتاع الأ�سماع مبا للنبي من
الأحوال والأموال واحلفدة واملتاع ،املقريزي �أبو العبا�س ،ج� ،2ص .101
فتوح البلدان ،البالذري� ،ص .77
هذا حذف لأ�سماء مذكورة يف الن�ص الأول جتتبا للتكرار
جمل من �أن�ساب الأ�شراف ،البالذري� ،أ�سماء عمال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،رقم  1064ج� ،1ص530
�سورة التوبة الآية 6
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ال�صالة وال�سالم بال�صدقة ويكون جوابه�":إِ َّن اللهَّ َ لمَ ْ َي ْر َ�ض ِفي َها ِب ُح ْك ِم َن ِب ٍّي َو اَل َغيرْ ِ ِه,
ال ْج َزا ِء �أَ ْع َط ْي ُت َك
َح َّتى َح َك َم ُه َو ِفي َهاَ ,ف َج َّز�أَ َها َث َما ِن َي َة �أَ ْج َزا ٍءَ ,ف�إِ ْن ُك ْن َت ِم ْن ِت ْل َك َْ أ
�أَ ْو �أَ ْع َط ْي َن َ
اك""((( يكون بذلك قد �أملح �إىل ا�شرتاك هذا الأ�صناف يف التعيني الإلهي
واالهتمام والرعاية النبوية ،و�أنّ هذا املبد�أ الذي عملت به ال�سيا�سة النبوية يف م�سائل
ٍ
لقاعدة جليل ٍة يف م�صارف املالية الإ�سالمية مفادها":كل
ال�صدقات والتربعات � ّأ�س�ست
(((
ما يرد من موارد الدولة املالية فهو حق للأمة ال ي�صرف �إال يف م�صاحلها العامة"  ،لذا
اجتهت �سيا�سية النبي عليه ال�صالة وال�سالم �إىل تنويع التوكيل ،ف�أحيانا يجمع ل�شخ�ص
واحد �صدقات مناطق متعددة ك�أبي عبيدة بن اجلراح الذي واله �صدقات مزينة
وهذيل وكنانة"((( �أو يخ�ص�ص له جهة واحدة كما هو الغالب يف ن�ص البالذري ،على
�أن يقوم عامل ال�صدقات بتوزيعها على فقراء املكان الذي بُعث �إليه �أوال" ،ويعمل
م�ستقرا يف املنطقة التي
على حت�صيلها مرة واحدة يف ال�سنة لفرتة معينة �إال �أن يكون
ّ
�أُر�سل �إليها لكونه واليا عليها �أو زعيما من زعماء القبائل فكان يجمع بني وظيفتني يف
�آن واحد"((( ،على �أن ال يتجاوز الأ�صناف الثمانية املذكورة يف الآية على وجه احلق
ع�ضد النبي عليه ال�صالة وال�سالم معاد بن جبل بقوله َ ....":ف ِ�إ ْن
ال الغ�صب ،وقد ّ
�أَ َطا ُعوا ِل َذ ِل َك َف َ�أ ْخبرِ ْ ُه ْم �أَ َّن اللهَّ َ َف َر َ�ض َع َل ْي ِه ْم َ�ص َد َق ًة فيِ �أَ ْم َوا ِل ِه ْم ُت�ؤْ َخ ُذ ِم ْن �أَ ْغ ِن َيا ِئ ِه ْم
(((
َفترُ َ ُّد َع َلى ُفق ََرا ِئ ِه ْم"....
تزداد ح�ضارة ال�سيا�سة النبوية املالية يف زكاة الأموال وال�صدقات عمقا �إذا علمنا
ٍ
�أنّ التزام العمال ب�أوامر النبوة قد ّ
حممود على م�ستوى بع�ض
مكنت من حتقيق اكتفا ٍء
لزم ب�إر�سال ما زاد عن احلاجة املحلية �إىل النبي �صلى اهلل عليه
�سي ُ
املدائن ،و�أنّ العامل ُ
لي�س َّد به احلاجة العامة ،و�سنقر�أ يف طبقات ابن �سعد �أنّ ال�سيا�سة النبوية كانت
و�سلم ُ
تلج�أ �أحيانا �إىل طلب العامل يف �أموال منطقته �إذا اقت�ضت احلاجة ذلك ،فقالَ ":قا ُلوا:
َو َك َت َب َر ُ�سو ُل اللهَّ ِ �َ -ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم � -إِلىَ ا ْل َعال ِء ْبنِ حْ َ
ال ْ�ض َر ِم ِّي� :أَ َّما َب ْع ُد َف�إِنيِّ

وحد الغنى ،احلديث رقم ،1630ج� ،3ص  /73معرفة ال�سنن
� -1سنن �أبي داود ،كتاب الزكاة ،باب ما يعطى من ال�صدقة ّ
والآثار ،البيهقي ،كتاب ال�صدقات ،باب فر�ض ال�صدقات ،احلديث رقم  ،13271ج� ،9ص 318
 -2ال�سيا�سة ال�شرعية ،عبد الوهاب خالف� ،ص 134
�	-3أن�ساب الأ�شراف ،البالذري� ،أ�سماء عمال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،رقم  ،1067ج� ،1ص 531
�	-4أحمد عجاج كرمي ،املرجع ال�سابق� ،ص 160
� -5صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب �أخذ ال�صدقة من الأغنياء وترد على الفقراء حيث كانوا ،احلديث رقم  ،1496ج،2
�ص � /128صحيح م�سلم ،كتاب الإميان ،باب الدعاء �إىل ال�شهادتني و�شرائع الإ�سالم ،احلديث رقم  ،31ج� ،1ص 51
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اج َت َم َع ِع ْن َد ُه ِم َن الجْ ِ ْز َي ِة َف َع ِّج ْل ُه ِب َها
َق ْد َب َع ْث ُت �إِلىَ المْ ُ ْن ِذ ِر ْبنِ َ�سا َوى َم ْن َي ْق ِب ْ�ض ِم ْن ُه َما ْ
ال�سال ُم"((( ،و�سنكت�شف يف
اج َت َم َع ِع ْن َد َك ِم َن َّ
َوا ْب َع ْث َم َع َها َما ْ
ال�ص َد َق ِة َوا ْل ُع�شُ و ِر َو َّ
والت�صدق الذي ت� َّأ�س َ�س بهذا ال�شكل يف العهد النبوي �سيكون
�صحيح م�سلم �أنّ الإيثار
ّ
�ضام ًنا ٍ
جلانب �آخر من جوانب احل�ضارة يف رعاية الإن�سان حال احلاجة ،وتلك روايته
َالُ :ك َّنا ِع ْن َد َر ُ�س ِ
عن":املنذر بن جرير عن �أبيه ق َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم فيِ َ�ص ْد ِر
(((
(((
ال�س ُي ِ
وف،
ال َّن َها ِرَ ،قا َل َجا َء ُه َق ْو ٌم ُح َفا ٌة ُع َرا ٌة مجُ ْ َتا ِبي ال ِّن َما ِر �أَ ِو ا ْل َع َبا ِء ُ ،م َت َق ِّل ِدي ُّ
َعا َّم ُت ُه ْم ِم ْن ُم َ�ض َرَ ،بلْ ُك ُّل ُه ْم ِم ْن ُم َ�ض َر َف َت َم َّع َر((( َو ْج ُه َر ُ�س ِ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
لمِ َا َر�أَى ِب ِه ْم ِم َن ا ْل َفا َق ِةَ ،ف َد َخ َل ُث َّم َخ َر َجَ ،ف�أَ َم َر بِلاَ اًل َف�أَ َّذ َن َو�أَ َقا َمَ ،ف َ�ص َّلى ُث َّم َخ َط َب
ْ�س َو ِ
ا�س ا َّتقُوا َر َّب ُك ُم ا َّل ِذي َخ َلق َُك ْم ِم ْن َنف ٍ
اح َد ٍة{((( �إِلىَ � ِآخ ِر
َفقَا َلَ } :يا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
ال َي ِة�} ،إِ َّن اهللَ َكا َن َع َل ْي ُك ْم َر ِقي ًبا{((( َو ْالآ َي َة ا َّل ِتي فيِ حْ َ
ال ْ�شرِ} :ا َّتقُوا اهللَ َو ْل َت ْن ُظ ْر
ْآ
ْ�س َما َق َّد َم ْت ِلغ ٍَد َوا َّتقُوا اهللَ{((( " َت َ�ص َّد َق َر ُج ٌل ِم ْن ِدي َنا ِر ِهِ ،م ْن ِد ْر َه ِم ِهِ ،م ْن َث ْو ِب ِه،
َنف ٌ
ِم ْن َ�ص ِاع ُب ِّر ِهِ ،م ْن َ�ص ِاع تمَ ْ ِر ِه َ -ح َّتى َقا َل َ -و َل ْو ِب ِ�ش ِّق تمَ َْر ٍة" َقا َلَ :ف َجا َء َر ُج ٌل ِم َن
ا�س،
ْأ
الَ ْن َ�صا ِر ِب ُ�ص َّر ٍة َكا َد ْت َك ُّف ُه َت ْع ِج ُز َع ْن َهاَ ،بلْ َق ْد َع َج َز ْتَ ،قا َلُ :ث َّم َت َتا َب َع ال َّن ُ
ابَ ،ح َّتى َر�أَ ْي ُت َو ْج َه َر ُ�س ِ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
َح َّتى َر�أَ ْي ُت َك ْو َمينْ ِ ِم ْن َط َعا ٍم َو ِث َي ٍ
َي َت َه َّل ُلَ ،ك�أَ َّن ُه ُم ْذ َه َبةٌ ،((("........،ولع ّلها تلك القناعة العامة لدى جمتمع املدينة
ِ (((
ول�سان حالهم قول النبي عليه ال�صالة وال�سالم�" :إِ َّن فيِ المْ َ ِال حَ َل ًّقا ِ�س َوى ال َّز َكاة"
ت�صورِ ترك فقراء
ولعلّ امل�صادر مل حتفظ ً
كثريا من مثل هذه الن�صو�ص لعدم ُّ
والية الوايل �أو العامل ،و�إر�سالها �إىل فقراء املدينة ،والظاهر �أنّه عليه ال�صالة وال�سالم

 -1الطبقات الكربى ،ابن �سعد ،ج � ،1ص 211
�	-2أَي َجا َء ُه قو ٌم الب ُِ�سو �أُزُر من ُ�ص ٍ
وف َّ
خمططة ،تهذيب اللغة ،الأزهري الهروي ،حممد بن �أحمد ،ج� ،15ص  /158ويف
م َّططة َم ْن َم�آزِ ر ْ أَ
كتب غريب احلديث كلُّ �شَ ْم َل ٍة خُ َ
اب َفه َِي نمَ ِرة ،وجم ُعها :مِنارَ ،ك�أَنَّ َها � ِأخذت ِم ْن لَ ْو ِن ال ّن ِمر؛ لمِ َا ِفي َها ِم َن
ال ْع َر ِ
ُ
َ
َ
ال�صفات ا ْلغَا ِل َب ِة� ،أ َرا َد �أنَّ ُه َجا َء ُه قو ٌم البِ�سي �أ ُزرٍ خُم َّططة ِم ْن ُ�صوف /النهاية يف غريب احلديث
والبيا�ضَ .و ِه َي ِم َن ِّ
َّ
ال�سواد َ
والأثر ،ابن الأثري ،ج� ،5ص 118
 -3جمع عباية وهي �ضرب من الأك�سية فيها خطوط �سود كبار /العني ،للفراهيدي ،ج� ،2ص 262
تلون الوجه من الغ�ضب /ل�سان العرب ،ابن منظور ،ج� ،4ص 556
املعرة وهي ّ
 -4من ّ
� -5سورة الن�ساء الآية 1
� -6سورة الن�ساء الآية 1
� -7سورة احل�شر الآية 18
� -8صحيح م�سلم ،كتاب الزكاة ،باب احلث على ال�صدقة ولو ب�شق مترة ،ج � ،2ص 704
الزك َِاة ،احلديث رقم  ،659ج� ،2ص 41
اب َما َجا َء �أَنَّ فيِ المْ َ ِال َح ًّقا ِ�س َوى َّ
� -9سنن الرتمذي ،كتاب الزكاة ،بَ ُ
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ل�سد حاجة طارئة ظاهرة�،أو لعلم منه با�ستغناء
فعل ذلك ل�ضرورة ق�صوى يعرفها� ،أو ّ
ن�ص معاذ بن جبل للتدليل �أنّ هذه
فقراء تلك املنطقة .كما مل حتفظ كثريا من مماثالت ِّ
اخلطوات تقت�ضي الت�شريع ابتدا ًء ،وال�صحابة يتناقلون �أقواله و�أفعاله.
لقد ّ
وطدت هذه الأ�صول النقدية لكرثتها قاعدتني اثنتني :الأوىل كتابة الأموال
وعمقت هذا املبد�أ تلك احلكمة النبوية يف تعيني الزبري بن العوام وجهيم
وال�صدقاتّ ،
كحد
بن ال�صلت كاتبان لل�صدقات((( ،والثانية �إنفاذها وتوزيعها يف مدة ثالثة �أيام ٍّ
�أق�صى وقد حفظت بع�ض الكتابات التاريخية دلي ًال لهذه القاعدة مفاده �أنّ النبي عليه
ال�صالة وال�سالم قال حلنظلة بن الربيع(((�" :ألزمني واذكرين بكلّ �شيء لثالثة ".فكان
ال ي�أتي على مال وال حاجة ثالثة �أيام � اّإل ذكّره به ،فال يبيت -عليه ال�سالم -وعنده منه
�شيء"((( وتثمينا للطرح املوافق للت�شريع ف�إنّ هذه ال�سيا�سات هي املالئمة حلفظ وت�سيري
إ�سراع يف �إنفاقها جت ُّن ًبا للرتاكم �أو الإهمال.
�أموال الدولة العامة ،ومدعا ًة لل ِ

املطلب الثالث :الزكاة مظهر رفيع يف التكافل االجتماعي:
تنتقل مالية الدولة الإ�سالمية الأوىل �إىل مرحلة �أكرث روحانية واجتماعية ،ويظهر
فيها املال ُم ً
نقذا للدولة وللفرد على حد �سواء ،وجانب الإلزام يبدو وا�ضحا يف
اخلطاب القر�آين ،كما تبدو ال�سيا�سة النبوية حري�صة على ت�صدير ذلك اجلانب الروحي
يف الزكاة من خالل الأحاديث النبوية ال�شريفة ،وتُظهر تلك العالمة القر�آنية املو�صوف
ين ُه ْم ِلل َّز َكا ِة َف ِاع ُلونَ{(((� ،شاملة للنف�س واملال على حد
�أهلها بقوله تعاىلَ } :وا َّل ِذ َ
�سواء.
احلديث عن ال�سيا�سة النبوية يف ق�ضايا الزكاة ال يختلف عن ال�صدقات والتربعات
جانبا دقيقًا يف تلك ال�سيا�سة املالية جعلت
فهو وا�سع ال حت�صره هذه املداخلة ،لكن ً
روحيا يف نفو�س ال َّنا�س ،و�أظهرت وجه االختالف بينها وبني ال�صدقات
للزكاة مكانًا
ً
يف �إطالق املقدار وتقييده ،ووجه ال�شبه والتوافق واال�شرتاك يف الأ�صناف التي ت�ؤ َدى
-1
-2
-3
-4

التنبيه والإ�شراف ،امل�سعودي ،ذكر ال�سنة احلادية ع�شر من الهجرة� ،ص 245
يغلب عليه ا�سم الكاتب لأنه كان يخلف كل كاتب غاب عن عمله /جتارب الأمم وتعاقب الهمم ،ابن م�سكويه� ،أبو علي �أحمد
بن حممد ،ج� ،1ص 274
ابن م�سكويه ،امل�صدر نف�سه ،ج� ،1ص  /274املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم ،جواد علي ،ج� ،15ص 26
�سورة امل�ؤمنون الآية 4
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قدمت قيمتها املعنوية من جهة وجوبها حال حت ُّقق �شروطها،وحر�صت
�إليهم ،كما ّ
على �شذ الأذهان والعقول �إىل ذلك االهتمام القر�آين مب�سائلها ،وتثمينه بالعديد من
الأحاديث النبوية ال�شريفة اخلادمة لتلك املعاين والدالالت.
من �أ�شهر املواطن التي تظهر فيها الزكاة يف �أحاديث النبوة ذلك الركن الذي ال
يتم الإ�سالم �إال بتمامه ،حديثني لكل منهما دوره يف جت�سيد �صورتها� ،أما الأول فحديث
ابن عمر ر�ضي اهلل عنه عن :النبي �-صلي اهلل عليه و�سلم  -قالُ " :بني الإِ�سالم على
َخ ٍ
م�س� :شهاد ُة �أن ال �إله �إال اهلل و�أن حممد ًا ر�سول اهلل ،و�إقا ُم ال�صالة ،و�إيتا ُء الزكاة،
ا�س َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما� :أَ َّن
البيت ،و�صو ُم رم�ضان"((( ،و�أما الثاين فحديث ْاب ِن َع َّب ٍ
وحج َ
الي َمنِ َ ،فقَا َل" :ا ْد ُع ُه ْم �إِلىَ
ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َب َع َث ُم َعا ًذا َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه �إِلىَ َ
�شَ َها َد ِة �أَ ْن َال �إِ َل َه ِ�إ اَّل اللهَّ َُ ،و�أَنيِّ َر ُ�سو ُل اللهَّ َِ ،ف�إِ ْن ُه ْم �أَ َطا ُعوا ِل َذ ِل َكَ ،ف�أَ ْع ِل ْم ُه ْم �أَ َّن اللهَّ َ َق ِد
َ�ض َع َل ْي ِه ْم َخ ْم َ�س َ�ص َل َو ٍ
افْترَ َ
ات فيِ ُك ِّل َي ْو ٍم َو َل ْي َل ٍةَ ،ف�إِ ْن ُه ْم �أَ َطا ُعوا ِل َذ ِل َكَ ،ف�أَ ْع ِل ْم ُه ْم
�أَ َّن اللهَّ َ افْترَ َ
َ�ض َع َل ْي ِه ْم َ�ص َد َق ًة فيِ �أَ ْم َوا ِل ِه ْم ُت ْ�ؤ َخ ُذ ِم ْن �أَ ْغ ِن َيا ِئ ِه ْم َو ُت َر ُّد َع َلى ُفق ََرا ِئ ِه ْم"(((،
وبني عموم احلديث الأول وخ�صو�ص احلديث الثاين يظهر فقراء امل�سلمني من بني
الأ�صناف الثمانية مم ِّثلني بذلك احلاجة الق�صوى ،وهذه الأهمية يف التخ�صي�ص تنا�سبت
املق�سمني �أ�صال �إىل �أغنياء وفقراء ،ول�ضرورة الرعاية امل�ستعجلة لهذه
مع طبيعة اخللق ّ
الفئة كان فر�ضها ّ
مبكرا يف ال�سنة الثانية للهجرة.
ميكن يف ثنايا احلديث عن الإيرادات العامة للدولة اعتبار الزكاة "النواة الأوىل
للجهاز املايل للدولة الإ�سالمية"((( ،وبنا َء على الت�سيري والتوجيهات النبوية �أ�صبحت
م�صدرا ٌمغدقا ،تنتقل بني زكاة النقد ،والتجارة ،والزروع والثمار ،وبهائم الأنعام،
وهي باجتماعها تُ�شكل تلك الرفاهية والزينة التي يحبها الإن�سان ،ويعمل جاهدا على
توفريها ،لذلك ف�إنّ اخلطاب القر�آين ز ّهد يف تلك الرفاهية والزينة اللتان متثالن جانبا من
اجتماعيات الإن�سان بحكم امليل النف�سي للمتاع الدنيوي ،ورغَّب يف جانب الروحيات
ا�س ُح ُّب ال�شَّ َه َو ِ
بحكم ال�شوق �إىل املتاع الأخروي ،وذلك قوله تعاىلُ }:ز ِّي َن ِلل َّن ِ
ات
ني َوا ْل َق َن ِاط ِري المْ ُ َق ْن َط َر ِة ِم َن َّ
الَ ْن َعا ِم
الذ َه ِب َوا ْل ِف َّ�ض ِة َوالخْ َ ْيلِ المْ ُ َ�س َّو َم ِة َو ْ أ
ِم َن ال ِّن َ�سا ِء َوا ْل َب ِن َ
 -1م�سند �أحمد ،م�سند عبد اهلل بن عمر ،احلديث رقم  ،6015ج� ،5ص 345
� -2صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة ،ج� ،2ص 104
 -3دور ال�سيا�سات املالية و�ضوابطها يف �إطار االقت�صاد الإ�سالمي ،منذر قحف �.ص 14
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اع حْ َ
َو حْ َ
الد ْن َيا َواللهَّ ُ ِع ْن َد ُه ُح ْ�س ُن المْ َ� ِآب،قُلْ �أَ�ؤُن َِّب ُئ ُك ْم ِبخَ يرْ ٍ ِم ْن َذ ِل ُك ْم
ال َيا ِة ُّ
ال ْر ِث َذ ِل َك َم َت ُ
اج ُم َط َّه َر ٌة
ات تجَ ْرِي ِم ْن تحَ ْ ِت َها ْ أ
ين ا َّتق َْوا ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم َج َّن ٌ
الَ ْن َها ُر َخا ِل ِد َ
ِل َّل ِذ َ
ين ِفي َها َو�أَ ْز َو ٌ
ِ ِ (((
َو ِر ْ�ض َوانٌ ِم َن اللهَّ ِ َواللهَّ ُ َب ِ�ص ٌري ِبا ْلع َباد{
حتددت لكل واحدة من هذه الأموال اخلا�صة بالزكاة ظروفا و�شروطا خا�صة،
لقد ّ
ال تلتقي �إال يف رعاية اجلانب الإن�ساين للفقراء واملحتاجني ،وتطبيق �شرع اهلل تعاىل
و�أداء الواجب� ،أما زكاة النقدين وهما الذهب والف�ضة فلم تفر�ض ال�سيا�سة النبوية
زكاة عينهما بل قيمتهما املادية ،رغبة منها يف ن�شاط احلركة املالية ،فغال�ؤهما ونفا�ستهما
وبقا�ؤهما ت�ساوي ركود قيمتهما ،واحلق �أنّ هذا امل�سلك يف التوجيه �سيتجاوز تلك
القناعة �أنّ للفقراء حق يف مال الأغنياء ـ �سيتجاوزها ـ من التنظري �إىل التطبيق ،ومع
ذلك الفخر واالعتزاز الذي ينتاب �صاحب الذهب والف�ضة لعزة هذه املعادن ،فلن
�شد ُد على �ضريبة ذلك الفخر واالعتزاز ،و�سنقر�أ قول
�سي ّ
مينعه اخلطاب القر�آين بقدر ما ُ
ين َي ْك ِن ُزو َن َّ
الذ َه َب َوا ْل ِف َّ�ض َة َو اَل ُي ْن ِفقُو َن َها فيِ َ�س ِبيلِ اللهَّ ِ َف َب�شِّ ْر ُه ْم
اهلل تعاىلَ }:وا َّل ِذ َ
اه ُه ْم َو ُج ُنو ُب ُه ْم
ِب َع َذ ٍ
يمَ ،ي ْو َم ُي ْح َمى َع َل ْي َها فيِ نَا ِر َج َه َّن َم َف ُت ْك َوى ِب َها ِج َب ُ
اب �أَ ِل ٍ
َو ُظ ُهو ُر ُه ْم َه َذا َما َك َن ْز مُ ْت ِ ألَ ْن ُف ِ�س ُك ْم َف ُذو ُقوا َما ُك ْن ُت ْم َت ْك ِن ُزونَ{((( ،ولأجل ا�ستهداف
ذلك اجلانب الروحي عند �صاحب الذهب والف�ضة ف�إنّ ال�سياق جاء خمالفا العتقاد
النا�س يف معنى الكنز من جهة قيمته �أو ثمنيته �أو كرثته �أو ق ّلته ،بل من جهة وجوب
زكاته ،وقاعدته كما قال الطربي ":كل ٍ
ويحرم على �صاحبه
مال �أ ّديت زكاته فلي�س بكنز ُ
اكتنا ُزه و�إن كرث ،و�أنّ كل ٍ
وعيد اهلل� ،إال �أن
مال مل تُ�ؤَّد زكاته ف�صاحبه ُمعاقب
م�ستحق َ
ٌّ
وا�ضحا
يجب فيه الزكاة"((( ،و�سيكون هذا
ً
يتف�ضل اهلل عليه بعفوه و�إن قلّ � ،إذا كان مما ُ
�شرعه القر�آن
�شرع لأمر ابتدا ًءّ ،
و�ضحت ما ّ
من خالل ال�سيا�سة النبوية التي �إن مل تُ ّ
و�ضوحا
�شددا ب�صورة �أكرث
�شرحا وبيانًا ،وجاء حديث النبي عليه ال�صالة وال�سالم ُم ّ
ً
ً
على هذه الناحية الروحية حني يقولَ ":ما ِم ْن َ�ص ِ
اح ِب َذ َه ٍب َو اَل ِف َّ�ض ٍة ،اَل ُي�ؤَ ِّدي ِم ْن َها
َح َّق َها� ،إِ اَّل �إِ َذا َكا َن َي ْو ُم ا ْل ِق َيا َم ِة�ُ ،ص ِّف َح ْت َل ُه َ�ص َفا ِئ ُح ِم ْن نَا ٍرَ ،ف�أُ ْح ِم َي َع َل ْي َها فيِ نَا ِر
يد ْت َل ُه ،فيِ َي ْو ٍم َكا َن
َج َه َّن َمَ ،ف ُي ْك َوى ِب َها َج ْن ُب ُه َو َج ِبي ُن ُه َو َظ ْه ُر ُهُ ،ك َّل َما َب َر َد ْت �أُ ِع َ
ني �أَ ْل َف َ�س َن ٍةَ ،ح َّتى ُي ْق َ�ضى َبينْ َ ا ْل ِع َبا ِدَ ،فيرَ َى َ�س ِبي َل ُه� ،إِ َّما �إِلىَ الجْ َ َّن ِة،
ِم ْق َدا ُر ُه َخ ْم ِ�س َ
� -1سورة �آل عمران الآيتني  14ـ 15
� -2سورة التوبة الآيتني  34ـ 35
 -3جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ،الطربي ،ابن جرير ،ج� ،14ص 223
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َو�إِ َّما إ�ِلىَ ال َّنا ِر"(((.

و�أما زكاة الزروع والثمار ،ف�ستظلُّ الو�صية النبوية �إىل �أهل اليمن وجه ٍ
�شاهد
و�سى ْبنِ َط ْل َحةََ ،قا َلِ :ع ْن َدنَا
يف حتديد �أ�صنافها ،فقد روى �أحمد يف م�سنده َ ":ع ْن ُم َ
اب ُم َعا ٍذَ ،عنِ ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم� " :أَ َّن ُه �إِنمَّ َا �أَ َخ َذ ال�صدقة من احلنطة
ِك َت ُ
وال�شعري والزبيب والتمر "((( ،وبالرجوع �إىل ال�سيا�سة النبوية يف زكاة هذه الأطعمة
واهتمام خ�صائ�ص جمتمع املدينة وطبائعه ،ومل تخرج عن
ف�سنجدها تراعي بدق ٍة
ٍ
املعتاد يف طعامهم ،لذا �أوجبت الزكاة يف عني ما كانوا يتعاملون ويُ ْ�س ِل ُفونَ  ،فقد روى
ال�س َل ِفَ ،ف َب َعثُونيِ
البخاريْ ...":
اخ َت َل َف َع ْب ُد اللهَّ ِ ْب ُن �شَ َّدا ِد ْبنِ ال َها ِدَ ،و�أَ ُبو ُب ْر َد َة فيِ َّ
ول اللهَّ ِ
�إِلىَ ا ْبنِ �أَ ِبي �أَ ْو َفى َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُهَ ،ف َ�س َ�أ ْل ُت ُهَ ،فقَا َل�" :إِ َّنا ُك َّنا ن ُْ�س ِل ُف َع َلى َع ْه ِد َر ُ�س ِ
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،و�أَ ِبي َب ْكرٍَ ،و ُع َم َر فيِ ا ِحل ْن َط ِةَ ،وال�شَّ ِعريَِ ،وال َّز ِب ِ
يبَ ،وال َّت ْمرِ"
َو َ�س َ�أ ْل ُت ا ْب َن َ�أ ْب َزىَ ،فقَا َلِ :م ْث َل َذ ِل َك"((( ،بل �إنّ رواي ًة عند م�سلم �ست�شهد �أنّ هذه
الأطعمة الأربعة ذاتها كانت يف عهد النبوة من جن�س ما يع�صرون ـ قبل حترمي اخلمر ـ،
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،ف َح ِم َد اهللَ
َعنِ ا ْبنِ ُع َم َرَ ،قا َلَ :خ َط َب ُع َم ُر َع َلى ِم ْنبرَ ِ َر ُ�س ِ
مي َها َي ْو َم َن َز َل َو ِه َي ِم ْن َخ ْم َ�س ِة
َو�أَ ْث َنى َع َل ْي ِهُ ،ث َّم َقا َل� " :أَ َّما َب ْع ُد� ،أَ اَل َو�إِ َّن الخْ َ ْم َر َن َز َل تحَ ْ ِر ُ
�أَ�شْ َيا َء ِم َن حْ ِ
ال ْن َط ِةَ ،وال�شَّ ِعريَِ ،وال َّت ْمرَِ ،وال َّز ِب ِ
يبَ ،وا ْل َع َ�سلِ  ،((("....والرواية زيادة
على داللتها �أنّ عمر ر�ضي اهلل عنه �أراد ال َّتنبيه َع َلى �أَنّ املرا َد بِاخلمر فيِ �آية املائدة لَي�س
خا�صا بِامل َّتخذ من العنب بل يتناول امل َّتخذ من غريها"((( ،فيمكن �أن حتمل داللة التنبيه
ًّ
يف االنتقال بهذه الأ�صناف من اال�ستعمال املنهي عنه ـ يوم حترمي اخلمر ـ �إىل اال�ستعمال
امل�أمور به وهي زكاتها ،ف�إن قيل �إنّ الرواية كانت على عهد اخلليفة الثاين والزكاة
فُر�صت يف عهد النبوة فاال�ستدالل بعيد ،قيل لعلّ لفظ البيهقي يف كتاب معرفة ال�سنن
مبد�أهَ ":عنِ ا ْبنِ ُع َم َر َقا َلَ :خ َط َب َنا َر ُ�سو ُل اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َفقَا َل �إِ َّن الخْ َ ْم َر َن َز َل
-1
-2
-3
-4
-5

�صحيح م�سلم ،كتاب الزكاة ،باب �إثم مانع الزكاة ،ج� ،2ص /680
م�سند �أحمد ،حديث معاذ بن جبل ،احلديث رقم  ،21989ج� ،36ص  /314معرفة ال�سنن ،للييهقي ،احلديث رقم ،8236
باب �صدقة التطوع ،ج � ،6ص  /126ورواه بن �أبي �شيبة ،الكتاب امل�صنف يف الأحاديث والآثارَ ،م ْن ق َ
الزكَا ُة �إ اَِّل
َال :لَ ْي َ�س َّ
ِيب ،احلديث رقم  ،10022ج� ،2ص 37
الزب ِ
فيِ الحْ ِ ْن َط ِةَ ،وال�شَّ ِعريَِ ،وال َّت ْمرَِ ،و َّ
�صحيح البخاري ،كتاب ال�سلم ،باب ال�سلم يف وزن معلوم ،احلديث رقم  ،2242ج� ،3ص 85
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�ستندا و�شفي ًعا.
مي َها  ((("....احلديث ،ميكن �أن يكون ُم ً
تحَ ْ ِر ُ

�أما احلديث عن زكاة بهيمة الأنعام ف�سيكون من جهة كونها جز ًءا من الإيرادات
العينية ،كان �إح�صا�ؤها بعد جمعها يتم ب�إ�شراف نبوي خال�ص ،وهنا موطن التقاء
بني �صدقتني اثنتني ،وهما تخ�صي�ص احلمى التي �سبق احلديث عنها لرتعى فيه هذه
الأنعام التي ق ُّدمت زكاةً� ،شريطة �أن ال ي�ؤدي ذلك �إىل "الت�ضييق على موا�شي النا�س
اخلا�صة"((( ،وبني بهيمة الأنعام ،وجتدر الإ�شارة �أن املق�صودة منها بالزكاة هي الإبل
ت�شديد ال�سيا�سة النبوية يف
والبقر والغنم ،وهي ال تقلُّ �ش�أناً يف قيمة املال ،وال يف ِّ
زكاتها عن غريها ،وحديث �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه املروي يف ال�صحيحني يفيد الأمرين
معا":ق َ
َال :ا ْن َت َه ْي ُت �إِلىَ ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َقا َلَ " :وا َّل ِذي َنف ِْ�سي ِب َي ِد ِه � -أَ ْو:
َوا َّل ِذي َال �إِ َل َه َغيرْ ُ ُه� ،أَ ْو َك َما َح َل َف َ -ما ِم ْن َر ُجلٍ َت ُكو ُن َل ُه �إِ ِب ٌل� ،أَ ْو َبق ٌَر� ،أَ ْو َغ َن ٌمَ ،ال
ُي�ؤَ ِّدي َح َّق َها� ،إِ اَّل �أُ ِت َي ِب َها َي ْو َم ِ
الق َيا َم ِة� ،أَ ْع َظ َم َما َت ُكو ُن َو�أَ ْ�س َم َن ُه َت َط�ؤُ ُه ِب�أَ ْخ َفا ِف َها،
َو َت ْن َط ُح ُه ِبق ُُرو ِن َهاُ ،ك َّل َما َجا َز ْت �أُ ْخ َر َاها ُر َّد ْت َع َل ْي ِه �أُو َال َهاَ ،ح َّتى ُي ْق َ�ضى َبينْ َ
(((
ال َّن ِ
ا�س"
ال يبعد هذا احلديث عن ا�ستهداف اجلانب الروحي يف اخلطاب القر�آين لأجل
فتعداد فوائدها
اجلانب االجتماعي والإن�ساين والذي يبدو ظاهرا �أي�ضا يف هذا املوطنَّ ،
الَ ْن َعا َم َخ َل َق َها َل ُك ْم
زهيدا �ضئي ًال قلي ًال ،وذلك قوله تعاىلَ }:و ْ أ
يُظهر مقدار زكاتها ً
ني َت ْ�س َر ُحونَ،
ِيحو َن َو ِح َ
ِفي َها ِدفْ ٌء َو َم َنا ِف ُع َو ِم ْن َها َت�أْ ُك ُلونََ ،و َل ُك ْم ِفي َها َج َم ٌال ِح َ
ني ُتر ُ
(((
الَ ْن ُف ِ�س �إِ َّن َر َّب ُك ْم َل َر ُء ٌ
يم{
َوتحَ ْ ِم ُل �أَ ْثقَا َل ُك ْم �إِلىَ َب َل ٍد لمَ ْ َت ُكونُوا َبا ِل ِغي ِه �إِ اَّل ِب ِ�ش ِّق ْ أ
وف َر ِح ٌ
وتثميناً ملا �سبق ذكره �أنّ ما كان لل�صالح العام فال جمال فيه لالحتكار ،فقد خففت
هذه الأنعام بعد زكاة �أ�صحابها �أعبا ًء على عاتق الدولة ،وظهرت م�ساهمتها يف تنمية
املال العام حني ثبت ا�ستعمالها يف اجلهاد ،وكانت يف خدمة ال�صالح العام حني ثبت
ا�ستعمال وفد عرينة لألبانها ب�أمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
-1
-2
-3
-4

معرفة ال�سنن للبيهقي ،باب ما �أ�سكر كثريه فقليله حرام ،احلديث رقم  ،17307ج� ،13ص 16
املرجع ال�سابق� ،أحمد عجاج الكرمي� ،ص 181
�صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،بال زكاة البقر ،احلديث رقم  ،1460ج� ،2ص � /119صحيح م�سلم ،كتاب الزكاة ،باب
�إثم مانع الزكاة ،احلديث رقم  ،988ج� ،2ص 685
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جتدر الإ�شارة �أنّ ال�سيا�سة والتدابري النبوية كانت على م�سافة واحدة يف تقدير
مقدار الزكاة فبهيمة الأنعام و النقدين والزروع والثمار ،فال زكاة فيما ال يتجاوز
يما ُدو َن َخ ْم ِ�س َذ ْو ٍد َ�ص َد َق ٌة ِم َن ا ِلإ ِبلِ ،
خم�سا منها ،لقوله �صلى اهلل عليه و�سلمَ ":ل ْي َ�س ِف َ
(((
يما ُدو َن َخ ْم َ�س ِة �أَ ْو ُ�س ٍق َ�ص َد َقةٌ"
يما ُدو َن َخ ْم ِ�س َ �أ َو ٍاق َ�ص َد َقةٌَ ،و َل ْي َ�س ِف َ
َو َل ْي َ�س ِف َ
�أما احلديث عن عرو�ض التجارة فقد عملت ال�سيا�سة النبوية على ن�شاطه ب�إن�شاء
ٍ
�سوق جتاري ٍة ،حيث ت�شري الدرا�سات �إىل �أنّ هذه اخلطوة كانت مناف�سة لليهود و�إنقاذا
القت�صاد الدولة من ت�س ُّلطهم"((( ،ثم تابعت ال�سيا�سة النبوية مراقبة ال�سوق عن طريق
حتديد ال�سلع واملعامالت والبيوع اجلائزة واملحرمة ،وقد جاء يف هذا ال�صدد �أحاديث
كثرية تكاد تنفرد كل معاملة �أو كل بيع بحديث،
تذره ال�ضرائب على الدولة،
�إذ تركنا م�سائل الزكاة جانباً ونظرنا �إىل ما ميكن �أن َّ
فلن جند يف ال�سرية العطرة ما ُّ
"حول احلث على
يدل �أنّ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ّ
(((
العطاء التربعي �إىل �إلزام و�إجبار"  ،لكنه ترك الإقبال عليها م�س�ألة �أجر �أخروي،
وف�ضل دنيوي ،وفقه لأبعاد �أقواله و�أفعاله ،لذا نعتقد وبجد �أنّ عدالة الإ�سالم يف
وجود الفقري والغني هي معادلة متالزمة وقابلة للتوازن ،فر َّد مال الغني على الفقري
بالعدل واحلق� ،أو امل�ساهمة يف ت�سيري �ش�ؤون الدولة خدم ًة لل�صالح العام كما � ّأقرتها
ال�سيا�سة النبوية ب�أي وج ٍه كال�صدقات والتربعات والزكاة وغريها قد � ّأ�س�ست ملبادئ
كثرية جت ّلت يف �أخالق �صحابته عليهم الر�ضوان ،وق ّعدت لألقاب هي يف �سري
ُّ
ن�ستدل له يف الق�ضايا املالية� ،إىل
يتعدى مدلولها ذلك املعنى الذي
الرجال كبرية ّ
معاين �إن�سانية عالية ـ فتلك ال�سيا�سة الت�سيريية النبوية ـ �أنقذت الدولة النا�شئة �آنذاك من
وخطوات ٍ
ٍ
ٍ
كثرية كانت تتطلبها املرحلة ،وكان ذلك
م�سافات طويل ٍة
امل�آزق ،واخت�صرت
امل�ستوى يف �إذعان النا�س لها �سبيال لتلك الأخالق والألقاب واحل�صريات ،ف�أفردت
لأموال ال�صديق ر�ضي اهلل عنه قيمة معنوية وروحية يف رواية �أبي هريرة ر�ضي اهلل
عنه عن َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم قولهَ " :ما َن َف َع ِني َم ٌال َق ُّطَ ،ما َن َف َع ِني َما ُل
�أَ ِبي َب ْكرٍ" َقا َلَ :ف َب َكى �أَ ُبو َب ْكرٍَ ،و َقا َلَ :يا َر ُ�سو َل اللهَّ َِ ،هلْ �أَنَا َو َماليِ �إِ اَّل َل َك َيا َر ُ�سو َل
� -1صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب زكاة الورق ،ج� ،2ص .116
�	-2أحمد كرمي عجاج ،املرجع ال�سابق� ،ص 169
 -3منذر قحف ،املرجع ال�سابق� ،ص 11
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اللهَّ ِ"((( ّ
ومكنت اخلليفة عمر بن اخلطاب من لقب الفاروق ،وجعلت فرتة خالفته من
�أزهى الفرتات ماليا وماديا ،وهذا ال يختلف عن �سنوات اخلالفة جميعها �إال �أنّ لكل
مرحلة مقت�ضياتها و�ضروراتها .و�ألهمت �أبا عبيدة بن اجلراح و�صف الأمني الأمني
(((
متميزا يف �أخالقياتهم و�أو�صافهم..
الأمني ...وغريها مما كان ّ

املطلب الرابع :الأوقاف تنظيم مايل مميز يف الإدارة النبوية:

الوقف مورد مايل واقت�صادي مهمّ ،
�سطرت له الإدارة النبوية �سيا�سة منتظمة
تتما�شى مع الت�سيري املايل العام للدولة ،وجانباً م�ستهدفاً لذاك الت�سابق اخلريي املنت�شر
بني ال�صحابة ،ووجها �آخر من �أوجه خدمة الإن�سان للمجتمع ،و�شكل من �أ�شكال
الإنفاق يف �سبيل اهلل تعاىل ،اتخذ �أمناطاً متعدد ًة بني النقد والعني((( ،وهو الأ�صل يف
مدلول لفظ ال�صدقة اجلارية((( ،كما د ّلت عليه رواية البخاري يف ال�صحيحَ ":و َقا َل
اعَ ،و َل ِك ْن ُي ْن َف ُق َث َم ُر ُه"
ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِل ُع َم َرَ " :ت َ�ص َّدقْ ِب�أَ ْ�ص ِل ِه َال ُي َب ُ
َف َت َ�ص َّد َق ِب ِه"((( ،فهو وجه �إذا من �أوجه ال�صدقات التي ّمت احلديث عنها �سابقا ،وعليه
عملت امل�صادر على �إطالق ال�صدقات على م�سمى الوقف يف العديد من املواطن.
جاء يف م�صادر ال�سيا�سة ال�شرعية والق�ضاء منذ القرن اخلام�س الهجري ((( �أنّ
�صدقات النبي ـ �أي �أوقافه ـ عليه ال�صالة وال�سالم كانت ثمانية معلوم ًة وم�شهور ًة
وهي� ":أموال خمرييق((( من بني الن�ضري ،و�أر�ض من �أموال بني الن�ضري باملدينة،
� -1صحيح ابن ماجه ،باب ف�ضائل �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ف�ضل �أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ،احلديث ر
قم  ،94ج� ،1ص  /36م�سند �أحمد ،م�سند �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،احلديث رقم  ،7439ج� ،7ص 247
 -2رواه �أحمد يف ف�ضائل ال�صحابة ،ف�ضائل �أبو عبيدة بن اجلراح ،احلديث رقم  ،1276ج� ،2ص .738
ني ال�شيء �أي ذاته ك�أماكن العبادة واملزارع وامل�ساكن وغريها
 -3يُق�صد بالعني ع ُ
�	-4إر�شاد ال�سالك �إىل �أقرب امل�سالك يف فقه الإمام مالك ،املالكي �شهاب الدين� ،ص 107
� -5صحيح البخاري ،كتاب املزارعة ،باب �أوقاف �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أر�ض اخلراج ومزارعتهم ومعاملتهم
 ،قال املحقق ،قوله ت�صدق ب�أ�صله كناية عن الوقف ،ج� ،3ص 106
الفراء� ،ص 199
 -6الأحكام ال�سلطانية ،املاوردي� ،ص  /254الأحكام ال�سلطانيةّ ،
الواقدي �أنه �أ�س ّلم ،وا�ست�شهد ب�أحد ،ويقال� :إنه من بني قينقاع .ويقال
إ�سرائيلي ،من بني الن�ضري.ذكر
�ضري ال
ّ
	-7خمرييق ال ّن ّ
ّ
للنبي �ص ّلى اللهَّ عليه و�آله و�س ّلم ،وهي �سبع حوائط :امليثب ،وال�صائفة،
أمواله
�
ب
أو�صى
�
وكان
عاملا،
كان
القطيون،
من بني
ّ
النبي �ص ّلى اللهَّ عليه و�آله و�س ّلم �صدقة /الإ�صابة يف
ّ
والدالل ،وح�سنى ،وبرقة ،والأعواف  ،وم�شربة �أم �إبراهيم ،فجعلها ّ
متييز ال�صحابة ،الرتجمة رقم  ،7867ج� ،6ص 46
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وثالثة ح�صون من خيرب ،والن�صف من �أر�ض فدك((( ،والثـلث مـن �أر�ض وادي
الـقرى((( ،ومو�ضع �سوق باملدينة يقال له مهرود" ،لكن هذا التحديد مل يرد على
ُ
و�سي�ضيف لنا الإمام �أحمد يف م�سنده ما يفيد �إ�ضافة وقف النقيع �إىل
�سبيل احل�صر،
الأوقاف ال�سابقة ،فقد روى عن ..." :عبد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر� :أن
(((
يع خليله"(((ومن بعده جاء ابن �شُ ّبة
النبي �-صلي اهلل عليه و�سلم َ
ح َمى ال َّن ِق َليٌبينّ �أنّ النقيع كان موطنا للخيل ،و�أنَّ الربذة كانت لل�صدقة :فروى عن ":ابن عمر
ل�ص َد َق ِة"(((،
الر َب َذ َة ِل َّ
�أَ َّن ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َح َمى ال َّن ِق َ
يع ِل ْلخَ ْيلِ َ ،و َح َمى َّ
املحدثني يروون احلديث بلفظ ّ
يدل على �أنّ الربذة حماها عمر بن اخلطاب
ولعلّ بع�ض ّ
ر�ضي اهلل عنه ،فالإ�شكال يزول من جهة العلم �أنّ ال�ضمري يف رواية �أحمد يف قوله:
"خليله" يُق�صد بها خيل امل�سلمني وهي �أموال الأمة مل تكن ملكا خا�صا للنبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ،كما هو عند البيهقي يف ال�صغري�":أَ َّن ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
ني"((( وزاد يف الكربى لفظ ":ترعى فيه"((( فكذلك ي�ؤول
يع لخِ َ ْيلِ المْ ُ ْ�س ِل ِم َ
َح َمى ال َّن ِق َ
املعنى يف حمى الربذة �إىل امل�سلمني ال �إىل ملك عمر ر�ضي اهلل عنه.ومل تقف �سيا�سية
�ضمت "م�سجدا
النبي عليه ال�صالة وال�سالم يف حتديد الأوقاف عند هذا احلد ،بل ّ
قباء وامل�سجد النبوي وهما وقفان عامان م�شاعان للأمة �إىل يوم القيامة ،ومقربة بقيع
الغرقد وتوفري املياه من وقف بئري النور�س وغا�ضر"((( ،وهما من "طعمة �أزواج النبي
-1
-2
-3

-4
-5
-6
-7
-8
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�صلى اهلل عليه و�سلم وهما من �أمـوال بني قـريظة بـعالية املدينة"

(((

لقد دفعت �سيا�سة النبي عليه ال�صالة وال�سالم يف التعامل مع هذه احلمى ِ
وتركها
للم�صلحة العامة اقتناعا لدى ال�صحابة ب�أنّ هذا التعامل �سيكون معينا يف �سد حاجيات
امل�سلمني ،وكان حماه ملكان رعي اخليل عامال منا�سبا يف تقوية اجلبهة الداخلية للدولة
فهو العمدة يف القتال واجلهاد ،لقد كانت هذه ال�سيا�سة الوقفية النبوية �أ�سا�ساً متيناً
جلبت قناعات ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ووثقت ف�ضائلهم ،و�ساهمت ب�شكل وا�ضح
يف تنمية مالية الدولة �آنذاك ،واحلديث عن هذه املالية هنا ي�شمل كل ما وفّره الوقف
و�أنق�صه على خدمات الدولة العامة ،وهذا مقت�ضى حديث النبي عليه ال�صالة
اح َت َب َ�س �أَ ْد َرا َع ُه َو َ�أ ْع ُت َد ُه
وال�سالم حني قالَ ... ":و�أَ َّما َخا ِل ٌد َف�إِ َّن ُك ْم َت ْظ ِل ُمو َن َخا ِلدً ا َق ِد ْ
فيِ َ�س ِبيلِ اللهَّ ِ ،((("....وظاهر احلديث كانت �أذرعاً و�أعتا ًدا على وجه اجلمع ،وحتفظ
لنا م�صادر ال�سرية �أنّ �شراء بئر رومة كان �ضماناً وحتفيزاً دنيوياً و�أخروياً يف توفري املاء
العذب للم�سلمني ،وحال املدينة �آنذاك ي�شكو قلة املاء العذب غري هذه البئر ،وقد
روى البخاري يف �صحيحه و�أ�صحاب ال�سنن �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال":
ني" َفا�شْ ترَ ََاها ُع ْث َما ُن َر ِ�ض َي
َم ْن َي ْ�شترَ ِ ي ِب ْئ َر ُرو َمةََ ،ف َي ُكو ُن َد ْل ُو ُه ِفي َها َك ِد َال ِء املُ ْ�س ِل ِم َ
اللهَّ ُ َع ْن ُه"((( وتد ُّلنا هذه ال�سيا�سة �أنّ من �أ ُوقف �شيئاً لل�صالح العام فال ميلك فيه حق
الت�صرف بل حق االنتفاع من وقفه العام كال�صالة يف م�سجد َو َق َف ُه للم�سلمني"(((،
لقد �أثبتت الأوقاف يف الع�صر النبوي متيزاً م�س�ؤو ًال ،وكانت تنظيماً مالياً م�ستق ًال،
وثمنت �إيراداتها ،وخففت �أعباء الإنفاق العام،
�ساهمت يف تنمية املالية العامة للدولةّ ،
برزت "�آثارها احل�ضارية قي خدمة الإن�سانية يف �إقامة م�شروعات اخلري والنماء"(((،
-1
-2
-3

-4
-5

ابن �شبة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 186
َ
ا�س ْب ِن َع ْب ِد المْ ُ َّط ِل ِب َع ِّم َر ُ�س ِ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
ف�ضائل ال�صحابة ،بن حنبل �أحمد �أبو عبد اهلل ،باب ف ََ�ضا ِئلُ �أبِي ا ْلف َْ�ض ِل ا ْل َع َّب ِ
َو َ�س َّل َم ،احلديث رقم  1780ج� ،2ص � /930صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب العر�ض يف الزكاة ،ج� ،2ص /116
�سنن �أبو داود ،كتاب الزكاة ،باب يف تعجيل الزكاة ،ج� ،3ص 65
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
�صحيح البخاري ،كتاب امل�ساقاة ،بَ ٌ
اب فيِ ال�شُّ ْر ِبَ ،و َم ْن َر�أَى َ�ص َد َق َة املاء َوه َب َت ُه َو َو�ص َّي َت ُه َجائ َزةًَ ،مق ُْ�سو ًما كَانَ �أ ْو َغيرْ َ
وم ،ج� ،3ص � /109سنن الرتمذي ،باب يف مناقب عثمان ،احلديث رقم  ،3703ج� ،6ص  /68ال�سنن الكربى،
َمق ُْ�س ٍ
الن�سائي �أبو عبد الرحمان ،كتاب الأحبا�س ،باب وقف امل�ساجد ،احلديث رقم  ،6402ج� ،6ص � /144سنن الدراقطني،
الدارقطني �أبو احل�سن ،كتاب الأحبا�س ،باب وقف امل�ساجد وال�سقايات ،احلديث رقم  ،4437ج� ،5ص 34
فقه املعامالت ،عبد العزيز حممد عزام� ،ص 215
املغريي ،املرجع ال�سابق� ،ص 84
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وكانت ال�سيا�سة النبوية يف ت�سيريها وت�سديدها هي الراعية الأوىل ،ثم عمل على وفقها
احللفاء الرا�شدون� .إمياناً منهم �أنّ اجلانب احل�ضاري واالجتماعي الذي ّ
يحف الأوقاف
جاء من"ات�سامها بالعطاء والدميومة وهي تغطي احتياجات امل�سلمني ب�شكل متجدد،
وخ�صائ�صها الأخالقية واالجتماعية والإن�سانية جعلت منها نظاماً �إ�سالمياً �أ�صي ًال يهدف
(((
�إىل حتقيق العدالة االجتماعية"

لم والعدل يف ال�سيا�سة
املطلب اخلام�س :الغنائم والفيء �أر�ضية ا ِحل ِ
النبوية:

ليكن الت�أ�سي�س لهذا الو�صف منط ِلقاً من �أحاديث النبوة ،وعليه ف�سنظلُّ نقر�أ يف
ال�صحيحني �أنّ الغنائم قد اجتمعت لها ميزات وخ�صائ�ص ،فهي ال�شاهدة على عدل
يت �إِ ْن لمَ ْ �أَ ْع ِد ْل"(((� ،أو ما يف معناه،
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف قوله َ ...:لق َْد �شَ ِق ُ
وهي املُ�ست�أثرة الثالثة من عطاءات النبي عليه ال�صالة وال�سالم احل�صرية دون غريه من
يت َخ ْم ً�سا لمَ ْ ُي ْع َط ُه َّن �أَ َح ٌد ِم َن الأَ ْن ِب َيا ِء َق ْب ِلي"َ .....و�أُ ِح َّل ْت ليِ
الأنبياء يف قوله�":أُ ْع ِط ُ
ال َغ َنا ِئ ُم ،(((".....وهي "�أول �إيراد مايل ذي بال"((( يدخل خزانة الدولة �آنذاك ،ومع
وتقدمهم للجهاد يف
ذلك فاحلديث عنها وا�سع بقدر ات�ساع جهود امل�سلمني يف الغزوُّ ،
�سبيل �إعالء كلمة احلق ،و�إ�شهار �شعار التوحيد ،وبقدر ما يبدو الربط بني امل�س�ألتني ـ
الغنائم والغزوات ـ ذو ٍ
بال ،بقدر ما �ستنك�شف لنا نلك القيم الروحية واملعنوية بينهما،
و�سنطرح �س�ؤا ًال منهجياً مفاده" :هل كان امل�سلمون ليغنموا لو �أنّ اهلل تعاىل كفاهم
عناء اجلهاد ون�صرهم كيف �شاء ،و�أعلى كلمته مثلما �شاء ؟ .ومن دون عناء حني
ين جا َه ُدوا ِم ْن ُك ْم
نقر�أ قوله تعاىل�}:أَ ْم َح ِ�س ْب ُت ْم َ�أ ْن َت ْد ُخ ُلوا الجْ َ َّن َة َولمَ َّا َي ْع َل ِم اللهَّ ُ ا َّل ِذ َ
ِين{((( �ستظهر لنا حكمة "االبتالء والتمحي�ص واالختبار حتى يعلم اهلل
ال�صا ِبر َ
َو َي ْع َل َم َّ
-1
-2
-3
-4
-5

الأوقاف الن�سوية يف العهدين النبوي والرا�شدي ،نورة بنت �أحمد بن حامد احلارثي� ،ص 72
�صحيح البخاري ،كتاب فر�ض اخلم�س ،باب ومن الدليل على �أنّ اخلم�س لنوائب امل�سلمني ،احلديث رقم  ،3138ج� ،4ص
� /91صحيح م�سلم ،كتاب الزكاة ،باب التحري�ض على قتل اخلوارج ،احلديث رقم  ،148ج� ،2ص 744
�صحيح البخاري ،كتاب ال�صالة ،باب قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :وجعلت يل الأر�ض م�سجدا وطهورا ،احلديث رقم
 ،438ج � ،1ص � /95صحيح م�سلم ،كتاب امل�ساجد وموا�ضع ال�صالة ،باب جعلت يل الأر�ض م�سجدا وطهورا ،احلديث
رقم  ،3ج� ،1ص 370
منذر قحف ،املرجع ال�سابق� ،ص 12
�سورة �آل عمران الآية 142
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املجاهدين وال�صابرين من غري املجاهدين وغري ال�صابرين ،فتكون اجلنة ونعيمها مال
الأولني ،والنار و�سعريها م�صري املق�صرين"((( ،وتعلو تلك الغنائم يف �صورة اجلزاء
الدنيوي للفرد واجلماعة معاً.
وبعيداً عن ذلك الزعم اال�ست�شراقي الذي يبني جهود امل�سلمني القتالية على
العامل املادي ويجعل م�ساعيهم اجلهادية خدمة للجانب االقت�صادي املح�ض ،تت� ّأ�س ُ�س
املالية النبوية م�ؤكد ًة كما قال عماد الدين خليل� "،أن الإ�سالم يفرد مكاناً وا�سعاً
للعوامل املادية والدوافع االقت�صادية ،وعلى �أنّ بع�ض وقائع ال�سرية ال تفهم � اّإل على
للب�شرية،
�ضوء دوافع كهذه ،ولكن الإ�سالم كدين منزل من ال�سماء ،وكدعوة �أخرية
ّ
�أريد لها �أن تواكب الوجود الإن�ساين على اختالف تق ّلباته و�أو�ضاعه� ..إمنا هو حركة
�شمولية و�أعمق �أثراً من �أي ت�أث ٍري مادي �أو اقت�صادي ،و�أنَّ ُه كدعوة انقالبية� ،ضربت
�أكرث
ّ
الأعراف والتقاليد واملعادالت اليومية ال�سائدة� ،أكرث ا�ستع�صاء على التز ّمن والتحجيم
االقت�صاديني و�أن القول بالعالقة بني ظهوره وبني االنتقال من �صيغة اقت�صادية �إىل
�صيغة �أخرى ،تقطعه بني حلظة و�أخرى ،معطيات الإ�سالم العقيدية والتاريخية على
ال�سواء"(((.
انطالقاً من هذا �إذا فلن يكون �صعبا احلديث عن الغنائم ووفرتها وعددها و�أ�صنافها
وال التعريج على �سبعاً وع�شرين غزو ًة((( مما غزا الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم بنف�سه،
وثمانية وثالثني بني ٍ
بعث و�سرية((( لوفرة املادة العلمية ،لكن جانباً دقيقاً يف تلك
الغنائم يذكّرنا بتلك التوقيفية الالزمة يف توزيعها وحتديد �أ�صنافها �ش�أنها �ش�أن الزكاة
�سماها
وال�صدقات ،فهي املورد املايل الوحيد الذي �أفرد اهلل تعاىل له �سورة كاملة ّ
�سورة الأنفال ،ويف موطنني اثنني منها تظهر الغنائم خا�ضعة لل�سيا�سة النبوية ،وهما
الر ُ�س ِ
ات
ال ْن َف ِال ُقلِ َْ أ
قوله تعاىلَ } :ي ْ�س�أَ ُلون ََك َعنِ َْ أ
ول َفا َّتقُوا اللهَّ َ َو�أَ ْ�ص ِل ُحوا َذ َ
ال ْن َفا ُل للِهَّ ِ َو َّ
ني{(((وقوله تعاىلَ }:وا ْع َل ُموا �أَنمَّ َا َغ ِن ْم ُت ْم
َب ْي ِن ُك ْم َو�أَ ِطي ُعوا اللهَّ َ َو َر ُ�سو َل ُه �إِ ْن ُك ْن ُت ْم ُم�ؤْ ِم ِن َ
 -1غزوات النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،ال�سيد اجلميلى� ،ص 13
 -2امل�ست�شرقون وال�سرية النبوية ،عماد الدين خليل� ،ص 113
 -3قاتل النبي عليه ال�صالة من جمموعها يف ت�سع غزوات هي :بَ ْد ُر ا ْل ِق َت ِالَ ،و�أُ ُح ُدَ ،والمْ ُ َر ْي ِ�س ُيعَ ،والخْ َ ْن َدقُ َ ،وق َُر ْي َظةَُ ،و َخ ْي رَ ُب،
َوا ْل َف ْت ُحَ ،و ُح َنينْ ٌ َ ،و ّ
الطا ِئ ُف /املغازي ،الواقدي ،حممد بن عمر ،ج� ،1ص 7
�	-4آخر �سرية كانت �سرية �أ�سامة بن زيد �إىل ال�شام /جوامع ال�سرية النبوية ،ابن حزم القرطبي �أبو حممد علي� ،ص 19
� -5سورة الأنفال الآية 1
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لر ُ�س ِ
ول َو ِل ِذي ا ْلق ُْر َبى َوا ْل َي َتا َمى َوالمْ َ َ�س ِاك ِ
ال�س ِبيلِ �إِ ْن
ني َوا ْبنِ َّ
ِم ْن �شَ ْي ٍء َف َ�أ َّن للِهَّ ِ ُخ ُم َ�س ُه َو ِل َّ
ُك ْن ُت ْم �آ َم ْن ُت ْم ِباللهَّ ِ{(((.

لقد ا�ست�أثرت هذه الغنائم مبيزات تعدو بالناظر �إىل ا�ستلهام العرب والعظات،
فبقدر ما قد تكون جزا ًء وخريا ي�سوقه اهلل تعاىل بعد الن�صر كغزوة بدر ،بقدر ما قد
تكون �سبباً يف الهزمية كغزوة �أحد ،بل ال تزال كتب احلديث حتتفظ بتلك الرواية
قدم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف واحدة من �أعلى مراتب �أمانته
كمحطة روحية تُ ّ
يف توزيعها" ،فعن ابن عبا�س قالَ ":ن َز َل ْت َه ِذ ِه الآ َي َة } َو َما َكا َن ِل َن ِب ٍّي �أَ ْن َي ُغلَّ {((( فيِ
َق ِطي َف ٍة َح ْم َرا َء ا ْف ُت ِق َد ْت َي ْو َم َب ْد ٍرَ .فقَا َل َب ْع ُ�ض ال َّن ِ
ا�سَ :ل َعلَّ َر ُ�سو َل ا ِهلل َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم �أَ َخ َذ َهاَ ،ف َ�أ ْن َز َل اللهَّ ُ َت َبا َر َك َو َت َعالىَ } :و َما َكا َن ِل َن ِب ٍّي �أَ ْن َي ُغلَّ { �إِلىَ � ِآخ ِر الآ َي ِة.(((".
ا�ستهدافا لذلك اجلانب الروحي يف امتالك الغنيمة وحالوة اال�ستمتاع بها ي�أتي
يم{((( ،لكنه
قوله تعاىلَ } :ف ُك ُلوا ممِ َّا َغ ِن ْم ُت ْم َحلاَ اًل َط ِّي ًبا َوا َّتقُوا اللهَّ َ �إِ َّن اللهَّ َ َغ ُفو ٌر َر ِح ٌ
يتحول اجلهاد يف نفو�س النا�س من �أ�صله يف ن�شر دين
يُ َّنبه
ِّ
وي�شد ُد يف موطن �آخر �أن ّ
الإ�سالم بال�سالم �إىل غر�ض دنيوي وا�ستباحة الدم بال�سيف حتى ولو قامت الدالئل
ين �آ َم ُنوا �إِ َذا �ضَ َر ْب ُت ْم فيِ َ�س ِبيلِ اللهَّ ِ َف َت َب َّي ُنوا َو اَل
على �إميان �صاحبه،فقال}":يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
الد ْن َيا َف ِع ْن َد اللهَّ ِ
ال�سلاَ َم َل ْ�س َت ُم ْ�ؤ ِمنًا َت ْب َتغُو َن َع َر َ�ض حْ َ
ال َيا ِة ُّ
َتقُو ُلوا لمِ َ ْن �أَ ْلقَى �إِ َل ْي ُك ُم َّ
َان َك ِث َري ٌة َك َذ ِل َك ُك ْن ُت ْم ِم ْن َق ْب ُل َف َم َّن اللهَّ ُ َع َل ْي ُك ْم َف َت َب َّي ُنوا �إِ َّن اللهَّ َ َكا َن بمِ َا َت ْع َم ُلو َن
َمغ مِ ُ
(((
"ر ُجل لحَ ِ قَه المْ ُ ْ�س ِل ُمونَ يف غنيمة
َخ ِب ًريا{  ،ويف �أ�سباب النزول ما يفيد �أنها نزلت يف َ
(((
له ،فقال :ال�سالم عليكم ،فقتلوه و�أخذوا غنيمته"
تنوعت طرق جلب الغنائم تبعاً الختالف خطط ال�سيا�سة النبوية يف الغزوات
لقد َّ
(((
ق�سم املُهتمون هذه الأخرية �إىل "�سرايا اعرتا�ضية للقوافل
والبعوث وال�سرايا ،حتى ّ
� -1سورة الأنفال الآية 41
� -2سورة �آل عمران الآية 161
� -3سنن الرتمذي ،باب ما جاء يف الذي يُف�سر القر�آن بر�أيه ،باب ومن �سورة �آل عمران ،احلديث رقم  ،3009ج� ،5ص /80
�سنن �أبو داود� ،أول كتاب احلروف ،احلديث رقم  ،3791ج� ،6ص 100
� -4سورة الأنفال الآية 64
� -5سورة الن�ساء الآية 94
�	-6أ�سباب نزول القر�آن ،الواحدي� ،أبو احل�سن علي� ،ص 171
 -7ينظر ال�سرايا والبعوث النبوية حول املدينة ومكة ،بريك بن حممد بريك �أبو مايلة العمري� ،ص21
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التجارية((( ،و�أخرى ذات مهمات �صعبة نفّذها ال�صحابة كت�صفية بع�ض الأفراد من
�أعداء الدولة الإ�سالمية(((� ،أو �سرايا ذات مهمات
خا�صة :تع ُقّبية(((�،أو دعوية(((� ،أو تعليمية(((� ،أو ت�أديبية(((� ،أو حتويلية(((".....
مهما تكن طبيعة هذه الغزوات وال�سرايا والبعوث ف�إنّها تنم عن �إدارة الئقة
بالتفكري النبوي الذي يُفرق بني زمان ومكان كل حادثة ،وبنا ًء على الوارد يف كتب
تنوعها �ساعد على قوة
ال�سري واملغازي ف�سيت�ضح جليا �أنّ حجم هذه الغنائم على ُّ
الدولة الإ�سالمية �آنذاك ،فبني غزوات ال�سنتني الثانية والثالثة للهجرة �أ�صبحت اخلزينة
املالية للدولة دا ّلة على تلك احلنكة النبوية (،بدر الكربى ،بني قينقاع� ،سرية عبد اهلل بن
جح�ش ،غزوة بني �سليم� ،سرية عبد اهلل حارثة �إىل القردة )...غنمت الدولة ما يربو
عن  600بعري ،و�سالح كثري ،تعامل معها النبي عليه ال�صالة وال�سالم بح�سب ما يرى
يف تكرمي �أحدهم �أو �إهدائه(((،
لقد كانت غزوة بدر الكربى املحطة ال�سيا�سية الأوىل للإدارة النبوية يف م�س�ألة
الغنائم ،حيث ق ُّ�سمت من غري تخمي�س على ما �أرى اهلل تعاىل نبيه عليه ال�صالة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

كبعث حمزة على ر�أ�س �سبعة �أ�شهر من الهجرة ،و�سرية عبيدة بن احلارث على ر�أ�س ثمانية �أ�شهر منها ،و�سرية �سعد بن �أبي
وقا�ص على ر�أ�س ت�سعة �أ�شهر منها ،و (غزوة ودان) على ر�أ�س اثني ع�شر �شهرا منها /.....ال�سرية النبوية ،درو�س وعرب،
م�صطفى ال�سباعي� ،ص 111
كبعث �سامل بن عمري �إىل �أبي عفك ،وبعث عمرو بن عدي اخلطمي �إىل ع�صماء بنت مروان ،وبعث عمرو بن �أمية ال�ضمري
�إىل �أبي �سفيان �صخر بن حرب /....ابن حزم القرطبي �أبو حممد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 18
اخلرار لتعقّب كرز بن جابر الفهري الذي �أغار على �سرح املدينة وتُعرف ببدر
ك�سرية �سعد بن �أبي وقا�ص ر�ضي اهلل عنه �إىل ّ
الأوىل /الذرر يف اخت�صار املغازي وال�سري ،ابن عبد الرب� ،ص  / 98غر�ضها تعقُّب كرز بن جابر
كبعث خالد بن الوليد �إىل بني جذمية داعيا ال مقاتال /،دالئل النبوة ومعرفة �أحوال �صاحب ال�شريعة ،البيهقي� ،أبو بكر،
ج� ،5ص .113غر�ضها الدعوة �إىل اهلل تعاىل
ك�سرية املنذر بن عمرو بن خني�س مع �أبي براء عامر بن مالك الكالبي مالعب الأ�سنة الذي طلب من النبي عليه ال�صالة
بوجه معه قوما يعرفون ف�ضل الإ�سالم ويدعون �إليه وي�صفون لهم �شرائعه /البالذري  ،جمل من �أن�ساب
وال�سالم �أن ّ
الأ�شراف ،ج� ،1ص  / 375غر�ضها تعليم دين الإ�سالم
ك�سرية غالب بن عبد اهلل الكلبي �إىل بني امل ُ ّلوح بالكديد حيث �أغار عليهم وا�ستاق نعمهم فلما طلبوها حال بينهم واد من
ال�سيل /ال�سرية النبوية ،ابن كثري ،ج� ،4ص � /432أ ّدبهم على اعتدائهم
هم النبي عليه ال�صالة وال�سالم بغزو �أهل
ك�سرية �أبي قتادة بن ربعي الأن�صاري �إىل بطن �إ�ضم وكانت يف ال�سنة الثامنة حني ّ
توجه �إىل تلك الناحية  /عيون الأثر يف فنون املغازي وال�شمائل وال�سري ،ابن �سيد النا�س ،ج � ،2ص
مكة حتى يظن الظان �أنه ّ
حول انتباه قري�ش ـ
 /207ـ ّ
كما هو ال�ش�أن يف عزوة بني قينقاع التي وهب النبي عليه ال�صالة وال�سالم ملحمد بن م�سلمة و�سعد بن معاذ �أذرعا
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وال�سالم"((( ،ومنذ نزل قول اهلل تعاىلَ }:وا ْع َل ُموا �أَنمَّ َا َغ ِن ْم ُت ْم ِم ْن �شَ ْي ٍء َف�أَ َّن للِهَّ ِ ُخ ُم َ�س ُه
لر ُ�س ِ
ول َو ِل ِذي ا ْلق ُْر َبى َوا ْل َي َتا َمى َوالمْ َ َ�س ِاك ِ
ال�س ِبيلِ {((( �أ�صبحت الغنيمة
ني َوا ْبنِ َّ
َو ِل َّ
�أخما�ساً ،خم�س هلل ولر�سوله ي�ضعه حيث ي�شاء من الأ�صناف املذكورة يف الآية ،و�أربعة
�أخما�س الباقية تـوزع على املجاهدين"((( ،وت�شري امل�صادر زيادة على �أبعاد الغزوة
أقـرها النبي �صـلى اهلل عليه و�سلم حني
الإميانية� ،إىل تلك الأبعاد ال�سيا�سية الدقـيقة التي � ّ
(((
وكَّل وا�ستعمل عبد اهلل بن كعب بن عمرو((( على الأنـفال قبـل ف�سمتها  ،وتـعيني غالمه
وحممية بن جزء بن عبد يغوث(((على م�سـتوى تق�سـيم
�شقران((( على الأ�سرى(((،
ّ
الغـنائم((( ،يف �إ�شارة وا�ضحة �إىل مرونة ال�سيا�سات النبوية.وكان ه�ؤالء الثالثة من
-1
-2
-3
-4

-5
-6

-7
-8

-9

الأموال� ،أبو عبيد القا�سم بن �سالّم ،كتاب اخلم�س و�أحكامه و�سننه ،باب ما جاء يف الأنفال وت�أويلها وما يخم�س منها،
احلديث رقم  ،763ج� ،1ص 383
�سورة الأنفال الآية 41
الطربي ،جامع البيان ،ج� ،13ص 522
قال ابن �سعد يف ترجمته َع ْبد اهلل ْبن كعنب َع ْمرو ْب ِن َع ْو ِف ْب ِن َم ْب ُذ ِ
ول ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن غنم ْبن مازن ويكنى �أَبَا الحْ َارِ ث .و�أمه
الرباب ِب ْنت َع ْبد اهلل ْبن حبيب وكان لعبد اهلل ْبن كعب من الولد الحْ َارِ ث و�أمه زغيبة ِب ْنت �أَ ْو ِ�س ْب ِن َخا ِل ِد ْب ِن الجْ َ ْع ِد ْب ِن َع ْو ِف
بي �َ -ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه
بن مبذول .فولد الحْ َارِ ث ْبن َع ْبد اللهَّ َع ْبد اللهَّ ُق ِتلَ يوم احلرة .و�شهد َع ْبد اهلل ْبن كعب ْبد ًرا وكان عامل ال ّن ّ
َو َ�س َّل َم  -على املغامن يوم ْبدر و�شهد �أحدً ا واخلندق وامل�شاهد كلها َم َع َر ُ�س ِ
ول اللهَّ ِ �َ -ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم  -وتويف فيِ ِخال َف ِة
ُع ْث َمانَ ْبن َعفَّانَ َولَ ُه َع ِق ٌب باملدينة وبغداد /طبقات ابن �سعد ،ج� ،3ص 392
تخريج الدالالت ال�سمعية على ما كان يف عهد ر�سول اهلل من احلرف وال�صنائع والعماالت ال�شرعية ،اخلزاعي علي بن
حممد� ،ص  /500الرتاتيب الإدارية والعماالت وال�صناعات واملتاجر واحلالة العلمية التي كانت على عهد ت�أ�سي�س املدنية
الإ�سالمية يف املدينة املنورة العلمية ،الكتاين ،عبد احلي ،ج� ،1ص 302
غالم َر ُ�س ِ
الر ْح َمن ْبن عوف َف�أَ ْع َج َب َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ �َ -ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم  -ف�أخذه
ول اللهَّ ِ �َ -ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َ -وكَانَ لعبد َّ
حب�شيا وهو �صالح ْبن عدي� .شه َِد بد ًرا وهو مملوك ف َْا�س َت ْع َم َل ُه َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ �َ -ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم -
منه بالثمن .وكان عبدً ا
ً
على الأ�سرى ومل ي�سهم له .فجزاه كل َر ُجل له �أ�سري ف�أ�صاب �أكرث مما �أ�صاب َر ُجل من القوم من املق�سم /طبقات ابن �سعد،
ج� ،3ص 36
الواقدي ،امل�صدر ال�سابق ،ج� ،1ص  /105تاريخ دم�شق ،ابن ع�ساكر ،ج� ،4ص � /274إكمال تهذيب الكمال يف �أ�سماء
الرجال ،مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري امل�صري ،ج� ،6ص 278
 110ـ حممية ْبن جزء ْبن عبد يغوث ْبن عويج ْبن َع ْمرو ْبن زبيد الأ�صغر الزبيدي ق َ
َال الكلبيُ :ه َو حليف بني جمح ،وقيل:
حليف بني �سهم و ُه َو عم َع ْبد اللهَّ ِ ْبن احلارث ْبن جزء الزبيديَ ،وكَانَ قدمي الإ�سالم ،وهو من مهاجرة احلب�شة ،وت�أخر عوده
منها ،و�أول م�شاهده املري�سيع ،وا�ستعمله ال َّنب ِّي َع َلى الأخما�س .روى عبد املطلب ْبن ربيعة ْبن احلارث ْبن عبد املطلب ،ق َ
َال:
اجتمع ربيعة ْبن احلارث والعبا�س ْبن عبد املطلب ،و�أنا مع �أَبِي ،والف�ضل مع �أبيه ،فقال �أحدهما ل�صاحبه :ما مينعنا �أن نبعث
هذين �إِلىَ ال َّنب ِّي لي�ست�أمنهما َع َلى َه ِذه الأعمال من ال�صدقات.وذكر احلديث ،فقال ال َّنب ِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم " :ادعوا يل
حممية ْبن جزءَ ،وكَانَ َع َلى ال�صدقات ،ف�أمره �أن ي�صدق عنهما مهور ن�سائهما� /أ�سد الغابة يف مغرفة ال�صحابة ،ابن الأثري،
الرتجمة رقم  ،4783ج� ،5ص .113
ابن حزم ،امل�صدر ال�سابق� ،ص  /21معرفة ال�صحابة ،الأ�صبهاين �أبو نعيم ،ج� ،5ص /2627اال�ستيعاب يف معرفة
الأ�صحاب ،بن عبد الرب ،ج� ،4ص 1463
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"�أوائل من عني يف اجلهاز الإداري املايل يف عهد الر�سول �ص ّلى اهلل عليه و�سلم".

(((

من املهم الإ�شارة �أنّ ال�سيا�سة النبوية ات�ضحت يف تق�سيم الغنائم يف منطني((( من
الغزوات:
	•�أما الأوىل فغزواته مع امل�شركني مثّلتها غزوة بدر الكربى وعلى �إثرها ات�ضحت
القاعدة العامة يف
التفريق بني خم�س اهلل تعاىل ور�سوله ،والأربع �أخما�س الباقية ،ومع رعاية اخلالف
القائم بني قائل ب�أنّ غنيمتها
(((
ق�سمت بعد نزولها فخُ ّم�ست((( ،ـ
قُ�سمت قبل نزول �آية اخلم�س  ،وقائل ب�أنّها ّ
ومهما يكن الأمر ـ فال ت�ضاد يف اعتبارها �أول حمطة ر�سمية لتطبيق قاعدة اخلم�س ،و�إذا
تعر�ض فيها لعري قري�ش
�أ�ضفنا لها �سرية عبد اهلل بن جح�ش التي كانت قبل بدر حيث ّ
ق�سمت خُم ّم�س ًة
وغنم فيها امل�سلمون ما غنمواّ ،
وع�ضدناه مبا ذكره الواقدي �أنّ غنيمتها ّ
مع غنائم بدر((( ،ال�ستقام لنا الطرح والت�أكيد.

	•و�أما الثانية فغزواته �ضد اليهود حني نق�ضوا العهد ،ومثّلتها غزوة بني قريظة يف
ال�سنة (5هـ)
حيث �أ�صبح للفار�س ثالثة �أ�سهم ،للفر�س �سهمان ولفار�سه �سهم ،وللراجل من
لي�س له فر�س �سهم"(((،
وعلى هذه ال�سيا�سة النبوية "وقعت املقا�سم وم�ضت ال�سنة يف املغازى"(((.
بني هاتني الغزوتني (بدر وبني قريظة) حر�ص النبي عليه ال�صالة وال�سالم يف
�	-1أحمد عجاج الكرمي ،املرجع ال�سابق� ،ص 149
 -2ميكن �أن ن�ستنتج من هذا الت�أ�سي�س �أنّ نق�ض اليهود للعهود كان ي�أتي عقب كل مواجهة للر�سول عليه ال�صالة وال�سالم مع
امل�شركني
 -3كتاب الأموال ،ابن �سالم كتاب اخلم�س و�أحكامه و�سننه ،باب ما جاء يف الأنفال وت�أويلها وما يخم�س منها � ،ص 383
 -4ال�سرية النبوية ،ابن كثري ،ج� ،2ص 469
 -5مغازي الواقدي ،ج� ،1ص 18
 -6الذرر ،ابن عبد الرب� ،ص 182
 -7االكتفاء� ،أبو الربيع ،ج� ،1ص 437
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غزواته الأخرى على ُخم�سه ،وعلى �أخما�س امل�سلمني بح�سب طبيعة الغنائم ،كما هو
ال�ش�أن يف �أحد( 3هـ) وبني امل�صطلق (6هـ).خيرب( 7هـ)�...إلخ ،و�إذا كانت �إدارة
التعامل مع اليهود قد ُ�ضبطت بخم�س خطوات �أ�سا�سية( :االتفاق ـ نق�ض االتفاق ـ
احل�صار ـ النزول عند احلكم ـالغنائم وق�سمتها) وهذا الظاهر يف غزوتي بني قينقاع
( 3هـ) ويني قريظة(5هـ) ،فلأنّ الإدارة النبوية اتبعت فيهم �سيا�سة العقاب حيث ظهر
اليهود ك�أنهم يغدرون بعد كل مواجهة مع امل�شركني ،وكانت باملقابل غنائمهم و�أموالهم
بعد عقابهم فر�صة تنمية مالية حقيقية للدولة الإ�سالمية على وجه احلق كما � ّأقرتها مراحل
املواجهة ال�سابقة الذكر ال كما ذكرته بع�ض الأبحاث(((عن كتابات امل�ست�شرقني التي
جتنح خط�أ عند تناول غزوة بني الن�ضري �إىل اعتبار ثروتهم املالية �سببا مبا�شرا جللب
و�سندا يف تخفيف ال�ضائقة املالية التي عانى منها امل�سلمون �آنذاك
احلرب عليهم ً
لقد كانت غزوة بني الن�ضري ( 4هـ) رغم عدم اختالفها مع بني قينقاع وبني
قدمت وج ًها �آخر للغنيمة �سمي الفيء بن�ص القر�آن الكرمي،
قريظة من جهة القتال فقد ّ
وبهذا التخ�صي�ص القر�آين �أ�صبح للغنيمة �سيا�سة تق�سيمية خمتلفة ح�سب طبيعتها ،قال
وا�صفا":واح َت َم ُل امل�سلمون َما �أَ َق َّل ِت ْ إِ
ال ِب ُل ِم ْن �أَ ْم ِت َع ِت ِه ْم
عنها البيهقي يف الدالئل
ْ
اب ُب ُيو ِت ِه ْم َو َخ�شَ ِب َها َف َكا َن ن َْخ ُل َب ِني ال َّن ِ�ض ِري ِل َر ُ�س ِ
ول اللهَّ َ�ص َّلى اللهَّ عليه و�سلم
َو�أَ ْب َو ِ
اها َو َخ َّ�ص ُه ِب َها َفقَا َل َجلَّ َو َع َّز } َما �أَفا َء اللهَّ ُ َعلى َر ُ�سو ِل ِه ِم ْن ُه ْم َفما
ا�ص ًة �أَ ْع َطا ُه اللهَّ �إِ َّي َ
َخ َّ
كاب{((( َيقُو ُل ِب َغيرْ ِ ِق َت ٍال َف�أَ ْع َطى ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اللهَّ عليه
�أَ ْو َج ْف ُت ْم َع َل ْي ِه ِم ْن َخ ْيلٍ َوال ِر ٍ
ِين َو َق َ�س َم َها َب ْي َن ُه ْم َو َق َ�س َم ِم ْن َها ِل َر ُج َلينْ ِ ِم َن ْ أَ
َو َ�س َّل َم �أَكْثرَ ََها المْ ُ َه ِ
ال ْن َ�صا ِر َكانَا َذ َو ْي
اجر َ
ول اللهَّ َ�ص َّلى اللهَّ
الَ ْن َ�صا ِر َغيرْ َ ُه َما َو َب ِق َي ِم ْن َها َ�ص َد َق ُة َر ُ�س ِ
اج ٍة ،لمَ ْ َي ْق ِ�س ْم ِ ألَ َح ٍد ِم َن ْ أ
َح َ
َع َل ْي ِه و�سلم ا َّل ِتي فيِ �أَ ْي ِدي َب ِني َف ِاط َم َة َر ِ�ض َي اللهَّ َع ْن َها"(((،
من ال�ضروري التنبيه �أن غزوة خيرب قد �أملحت �إىل نهج �آخر يف الإدارة النبوية
لنمط غنائم الأر�ض ،حيث م ّلك النبي عليه ال�صالة وال�سالم الأر�ض للم�سلمني،
و�سيفيدنا طلب �أهل خيرب للأر�ض من النبي عليه ال�صالة وال�سالم �أنّه ":وهو رئي�س
ُ
الدولة اختار تخ�صي�ص ن�صفها للدولة ،ون�صفها الآخر للمقاتلة ،و�أن يزرعها �أهل خيرب
 -1التنظيمات املالية ،املغريي� ،ص 111
� -2سورة احل�شر الآية 6
 -3الدالئل للبيهقي ،باب غزوة بني الن�ضري وما ظهر فيها من �آثار النبوة ،ج� ،3ص 179
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على الن�صف من �إنتاجها ،مع احتفاظه بحق �إنهاء عقد املزارعة متى �شاء"
تتبع �أحداث ال�سرية النبوية �سيوقفنا على عديد املواقف التي تُظهر ال�سيا�سة
�إنّ ُ
الإدارية النبوية يف �أ�سمى نظرها للواقع االجتماعي للدولة �آنذاك ،حيث رعاية الفرد
واملجتمع معا� ،سوا ًء ما كان منها من قبيل الغنائم� ،أو "ما ر ّده اهلل تعاىل �إىل امل�سلمني
من امل�شركني فيئا دون قتال"((( ،و�سوا ًء ما جاء عن طريق ال�صلح �أو خراج الأر�ض
املفتوحة عنوة �....إلخ.
(((

املطلب ال�ساد�س :اخلراج واجلزية وجهان لتعاي�ش الإ�سالم ال�سلمي بني
فئات املجتمع ال�سائدة:
رغم الفرق الب�سيط بني امل�س�ألتني والذي يعترب اخلراج ما ي�ؤدى عن الأر�ض،
ف�ضل االعتماد على
واجلزية ما يدفع لقاء العي�ش يف �أر�ض امل�سلمني ف�إنّ املداخلة تُ ّ
تبنية بذلك ر�أي �أبي يو�سف يف كتاب
عدم تعذر �إطالق "اجلزية على اخلراج" ُم ّ
وبعيدا عن تلك النظرة االق�صائية للمجتمع فقد فر�ضت
اخلراج"((( ،ومهما يكن الأمر ً
مهما من موارد بيت املال ،وهي تتعلق بالأعباء املالية لغري
الإدارة النبوية اجلزية "مور ًدا ّ
امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي بو�صفهم جميعا �أبناء وطن واحد ينعمون به ويتحملون
(((
و�سع اجلهاد نطاق الأر�ض التي دخلت يف حكم الإ�سالم وجب �أن
تبعاته"  ،فحني ّ
يخ�ضع �ساكنوها من غري امل�سلمني لقرارات رئي�س الدولة الذي تفيد الن�صو�ص �أنّ � ّأول
من �أ ّدى له اجلزية "�أَ ْهلُ جَ ْن َرانَ َ ،وكَانُوا نَ َ�ص َارىَ ،و َقبِلَ َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
ول اللهَّ ِ
و�سا ،ث َُّم �أَ َّدى �أَ ْهلُ �أَ ْي َل َة َو َ�أ ْهلُ َ�أذْ ُر َح �إِلىَ َر ُ�س ِ
م ً
الجْ ِ ْزيَ َة ِم ْن �أَ ْه ِل ا ْل َب ْح َر ْي ِنَ ،وكَانُوا جَ ُ
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم الجْ ِ ْزيَ َة فيِ غ َْز َو ِة تَ ُب َ
وك ،ث َُّم بَ َع َث َخا ِل ُد ْب ُن ا ْل َو ِل ِيد �إِلىَ �أَ ْه ِل ُدو َم ِة
ِ (((
ي�س ُه ْم ُ�أك َْي ِد َر ،ف ََبايَ ُعو ُه َع َلى الجْ ِ ْزيَة"
الجْ َ ْن َد ِل َف�أَ َ�س ُروا َر ِئ َ
ين اَل ُي�ؤْ ِم ُنو َن ِباللهَّ ِ َو اَل ِبا ْل َي ْو ِم ْال ِآخ ِر َو اَل ُي َح ِّر ُمو َن
�سيكون قوله تعاىلَ }:قا ِت ُلوا ا َّل ِذ َ
ين حْ َ
اب َح َّتى ُي ْع ُطوا الجْ ِ ْز َي َة
ال ِّق ِم َن ا َّل ِذ َ
َما َح َّر َم اللهَّ ُ َو َر ُ�سو ُل ُه َو اَل َي ِدي ُنو َن ِد َ
ين �أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
-1
-2
-3
-4
-5

الإيرادات العامة للدولة ،منذر قحف� ،ص 27
ال�سيا�سة ال�شرعية ،ابن تيمية� ،ص 33
اخلراج� ،أبو يو�سف يعقوب بن �إبراهيم� ،ص 136
الإدارة� ،أحمد عجاج� ،ص 155
الأموال� ،أبو عبيد القا�سم� ،ص 39
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َع ْن َي ٍد َو ُه ْم َ�ص ِاغ ُرونَ{((( ـ �سيكون ـ الدليل الذي يُفيد مب�شروعية اجلزية ،لكن �سيا�سة
النبي عليه ال�صالة وال�سالم يف ت�سيريها وتطبيقها فمر ّده �إىل تقديراته املختلفة يف كل
موطن ،فم�صنفات احلديث تفيدنا �أنّ �سيا�سته على �أهل اليمن حني �أر�سل �إليهم معاذا
"�أ َم َر ُه �أن ي� ُأخ َذ ِمن البقرِ :من كل ثالثني تبيعاً �أو تبيع ًة ،و ِم ْن كُل �أربعني ُم ِ�س َّن ًة ،و ِم ْن ك ُِّل
مل  -يعني محُ تلماً  -ديناراً� ،أو َع ْدله من امل َ َعافر :ثياب تكونُ باليمن"((( �أما فر�ضها
َحا ِ
على احلامل فقد يقوى الت�أويل الذي يرجع"احلكمة يف فر�ضها على من هم يف "�سن
العمر املنتج" �إيل دفعهم ل�سوق العمل ,لإمكان �أداء ما هو مفرو�ض على ر�ؤو�سهم
من اجلزية ,الأمر الذي يرتتب عليه تزايد عر�ض القوة العاملة يف ال�سوق ,وحماربة
البطالة االختيارية"(((.
�ستعمل الإدارة النبوية على �إقرار منط �آخر يف الأمر بالدفع على �أهل جنران كما
يفيدنا حديث ابن عبا�س حني �صاحلهم على "�ألفَي ُح َّل ٍة :ال ِّن ْ�ص ِف يف َ�صفَر وال ّن ِ
�صف
وعاري ٍة ثالثني درعاً ،وثالثني فر�ساً ،وثالثني بعرياً،
يف رجب ،ي�ؤ ُّدونها �إىل امل�سلمني،
َّ
وثالثني من كل �صنف من �أ�صناف كتب ال�سالح ،يَ ْغ ُزونَ بها ،وامل�سلمون �ضامنون لها
حتى ير ُّدوها عليهم �إنْ كان باليمن كَي ٌد � ْأو غ َْد َر ٌة ((("...يف حني تُعيننا كتب التاريخ
وال�سري يف ا�ستنتاج الفرق بني �صلح �أهل جنران ،و�صلح �أهل مقنا التي فر�ض عليها
النبي عليه ال�صالة وال�سالم �سيا�سة "الربع يف خمروجات الأر�ض ،ويف م�صائد
(((
العراك واملراكب ،ويف مغازل الن�ساء"
�إنّ متابعة جممل املحطات التي فُر�ضت فيها اجلزية �سيك�شف عن جانب التكافل
الذي راعاه النبي عليه ال�صالة وال�سالم مع الفئات االجتماعية املُلزمة بالدفع� ،إذ مل
-1
-2

-3
-4
-5

�سورة التوبة الآية 29
�سنن �أبي داواد ،كتاب الزكاة ،باب يف زكاة ال�سائمة ،احلديث رقم  ،1576ج� ،3ص  /26م�سند �أحمد ،حديث معاذ بن
مف�سر ،احلديث
جبل ،احلديث رقم  ،22013ج� ،36ص � /339صحيح ابن خزمية ،باب �صدقة البقر بذكر لفظ جممل غري ّ
رقم  ،2268ج� ،4ص  /19الإح�سان يف تقريب �صحيح ابن حبان ،ابن حبان ،باب الذمي واجلزية ،احلديث رقم ،4886
ج� ،11ص 245
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تكن تقديرات لها جزافية ،وال تعيناته لأ�صنافها عبثية ،فقد تظهر هذه الرعاية يف �صورة
ِ
تي�سر من املال((( كالثياب وال�سالح واحلديد والنحا�س واملوا�شي
مراعاة ملقت�ضى حال ما ّ
والعرو�ض واحلبوب،وقد تظهر يف عدم التكليف مبا يفوق الطاقة املالية(((،وقد تظهر
يف �صورة "م�ضاعفة ال�صدقة بدل اجلزية كما حدث مع وفد بني تغلب"((( ،وقد تظهر
يف �أمر يُلزمه النبي عليه ال�صالة وال�سالم يرتبط بديانة القوم ،كما حدث مع ذات
الوفد يف الرواية التي تُفيد �أنّه �صاحلهم على "�أَال يَ ْ�ص ِب ُغوا((( �أَ ْو اَل َد ُه ْم فيِ ال َّن ْ�ص َرا ِن َّية
َو�أَ َجا َز المْ ُ�سلمني ِم ْن ُهم"(((.
و�إن تكن هذه امل�سائل قد ّبينت تعامالت النبي عليه ال�صالة وال�سالم مع
الن�صارى ،فال تقلُّ وال تختلف يف مق�صدها العام عن تعامالته مع اليهود فكتبه �إىل
�أهل مقنا و�أهل جرباء و�أذرح وبني غاديا وبني عري�ض تو�ضح بقوة �أنّ تلك التجمعات
حتولت مبقت�ضى هذا الت�سيري الإداري الدقيق"�إىل
اليهودية يف �أق�صى ال�شمال قد ّ
جماعات من املواطنني يف الدولة الإ�سالمية ،يدفعون لها ما تفر�ضه عليهم من �ضرائب
نقدية �أو عينية ،ويحتمون بقوتها و�سلطانها ،ويتمتعون بعدلها و�سماحتها.وظلوا
بعدئذ ،كمواطنني ولي�سوا كت ًال �سيا�سي ًة �أو ع�سكري ًة ،ميار�سون حقوقهم يف �إطار الدولة
(((
الإ�سالمية ،ال مي�سهم �أحد ب�سوء".
لن يختلف الت�أ�سي�س للخراج عن اجلزية ،فامل�صادر ال تتعار�ض يف اعتبار �أرا�ضي
خيرب الركيزة الأوىل يف ذلك ،كونها افتتحت عنو َة((( وهو الأ�سا�س يف ال�سيا�سة
النبوية التي اجتهت �إىل عدم توزيع م�ستحقات غزوة خيرب مبا يغلب عليها من طابع
الغنيمة الفتتاحها عنوة ،وعلى وفق ما ورد يف �سورة الأنفال بل ُو ّزع ريعها و�أ�سهم
غلة �أرا�ضيها ال �أرا�ضيها يف حد ذاتها"((( ،وكذلك ال�ش�أنُ يف �أر�ض وادي القرى
�	-1أحكام �أهل الذمة ،ابن قيم اجلوزية ،ج� ،1ص 123
 -2التنظيمات املالية ،املغريي� ،ص 152
�	-3أحكام �أهل الذمة ،ابن القيم ،ج� ،1ص 206
�	-4أ�صله من �صبغ الن�صارى �أوالدهم يف املاء /معجم ديوان العرب ،الفارابي� ،أبو �إبراهيم �إ�سحاق ،ج� ،1ص  /198و�إمنا
يفعلون ذلك بغية تطهريهم كاخلتانة /ل�سان العرب ،ابن منظور ،ج� ،8ص  /438وهو التعميد املعروف وامل�شهور
 -5ال�سرية النبوية ،البن كثري ،ج� ،4ص 178
 -6درا�سة يف ال�سرية ،عماد الدين خليل� ،ص 298
 -7الأموال� ،أبو عبيد� ،ص 23
 -8التنظيمات املالية ،املغريي� ،ص 139
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و�أر�ض فدك التي كانت فيئا خال�صا �إال �أنّه قد فُر�ض على �أرا�ضيها اخلراج مقا�سمة على
الن�صف((( بني �أهلها وامل�سلمني.
�ست�سمح لنا ال�سيا�سة النبوية ال�شاملة يف ت�سيري مالية الدولة باال�ستدالل بحديث
�أبي عوانة الذي ي�شرح تلك التوجيهات النبوية للبعوث وال�سرايا ،والتي ال حتمل �شيئا
من تلك ال�شكوك يف حر�صه على مغامن �أعدائه و�أموالهم رغم حاجته املادية �إىل بناء
ا�س ِم اللهَّ ِ فيِ َ�س ِبيلِ اللهَّ َِ ،قا ِت ُلوا
دولته النا�شئة ،فقد روى يف م�ستخرجه قوله":ا ْغ ُزوا ِب ْ
يت َع ُد َّو َك
َم ْن َك َف َر ِباللهَّ ِ ،ا ْغ ُزوا اَل َت ْغ ِد ُرواَ ،و اَل َت ُغ ُّلواَ ،و اَل َت ْق ُت ُلوا َو ِليدً ا� ،إِ َذا َل ِق َ
ني َفا ْد ُع ُه ْم �إِلىَ ِخ َ�ص ٍال ثَلاَ ٍثَ ،ف�أَ َّي ُت ُه َّن �أَ َجا ُب َ
وك َفاق َْبلْ ِم ْن ُه ْم َو ُك َّف َع ْن ُه ْم،
ِم َن المْ ُ ْ�شر ِِك َ
ال ْ�سلاَ ِم َف�إِ ْن �أَ َجا ُب َ
َوا ْد ُع ُه ْم �إِلىَ ْ إِ
وك َفاق َْبلْ ِم ْن ُه ْم َو ُك َّف َع ْن ُه ْمُ ،ث َّم ا ْد ُع ُه ْم �إِلىَ ال َّت َح ُّو ِل ِم ْن
ِينَ ،ف�إِ ْن َف َع ُلوا َف�أَ ْخبرِ ْ ُه ْم �أَ َّن َل ُه ْم َما ِل ْل ُم َه ِ
َدا ِر ِه ْم �إِلىَ ُدو ِر المْ ُ َه ِ
ِينَ ،و َع َل ْي ِه ْم َما
اجر َ
اجر َ
َع َلى المْ ُ َه ِ
ِينَ ،ف�إِ ْن َد َخ ُلوا فيِ ْ إِ
اب
يموا فيِ َدا ِر ِه ْم َف ُه ْم َك�أَ ْع َر ِ
ال ْ�سلاَ ِم َو ْ
اجر َ
اخ َتا ُروا �أَ ْن ُي ِق ُ
نيَ ،و َل ْي َ�س َل ُه ْم فيِ ا ْل َف ْي ِء
ني َي ْجرِي َع َل ْي ِه ْم ُح ْك ُم اللهَّ ِ َك َما َي ْجرِي َع َلى المْ ُ ْ�س ِل ِم َ
المْ ُ ْ�س ِل ِم َ
ِ�ض َع َل ْي ِه ُم الجْ ِ ْزيةَ،
نيَ ،ف�إِ ْن �أَ َب ْوا َفا ْعر ْ
يب �إِ اَّل �أَ ْن ُي َج ِاه ُدوا َم َع المْ ُ ْ�س ِل ِم َ
يم ِة ن َِ�ص ٌ
َو اَل ا ْل َغ ِن َ
ني َف َح ِ
ا�ص ْر ُه ْمَ ،ف�إِ ْن
يت َع ُد َّو َك ِم َن المْ ُ ْ�شر ِِك َ
ا�س َت ِع ْن ِباللهَّ ِ ُث َّم َقا ِت ْل ُه ْمَ ،و�إِ َذا َل ِق َ
َف�إِ ْن �أَ َب ْوا َف ْ
يب ِف ِ
يه ْم
�أَ َرا ُدوا �أَ ْن َي ْن ِز ُلوا َع َلى ُح ْك ِم اللهَّ ِ فَلاَ ُت ْن ِز ْل ُه ْم َع َلى ُح ْك ِم اللهَّ ِ َف�إِ َّن َك اَل َت ْد ِري �أَ ُت ِ�ص ُ
ا�ص ْر مُ ْت �أَ ْه َل ِح ْ�صنٍ َف َ�أ َرا ُدوا �أَ ْن
ُح ْك َم اللهَّ ِ �أَ ْم اَلَ ،و َل ِك ْن �أَ ْن ِز ُل ُ
وه ْم َع َلى ُح ْك ِم ُك ْمَ ،و�إِ َذا َح َ
تجَ ْ َع َل َل ُه ْم ِذ َّم َة اللهَّ ِ َو ِذ َّم َة َر ُ�سو ِل ِه فَلاَ تجَ ْ َع ُلوا َل ُه ْم ِذ َّم َة اللهَّ ِ َت َعالىَ َو اَل ِذ َّم َة َر ُ�سو ِل ِهَ ،و َل ِكنِ
م �آ َبا ِئ ُك ْم َو�أَ ْ�ص َحا ِب ُك ْم
م �آ َبا ِئ ُك ْم َف�إِ َّن ُك ْم �إ ْن ُت ْخ ِف ُروا ِذممَ َ ُك ْم َو ِذ مَ َ
اج َع ُلوا َل ُه ْم ِذ َّم َت ُك ْم َو ِذ مَ َ
ْ
ِ ِ (((
َ
�أَ ْه َو ُن َع َل ْي ُك ْم ِم ْن �أ ْن ُت ْخ ِف ُروا ِذ َّم َة اللهَّ ِ َو ِذ َّم َة َر ُ�سوله"

وحني نقر�أ يف كتاب الأموال لأبي عبيد ما يلي ":باب اجتباء اجلزية واخلراج وما
ي�ؤمر به من الرفق ب�أهلها وينهى عنه من العنف عليهم فيها" ـ حني نقر�أ هذا ـ �سنجده
يذكر �أكرث من ع�شرة روايات تد ّللُ على تلك احلكامة يف تعامالت النبي عليه ال�صالة
وال�سالم النبوية وال�صحابة بعده عليهم الر�ضوان ،وت�ستهدف ذلك اجلانب الروحي
واالجتماعي يف جباية املال ،وتُبينّ ُ �أنّ هدفها مل يكن تعذيبا للنا�س �أو ظلما لهم ،بل
 -1جمع الو�سائل يف �شرح ال�شمائل ،املال الهروي علي بن �سلطان ،ج� ،2ص 224
 -2م�ستخرج �أبي عوانة ،يعقوب بن �إ�سحاق ،مبتد�أ كتاب اجلهاد باب ال�سنة يف توجيه البعث ،احلديث رقم  ،6495ج� ،4ص
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ت�ؤخذ بقدر احلق من النا�س وترد على النا�س خدمة لل�صالح العام ال لأطماع �شخ�صية
�أو فردية.

خامتة:
في�ض يف
من العدل التنبيه �أنّ ما ورد يف املداخلة من التعليل كان غي�ضاً من ٍ
تنظيمات املالية النبوية ،فما اعتمدته املداخلة من مناذج كان على وجه التمثيل� ،إذ
ي�صح اعتبارها �أ�صوال يف معامالت املالية النبوية ،ويبدو وا�ضحا من خالل امل�صنفات
والكتب التي تناولت اجلانب املايل يف الدولة الإ�سالمية الأوىل ك�أنها ت�شري �إىل مالمح
ونظن
التميز لي�س يف الت�سيري النبوي للمال فح�سب ،بل يف ن�شوء الدولة يف ذاتهاُّ ،
�أنّ املداخلة حاولت قدر املُ�ستطاع الرتكيز على ا�ستجالء �أبعاد التعامالت املالية
احل�ضارية واالجتماعية واالقت�صادية والروحية وحتى ال�سيا�سية ،فقد كان النبي عليه
ال�صالة وال�سالم ي�ؤ�س�س لقواعد دائمة وم�ستمرة ظهرت �آثارها يف تر�شيد املالية يف
تف�ضل
فرتة اخلالفة الرا�شدة بعدها ،ويُعيننا يف التدليل على ذلك م�سائل اخلراج التي ّ
العديد من الدرا�سات حتليل فرتة ازدهاره ومنوه يف فرتة اخلليفة عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه مع االحتفاظ بحق الت�أ�صيل النبوي.
ال فرق بني هذه النماذج �أو غريها يف ا�ستجماع ال�صورة الكاملة ل�سيا�سة النبي
عليه ال�صالة وال�سالم الإدارية واملالية ،لكن حت�صيلها �سيكون عند العلم �أنّ الإدارة
النبوية مل تكن متعلقة باملال فح�سب �أو مبا ارتبط به كالزراعة والتجارة وال�صناعة،
بل كانت ق�ضائية وع�سكرية ودعوية ودينية ،وجميعها تهدف �إىل تبليغ ر�سالة الإ�سالم
احلري�صة على تكافل املجتمع ،و�إقرار نظام امل�ساواة بني النا�س ،لقد �ألغى النبي عليه
ال�صالة وال�سالم بهذا التنظيم والت�سيري تلك الطبقية املوروثة عن اجلاهلية ،وهنا م�س�ألة
مهمة ف�إن كان تعامله هذا مع امل�ؤمنني بو�صف �إميانهم باهلل تعاىل وبر�سوله ولذلك
ا�ستحقاقات بع�ضها دنيوي و�أكرثها �أخروي ،ف�إنّ تعامله مع اليهود والن�صارى كان
بو�صفهم خلقا ي�ستحقون ما �أحقه لهم اهلل تعاىل مبقت�ضى الإن�سانية والب�شرية�،إنّ مظاهر
ال�سلوك النبوي كانت تعمل وبجد على بناء الإن�سان وتكوينه ليكون ُم�سلما بحق ،وقد
اتخذت هذه املظاهر ثالثية زمانية ومكانية للتطبيق ،بد�أت مبكة من و�صفني اثنني حني
ُلق َّب بال�صادق الأمني ،ثم املدينة حيث ت� ّأ�س�ست الدولة مبختلف �أخالقيات النبوة،
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وانتهت يف مكة بو�صفني اثنني كذلك حني لقب يف فتح مكة ب�أخ كرمي وابن �أخ كرمي.
ثبت جتارب الت�سيري املايل يف خمتلف الدول �أنّ ما � ّأقرته الإدارة النبوية
�سوف تُ ُ
جتاوز يف احلقيقة جمتمع املدينة املمثل الر�سمي الأول للإ�سالم� ،إىل املرحلة التي يظهر
فيه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كامل�ؤ�س�س واملفكر وامل� ّؤ�صل واملُنقذ لل�سيا�سات املالية
الدولية ،وال زلنا نقر�أ عن العديد من م�شاكل الدول املالية كالت�ضخم ،والأزمات املالية،
والعجز املايل وغريها مما يلمح �إىل ف�ساد يف التطبيق والتنظري ،والزلنا ننتبه �إىل تلك
يحرم الإ�سالم معاملة
الفروق بني النظامني االقت�صاديني الإ�سالمي والو�ضعي ،فحني ّ
�شري دون �إف�صاح �إىل
مالية لن يكون بذلك حارما للنا�س �أو مانعا لهم ،وهو يف الأ�صل يُ ُ
جانب روحي يكتنف هذا املال،ويكون �صعبا يف نظر الكثريين ت�صديق تلك الأحاديث
التي جتعل من ال�صدقة يف الأ�صل منا ًء للمال وزيادة له ،على خالف ظاهر النق�صان
منها ،مبقت�ضى القناعة الروحية ،وال �ضامن لهذا �سوى ذلك الق ََ�س ُم النبوي الذي يجزم
�أنّ املال ال ينق�ص بال�صدقة ،وكذلك م�سائل الإنفاق العام الذي يتطلب الرت�شيد انطالقا
من خدمة الفرد للجماعة ،وخدمة ال�صالح العام.
لن جند �سبي ًال ونحن نراجع التاريخ املايل للدولة الإ�سالمية الأوىل يف العهد
النبوي للحديث عن نق�ص يف �إيرادات الدولة باملفهوم الذي ي�شكل �أزمة مادية
خانقة حمتملة ،وال زيادتها باملفهوم الذي ي�شكل حرجا يف توزيعها بالعدل ،فنعتقد
�أنّ الإدارة النبوية احلكيمة مل ترتك جما ًال لهذين الو�صفني ،حيث �ضبطت بيت املال
على ح�سب الظروف وامل�سالك املالية ،وو�ضعت املال حيث يجب �أن يكون ،ونالحظ
جليا ذلك الفرق يف ت�صرفات النبي عليه ال�صالة وال�سالم املالية ،فما يكون عن طريق
الغزوات من غنائم قد ي�ستفيد منه حتى مي�سوري احلال� ،أما ما كان جباية عن زكاة
فلن يتجاوز �أ�صنافا حمددة بثمانية تقت�ضي احل�صر ال التمثيل عن فئات اجتماعية مماثلة،
التميز واحل�ضارة فيه فيبدو حني نعلم �أنّ �إقبال
وذلك قمة العدل النبوي� ،أما منتهى ّ
ال�صحابة عليهم الر�ضوان على اجلهاد والقتال مل يكن �إطالقا رغبة يف تلك الغنائم ،بل
�إعال ًء لكلمة احلق والتوحيد ،و�إن حدث ذلك على ق ّلته فتلك جبلة اهلل تعاىل يف خلقه
حب املال مل يثبت له عقاب بن�ص القر�آن
كالذي حدث يف غزوة �أحد ،مع العلم �أن ّ
�أو بال�سنة ،بل ثبت عقابه يف اكتنازه وتبذيره و�إ�سرافه.
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لن تقف ال�سيا�سة النبوية يف الت�أ�سي�س لق�ضايا النا�س عند حد معني� ،ش�أنها �ش�أن
القر�آن الكرمي ،وبالتايل ف�إنّ م�شاكل الب�شرية يف �أي ع�صر كان ال حتتاج �إىل �أكرث من
نظر وتطبيق لهذين الأ�صلني اجلليلني ،و�إذا كنا ال نفاج�أ حني ن�صادف �أحاديثا نبوية
�شريفة من ف�ضائل الأخالق واملعامالت يف �شوارع البالد الغربية باعتبار اعرتافهم
ب�أنّه الكالم الأن�سب ملقت�ضى احلال،فال معنى لت�سليمنا هذا �إذا مل تكن هذه القاعدة
احل�ضارية النبوية يف الأقوال والأفعال �سندا للعرب وامل�سلمني قبل الغربيني ،لقد بات
واجبا النظر �إىل الف�ساد ال�سائد يف ت�سيري مالية امل�ؤ�س�سات من جانب اعتبار �إدارة العهد
النبوي قا�صرة على فرتة دون �أخرى ،ولن ت�ستقيم منظومة العالقات احل�ضارية بني
�سد احلاجيات ،ر ُّد املظامل ،وجوب
ال�شعوب وق�ضاياها ( �إعانة الفقري ،رعاية اليتيمُّ ،
الزكاة� )....،إال بالنظر �إىل ال�سيا�سة النبوية كمنظومة �إن�سانية قبل كونها �إ�سالمية ،فاهلل
تعاىل خلق اخللق �أوالّ ،ثم بينّ لهم �صالحهم وهدايتهم على يد ر�سله و�أنبيائه عليهم
ال�صالة وال�سالم �أجمعني.
وبعيداً عن ربط قيمة احلياة باملال ي�أتي الت�أكيد على ذلك االحرتام النبوي ملفهوم
الإن�سان الذي �صاحب حياته عليه ال�صالة وال�سالم ،والقائم يف �أ�صله على الرعاية
الفردية واجلماعية ،حتى �إذا تويف النبي عليه ال�صالة وال�سالم �صادفنا هذه املعاين
والقواعد يف جيل ال�صحابة بعده ،مقتنعني وعاملني ك�أنهم باجتهادهم و�شوراهم يف
م�سائل ن�صو�ص املالية الإ�سالمية ي�ؤكدون �أنّ ":الأ�سا�س الذي بنيت عليه هذه املوارد
هو توفري ما تتطلبه امل�صالح العامة من النفقات وت�أمني �أرباب الأموال على �أنف�سهم
و�أموالهم ،وحتقيق ما تق�ضي به الوحدة االجتماعية من الت�ضامن والتعاون؛ وهذه
�أ�س�س تتقبل رعاية كل امل�صالح وتتفق وقواعد العدل"(((.
التميز
�سيكون ختام هذه املداخلة مبنيا على حتديد �أمرين اثنني يرجع لهما ف�ضل ّ
يف الإدارة النبوية ،والتفوق يف جناحات جمتمع الإ�سالم الأول� :أما يف جمال
الأعمال فاختيار الأن�سب والأكفء ،و�أما يف رعاية املال فو�ضعه حيث يجب ،و�صرفه
ملن ي�سحق.
وبذلك حتر�ص هذه املداخلة على رفع تو�صيتني �إىل القائمني على امل�ؤمتر مفادهما:
 -1ال�سيا�سة ال�شرعية ،عبد الوهاب خالف� ،ص 116
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•�ضرورة اعتبار م�سائل وق�ضايا الإدارة النبوية يف املال والأعمال �أ�سا�سا و�أ�صال
يف درا�سة
• "الظاهرة النبوية املحمدية" بكل �أخالقياتها وقيمها و�آدابها والتزاماتها
و�سيا�ساتها وت�سيريها.
•ـ احتكام ق�ضايا االقت�صاد الإ�سالمي �إىل الإدارة النبوية يف الت�سيري املايل مرحلة
قاعدية يف �إنقاذه من الت�ضخم والعجز والتبديد
و�صلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني
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قائمة امل�صادر واملراجع:
•القر�آن الكرمي برواية حف�ص عن عا�صم
•�أوال امل�صادر:
1 .1االكتفاء مبا ت�ضمنه من مغازي ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -والثالثة
اخللفاء ،احلمريي � ،أبو الربيع  ،دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة :الأوىل،
 1420هـ
2 .2الأموال ،ابن زجنويه �أبو �أحمد حتقيق� :شاكر ذيب فيا�ض مركز امللك في�صل
للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية ،ال�سعودية الطبعة الأوىل 1406 ،هـ  1986 -م
3 .3الأموال� ،أبو ُعبيد القا�سم بن �س ّالم حتقيق خليل حممد هرا�س ،دار الفكر-.
بريوت.
4 .4الأحكام ال�سلطانية،الفراء �أبو يعلى،ت�صحيح وتعليق حممد حامد الفقي ،دار
الكتب العلمية  -بريوت  ،لبنان الطبعة  :الثانية 1421 ،هـ  2000 -م
5 .5الأحكام ال�سلطانية :املاوردي �أبو احل�سن ،دار احلديث – القاهرة
6 .6الأعالم :الزركلي خري الدين ،دار العلم للماليني الطبعة اخلام�سة ع�شر� ،أيار،مايو
 2002م
7 .7الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ،الع�سقالين �أبو الف�ضل بن حجر حتقيق :عادل �أحمد
عبد املوجود و�آخرون ،دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة :الأوىل  1415 -هـ
8 .8الأزهري ،حممد بن �أحمد ،تهذيب اللغة ،حممد عو�ض مرعب ،دار �إحياء
الرتاث العربي ،بريوت ،ط،2001 ،1
9 .9الإ�ستيعاب يف معرفة الأ�صحاب ،بن عبد الرب ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،دار
اجليل ،بريوت الطبعة :الأوىل 1412 ،هـ  1992 -م
1010الإح�سان يف تقريب �صحيح ابن حبان ،ابن حبــان �أبو حــامت الدارمي ،ترتيب
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الأمري بن بلبان الفار�سي ،حتقيق �شعيب الأرنا�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت،
1408هـ1988 ،
�1111إمتاع الأ�سماع مبا للنبي من الأحوال والأموال واحلفدة واملتاع ،املقريزي،
حتقيق ،حممد عبد احلميد النمي�سي ،دار الكتب العلمية بريوت الطبعة :الأوىل،
 1420هـ 1999 -
�1212أ�سباب نزول القر�آن ،الواحدي �أبو احل�سن ،حتقيق :ع�صام بن عبد املح�سن
احلميدان دار الإ�صالح – الدمام ،الطبعة :الثانية 1412 ،هـ  1992 -م
ال�سالِك �إ َ
ىل َ�أ�ش َر ِف امل َ َ�سال ِِك فيِ فق ِه الإ َم ِام َمالِك ،البغدادي عبد الرحمن
ْ �1313إر�شَ ا ُد َّ
�أبو زيد وبهام�شه :تقريرات مفيدة لإبراهيم بن ح�سن� ،شركة مكتبة ومطبعة
م�صطفى البابي احللبي و�أوالده ،م�صر الطبعة الثالثة
�1414أ�سد الغابة يف معرفة ال�صحابة ،ابن الأثري �أبو احل�سن ،حتقيق :علي حممد معو�ض
و�آخرون ،دار الكتب العلمية،الطبعة :الأوىل1415 ،هـ  1994 -م
�1515إكمال تهذيب الكمال يف �أ�سماء الرجال ،مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري
امل�صري حتقيق� :أبو عبد الرحمن عادل بن حممد و�آخرون ،احلديثة للطباعة
والن�شر ،الطبعة الأوىل 1422 ،هـ  2001 -م
�1616أحكام �أهل الذمة ،ابن قيم اجلوزية ،يو�سف بن �أحمد البكري و�آخرون ،رمادى
للن�شر ،الذمام ،الطبعة الأوىل1418 ،هـ1997 ،م.
1717التنبيه والإ�شراف ،امل�سعودي �أبو احل�سن ،ت�صحيح :عبد اهلل �إ�سماعيل ال�صاوي،
دار ال�صاوي – القاهرة
1818الرتاتيب الإدارية والعماالت وال�صناعات واملتاجر واحلالة العلمية التي كانت
على عهد ت�أ�سي�س املدنية الإ�سالمية يف املدينة املنورة العلمية ،الكتاين عبد احلي،
حتقيق :عبد اهلل اخلالدي ،دار الأرقم – بريوت  ،الطبعة :الثانية
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1919تاريخ الر�سل وامللك ،الطربي ابن جرير ،دار الرتاث ،بريوت ،الطبعة الثالثة،
1387هـ،
2020جتارب الأمم وتعاقب الهمم ،ابن م�سكويه �أبو علي حتقيق� :أبو القا�سم �إمامي ،ن�شر
�سرو�ش ،طهران الطبعة :الثانية 2000 ،م
2121تاريخ املدينة ،بن �شبة عمر �أبو زيد ،حتقيق ،فهيم حممد �شلتوت طبعه ال�سيد
حبيب حممود �أحمد – جدة عام الن�شر 1399 :هـ
2222تخريج الدالالت ال�سمعية على ما كان يف عهد ر�سول اهلل من احلرف وال�صنائع
والعماالت ال�شرعية ،اخلزاعي علي بن حممد حتقيق�:إح�سان عبا�س ،دار الغرب
الإ�سالمي – بريوت الطبعة :الثانية 1419 ،هـ
2323تاريخ دم�شق ،ابن ع�ساكر حتقيق :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة
والن�شر والتوزيع 1415 ،هـ  1995 -م
2424اجلامع امل�سند ال�صحيح املخت�صر من �أمور ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�سننه
و�أيامه ،البخاري�،أبو عبد اهلل ،حتقيق ،حممد زهري بن نا�صر النا�صر ،دار طوق
النجاة ،الطبعة الأوىل1422 ،هـ
2525جمهرة اللغة ،الأزدي �أبو بكر ،حتقيق :رمزي منري بعلبكي ،دار العلم للماليني –
بريوت الطبعة الأوىل1987 ،م
2626جمل من �أن�ساب الأ�شراف ،ال َبلاَ ُذري �أحمد بن يحيى حتقيق� :سهيل زكار وريا�ض
الزركلي ،دار الفكر – بريوت الطبعة :الأوىل 1417 ،هـ  1996 -م
2727جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ،الطربي �أبو جعفر حممد ،حتقيق� ،أحمد حممد
�شاكر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة الطبعة :الأوىل 1420 ،هـ  2000 -م
2828جوامع ال�سرية النبوية ،ابن حزم القرطبي �أبو حممد علي ،دار الكتب العلمية،
بريوت.
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2929جمع الو�سائل يف �شرح ال�شمائل ،املال الهروي علي بن حممد ،املطبعة ال�شرفية،
م�صر ،م�صطفى الباجي و�إخوته
3030اخلراج� ،أبو يو�سف يعقوب بن �إبراهيم ،املكتبة الأزهرية للرتاث ،حتقيق طه عبد
الر�ؤوف �سعد� ،سعد ح�سن حممد.
3131الدرر يف اخت�صار املغازي وال�سري ،بن الرب النمري ،حتقيق :الدكتور �شوقي
�ضيف دار املعارف – القاهرة الطبعة :الثانية 1403 ،هـ
3232دالئل النبوة ،البيهقي �أبو بكر ،حتقيق:عبد املعطي قلعجي،دار الكتب العلمية،
دار الريان للرتاث ،الطبعة :الأوىل  1408 -هـ  1988 -م
3333الرو�ض الأنف يف �شرح ال�سرية النبوية البن ه�شام ،ال�سهيلي ،حتقيق :عمر عبد
ال�سالم ال�سالمي ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت الطبعة الأوىل1421 ،هـ/
2000م
3434ال�سرية النبوية ،ابن ه�شام ،حتقيق ،مطبعة م�صطفى ال�سقا و�آخرون� ،شركة
ومطبعة م�صطفى الباجي احللبي و�أوالده مب�صر الطبعة :الثانية1375 ،هـ 1955 -
3535ال�سرية النبوية ،ابن كثري ،م�صطفى عبد الواحد ،دار املعرفة للطباعة والن�شر
والتوزيع بريوت – لبنان 1395 ،هـ 1976 -
�3636سنن ابن ماجه ،ابن ماجه �أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني ،حتقيق �شعيب
الأرنا�ؤوط و�آخرون ،دار الر�سالة العاملية الطبعة الأوىل 1430 ،هـ  2009 -م
�3737سنن �أبي داود� ،أبو داود �سليمان بن الأ�شعث بن �إ�سحاق بن ب�شري بن �شداد بن
ال�سجِ ْ�ستاين ،حتقيق �ش َعيب الأرنا�ؤوط و�آخرون ،دار الر�سالة
عمرو الأزدي ِّ
العاملية الطبعة الأوىل 1430 ،هـ  2009 -م
�3838سنن الرتمذي ،حممد بن عي�سى بن َ�س ْورة بن مو�سى بن ال�ضحاك ،الرتمذي،
�أبو عي�سى حتقيق :ب�شار عواد معروف ،دار الغرب الإ�سالمي  -بريوت 1998 :م
520

ال�سيا�سة النبوية يف ت�سيري املوارد املالية للدولة وتنميتها

3939ال�سنن الكربى ،البيهقي �أبو بكر ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ 2003 -
4040ال�سنن ال�صغري :البيهقي� ،أبو بكر ،حتقيق ،عبد املعطي �أمني قلعجي جامعة
الدرا�سات الإ�سالمية ،كرات�شي ـ باك�ستان الطبعة :الأوىل1410 ،هـ 1989 -م
4141ال�سنن الكربى ،الن�سائي �أبو عبد الرحمن ،حتقيق وتخريج :ح�سن عبد املنعم �شلبي
�إ�شراف� :شعيب الأرنا�ؤوط ،تقدمي :عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة – بريوت الطبعة :الأوىل 1421 ،هـ  2001 -م
4242ال�سرايا والبعوث النبوية حول املدينة ومكة ،بريك بن حممد بريك �أبو مايلة
العمري �إ�شراف� :أكرم �ضياء العمري ،دار ابن اجلوزي،الطبعة :الأوىل1417
هـ  1996 -م
4343ال�سيا�سة ال�شرعية ،ابن تيمية ،وزارة ال�شئون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة
والإر�شاد  -اململكة العربية ال�سعودية1418 ،هـ
�صحيح ابن خُ َزمية ،بن خزمية �أبو بكرَ ،حتقيق الدكتور حممد م�صطفى الأعظمي
4444
ُ
املكتب الإ�سالمي ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م
4545الطبقات الكربى ،ابن �سعد ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية
– بريوت الطبعة :الأوىل 1410 ،هـ 1990 -
4646عيون الأثر يف فنون املغازي وال�شمائل وال�سري ابن �سيد النا�س �أبو الفتح ،تعليق:
�إبراهيم حممد رم�ضان ،دار القلم – بريوت ،الطبعة :الأوىل1414 ،هـ .1993
4747فتوح البلدان  ،البالذري ،دار ومكتبة الهالل ،بريوت1988 ،
4848ف�ضائل ال�صحابة :بن حنبل �أبو عبد اهلل ،حتقيق و�صي اهلل حممد عبا�س ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة – بريوت الطبعة :الأوىل1983 – 1403 ،
4949فتح الباري �شرح �صحيح البخاري الع�سقالين �أبو الف�ضل بن حجر،دار املعرفة
 بريوت 1379 ،ترقيم وتبويب :حممد ف�ؤاد عبد الباقي� ،إخراج وت�صحيح521
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و�إ�شراف :حمب الدين اخلطيب تعليقات :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
5050كتاب العني ،الفراهيدي ،حتقيق ،مهدي املخزومي� ،إبراهيم ال�سامرائي ،دار
ومكتبة الهالل،
5151الكتاب امل�صنف يف الأحاديث والآثار ،بن �أبي �شيبة �أبو بكر ،حتقيق ،كمال
يو�سف احلوت ،مكتبة الر�شد – الريا�ض الطبعة :الأوىل1409 ،
5252الكامل يف التاريخ :ابن الأثري �أبو احل�سن ،حتقيق :عمر عبد ال�سالم تدمري ،دار
الكتاب العربي ،بريوت – لبنان الطبعة :الأوىل1417 ،هـ 1997 /م
5353ل�سان العرب ،ابن منظور ،حممد بن مكرم ،دار �صادر ،بريوت ،الطبعة الثالثة،
1414هـ
5454معجم ديوان العرب ،الفارابي �أبو �إبراهيم �إ�سحاق ،حتقيق �أحمد خمتار عمر،
م�ؤ�س�سة دار ال�شعب لل�صحافة والطباعة والن�شر ،القاهرة1424 ،هـ2003 ،م
5555معرفة ال�سنن والآثار ،البيهقي �أبو بكر حتقبق :عبد املعطي �أمني قلعجي ،جامعة
الدرا�سات الإ�سالمية (كرات�شي  -باك�ستان) ،دار قتيبة (دم�شق -بريوت) ،دار
الوعي (حلب  -دم�شق) ،دار الوفاء (املن�صورة  -القاهرة) الطبعة :الأوىل،
1412هـ 1991 -م
5656املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم ،جواد علي ،دار ال�ساقي الطبعة :الرابعة
1422هـ2001 /م
5757امل�سند ال�صحيح املخت�صر بنقل العدل عن العدل �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،م�سلم بن احلجاج ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الرتاث
العربي بريوت
5858م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،بن حنبل �أبو عبد اهلل ،حتقيق� ،أحمد حممد �شاكر
دار احلديث – القاهرة الطبعة :الأوىل 1416 ،هـ  1995 -م
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5959م�ستخرج �أبي عوانة� ،أبو عوانة يعقوب بن �إ�سحاق ،حتقيق� ،أمين بن عارف
الدم�شقي ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة الأوىل1419 ،هـ1998 ،م.
6060معجم البلدان احلموي ياقوت �أبو عبد اهلل �شهاب الدين ،دار �صادر ،بريوت
الطبعة :الثانية1995 ،م تاريخ الن�شر 1416 :هـ
6161املغازي ،الواقدي حممد بن عمر ،حتقيق :مار�سدن جون�س ،دار الأعلمي –
بريوت الطبعة :الثالثة .1989/1409 -
6262امل�صباح امل�ضيء يف كتاب النبي الأمي ور�سله �إىل ملوك الأر�ض من عربي
و�أعجمي ،ابن حديدة ،حممد عظيم الدين ،عامل الكتب ،بريوت،
6363معرفة ال�صحابة ،الأ�صبهاين �أبو نعيم،حتقيق :عادل بن يو�سف العزازي ،دار
الوطن للن�شر ،الريا�ض ،الطبعة :الأوىل  1419هـ  1998 -م
6464النهاية يف غريب احلديث والأثر ،ابن الأثري� ،سعد الدين �أبو ال�سعادات ،حتقيق،
طاهر �أحمد الزاوي ،حممود حممد الطناحي ،املكتبة العلمية1399 ،هـ1979،م.
•ثانيا املراجع:
6565الإ�سالم و�أو�ضاعنا ال�سيا�سية عبد القادر عودة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�شر
والتوزيع ،بريوت  -لبنان 1401 :هـ ـ 1981م
6666الإدارة يف ع�صر الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم� ،أحمد عجاج كرمي ،دار
ال�سالم – القاهرة الطبعة الأوىل 1427 ،هـ.
6767الأوقاف الن�سوية يف العهدين النبوي والرا�شدي ،نورة بنت �أحمد ،كر�سي
ال�شيخ عيد اهلل بن �صالح الرا�شد احلميد ،جامعة الق�صيم1433 ،هـ2013 ،
6868التحالف ال�سيا�سي يف الإ�سالم :منري حممد الغ�ضبان مكتبة املنار الأردن –
الزرقاء الطبعة الأوىل1402 ،هـ 1982 -م
6969التنظيمات املالية يف الع�صر النبوي ،درا�سة تاريخية  ،املغريي ،بدر بن هايف،
جامعة الق�صيم ،ال�سعودية1412 ،هـ2012 ،م
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7070دور ال�سيا�سات املالية و�ضوابطها يف �إطار االقت�صاد الإ�سالمي ،منذر قحف
(معلوماته فري متوفرة لدي انظر االنرتنيت)
7171دور ال�سيا�سات املالية و�ضوابطها يف �إطار االقت�صاد الإ�سالمي ،منذر قحف
(معلوماته فري متوفرة لدي انظر االنرتنيت)
7272درا�سة يف ال�سرية ،عماد الدين خليل ،دار النفائ�س ،بريوت ،الطبعة الثانية،
1425هـ
7373ال�سرية النبوية درو�س وعرب ،م�صطفى ال�سباعي ،املكتب الإ�سالمي ،الطبعة
الثالثة1405 ،هـ1985 ،
7474ال�سيا�سة املالية للدولة يف ع�صر الر�سالة ،ح�سن حممد ما�شا عريان،
7575ال�سيا�سة ال�شرعية يف ال�شئون الد�ستورية واخلارجية واملالية ،عبد الوهاب خالف،
دار القلم1808 ،هـ1988 ،م
7676ال�سيا�سة املالية للدولة يف ع�صر الر�سالة ،ح�سن حممد ما�شا عريان،
7777غزوات النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،ال�سيد اجلميلى ،دار ومكتبة الهالل -
بريوت
7878فقه املعامالت ،عبد العزيز حممد عزام ،مكتب الر�سالة الدولية للطباعة
والكمبيوتر1998 ،1997 ،م.
7979ق�صة احل�ضارة ،ول ديورانت ،تقدمي حمي الدين �صابر ،ترجمة زكي جنيب
حممود و�آخرون ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم ،تون�س1408 ،هـ1988 ،م
8080امل�ست�شرقون وال�سرية النبوية ،عماد الدين خليل ،دار ابن كثري للطباعة والن�شر
والتوزيع ،دم�شق ،الطبعة1426 ،1هـ
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كلية ال�شريعة و�أ�صول الدين /جامعة امللك خالد

منظومة العالقات و�أثرها يف التنمية يف �ضوء ال�سنة النبوية

مقدمة
احلمد هلل رب العاملني،رب ال�سماوات ال�سبع ورب العر�ش العظيم ،وال�صالة
وال�سالم على خامت الأنبياء و�سيد املر�سلني ،عليه وعلى �آله و�صحبه ،و�أتباعهم �إىل يوم
الدين ،وبعد:
ف�إن ال�سنة النبوية جزء من قانون متكامل لتنظيم العالقات االقت�صادية الدولية
وتنميتها يف �إطار من ال�ضوابط ال�شرعية التي حتفظ مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية يف �إقامة
امل�سلمني،بعيدا عن التبعية ال�سيا�سية �أو االقت�صادية،
عالقات اقت�صادية متوازنة مع غري
ً
ومبا يحفظ متا�سك الدول الإ�سالمية وتكاملها تكامال اقت�صاديا ،يلزم منه تفعيل قانون
الوحدة املتكاملة بني �أبناء العامل الإ�سالمي من جانب ،والعامل اخلارجي من جانب
�آخر.
وبا�ستقراء الأحاديث النبوية وثيقة ال�صلة باملو�ضوع جند �أنها �أر�شدت �إىل تنمية
العالقات االقت�صادية الدولية ب�ضوابط حتفظ على الدولة عقيدتها الدينية وال�سيا�سية
�شرعيا من مقا�صد التنمية ،يف �إطار ما
ومكوناتها االجتماعية والثقافية،وحتقق
ً
مق�صدا َّ
حمليا.
يعرف بالتعاون الدويل ،وتكملة النق�ص من م�صادر متويل �أجنبية لتعذر متويلها َّ
كما �أوجبت ال�سنة النبوية املحافظة على املوارد االقت�صادية الدولية ،حتى يف
حالة قيام احلرب ،ويف هذا دليل على �أن �أ�صل العالقات الدولية يف الإ�سالم ال�سلم
ال احلرب ،و�أن العالقات االقت�صادية املتبادلة وتنميتها يحول دون ا�ستمرار احلرب �أو
ت�صدع العالقات ،يف �إطار من ال�سيا�سة ال�شرعية التي ت�ستوجب توقي احلروب،وال�سعي
نحو التنمية ،عملاً بقوله تعاىلُ }:ه َو �أَ ْن�شَ أَ�ك ُْم ِم َن الأَ ْر ِ�ض َو ْا�س َت ْع َم َرك ُْم ِفي َها {((( .
قال الرازي يف تف�سري هذه الآية ":جعلكم عمارها ؛قالوا :كان ملوك فار�س قد
�أكرثوا يف حفر الأنهار وغر�س الأ�شجار ال جرم ح�صلت لهم الأعمار الطويلة ،ف�س�أل
نبي من �أنبياء زمانهم ربه :ما �سبب تلك الأعمار؟ ف�أوحى اهلل تعاىل �إليه �أنهم عمروا

� -1سورة هود ،من الآية (.)61
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بالدي فعا�ش فيها عبادي ؛و�أخذ معاوية بن �أبي �سفيان يف �إحياء �أر�ض يف �آخر
عمره فقيل له ما حملك عليه؟ فقال ما حملني عليه � اَّإل قول القائل:
وال يكون له يف الأر�ض �آثار

لي�س الفتى بفتى ال ي�ست�ضاء به

قال الرازي":واعلم �أن يف كون الأر�ض قابلة للعمارات النافعة للإن�سان وكون الإن�سان
قادرا عليها داللة عظيمة على وجود ال�صانع.((( "..
وتفري ًعا على هذه الر�ؤية ا�ستنبط العلماء قاعدة اقت�صادية م�ؤداها �أن التنمية
االقت�صادية ال تقف عند فرتة زمنية معينة بل هي ممتدة وم�ستمرة قدر بقاء الإن�سان على
هذه الأر�ض،وقد دلت ال�سنة النبوية على هذه القاعدة يف �أكرث من مو�ضع ،فعن �أَنَ ِ�س
ْب ِن َما ِل ٍكَ ع ِن ال َّنب ِّي ق َ
َالَ ":ما ِم ْن ُم ْ�س ِل ٍم غ ََر َ�س غ َْر ً�سا َف�أَكَلَ ِم ْن ُه �إِ ْن َ�سا ٌن َ�أ ْو َدابَّ ٌة �إ اَِّل
كَانَ لَ ُه ِب ِه َ�ص َد َقةٌ" (((،و َع ْن َ�س ْه ِل ْب ِن ُم َع ٍاذ َ ،ع ْن َ�أبِي ِه َ ،ع ْن َر ُ�س ِ
ول ا ِهلل � أَنَّ ُه ق َ
َال َ :م ْن
بَ َنى بُ ْنيَانًا ِم ْن َغيرْ ِ ُظ ْل ٍم َ ،و َال ْاع ِت َد ٍاء� ،أَ ْو غ ََر َ�س غ َْر ً�سا فيِ َغيرْ ِ ُظ ْل ٍم َ ،و َال ْاع ِت َدا ٍء  ،كَانَ لَ ُه
َال  :ق َ
�أَ ْج ٌر َج ٍار َما ا ْن ُت ِف َع ِب ِه ِم ْن َخ ْلقِ ا ِهلل تَ َب َار َك َوت َ َعالىَ  ،((( .وعن �أَنَ�س ْبن َما ِل ٍك ق َ
َال
َر ُ�س ُ
ُوم َح َّتى
ال�سا َع ُة َوبِيَ ِد �أَ َح ِدك ُْم ف َِ�سي َل ٌة َ ،ف�إِنْ ْا�س َت َط َ
اع �أَنْ َال يَق َ
ول ا ِهلل � :إِنْ قَا َم ِت َّ
يَ ْغ ِر َ�س َها َف ْليَ ْف َعلْ "(((.
والأحاديث النبوية ال�شريفة ال�سالفة الذكر تدعو �إىل اال�ستمرار والإنتاج وتو�ضح
�أن اجلزاء الإلهي -وخا�صة يف احلياة الآخرة -جزء كبري وغري منقطع ،وحتث على
اال�ستمرار يف اال�ستثمار حتى �آخر حلظة يف العمر،ال فرق يف ذلك بني التنمية املحلية
�أو الدولية .
�أهمية املو�ضوع:
التنمية االقت�صادية الدولية جزء الينفك عن منظومة االقت�صاد املحلي ،ت�ساهم
 -1تف�سري الرازي  :مفاتيح الغيب (.)15 / 18
�	-2أخرجه البخاري يف �صحيحه من كتاب الأدب ،باب رحمة النا�س والبهائم ( )2239 / 5رقم(.)5666
�	-3أخرجه �أحمد يف م�سنده ( )483/3رقم( )15701قال الهيثمي � ”:أخرجه �أحمد وفيه زبان ،وثقه �أبو حامت ،وفيه كالم”.
جممع الزوائد ومنبع الفوائد:الهيثمي (. )177 / 3
 -4قال الهيثمي �”:أخرجه البزار ،ورجاله �أثبات ثقات،وك�أنه �أراد بقيام ال�ساعة� :أمارتها ف�إنه قد ورد�”:إذا �سمع �أحدكم بالدجال
ويف يده ف�سيلة فليغرزها ،ف�إن للنا�س عي�شا بعد”.و�أخرجه الإمام �أحمد يف م�سنده ( )191/3جممع الزوائد ومنبع
الفوائد ()75/4
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م�ساهمة فعالة يف حتقيق االزدهار والنمو االقت�صادي القومي  ،وخلق املوارد النقدية
الأجنبية ال�سترياد املعدات الر�أ�سمالية من اخلارج ،وت�شغيل الفنيني من اخلرباء،
و�أداة من �أدوات التعاون الدويل الذي بات فري�ضة �شرعية يف �إطار من ال�ضوابط
واملقا�صد،وهو الأمر الذي فطن �إليه كثري من العلماء ،يقول املاوردي� ":إن الدنيا مل
تكن قط جلميع �أهلها م�سعدة  ،وال عن كافة ذويها معر�ضة ؛ لأن �إعرا�ضها عن جميعهم
عطب ،و�إ�سعادها لكافتهم ف�ساد الئتالفهم باالختالف والتباين ،واتفاقهم بامل�ساعدة
والتعاون،ف�إذا ت�ساوى جميعهم مل يجد �أحدهم �إىل اال�ستعانة بغريه �سبيلاً  ،وبهم من
احلاجة والعجز ما و�صفنا  ،فيذهبوا �ضيعة ويهلكوا عجزاً؛و�إذا تباينوا واختلفوا �صاروا
(((
م�ؤتلفني باملعونة متوا�صلني باحلاجة؛ لأن ذا احلاجة و�صول ،واملحتاج �إليه مو�صول"،
ا�س �أُ َّم ًة َو ِاح َد ًة َوال يَ َزالُونَ خُ ْ
ني�.إِال َم ْن
م َت ِل ِف َ
قال اهلل تعاىل َ }:ولَ ْو �شَ ا َء َر ُّب َك لجَ َ َعلَ ال َّن َ
َر ِح َم َر ُّب َك َو ِل َذ ِل َك َخ َل َق ُه ْم { (((،قال احل�سن الب�صري ":خمتلفني يف الرزق ،فهذا
غني وهذا فقري  ،ولذلك خلقهم يعني لالختالف بالغنى والفقر" ((( .
هذه الأهمية جتد �أ�صولها و�ضوابطها يف كثري من الأحاديث النبوية ؛لذا كانت
ال�سنة النبوية م�صدرا من م�صادر كافة �أ�صول الن�شاط االقت�صادي املنتج ،حمليا ودوليا
؛لكل ما تقدم كان من الأهمية مبكان بحث هذا املو�ضوع وت�أ�صيله ت�أ�صيلاً
�شرعيا ليكون
َّ
نواة ملو�سوعة نبوية متكاملة يف تنظيم �أ�صول التنمية االقت�صادية وتوظيفها توظي ًفا ناف ًعا
للنهو�ض بالكيان ال�سيا�سي واالقت�صادي للدول الإ�سالمية .
خطة البحث:
حتى تتم الفائدة ق�سمت هذا البحث �إىل متهيد ومباحث خم�سة :
	•التمهيد  :ت�أ�صيل ال�سنة النبوية لعملية التنمية االقت�صادية.
	•املبحث الأول :م�شروعية اال�ستثمارات الأجنبية يف �ضوء منهج ال�سنة النبوية.
	•املبحث الثاين:م�شروعية تبادل ال�سلع واخلدمات يف �ضوء منهج ال�سنة النبوية.
�	-1أدب الدنيا والدين  :املاوردي (. )159 / 1
� -2سورة الرعد:الآيتان. )120-119( :
 -3الطربي،جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ( )534 / 15رقم (. )18719

529

الأ�ستاذ الدكتور �سيد ح�سن عبد اهلل (م�صر)

	•املبحث الثالث :م�شروعية اال�ستفادة باخلربة الأجنبية يف �ضوء منهج ال�سنة
النبوية.
	•املبحث الرابع :ا�ستمرارية العالقات التجارية الدولية حتى يف حالة احلرب يف
�ضوء منهج ال�سنة النبوية.
	•املبحث اخلام�س:م�شروعية تقدمي �أو تلقي املعونات الأجنبية لتمويل التنمية يف
�ضوء ال�سنة النبوية.

مبحث متهيدي يف
ت�أ�صيل ال�سنة النبوية لعملية التنمية االقت�صادية والعالقات الدولية.
� اًأول :ت�أ�صيل عملية التنمية االقت�صادية:
ً
ارتباطا وثيقًا،وتوجب
تتخذ التنمية االقت�صادية((( مفاهيم �سامية ترتبط بالدين
ا�ستخدام العقل وتوجيه جميع املوارد التي وهبها اهلل تعاىل خلري الإن�سان .وذلك
حتى ي�صبح احلافز للعمل يف املجتمع ناب ًعا من الإميان �،اَّأل يكون �أف�ضل امل�سلمني
�أغناهم و�إمنا �أكرثهم تقوى ،كما �أن �أخالقيات االقت�صاد الإ�سالمي التي تهتم بالتقليل
من احلاجات املادية احلا�ضرة واملفرطة للإن�سان من �أجل توفري الطاقة الإن�سانية للجهاد
الروحي،فال�سمو الداخلي ،ولي�س الفهم اخلارجي هو املثل الأعلى للإن�سان امل�سلم يف
هذه احلياة.
ومن منظور ال�سنة النبوية :ف�إن التنمية االقت�صادية جزء ال ينفك عن عقيدة
امل�سلم ،ومظهر من مظاهر اال�ستخالف يف الأر�ض لإعمارها ،وذلك من خالل
الأحاديث النبوية التي توجب �أن تكون عملية التنمية م�ستمرة ،و�شاملة يف جميع
حاالتها،ومن جميع جوانبها ،وذلك يف �أبواب الزكاة والبيوع والتجارات،والعالقات
االقت�صادية والأمر بعمارة الأر�ض واال�ستفادة من خرياتها بزراعتها،ويتجلى ذلك
بو�ضوح من خالل درا�سة العنا�صر الآتية:
 -1يف مفهوم التنمية االقت�صادية ينظر :االقت�صاد الإ�سالمي :د /حممد عبد املنعم عفر� ،ص(.)33مقدمة يف التنمية والتخطيط
االقت�صادي د/عبد احلميد حممد القا�ضي� ،ص(.)24مو�سوعة امل�صطلحات االقت�صادية  :د/ح�سني عمر�،ص( .)48
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�أ -دعوة ال�سنة النبوية �إىل �أن تكون التنمية االقت�صادية تنمية �شاملة تتخذ من
العلم النافع �أ�سا�س ًا للنهو�ض مبقدرات الدولة:
تنظر ال�سنة النبوية �إىل التنمية االقت�صادية على �أنها تنمية �شاملة جتمع بني تطوير كل
من "الأر�ض" �أي :املوارد الطبيعية ،و"الإن�سان" �أي :الو�صول بالإن�سان �إىل امل�ستوى
الأمثل من العمل ،ومن الأحاديث الواردة يف هذه امل�س�ألة :
1 .1عن �أبي هريرة  قال ":قال ر�سول اهلل َ ": ما ِم ْن َر ُج ٍل يَ ْ�س ُل ُك َطرِيقًا يَ ْط ُل ُب
ِفي ِه ِع ْل ًما �إِال َ�س َّهلَ اللهَّ ُ لَ ُه ِب ِه َط ِر َيق الجْ َ َّن ِة َ ،و َم ْن �أَ ْب َط�أَ ِب ِه َع َم ُل ُه مَ ْ
ل يُ ْ�سرِ ْع ِب ِه نَ َ�س ُب ُه " ((( .
ول اللهَّ ِ  ق َ
َ 2 .2ع ْن �أَبِى ُه َر ْي َر َة � أَنَّ َر ُ�س َ
ات الإِ ْن َ�سانُ ا ْن َق َط َع َع ْن ُه َع َم ُل ُه �إِال
َال " �إِذَا َم َ
ِم ْن ثَ َالثَ ٍة �:إ اَِّل ِم ْن َ�ص َد َق ٍة َجارِ يَ ٍة �،أَ ْو ِع ْل ٍم يُ ْن َتف َُع ِب ِه �،أَ ْو َولَ ٍد َ�صا ِل ٍح يَ ْد ُعو لَ ُه "(((.

قال النووي ":قال العلماء :معنى احلديث �أن عمل امليت ينقطع مبوته ،وينقطع جتدد
الثواب له � اَّإل يف هذه الأ�شياء الثالثة ؛لكونه كان �سببها  ،ف�إن الولد من ك�سبه،
وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم �أو ت�صنيف  ،وكذلك ال�صدقة اجلارية وهي
الوقف.((( " ...
ول اللهَّ ِ َ " م ْن ُ�س ِئلَ َع ْن ِع ْل ٍم َف َك َت َم ُه �أَلجْ َ َم ُه اللهَّ ُ
َال َر ُ�س ُ
َال :ق َ
َ 3 .3ع ْن �أَبِى ُه َر ْي َر َة ق َ
ِب ِل َج ٍام ِم ْن نَ ٍار يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة "(((.
ويف هذه الأحاديث �إ�شارة �إىل �أهمية تنمية املوارد الب�شرية بالعلم والتدريب،
على اعتبار �أن ذلك يوفر العمالة الكاملة لقوة العمل املتاحة ملجتمع امل�سلمني ،الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل حت�سني م�ستويات املعي�شة وحتقيق الرفاهية لكل فرد،وفتح �أبواب
ال�صناعات الرا�شدة والتجارات الرابحة-بل وخمتلف �صنوف التنمية-التي جنح
�	-1أخرجه �أبو داود يف �سننه – واللفظ له – من كتاب العلم ،باب احلث على طلب العلم  )355 / 3( ،رقم()3645
والرتمذي يف �سننه من كتاب العلم ،باب ف�ضل العلم ( )28 / 5رقم( )2646قال �أبو عي�سى" :هذا حديث ح�سن”.قال
ال�شيخ الألباين � :صحيح .ينظر� :صحيح و�ضعيف �سنن الرتمذي ( )147 / 6رقم(. )2647
اب بَ ْع َد َوفَا ِت ِه ( )73 / 5رقم (.)4310
� -2أخرجه م�سلم يف �صحيحه من كتاب الو�صية ،باب َما يَل َْح ُق الإِ ْن َ�سانَ ِم َن ال َّث َو ِ
� -3صحيح م�سلم ب�شرح النووي :النووي (. )85 / 11
� -4أخرجه �أبو داود يف �سننه من كتاب العلم ،باب كراهية منع العلم ( )360 / 3رقم ( )3660والرتمذي يف �سننه من كتاب
العلم ،باب كتمان العلم ( )29 / 5رقم()2649قال �أبو عي�سى ”:حديث �أبي هريرة حديث ح�سن”قال ال�شيخ الألباين:
"�صحيح” .ينظر�:صحيح و�ضعيف �سنن الرتمذي:نا�صر الدين الألباين (. )149 / 6
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كثريا يف جماالتها املختلفة ،وظلت كثري من الدول الإ�سالمية عالة على هذه
الغرب ً
املنتجات،ت�ستنزف �أكرث مواردها االقت�صادية.
ويفهم من ذلك �أن التنمية االقت�صادية دعامتها هي املعرفة الفعالة واملهارات الب�شرية
والكفاءات الفنية ،وطاقة واجتهاد و�إتقان قوة العمل ،قبل �أن تكون موارد طبيعية �أو
جمرد حجم كبري ونوع جيد لر�أ�س املال ،ومن هنا كان �سمو املفهوم الإ�سالمي للتنمية
،والذي ينبثق من الرتغيب الإلهي يف العمل ،وهذا ما ورد يف القر�آن وال�سنة .
كما تر�شد ال�سنة النبوية �إىل تلبية احلاجات اخلارجية للإن�سان ،وتوفري حاجات
اجل�سد ومطالب الروح يف �آن واحد؛ لتحقيق التوازن بني اجلانب املادي واجلانب
فكرا و�سلو ًكا ،والأحاديث النبوية
الروحي يف الإن�سان ،فت�سري حياة امل�سلمني معتدلة َ ً
اب ال َّنب ِِّي
عن �أَنَ ٍ�س� أنَّ نَف ًَراِ ،م ْن �أَ ْ�ص َح ِ
الواردة يف هذا املجال كثرية ،منها ما روي ْ
َال بَ ْع ُ�ض ُه ْمَ :ال �آكُلُ ال َّل ْح َم َ ،وق َ
َال بَ ْع ُ�ض ُه ْم َ :ال �أَت َ َز َّو ُج ال ِّن َ�سا َء َ ،وق َ
ق َ
َال بَ ْع ُ�ض ُه ْم َ :ال �أَنَ ُام
ول ا ِهلل ،ف ََح ِم َد اللهَّ َ
وم َف َال �أُف ِْط ُر  ،ف ََب َل َغ َذ ِل َك َر ُ�س َ
ا�ش َ ،وق َ
َع َلى ِف َر ٍ
َال بَ ْع ُ�ض ُه ْم � :أَ ُ�ص ُ
َو�أَ ْث َنى َع َل ْي ِه  ،ث َُّم ق َ
وم
َال َ :ما بَ ُال �أَق َْو ٍام يَقُولُونَ ك ََذا َوك ََذا  ،لَ ِك ِّني �أُ َ�ص ِّلي َو َ�أنَ ُامَ ،و�أَ ُ�ص ُ
َو�أُف ِْط ُرَ ،و َ�أتَ َز َّو ُج ال ِّن َ�سا َء  ،ف ََم ْن َر ِغ َب َع ْن ُ�س َّن ِتي َف َل ْي َ�س ِم ِّني"(((.
ووجه الداللة من هذا احلديث �أن الإ�سالم نظام حياة و�سفينة جناة ،ال مكان فيه
لل�سكون �،أو اخلمول بل تتكامل عنا�صره لتدبري �ش�ؤون احلياة ،ومبا يعود بالنفع على
عموم امل�سلمني ،ولو كان الإن�سان يف الرمق الأخري من حياته .
ب :تنمية املوارد الب�شرية واحل�ضارية وتعبئتها للإنتاج:
اهتمت ال�سنة النبوية اهتما ًما بالغًا بتنمية الطاقات الروحية والذهنية ف�ضلاً عن
اجل�سمية والنف�سية ،وركزت يف �إعداد ال�شباب على دعامتني �أ�سا�سيتني �أوالهما:
احرتام العقل ،والثانية :تتمثل يف الرتكيز على الأخالق وحماية الإن�سان من اخلبائث
امل�ضرة بج�سمه �أو بعقله ،ف�ضلاً عن ماله ،ومن الأحاديث الواردة يف هذا ال�صدد:
�	-1أخرجه البخاري يف �صحيحه من كتاب النكاح ،باب الرتغيب يف النكاح ( )1949 / 5رقم ( )4767وم�سلم يف �صحيحه
اح لمِ َ ْن تَاق َْت نَف ُْ�س ُه �إِلَ ْي ِه َو َو َج َد ُم ْ�ؤنَ ًةَ ،وا�شْ ِتغ ِ
ِال�ص ْو ِم)129 / 4( ،
من كتاب النكاح ،باب ْا�س ِت ْح َب ِ
َال َم ْن َع َج َز َع ِن المْ ُ َ�ؤ ِن ب َّ
اب ال ِّن َك ِ
رقم()3469والن�سائي يف �سننه من كتاب النكاح ،من باب النهي عن التبتل ( )60 / 6رقم(.)3217
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ول اللهَّ ِ  " :المْ ُ ْ�ؤ ِم ُن ا ْلقَوِ ُّى َخيرْ ٌ َو َ�أ َح ُّب �إِلىَ اللهَّ ِ
َال َر ُ�س ُ
َال :ق َ
َ 1 .1ع ْن �أَبِى ُه َر ْي َرة ق َ
ال�ض ِع ِ
،احرِ ْ�ص َع َلى َما يَ ْن َف ُع َكَ ،و ْا�س َت ِع ْن ِباللهَّ ِ َو َال
ِم َن المْ ُ�ؤْ ِم ِن َّ
يفَ ،و ِفى ك ٍُّل َخيرْ ٌ ْ
تَ ْع ِج ْز .((( " ..
ويف احلديث داللة وا�ضحة على تنمية الطاقات اخللقية وبناء ال�شخ�صية القوية يف
احلق واخلري.
َال  :ق َ
(ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما ) ق َ
َال ال َّنب ُِّيِ ": ن ْع َم َت ِان َم ْغ ُبو ٌن ِفيه َِما َك ِث ٌري
َ 2 .2ع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
ا�س َ
ال�ص َّح ُة َوا ْلف ََراغ"(((.
ِم َن ال َّن ِ
ا�سِّ :

واحلديث يدل على �أنه يجب احلر�ص على االنتفاع بال�صحة والوقت يف العمل
املعا�شي والأخروي حتى ال جتب امل�ؤاخذة"،قال ابن بطال ":قال بع�ض العلماء� :إمنا
�أراد  بقوله " :ال�صحة والفراغ نعمتان "  ،تنبيه �أمته على مقدار عظيم نعمة اهلل على
مكفيا م�ؤنة العي�ش يف
عباده يف ال�صحة والكفاية؛ لأن املرء ال يكون فار ًغا حتى يكون َّ
الدنيا ،فمن �أنعم اهلل عليه بهما فليحذر �أن يغبنهما"(((.
قال ابن حجر":و�أ�شار بقوله "كثري من النا�س" �إىل �أن الذي يوفق لذلك قليل.
�صحيحا وال يكون متفرغا ل�شغله باملعا�ش ،
وقال ابن اجلوزي ":قد يكون الإن�سان
ً
م�ستغنيا وال يكون �صحيحا ،ف�إذا اجتمعا فغلب عليه الك�سل عن الطاعة
وقد يكون
ً
فهو املغبون؛ ومتام ذلك �أن الدنيا مزرعة الآخرة ،وفيها التجارة التي يظهر ربحها يف
الآخرة ،فمن ا�ستعمل فراغه و�صحته يف طاعة اهلل فهو املغبوط ،ومن ا�ستعملهما يف
مع�صية اهلل فهو املغبون ؛لأن الفراغ يعقبه ال�شغل ،وال�صحة يعقبها ال�سقم.((( "..
ثانيا  :مفهوم منظومة العالقات :
العالقات الدولية هي:جمموعة العالقات االقت�صادية وال�سيا�سية والأيديولوجية

ي�ض المْ َق َِاديرِ للِهَّ ِ .
�	-1أخرجه م�سلم يف �صحيحه من كتاب القدر ،باب يف الأَ ْم ِر بِا ْلق َُّو ِةَ ،وتَ ْر ِك ا ْل َع ْج ِزَ ،وا ِال ْ�س ِت َعانَ ِة ِباللهَّ ِ َ ،وتَفْوِ ِ
( )65/8رقم( )6945و�أحمد يف م�سنده ( )366/2رقم(.)8777
�	-2أخرجه البخاري يف �صحيحه من كتاب الرق ،باب ما جاء يف ال�صحة والفراغ و�أن ال عي�ش �إال عي�ش الآخرة ()2357 / 5
رقم()6049والرتمذي يف �سننه من كتاب الزهد ،باب ال�صحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثري من النا�س ()126 / 4
رقم(.)2304
� -3شرح �صحيح البخاري :ابن بطال (. )146 / 10
 -4فتح الباري �شرح �صحيح البخاري :ابن حجر (. )230 / 11
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والقانونية والدبلوما�سية بني الدول �أو منظماتها �أوبني الطبقات الأ�سا�سية والقوى
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية واحلركات ال�شعبية التي ت�ؤثر واملوجودة على
ال�ساحة الدولية �أو جمموعة العالقات بني ال�شعوب .
ويت�ضح من ذلك خ�صائ�ص العالقات الدولية التي تكمن فيما يلي:
�1 .1إنها ظاهرة وا�سعة من املبادالت املتداخلة التي جتري عرب احلدود الوطنية .
�2 .2أنها ت�شتمل على العالقات الر�سمية وغري الر�سمية .
3 .3ال تقت�صر العالقات الدولية على العالقات بني الدول فقط و�إمنا هي انعكا�س لعدد
كبري من االت�صاالت بني الأفراد ون�شاطات املنظمات وامل�ؤ�س�سات الثقافية (((.
وزيادة على ما تقدم ف�إن الإ�سالم ب�أ�صوله ومبادئه الكلية ال يقد�س العزلة
االجتماعية ،و�إمنا يقيم ج�سور التوا�صل الإن�ساين دون تفرقة ب�سبب الدين �أو اجلن�س
أحدا
�أو التاريخ �أو اللغة ،وذلك يف �إطار �أن الإ�سالم دين عاملي،ال ينا�صب العداء � ً
اَ
ين مَ ْ
ل
�إال ب�سبب م�شروع ،ويتجلى ذلك يف قوله
تعاىل}:ل يَ ْن َهاك ُُم اللهَّ ُ َع ِن ا َّل ِذ َ
الد ِين َو مَ ْ
ل يُ ْخ ِر ُجوك ُْم ِم ْن ِديَارِ ك ُْم �أَنْ ت َ رَ ُّبو ُه ُم َوتُ ْق ِ�س ُطوا �إِلَ ْيه ِْم �إِنَّ اللهَّ َ يُ ِح ُّب
يُقَا ِت ُلوك ُْم فيِ ِّ
ني{(((.
المْ ُ ْق ِ�س ِط َ
وعليه ف�إن التنمية االقت�صادية –حملية كانت �أو دولية – تنمية �شاملة متوازنة،
تكفل حتقيق امل�ستوى املعي�شي الالئق لكل مواطن يف �إطار منظومة متكاملة من وجوه
التنمية االقت�صادية ،وميكن تلخي�ص �أهمها يف جمموعة من ال�ضوابط التي ي�أتي ذكرها
يف املباحث اخلم�سة التالية .

املبحث الأول
م�شروعية اال�ستثمارات الأجنبية يف �ضوء منهج ال�سنة النبوية
قبل البدء يف تناول هذا املو�ضوع �أجد �أنه من الأهمية مبكان طرح هذا االعرتا�ض
والإجابة عليه ملا له من عالقة كربى مبا �سريد ذكره يف �ضوء ال�سنة النبوية املطهرة.
 -1ينظر:معجم العالقات الدولية يف الفقه الإ�سالمي :د /ح�سن �أبو غدة �،ص(.)24
� -2سورة التوبة الآية رقم (.)28
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�أما االعرتا�ض :ف�إنه قد يقال� :إن �أموال غري امل�سلمني غري طيبة ؛حيث خالطها
�شيء من الر�شا  ،و�أكل الربا ،وثمن اخلمر واخلنزير وغريه،وعليه ال جتوز مبادلتهم �أو
معاملتهم ،وهذا االعرتا�ض �ساقه ابن العربي ب�صدد بيان موقف الإ�سالم من التعامل
مع غري امل�سلمني.
و�أجاب عنه بقوله":ويجاب عنه ب�أنه لي�س مبانع ،بدليل قوله تعاىل يف �سورة
اب ِحلٌّ لَ ُك ْم َو َط َعا ُم ُك ْم ِحلٌّ لَ ُه ْم {((( .وهذا ن�ص
املائدةَ } :و َط َع ُام ا َّل ِذ َ
ين �أُوتُوا ا ْل ِك َت َ
يف حل طعامهم ،مع �أنه قد يدخل عليهم بطرق حمرمة ،كما �أن النبي  قد ابتاع
(ر ِ�ض َي اللهَّ ُ
طعاما من يهودي ورهنه درعه ،فمات  وهي رهن عنده ,فعن ْ َعا ِئ�شَ َة َ ،
ول ا ِهلل ِ م ْن يَ ُه ِ
َع ْن َها ) ،قَالَ ِتْ :ا�ش رَ َتى َر ُ�س ُ
ود ٍّي َط َعا ًما ِب َن ِ�سيئَ ٍة َو َر َه َن ُه ِد ْر َع ُه((( ".وروي
�أن النبي � أ�ضافه يهودي بخبز و�إهالة �سنخة ،فعن �أَنَ ٍ�س � ،أَنَّ ُه َم�شَ ى �إِلىَ ال َّنب ِِّي 
ِبخُ ْب ِز �شَ ِع ٍري َ ،و�إِ َهالَ ٍة َ�س ِن َخ ٍة"((( ((( .
اب
وروى �أبو ثعلبة اخل�شني  قال ُ :ق ْل ُت :يَا نَب َِّي ا ِهلل �إِنَّا ِب�أَ ْر ِ�ض ق َْو ٍم �أَ ْه ِل ا ْل ِك َت ِ
�أَ َف َن ْ�أكُلُ فيِ �آ ِنيَ ِته ِْم؟ َو ِب�أَ ْر ِ�ض َ�ص ْي ٍد �أَ ِ�ص ُيد ِبق َْو ِ�سي َو ِب َك ْلبِي ا َّل ِذي لَ ْي َ�س بمِ ُ َع َّل ٍم َو ِب َك ْلبِي المْ ُ َع َّل ِم
ف ََما يَ ْ�ص ُل ُح ليِ ؟ ق َ
اب َف�إِنْ َو َج ْدتمُ ْ َغيرْ َ َها َف َال تَ�أْ ُك ُلوا ِفي َها ،
َال� :أَ َّما َما َذك َْر َت ِم ْن �أَ ْه ِل ا ْل ِك َت ِ
َو�إِنْ مَ ْ
ل جَ ِت ُدوا فَاغْ ِ�س ُلو َها َو ُك ُلوا ِفي َها "((( وال ي�أكل  ما لي�س بطيب ((( ،ي�ضاف �إىل ما
تقدم م�شروعية �أخذ اجلزية من �أموال الكفار على الرغم مما فيها من حرام"(((.
قال ابن العربي":واحلا�سم لداء ال�شك واخلالف اتفاق الأئمة على جواز التجارة
تاجرا  ..ف�إن قيل  :كان ذلك قبل النبوة ؟
مع �أهل احلرب  ،وقد �سافر النبي � إليهم ً
تواترا  ،وال اعتذر عنه �إذ بعث،
قلنا � :إنه مل يتدن�س قبل النبوة بحرام  ،ثبت ذلك ً
وال منع منه �إذ نبئ  ،وال قطعه �أحد من ال�صحابة يف حياته وال �أحد من امل�سلمني بعد
� -1سورة املائدة �:آية رقم()5
�	-2أخرجه البخاري يف �صحيحه من كتاب البيوع  ،باب ال�سهولة وال�سماحة يف ال�شراء والبيع ( )738 / 2رقم()1990
وال�س ِنخ ُة املتغرية .ل�سان العرب:ابن منظور (. )26 / 3
 -3قال ابن منظور :الإِهالَ ُة الد�سم ما كان َّ
�	-4أخرجه الإمام �أحمد يف م�سنده ( )133 / 3رقم( )12385وينظر :املغني:ابن قدامة (.)97 / 1
�	-5أخرجه البخاري يف �صحيحه من كتاب الذبائح وال�صيد ،باب �صيد القو�س ( )2087 / 5رقم( )5161وم�سلم يف �صحيحه
يف كتاب ال�صيد والذبائح ،باب ال�صيد بالكالب املعلمة ( )1532 / 3رقم(. )1930
 -6املغني :ابن قدامه (.)97 / 1
 -7فتح الباري :ابن حجر(.)135/5
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وفاته ؛ فقد كانوا ي�سافرون يف فك الأ�سرى  ،وذلك واجب ؛ ويف ال�صلح كما �أر�سل
عثمان وغريه  ،وقد يجب وقد يكون ندبًا  ،ف�أما ال�سفر �إليهم ملجرد التجارة فذلك
مباح"(((.
ثم قال ابن العربي  ":وال�صحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرم اهلل
�سبحانه عليهم ،فقد قام الدليل القاطع على ذلك قر�آنا و�سنة  :قال اهلل تعاىل َ }:و َط َع ُام
اب ِحلٌّ لَ ُك ْم َو َط َعا ُم ُك ْم ِحلٌّ لَ ُه ْم.{...وهذا ن�ص يف خماطبتهم بفروع
ا َّل ِذ َ
ين �أُوتُوا ا ْل ِك َت َ
ال�شريعة  ،وقد عامل النبي  اليهود  ،ومات ودرعه مرهونة عند يهودي يف �شعري
�أخذه لعياله ....ف�إن قيل  :ف�إذا قلتم� :إنهم خماطبون بفروع ال�شريعة  ،كيف يجوز
مبايعتهم مبحرم عليهم  ،وذلك ال يجوز للم�سلم ؟ قلنا �:سامح ال�شرع يف معاملتهم
ويف طعامهم رفقا بنا  ،و�شدد عليهم يف املخاطبة تغليظا عليهم  ،ف�إنه ما جعل علينا يف
الدين من حرج �إال ونفاه ،وال كانت يف العقوبة �شدة � اَّإل و�أثبتها عليهم.(((". .
�أما معاملتهم بالربا فال جتوز �شر ًعا ال يف ال�سلم وال يف احلرب ؛ ملا رواه م�سلم يف
وع َ ،و�أَ َّو ُل رِ بًا �أَ َ�ض ُع رِ بَانَا
�صحيحه عن جابر  عن ر�سول اهلل": رِ بَا الجْ َ ِاه ِل َّي ِة َم ْو ُ�ض ٌ
وع ُك ُّل ُه" (((.
رِ بَا َع َّب ِ
ا�س ْب ِن َع ْب ِد املطلب َف�إِنَّ ُه َم ْو ُ�ض ٌ
وهو مذهب جمهور الفقهاء (جمهور املالكية((( وال�شافعية((( والراجح عن
احلنابلة((( و�أبو يو�سف((( والظاهرية(((وذهب الإمام �أبو حنيفة وحممد بن احل�سن
وبع�ض املالكية واحلنابلة ،يف املرجوح عندهم �،إىل جواز �أخذ الربا من احلربيني((( .
وا�ستدلوا ملذهبهم بهذا احلديث ،وقالوا:و�ضع النبي ربا العبا�س الذي كان
ي�أخذه من �أهل مكة ،وهم حربيون ي�ؤمئذ وهو م�سلم ،فدل ذلك على �أنه يجوز
�	-1أحكام القر�آن:ابن العربي (.)5 / 3
� -2أحكام القر�آن:ابن العربي (.)6 / 3
�	-3أخرجه م�سلم يف �صحيحه من كتاب احلج ،باب حج النبي )39 / 4( رقم()3009
 -4مقدمات ابن ر�شد  :ابن ر�شد ( )4 5/2املدونة :الإمام مالك (. ) 279/4
 -5املجموع �شرح املهذب :ال�شريازي (. )392/9
 -6ابن قدامه  :املغني (. )532/4
 -7بدائع ال�صنائع  :الكا�ساين ( ، ) 192/5املب�سوط :ال�سرخ�سي (. ) 59/14
 -8املحلي:ابن حزم (.)515/8
 -9بدائع ال�صنائع :الكا�ساين (192/5مقدمات ابن ر�شد:ابن ر�شد )4، 5/2(،ابن قدامه :املغني (. )32/4
	�أما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا �إىل عدم جواز �أخذ امل�سلم الربا من احلربي يف داره �إذا دخلها ب�أمان .ينظر:املراجع ال�سابقة.
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للم�سلم �أن ي�أخذ الربا من احلربيني يف دارهم؛ لأنه لو مل يكن جائ ًزا ملا ترك النبي
عمه العبا�س يتعامل به  .وقد نوق�ش هذا من وجهني :
الوجه الأول  :هو �أن العبا�س  كان ي�أخذ الربا من �أهل مكة على �أنه مباح
ال لكونهم حربيني ،بل كان ي�أخذه بناء على �أن حترمي الربا ب�صورة قاطعة مل يكن قد
ا�ستقر ،حيث ا�ستقر التحرمي يف رم�ضان يف ال�سنة التا�سعة من الهجرة ،بقوله تعاىل:
ني{((( (( .
الربَا �إِن كُن ُتم ُّم�ؤْ ِم ِن َ
}يَا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ين �آ َم ُنو ْا اتَّقُو ْا اللهّ َ َوذ َُرو ْا َما بَ ِق َي ِم َن ِّ
الوجه الثاين  :على فر�ض الت�سليم ب�أن العبا�س  كان ي�أخذ الربا من �أهل مكة
لكونهم حربيني فلماذا ا�ستمر �أخذه للربا بعد فتح مكة �سنة ثمان من الهجرة مع �أن
مكة �أ�صبحت دار �إ�سالم ومل ي�ضع النبي  رباه �إال يف حجة الوداع وهي �سنة ع�شر
للهجرة ،فدل ذلك على �أن �أخذ العبا�س للربا من �أهل مكة مل يكن لكونهم حربيني ،بل
لكون العلة يف حترميه مل ت�ستقر بعد .
القيمة االقت�صادية لهذا الوجه من التنمية يف العالقات االقت�صادية الدولية يف
�إطار ال�سنة النبوية:
ومما يزيد من قيمة هذا احلكم من منظور تنموي �أن ال�شريعة الإ�سالمية مبنية كما هو
معلوم على جلب امل�صالح ودرء املفا�سد ,وم�صلحة الدول الإ�سالمية يف اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة ،وما ي�صاحبها من ر�ؤو�س �أموال �أجنبية ،وخربات فنية ،ومهارات
�إدارية ،وتنظيمية ،ظاهرة للعيان ,ال�سيما �إذا ما عرفنا امل�شاكل التي جتابهها هذه الدول
منذ عقود يف �سبيل متويل التنمية ،خا�صة بعد تفاقم املديونية اخلارجية لهذه الدول يف
ال�سنني الأخرية ،و�ضعف قدرتها على اال�ستدانة اجلديدة ،وملا كان الداعي للكراهة
يف م�شاركة الكافر يف املعامالت املالية هو خوف الربا ،وا�ستحـالل البيوع احلرام،
فيمكن االحرتاز عن هذا االحتمال با�شرتاط التعامل يف اال�ستثمار الأجنبي وفق �أحكام
ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ,وبهذا يزول الداعي �إىل القول بالكراهة� ،سواء كان
الت�صرف بيد امل�سلم �أم بيد الكافر.
� -1سورة البقرة الآية رقم .) 279( :
 -2ينظر:جامع البيان:الطربي ( )7/3م�شكل الآثار:الطحاوي ( )245/8رقم(.)3216
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ومن �ش�أن الأخذ بر�أي احلنفية ومن وافقهم (�أخذ الربا من احلربيني) �أن ي�ؤدي
�إىل انهيار االقت�صاد يف بالد امل�سلمني ،وهروب املدخرات الوطنية �إىل هذه امل�صارف
الربوية ،ف�ضلاً عن خمالفته لعموم الأدلة .
وعليه يرتجح ر�أي اجلمهور ؛لعموم الأدلة من القر�آن وال�سنة القا�ضية بحرمة
التعامل بالربا ،دون تفريق بني �شخ�ص و�آخر� ،أو دار و�أخرى ،فيكون التعامل بالربا يف
دار احلرب حرام كما هو ال�ش�أن يف �شرب اخلمر و�سائر املعا�صي.
معاجلة الإ�سالم للعالقات االقت�صادية الدولية يف �ضوء ن�صو�ص ال�سنة النبوية:
عالج الإ�سالم م�س�ألة تنظيم العالقات االقت�صادية الدولية يف �أكرث من وجه،
و�أوجب املحافظة على املوارد االقت�صادية الدولية ،حتى يف حالة قيام احلرب بينها
وبينهم ،و�أر�شد �إىل عقد املعاهدات بهدف التعاي�ش ال�سلمي مع الدول غري الإ�سالمية
والأقليات امل�سلمة ،يف �إطار ما يعرف مبعاهدات املوادعة واملهادنة،التي عقدها
(((
النبي؛ � اً
ل�س ْل ِم ف َْاج َن ْح لَ َها َوت َ َوكَّلْ َع َلى اللهَّ ِ {.
إعمال لقوله تعاىلَ }:و�إِنْ َج َن ُحوا ِل َّ
كما �أر�شدت �إىل �أنه ال مانع من �إقامة الكافر يف �سائر بالد امل�سلمني ،با�ستثناء الأماكن
التي منع ال�شارع ارتيادها عليه ،مثل مكة املكرمة  ,لقوله تعاىل�}:إِنمَّ َا المْ ُ�شْ رِ كُونَ جَ َن ٌ�س فَال
يَ ْق َربُوا المْ َ ْ�س ِج َد الحْ َ َر َام بَ ْع َد َعا ِمه ِْم َه َذا{ (((.واملراد به حرم مكة ،ب�إجماع املف�سرين(((،
فقرا بانقطاع التجارة عنكم ملنعهم من دخول
بدليل قوله تعاىل" :ف�إن خفتم عيلة" �أي ً
(((
يم{.
يم َح ِك ٌ
احلرمَ } :و�إِنْ ِخ ْف ُت ْم َع ْي َل ًة ف ََ�س ْو َف يُ ْغ ِني ُك ُم اللهَّ ُ ِم ْن ف َْ�ض ِل ِه �إِنْ �شَ ا َء �إِنَّ اللهَّ َ َع ِل ٌ
ومعلوم �أن اجللب �إمنا يجلب للبلد ،ال �إىل امل�سجد نف�سه.
وترتبط هذه الأحكام بال�سنة النبوية املطهرة ارتبا ًطا وثيقًا ،حيث جند �أحاديث
عديدة ت�ؤكد هي الأخرى على املنع،فعن عائ�شة �أم امل�ؤمنني (ر�ضي اهلل عنها) قالت:
كان �آخر عهد ر�سول اهلل � أنه قال "ال يرتك بجزيرة العرب دينان" (((.وروى م�سلم
� -1سورة الأنفال :الآية رقم ()61
� -2سورة التوبة:الآية رقم (.)28
 -3ينظر :جامع البيان يف ت�أويل �آي القر�آن:الطربي ( ،)190 / 14اجلامع لأحكام القر�آن:القرطبي ( ،)104 / 8تف�سري القر�آن
العظيم :ابن كثري (.)130 / 4
� -4سورة التوبة الآية رقم (.)28
�	-5أخرجه �أحمد يف م�سنده ( )274 / 6رقم(،)26395والطرباين يف الأو�سط ( )12/2رقم( )1066قال الهيثمي”:ورجال
�أحمد رجال ال�صحيح غري ابن �إ�سحاق وقد �صرح بال�سماع ”.جممع الزوائد ومنبع الفوائد ( )390/ 5رقم()9661
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ول اللهَّ ِ  يَق ُ
اب� أَ َّن ُه َ�س ِم َع َر ُ�س َ
ُول َ :أُل ْخر َِج َّن ا ْليَ ُهو َد َوال َّن َ�ص َارى ِم ْن
عن ُع َمر ْبن الخْ َ َّط ِ
َج ِز َير ِة ا ْل َع َر ِب َح َّتى اَل �أَ َد َع �إ اَِّل ُم ْ�س ِل ًما "(((.
ومراد النبي كما قال الإمام النووي(رحمه اهلل) ب�إخراج اليهود والن�صارى من
جزيرة العرب �إخراجهم من بع�ضها وهو احلجاز خا�صة؛ لأن تيماء من جزيرة العرب
لكنها لي�ست من احلجاز (((.
قال ال�صنعاين ":يدل على وجوب �إخراج اليهود والن�صارى واملجو�س من
جزيرة العرب ،لعموم قوله ":ال يجتمع دينان يف جزيرة العرب،واملق�صود
بجزيرة العرب :احلجاز ،وهو مكة ،واملدينة ،واليمامة ،وخماليفها"((( .وحكى
احلافظ ابن حجر الع�سقالين يف الفتح ،يف كتاب اجلهاد ،عن اجلمهور �أن الذي مينع
منه امل�شركون من جزيرة العرب هو احلجاز خا�صة ,قال :وهو مكة واملدينة واليمامة
وما واالها ,ال فيما �سوى ذلك ،مبا يطلق عليه ا�سم جزيرة العرب ,التفاق اجلميع على
�أن اليمن ال مينعون منها ،مع �أنهم من جملة جزيرة العرب"((( .
�صور اال�ستثمار الأجنبي كما �أر�شدت �إليها ال�سنة النبوية:
حتفل ال�سنة النبوية بكثري من الأحاديث الدالة على م�شروعية اال�ستثمارات
الأجنبية ،وو�صفها ب�أنها �ضرب من �ضروب التعاون االقت�صادي و�أنها وجه من وجوه
التنمية االقت�صادية الهادفة �إىل تقوية الدولة الإ�سالمية ومعاونتها يف تدبري املوارد املالية
الالزمة لعملية التنمية ،حتى و�إن كان م�صدر هذه الأموال غري امل�سلمني�،سواء �أكانت

�	-1أخرجه م�سلم يف �صحيحه،من كتاب امل�ساقاة ،باب �إخراج اليهود والن�صارى من جزيرة العرب ()1388/3رقم ()1767
والرتمذي يف �سننه من كتاب ال�سري،باب ما جاء يف �إخراج اليهود والن�صارى من جزيرة العرب )157/4( ،رقم()1607
قال �أبو عي�سى”:هذا حديث ح�سن �صحيح” .قال ال�شيخ الألباين �" :صحيح”.
� -2شرح �صحيح م�سلم :النووي (. )213 /10
� -3سبل ال�سـالم :ال�صنعاين (.)1/4وا ِملخْ ُ
الف :ال ُكور ُة يَق َْد ُم عليها الإن�سان.،ل�سان العرب :ابن منظور.)82/9( ،
 -4فتح الباري �شرح �صحيح البخاري:ابن حجر ( .)171/ 6
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هذه اال�ستثمارات مزارعة((( �أو غريها،و�س�أكتفي هنا بذكر وجهني من وجوه التمويل
مب�صادر �أجنبية:
الوجه الأول  :معاملة الر�سول  ليهود خيرب ،عندما دفع �إليهم الأر�ض ليقوموا
با�ستثمارها ،م�ستخدمني يف ذلك كل �إمكاناتهم املادية ،والفنية ،والب�شرية ،وذلك مقابل
�شطر ما يخرج منها .فقد روى البخاري يف كتاب ال�شركة  ،عن ابن عمر (ر�ضي اهلل
عنهما) ،قال � ":أَ ْع َطى َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ خ ْي رَ َب �أَنْ يَ ْع َم ُلو َها َويَ ْز َر ُعو َهاَ ،ولَ ُه ْم �شَ ْط ُر َما يَ ْخ ُر ُج
ِم ْن َها.(((" .
ورواية البخاري للحديث يف كتاب ال�شركة يف بابني منه  ،الأول  :يف املزارعة ،
والثاين" :باب م�شاركة الذمي وامل�شركني يف املزارعة" دليل على �أهمية هذه امل�شاركة
يف �صورة اال�ستثمارات ب�صورها املختلفة يف البناء االقت�صادي للدولة الإ�سالمية .قال
ابن حجر":و�إذا جاز يف املزارعة جاز يف غريها ،ومب�شروعية �أخذ اجلزية منهم مع �أن
يف �أموالهم ما فيها.(((".
وجه الداللة :دل احلديث على "جواز م�شاركة امل�سلم للكافر يف املزارعة من غري
كراهة؛ لأنها لو كانت مكروهة ملا �شاركهم ر�سول اهلل الأمر الذي يعد دليلاً على
جواز اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة يف الدول الإ�سالمية� ،إذ �أنه �إذا جازت م�شاركة
الكافر يف املزارعة جازت يف غريه.
ويالحظ �أن هذه امل�شاركة متيزت بكثري من وجوه التحفيز على اال�ستمرار يف
الإنتاج ،و�أهم هذه الوجوه العدل يف تقدير الواجب عليهم من ناجت هذه الأر�ض،
فعن �أبي هريرة  ،قال  ":ملا افتتح ر�سول اهلل  خيرب و َعد اليهود �أن يعطيهم ن�صف
 -1املزارعة لغة هي:املعاملة على الأر�ض ببع�ض ما يخرج منها ويكون البذر من مالكها.القامو�س املحيط  :الفريوز �آبادي،
( )1274/1مادة (باب الالم ف�صل احلاء) .وا�صطالحا هي :دفع الأر�ض �إىل من يزرعها �أو يعمل عليها،والزرع بينهما.
املغني يف فقه الإمام �أحمد:ابن قدامه ( )416/5واختلف �أهل العلم يف جوازها ،فذهب �إىل جوازها جمع كبري من
ال�صحابة والتابعني وفقهاء املذاهب  ،و�أجابوا عن الأحاديث القا�ضية بالنهي عن املزارعة ب�أنها حممولة على التنزيه .وقيل�:إنها
حممولة على ما �إذا ا�شرتط �صاحب الأر�ض ناحية منها معينة ؛بينما ذهب بع�ض �أهل العلم �إىل عدم جواز املزارعة ،ك�أبي
حنيفة ،وال�شافعية،و�أدلة كل فريق مب�سوطة يف كتب الفقه الإ�سالمي.ينظر :املب�سوط:ال�سرخ�سي (،)17/23ومواهب
اجلليل:احلطاب (، )176/5ومغني املحتاج ال�شربيني اخلطيب ()323/2واملغني :ابن قدامة ( )416/5ونيل
الأوطار:ال�شوكاين (. )9 /6
� -2شرح �صحيح م�سلم:النووي (.)213 / 10
 -3فتح الباري �شرح �صحيح البخاري:ابن حجر (. )135 / 5
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الثمر على �أن يعمروها ،ثم �أقركم ما �أقركم اهلل ،فكان ر�سول اهلل  يبعث عبد اهلل بن
رواحة يخر�صها ((( ،ثم يخريهم �أن ي�أخذوها � ،أو يرتكوها ،و�أن اليهود �أتوا ر�سول
اهلل فا�شتكوا �إليه على خر�صه،فدعا عبد اهلل بن رواحة  فذكر له ما ذكروا ،فقال
عبد اهلل  :هو ما عندي يا ر�سول اهلل �إن �شا�ؤوا �أخذوها  ،و�إن تركوها �أخذناها ،فر�ضيت
اليهود وقالوا  :بهذا قامت ال�سماوات والأر�ض  ،ثم �إن ر�سول اهلل  قال يف مر�ضه
الذي تويف فيه " :ال يجتمع يف جزيرة العرب دينان" فلما منى ذاك �إىل عمر
�أر�سل �إىل يهود خيرب فقال � :إن ر�سول اهلل قد ملككم هذه الأموال ،و�شرط لكم �أن
نقركم ما �أقركم اهلل ،فقد �أذن اهلل يف �إجالئكم ف�أجلى عمر كل يهودي ون�صراين عن
�أر�ض احلجاز  ،ثم ق�سمها بني �أهل املدينة.(((".
(((
حليا من حلى ن�سائهم ،فقالوا:
ويف املوط�أ عن �سلمان بن ي�سار قال ":فجمعوا له َّ
هذا لك وخفف عنا وجتاوز يف الق�سم" ،فقال عبد اهلل بن رواحة ":يا مع�شر يهود واهلل
�إنكم ملن �أبغ�ض خلق اهلل �إ َّ
يل ،وما ذلك بحاملي على �أن �أحيف عليكم ،ف�أما ما عر�ضتم
من الر�شوة ف�إنها �سحت ،و�إنَّا ال ن�أكلها" فقالوا :بهذا قامت ال�سماوات والأر�ض.((( !!.

الأحكام الفقهية املخرجة على امل�سائل ال�سابقة:
يتفرع على ما تقدم نتيجة مفادها �أن للم�سلم �أن يعامل غريه معاملة امل�ضاربة يف
التجارة وال�صناعة وغريها من مناحي االقت�صاد ،فللم�سلم �أن يعطي ماله لغريه ،ويتفق
معه على �أن يتجر مباله ،وهو �شريكه يف الربح بالن�صف �أو الثلث �أو الربع �أو �أية ن�سبة
يتفقان عليها ،وكذلك �شريكه يف اخل�سارة .
-1
-2

-3
-4

�ص).
الر َط ِب مترا.ينظر :ل�سان العرب:ابن منظور ( )21 /7مادة َ
(خ ْر ُ
اخلر�صَ :ح ْز ُر ما على النخل من ُّ
قال البزار”:وهذا احلديث ال نعلم �أخرجه عن الزهري  ،عن �سعيد  ،عن �أبي هريرة �إال �صالح بن �أبي الأخ�ضر” .م�سند
البزار(البحر الزخار):البزار ( )221/14رقم (  )7786وقال الهيثمي �”:أخرجه البزار ،وفيه �صالح بن �أبي الأخ�ضر ،وهو
�ضعيف وقد وثق”.جممع الزوائد ومنبع الفوائد )141 /4(،رقم(.)6596وينظر:البالذري:فتوح البلدان ()29/1
رقم(.)91
هو�:أبو �أيوب ،موىل ميمونة �أم امل�ؤمنني� :أحد الفقهاء ال�سبعة باملدينة  ،قال ابن �سعد يف و�صفه :ثقة عامل فقيه كثري احلديث.
تويف �سنة �سبع ومائة ،وقيل� :سنة مائة ،وقيل�:سنة �أربع وت�سعني للهجرة ،واهلل �أعلم ،وهو ابن ثالث و�سبعني �سنة ،رحمه اهلل
تعاىل.ينظر :الأعالم:الزركلي (، )138 / 3وفيات الأعيان:ابن خلكان (.)399 / 2
يث ُم ْر َ�سلٌ فيِ َج ِم ِيع المْ ُ َو َّط� ِآت َع ْن
املوط�أ:الإمام مالك ( )703 / 2رقم( . )1388قال ابن عبد الرب يف التمهيدَ ”:ه َذا الحْ َ ِد ُ
ال ِْ�س َن ِاد »..التمهيد ملا يف املوط�أ من املعاين والأ�سانيد ()139 /9
َما ِل ٍك ِب َه َذا ْ إ
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قال ابن القيم يف و�صف هذه املعاملة ":لي�س هذا من باب امل�ؤاجرة يف �شيء،
وحرم ذلك ،فقد
بل ِمن باب امل�شاركة ،وهو ُ
نظري امل�ضاربة �سواءَ ،فمن �أباح امل�ضاربةََّ ،
َّفرق بني متماثلني"(((.
ويف هذا دليل على تعظيم الربح املتولد من هذه الأن�شطة ؛لأن الإيراد املتولد من
امل�شاركة واال�ستثمار �أعظم و�أنفع من املتولد من الإيجار ونحوه.
كما تدل الأحاديث ال�سابقة على م�شروعية اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة يف
الدول الإ�سالمية  ،ال�سيما �إذا كان الت�صرف بيد امل�سلم ،وطاملا كان يف هذا اال�ستثمار
م�صلحة تعود على بالد الإ�سالم ،وي�سري وفق ما ر�سمته ال�شريعة من مبادئ و�أحكام.
ي�ضاف �إىل ما تقدم �أن املزارعة وجه من وجوه التعاون بني الأر�ض والعمل
،وطريق �إىل زيادة دخل كل من مالك الأر�ض والعامل ،و�أ�سلوب من �أ�ساليب تنمية
املجتمع وحتقيق كفايته ورخائه.
وال�س�ؤال الآن :هل ميكن لل�شركات الأجنبية �أن تقوم باال�ستثمار يف الأماكن التي
مينع الكفار من الإقامة فيها ،وذلك من خالل االعتماد على القوى العاملة امل�سلمة؟
نفرق بني �أمرين:
الأول�:إذا كان دور اال�ستثمار الأجنبي ينح�صر يف املناطق التي مينع الكفار من
اال�ستيطان فيها يف التنفيذ من خالل � ٍأيد م�سلمة ،والتمويل فقط ،دون م�شاركة العن�صر
الأجنبي يف ملكية امل�شروع ،فهذا ال غبار عليه من الناحية ال�شرعية.
الثاين�:إذا كان يرتتب على اال�ستثمار الأجنبي م�شاركة العن�صر الأجنبي يف ملكية
امل�شروع اال�ستثماري يف تلك املناطق املحظور عليه ا�ستيطانها فهذا فيه نظر� ،إذ �أنه ال
يجوز للكافر �أن يتخذ دا ًرا باحلجاز ،مل ًكا �أو �إجارة ،حتى ولو مل ي�ستوطنها؛ لأن ما
حرم ا�ستعماله حرم اتخاذه ,ك�أواين الذهب ،و�آالت املالهي((( ،قال �شيخ الإ�سالم
ابن تيمية (رحمه اهلل ) ":وما حرم لب�سه مل حتل �صناعته ،وال بيعه ملن يلب�سه من �أ�صل
 -1زاد املعاد يف هدي خري العباد:ابن القيم (.)345/3
 -2يف تف�صيل ذلك ينظر�:أحكام �أهل الذمة :ابن القيم ()394/1
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الوجه الثاين:م�شروعية متويل التنمية املحلية مب�صادر �أجنبية يف �إطار العالقات
االقت�صادية الدولية:
والأحاديث الواردة يف هذا ال�صدد كثرية،منها:
1 .1ما رواه البخاري َع ْن َو ْه ِب ْب ِن َك ْي َ�س َان َع ْن َجا ِب ِر ْب ِن َع ْبدِ ا ِهلل ( َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما )
ني َو ْ�س ًقا ((( ِل َر ُج ٍل م َِن ا ْليَ ُهودِ َ ،ف ْا�س َت ْن َظ َر ُه
�أَنَّ ُه �أَخْ رَ َب ُه �أَ َّن �أَبَا ُه((( تُ ُوفيِّ َ َوت َ َر َك َع َل ْي ِه ثَ َال ِث َ
ول اهللِِ ليَ ْ�ش َف َع لَ ُه �إِلَ ْي ِه َف َجا َء َر ُ�س ُ
َجا ِب ٌر َف�أَبَى �أَنْ يُ ْنظِ َر ُهَ (((،ف َك َّل َم َجا ِب ٌر َر ُ�س َ
ول اهللِ
َو َك َّل َم ا ْليَ ُهودِ َّي ِليَ�أْخُ َذ ثَ َم َر نَخْ ِل ِه ِبا َّلذِ ي لَ ُه َف�أَبَىَ ،ف َدخَ َل َر ُ�س ُ
ول اهللِ ال َّنخْ َل َف َم َ�شى
فِي َها َّثم َق َال لجِ َا ِب ٍرُ ":ج َّد لَ ُه ((( َف�أَ ْو ِف لَ ُه ا َّلذِ ي لَ ُه " َف َج َّد ُه بَ ْع َد َما َر َج َع َر ُ�س ُ
ول اهللِ
ني َو ْ�س ًقا.((("..
َف�أَ ْو َفا ُه ثَ َال ِث َ
2 .2ما رواه �أبو داود يف �سننه ب�إ�سناده – يف حديث طويل  -عن َع ْبد اللهَّ ِ ا ْل َه ْو َزنيِ
ِيت ِب اً
الل ُم�ؤَ ِّذ َن َر ُ�سولِ اللهَّ ِ َ ، ف ُق ْل ُت  :يَا ِب ُ
،حدِّ ْثنِي َك ْي َف َكان َْت نَ َف َق ُة
َق َال  :لَق ُ
الل َ
	-1جمموع الفتاوى:ابن تيمية (.)298 /29
�	-2أبوه هو :عبد اهلل بن عمرو بن حرام ،وكان قتل يوم �أحد �شهيدً ا وعليه دين ،وترك �ست بنات  ،فا�شتد الغرماء يف
حقوقهم...فتح الباري:ابن حجر ()593 / 6
 -3الو�سق�:ستون �صاعا.وال�صاع النبوي ي�ساوي �أربعة �أمداد ،واملد ي�ساوي ملء اليدين املعتدلتني.و�أما بالن�سبة لتقديره بالوزن
فهو يختلف باختالف نوع الطعام املكيل ،ومن هنا اختلفوا يف ح�سابه بالكيلو جرام ،فمنهم من قدره بـ  2040جراما ،ومنهم
من قدره بـ 2176جراما ،ومنهم من قدره بـ 2751جراما ..وقدرته اللجنة الدائمة للإفتاء بال�سعودية مبا ي�ساوي ثالثة كيلو
جرام تقريبا ،وهو الذي منيل �إليه ونختاره .واهلل �أعلم.
 -4وقوله"فا�ستنظره جابر ف�أبى”معناه طلب منه �أن ينظره ،وميهله ف�أبى ،فكلم جابر النبي� أن ي�شفع له �إىل ذلك اليهودي
ف�شفع له ،و�أمره �أن ي�أخذ ثمر نخله بالذي عليه ،ف�أبى كغريه من الدائنني ،وك�أن الدائنني ما �أرادوا وال وافقوا �أن ي�أخذوا؛
لأنهم ر�أوه غري كاف ،فجاء الر�سول  ودعا به ،وجعل يكيل حتى �أوفى جميع الدائنني ،وبقي ال�شيء الكثري بربكة دعاء
النبي  ،ومبا�شرته الكيل للدائنني .ينظر:عون املعبود �شرح �سنن �أبي داود� :أبو ال�سعادات (.)91 / 8
”:ج َّد لَ ُه َف�أَ ْو ِف لَ ُه ا َّل ِذي لَ ُه” تف�سره الروايات الأخرى،ومنها رواية فرا�س يف البيوع ،وفيها ”:فقال:اذهب ف�صنف
 -5وقوله
ُ
مترك �أ�صنافا ثم �أر�سل �إيل ففعلت فجاء فجل�س على �أعاله  ”..فتح الباري:ابن حجر (. )593 / 6
�	-6أخرجه البخاري يف �صحيحه ،من كتاب اال�ستقرا�ض و�أداء الديون واحلجر والتفلي�س ،باب �إذا قا�ص �أو جازفه يف مدين
مترا �أو غريه ( )844/2رقم()2266و�أبو داود يف �سننه من كتاب الو�صايا،باب ما جاء يف الرجل ميوت وعليه دين وله وفاء
ً
ي�ستنظر غرما�ؤه ويرفق بالوارث ( )78 / 3رقم(، )2886وابن ماجه يف �سننه من كتاب ال�صدقات ،باب �أداء الدين عن
امليت ( )503 / 3رقم( )2434ويف احلديث روايات كثرية جمع البيهقي بينها " ب�أن اليهودي املذكور كان له دين من متر
ولغريه من الغرماء ديون �أخرى ،فلما ح�ضر الغرماء وطالبوا بحقوقهم وكال لهم جابر التمر فف�ضل متر احلائط ك�أنه مل ينق�ص
�شيء ،فجاء اليهودي بعدهم  ،فطالب بدينه فجد له جابر ما بقي على النخالت ف�أوفاه حقه منه وهو ثالثون و�سقًا وف�ضلت
منه �سبعة ع�شر ".فتح الباري:ابن حجر (. )595 / 6
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اك ِم ْن ُه ُم ْن ُذ بَ َعثَ ُه اللهَّ ُ
َال َ :ما َك َان لَ ُه �شَ ْي ٌء ُ ،ك ْن ُت �أَنَا ا َّلذِ ي �أَليِ َذ َ
َر ُ�سولِ اللهَّ ِ  ؟ َفق َ
( َع َّز َو َج َّل) َ ،ح َّتى تُ ُوفيِّ َ َ ،و َك َان �إِ َذا �أَتَا ُه الإِن َْ�س ُان المْ ُ ْ�سل ُِم َ ،ف َر�آ ُه َعارِ يًا  ،يَ�أْ ُم ُرنيِ ِبهِ،
�ض َ ،ف�أَ�شْ رَ ِتي ا ْل رُ ْب َد َة َ ،ف�أَ ْك ُ�سو ُه َو�أُ ْطعِ ُم ُه َ ،ح َّتى ْاع رَ َت َ�ضنِي َر ُج ٌل
َف�أَ ْن َطلِقُ َ ،ف َ�أ ْ�س َتق ِْر ُ
َال :يَا ِب ُ
ني َ ،فق َ
الل � ،إِ َّن عِ ْندِ ي َ�س َع ًة َ ،فال ت َْ�س َتق ِْر ْ�ض م ِْن �أَ َحدٍ �إِ اَّل ِمنِّي ،
م َِن المْ ُ ْ�ش ِركِ َ
َف َف َع ْل ُت"(((.
وجه الداللة من احلديثني:

1 .1دل احلديثان على م�شروعية اال�ستقرا�ض من غري امل�سلمني ،ففي احلديث الأول
م�صدر القر�ض رجل يهودي ،ويف احلديث الثاين م�صدره رجل م�شرك ،وبالل
بن رباح  كان ي�شغل من�صب وزير املالية – بلغة الع�صر – لدولة الر�سول
طوال حياته فهو يقول  ":كنت �أنا الذي �أليَّ ذلك منه" من الوالية� ،أي �أتوىل
�أمر الإنفاق العام للدولة نيابة عن النبي  مل�صلحة عامة امل�سلمني،بل �إن
البيهقي(رحمه اهلل ) يروي هذا احلديث يف باب الوكالة((( مما يدل على �أن
بالل� إمنا كان وكيلاً عن النبي يف ت�صريف ال�شئون املالية للدولة.
2 .2دل احلديثان على �أن القر�ض ال يكون � اَّإل ل�ضرورة ،و�إن اقرتا�ض ويل الأمر-
كما دل عليه احلديث الثاين� -إمنا يكون ملواجهة االحتياجات العامة للم�سلمني ال
خلا�صة ر�سول اهلل وال لأهله .
ويف كل ما تقدم دليل على م�شروعية االقرتا�ض من غري امل�سلمني�،إ َّال �أن هذه
امل�شروعية مقيدة بعدة قيود�،أهمها:
جتنبا للتبعات االقت�صادية وال�سيا�سية.
أ.أ�أن تكون مع من ت�ؤمن غائلته على امل�سلمنيً ،
ب.ب�أن تكون من القرو�ض احل�سنة التي الت�صحبها �أية التزامات زائدة على �أ�صل
�	-1أخرجه �أبو داود يف �سننه من كتاب اخلراج ،باب يف الإمام يقبل هدايا امل�شركني ( )137 / 3رقم()3057والطرباين يف
املعجم الكبري ()363/1والبيهقي يف ال�سنن الكربى (، )306/8( ،)81/، 8/6وذكره ابن كثري يف البداية والنهاية
( ،)522/3قال ال�شوكاين”:وقد ح�سنه الرتمذي ويف �إ�سناده نوير بن �أبي فاختة وهو �ضعيف ،وحديث بالل �سكت عنه
�أبو داود واملنذري ،ورجال �إ�سناده ثقات” نيل الأوطار:ال�شوكاين ( ) 75/6وقال ال�شيخ الألباين� :صحيح الإ�سناد”.ينظر:
�صحيح و�ضعيف �سنن �أبي داود :الألباين ()55 / 7رقم(.)3055
 -2ال�سنن الكربى:البيهقي (.)81/6
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القر�ض كالفائدة الربوية.
ت.ت�أن تكون القرو�ض الأجنبية حلاجة ملحة ويف حدود هذه احلاجة  .ويف ذلك يقول
حجة الإ�سالم الغزايل" :ول�سنا ننكر جواز اال�ستقرا�ض،ووجوب االقت�صار عليه
�إذا دعت امل�صلحة �إليه ،ولكن �إذا كان ويل الأمر ال يرجتي و�صول مال �إيل بيت
املال يزيد عن م�ؤن الع�سكر ونفقات املرتزقة يف اال�ستقبال  ،فعلى ماذا االتكال يف
اال�ستقرا�ض مع خلو اليد يف احلال وانقطاع الأمل يف املال" (((.
ث.ثمراعاة املقدرة علي الوفاء ،حتى ال تقع الدولة الإ�سالمية يف �إ�سار الديون
التي �أ�شار الإ�سالم �إيل ق�سوتها وعدلها نبينا حممد  بالكفر ،فعن �أبي �سعيد
الد ْي ِن ق َ
اخلدري قال�َ :س ِم ْع ُت َر ُ�س َ
َال
ول اللهَّ ِ  يَقُول� :أَ ُعو ُذ ِباللهَّ ِ ِم ْن ا ْل ُكفْرِ َو َّ
َال َر ُ�س ُ
الد ْي َن بِا ْل ُكفْرِ ؟ َفق َ
َر ُج ٌل :يَا َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ  :نَ َع ْم "(((.
ول اللهَّ ِ �أَتَ ْع ِد ُل َّ
ومن يطالع �سرية النبي يف تدبري موارد الدولة املالية –كما ذكر الإمام
اجلويني يف كتاب( غياث الأمم يف التياث ُ
الظلم ) يجد �أن النبي ما كان ي�أخذ
من النا�س � اَّإل وظيفة حاقة يف �أوانها � ،أما �إذا عجزت هذه الوظائف احلاقة عن الإيفاء
بالغر�ض ،فكانيلج�أ �إىل ا�ستعجال الزكوات �إن �أمكن ،و� اَّإل جل�أ �إىل االقرتا�ض من
امليا�سري لل�صرف على م�صالح امل�سلمني(((.وهذا الوجه من الت�صرف النبوي فطنت
منهجا متكاملاً يف �إدارة �ش�ؤون الدولة املالية
�إليه االقت�صاديات احلديثة،واتخذت منه ً
بال تبعة اقت�صادية �أو �إفراط يف اال�ستدانة �إال ل�ضرورة،مع مراعاة قدرة االقت�صاد
القومي على �سداد الديون الثابتة يف ذمة الدولة،ولعل طرق التمويل و�سيا�سة معاجلة
الأزمات املالية املعا�صرة ،خري دليل على ذلك ،حيث حر�صت الكثري من الدول-
ومنها الواليات املتحدة الأمريكية،وبريطانيا -على الأخذ باملنهج الإ�سالمي يف التمويل
والعمل على �سعر الفائدة �صفرا ،وعدم اللجوء �إىل االقرتا�ض الأجنبي � اّإل حلاجة
ا�ستثمارية ،وتوظيفها يف م�شروعات �إنتاجية .
� -1شفاء الغليل يف بيان ال�شَّ به واملخيل وم�سالك التعليل�:أبو حامد الغزايل� ،ص().241،242
�	-2أخرجه الن�سائي يف ال�سنن الكربى من كتاب اال�ستعاذة ،باب اال�ستعاذة من الدين ( )453 / 4رقم( )7908واحلاكم يف
امل�ستدرك من كتاب الإمامة و�صالة اجلماعة ،كتاب الدعاء والتكبري ()714/1رقم( )1950وقال ":هذا حديث �صحيح
الإ�سناد و مل يخرجاه".
 -3غياث الأمم يف التياث الظلم  :الإمام اجلويني � ،ص( .)112
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ال�ضوابط ال�شرعية لال�ستثمار الأجنبي كما دلت عليه الأحاديث النبوية:
و�ضعت ال�سنة النبوية الكثري من القيود املنظمة لهذه العالقات،بحيث ت�سري وفق
ما قرره ال�شارع من �ضوابط وقواعد و�أحكام ،حتى ال ي�صبح اال�ستثمار الأجنبي �أداة
لل�سيطرة االقت�صادية على بع�ض �أنواع الن�شاطات� ،أو القطاعات االقت�صادية يف الدول
الإ�سالمية .و�أهم هذه القيود ما يلي:
1 .1خ�ضوع اال�ستثمار الأجنبي ملبد�أ االلتزام بال�سلع واخلدمات احلالل :وقد �سبق
بيان الأحاديث الواردة يف هذه امل�س�ألة مبا فيه الكفاية.
�2 .2ضرورة احتفاظ الدولة الإ�سالمية ب�شروط ا�ستثنائية ،وامتيازات خا�صة :ذلك �أن
الر�سول مل يجعل العقد املربم مع اليهود-عندما �أعطاهم خيرب لزراعتها ولهم
�شطر ما يخرج منها-على قدم امل�ساواة ،و�إمنا احتفظ ب�شروط ا�ستثنائية،جتعل
الدولة الإ�سالمية دائ ًما يف املوقف الأقوى ،لعل �أهمها �سلطة الدولة الإ�سالمية يف
�إنهاء العقد ب�إرادتها املنفردة ،دون توقف على ر�ضاء� ،أو على موافقة ال�شريك
وا�ضحا يف احلديث الذي رواه ابن عمر (ر�ضي اهلل عنهما)
الأجنبي ،جاء ذلك
ً
قال":لمَ َّا ا ْف ُت ِت َح ْت َخ ْي رَ ُب َ�س�أَلَ ْت يَ ُهو ُد َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ � أَنْ يُ ِق َّر ُه ْم َع َلى �أَنْ يَ ْع َم ُلوا َع َلى
(((
َال َر ُ�س ُ
ال ِّن ْ�ص ِف مِمَّا َخ َر َج ِم ْن َها َفق َ
ول اللهَّ ِ � ": أُ ِق ُّرك ُْم ِفي َها َع َلى َذ ِل َك َما ِ�ش ْئ َنا ".
 �3 .3اَّأل يرتتب على اال�ستثمار الأجنبي تبعية لدول �أجنبية ،يرتتب عليها ارتباط م�شبوه،
�أو غري مرغوب فيه� ،أو تبعية اقت�صادية لغري امل�سلمني((( لقوله تعاىلَ } :ولَ ْن يَ ْج َعلَ
ني َ�س ِبيلاً {(((؛ وملا رواه عمر بن اخلطاب يف حديث
ين َع َلى المْ ُ ْ�ؤ ِم ِن َ
اللهَّ ُ ِل ْل َكا ِفرِ َ
�ضبا،وقول ر�سول اهلل له ":احلمد هلل الذي هداك الدين،
الأعرابي الذي �صاد ً
(((
الذي يعلو وال يُعلى ،ال يقبله اهلل � اَّإل ب�صالة ،وال يقبل ال�صالة � اَّإل بقر�آن. ".
4 .4وجود حاجة حقيقية لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر�:إذ �أن حاجة الدولة الإ�سالمية
-1
-2
-3
-4

�سبق تخريجه.
البديل ال�شرعي مل�صادر التمويل الدويل املعا�صر :د .حممد �سيد عامر � ،ص( .)135
�سورة الن�ساء ،الآية (. )141
قال الهيثمي � ”:أخرجه الطرباين يف ال�صغري والأو�سط عن �شيخه حممد بن علي بن الوليد الب�صري قال البيهقي :واحلمل يف
هذا احلديث عليه .قلت :وبقية رجاله رجال ال�صحيح”.جممع الزوائد ومنبع الفوائد:الهيثمي ( )518 / 8رقم ()14086
وينظر :املعجم الأو�سط :الطرباين ( )128 / 6رقم (. )5996
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يف الع�صر النبوي �إىل توفري الطعام �إىل رعاياها ،وعجزها يف ذلك الوقت عن
ا�ستغالل موارد الأر�ض حينئذ،ب�سبب ق�صور الإمكانات املادية ،والب�شرية ،ف�ضلاً
عن ان�شغالها بالغزو واجلهاد هي التي دعت لال�ستعانة بر�ؤو�س �أموال وخربات
ذوي اخلربة ممن ال يدينون بالإ�سالم ،ويت�ضح ذلك من قول �أبي عبيد يف كتابه
الأموال" :فق�سم ر�سول اهلل� أر�ضها ،ومن على رجالها ،وتركهم اً
عمال يف
الأر�ض ،معاملة على ال�شطر ،حلاجة امل�سلمني كانت �إليهم ،فلما ا�ستغني عنهم
�أجالهم عمر  ،وعادت ك�سائر بالد الإ�سالم "((( الأمر الذي ي�ؤكد �أن �شرعية
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة رهن بوجود احلاجة �إليها يف البالد الإ�سالمية.

املبحث الثاين
م�شروعية تبادل ال�سلع واخلدمات امل�شروعة بني الدول الإ�سالمية والأجنبية يف
�ضوء منهج ال�سنة النبوية.
ال�ضابط الإ�سالمي لل�سلع واخلدمات هو �أن يكون الن�شاط الإنتاجي م�شروعا
والنتائج املرتتبة عليه كذلك ،ومن ثم ال يجوز اال�سرتباح من وراء تلك الأمور عملاً
ح�سا.(((".
بالقاعدة ال�شرعية القائلة" :املنفعة املحظورة �شر ًعا تلحق باملنفعة املعدومة ً
وعليه ف�إن ال�سلع واخلدمات املتبادلة مع الدول الأجنبية يجب �أن تكون مما هو
مباح للم�سلمني ا�ستعماله� ،أو تداوله؛ ولهذا ال يجوز �أن تتخذ ال�سلع �أو اخلدمات
� اً
أ�شكال حمرمة �شر ًعا ،لعلة الإ�ضرار بالعقيدة �،أو�صحة امل�سلمني�،أو لأي �سبب ين�ش�أ
عنه الريبة ،يقول ابن العربي ":والذي يهدى ال يخلو �أن يق�صد ود املهدي �إليه� ،أو
عونه� ،أو ماله ،ف�أف�ضلهما الأول ،والثالث جائز؛ لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه
حمتاجا ...والثاين ف�إن كان ملع�صية فال يحل ،وهو
جميل ،وقد ت�ستحب �إن كان
ً
الر�شوة ،و�إن كان لطاعة في�ستحب ،و�إن كان جلائز فجائز ،لكن �إن مل يكن املهدي له
حاك ًما ،والإعانة لدفع مظلمة� ،أو �إي�صال حق فهو جائز ،ولكن ي�ستحب له ترك الأخذ
و�إن كان حاك ًما فهو حرام"(((.
 -1الأموال�:أبو عبيد� ،ص ( )122رقم(.)243
 -2انظر :معامل القربة يف �أحكام احل�سبة:حممد بن �أحمد القر�شي �،ص(.)86
 -3انظر :فتح الباري:ابن حجر (ـ. )221/5
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وقد ثبت يف ال�سنة �أن النبي كان يرف�ض هدية من كان يح�س �أنه ي�ستهدف
بهديته هوى يف نف�سه�،أو غر�ض خا�ص ،فقد ورد �أنه رف�ض هدية عامر بن مالك(((؛
نفرا من �أ�صحاب ر�سول اهلل ثم قتلهم قومه،وكذلك
ذلك لأن �أباه كان �أجار �سبعني ً
رف�ضه قبول هدية من يبتغى رد العو�ض بهديته(((.
كما نهى النبي عن كل طريقة يتحايل بها املنتجون للو�صول �إىل �شيء من
(ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما) يَق ُ
اع َخ ْم ًرا
املحرمات  ،فعن ْاب َن َع َّب ٍ
ُول :بَ َل َغ ُع َم َر �أَنَّ ُف َالنًا بَ َ
ا�س َ ،
ول ا ِهلل ق َ
ل يَ ْع َل ْم �أَنَّ َر ُ�س َ
َ ،فق َ
َال :قَاتَلَ اللهَّ ُ ُف َالنًا �أَ مَ ْ
َال  :قَاتَلَ اللهَّ ُ ا ْليَ ُهو َد ُح ِّر َم ْت َع َل ْيه ُِم
(((.
وم ف ََج َم ُلو َها ف ََبا ُعو َها"
ال�شُّ ُح ُ
ول ا ِهلل يَق ُ
وعن َجاب َِر يَق ُ
ُول�َ :س ِم ْع ُت َر ُ�س َ
ُول َع َام ا ْل َف ْت ِح� :إِنَّ اللهَّ َ َو َر ُ�سولَ ُه َح َّر َم
َال َر ُج ٌل :يَا َر ُ�س َ
بَ ْي َع الخْ َ َنازِ يرَِ ،وبَ ْي َع المْ َ ْي َت ِة َ ،وبَ ْي َع الخْ َ ْم ِرَ ،وبَ ْي َع الأَ ْ�ص َن ِام َوق َ
ول ا ِهلل َ ،ما
َال َر ُ�س ُ
ال�سف ُُن َوالجْ ُ ُلو ُد َ ،ويُ ْ�س َت ْ�ص َب ُح ِب َها ؟ َفق َ
ول
ت َ َرى فيِ �شُ ُح ِ
وم المْ َ ْي َت ِة َ ،ف�إِنَّ َها يُ ْد َه ُن ِب َها ُّ
ا ِهلل":قَاتَلَ اللهَّ ُ يَ ُهو َد � ،إِنَّ اللهَّ َ لمَ َّا َح َّر َم �شُ ُحو َم َها �،أَ َخ ُذو ُه ف ََج َّم ُلو ُه  ،ث َُّم بَا ُعو ُه َ ،ف�أَ َك ُلوا
ث ََم َن ُه"(((.
قال الإمام ال�شوكاين":فيه دليل على �إبطال احليل والو�سائل �إىل املحرم ،و�أن كل
ما حرمه اهلل تعاىل على العباد فبيعه حرام؛ لتحرمي ثمنه ،فال يخرج من هذه الكلية � اَّإل
ما خ�صه دليل"(((.
بل �إن الإ�سالم يذهب �إىل �أبعد من حترمي االجتار يف الأ�شياء التي جاء ال�شرع
بتحرميها ،فنهى عن بيع الأ�شياء املباحة �إذا علم البائع �أن م�شرتيها �سوف ي�ستعملها فيما
حرمه اهلل (تعاىل) فال�سالح حالل ،لكن ال يجوز بيع ال�سالح للكفار �أو الل�صو�ص
 -1هو:احلارث بن عتيك بن النعمان بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول .وهو عامر بن مالك بن النجار ،وهو �أخو �سهل
بن عتيك الذي �شهد العقبة وبد ًرا ،و�شهد احلارث �أحدً ا وامل�شاهد كلها ،وكان احلارث يكنى �أبا �أخزم ،وقتل يوم ج�سر �أبي
عبيد �شهيدً ا.ينظر� :أ�سد الغابة:ابن الأثري ( )215 / 1اال�ستيعاب يف معرفة الأ�صحاب :ابن عبد الرب (.)1355 / 3
 -2انظر :فتح الباري  :ابن حجر (. ) 228/5
�	-3أخرجه البخاري يف �صحيحه من كتاب البيوع ،باب ال يذاب �شحم امليتة وال يباع ودكه ( )774 / 2رقم( )2110وم�سلم
يف �صحيحه من كتاب امل�ساقاة ،باب حترمي بيع اخلمر وامليتة واخلنزير والأ�صنام ( )1207 / 3رقم (.)1582
�	-4أخرجه �أبو داود يف �سننه من كتاب البيوع ،باب يف ثمن اخلمر وامليتة )298/3(،رقم()3490والرتمذي يف �سننه من كتاب
البيوع ،باب ما جاء يف بيع جلود امليتة )591/3(،رقم( )1297قال �أبو عي�سى ":حديث جابر حديث ح�سن �صحيح" .
 -5نيل الأوطار:ال�شوكاين (.)143/5
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للذين يهددون به �أمن امل�سلمني .
و َع ْن ِع ْم َرانَ بن ُح َ�صينْ ٍ� أَنَّ َر ُ�س َ
الح فيِ ا ْل ِف ْت َن ِة"(((.
ال�س ِ
ول اللهَّ ِ ": نَ َهى َع ْن بَ ْي ِع ِّ
قال ابن حجر":وك�أن املراد بالفتنة ما يقع من احلروب بني امل�سلمني؛لأن يف بيعه �إذ
ذاك �إعانة ملن ا�شرتاه.وهذا حمله �إذا ا�شتبه احلال ،ف�أما �إذا حتقق الباغي فالبيع للطائفة
التي يف جانبها احلق ال ب�أ�س به؛قال ابن بطال� :إمنا كره بيع ال�سالح يف الفتنة لأنه من
باب التعاون على الإثم"(((.

َال َ :ال تَبِي ُعوا المْ ُ َغ ِّنيَ ِ
وعن �أبى �أمامة� أنَّ َر ُ�س َ
ول اهلل ق َ
ات َو َال تَ�شْ رَ ُتو ُه َّن َو َال
ا�س (ر�ضي اهلل
تُ َع ِّل ُمو ُه َّن َ ،و َال َخيرْ َ فيِ جِ َت َار ٍة ِفيه َِّن َوث ََم ُن ُه َّن َح َرا ٌم ، (((.".و َع ْن ْاب ِن َع َّب ٍ
عنهما)َ ،ع ْن َر ُ�س ِ
ول ا ِهلل ق َ
ا�س ِم ْن �أُ َّم ِتي َع َلى
ْ�س محُ َ َّم ٍد بِيَ ِد ِه لَيَ ِبيتنَ َّ نَ ٌ
َالَ :وا َّل ِذي نَف ُ
�أَ�شَ رٍ َوبَ َطرٍَ ،ولَ ِع ٍب َولَ ْهوٍ  ،ف َُي ْ�صب ُِحوا ِق َر َد ًة َو َخ َنازِ َير ب ِْا�س ِت ْح َال ِله ُِم المْ َ َحارِ َم َ ،واتِّ َخ ِاذ ِه ُم
ا ْلق َْي َن ِ
ِير"(((.
ات َ ،و�شُ ْر ِبه ُِم الخْ َ ْم َر َ ،و�أَكْ ِله ُِم ِّ
الربَا َ ،ولُ ْب ِ�سه ُِم الحْ َر َ
فكل ما حرمته ال�شريعة الإ�سالمية يحرم على التاجر �أو املنتج امل�سلم �أن يتجر فيه،
حتى يكون ك�سبه اً
بعيدا عن �شبهة احلرام.
طيبا ً
حالل ً
�أما يف الفكر الو�ضعي :فال فرق بني م�شروعية ذلك ال�شيء� ،أو عدم م�شروعيته،
ف�صدور قرار بتحرمي اخلمر مثلاً من زاوية التحليل االقت�صادي غري الإ�سالمي جند
�أنه ينايف �أح�سن ا�ستخدام للموارد ،فهو يرى �أن مثل هذا القرار هو �إهدار للموارد
االقت�صادية ،ففي �أرباح اخلمر وامل�سكرات منافع اقت�صادية لبع�ض النا�س�،إذ يرتتب
عليها ازدياد املزروع من الكروم ،و�إن�شاء امل�صانع ونحو ذلك.
�	-1أخرجه الطرباين يف الكبري ( )22 / 13رقم( )14702و�ضعفه ابن حجر.ينظر:فتح الباري:ابن حجر (.)323 / 4وقال
الهيثمي�”:أخرجه البزار ،وفيه بحر بن كنيز ال�سقاء وهو مرتوك ”.جممع الزوائد ومنبع الفوائد (.)233/ 7
 -2فتح الباري �شرح �صحيح البخاري:ابن حجر (.)323 / 4
�	-3أخرجه الرتمذي يف �سننه من كتاب البيوع ،باب ما جاء يف كراهية بيع املغنيات ( )223 /5رقم( )1392قال �أبو
عي�سى”:حديث �أبى �أمامة �إمنا نعرفه من هذا الوجه”،والإمام �أحمد يف م�سنده ( )264 / 5رقم(.)22636وح�سنه
الألباين .ينظر� :صحيح و�ضعيف �سنن الرتمذي :الألباين( )282 / 3رقم(.)1282
� -4أخرجه الإمام �أحمد يف م�سنده ( )329 / 5رقم( )23176قال الهيثمي� ”:أخرجه عبد اهلل بن �أحمد .وفرقد �ضعيف”.
جممع الزوائد ومنبع الفوائد :الهيثمي ( )94 / 5رقم(. )8215
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املبحث الثالث

م�شروعية اال�ستفادة باخلربة الأجنبية يف جماالت التنمية االقت�صادية يف �ضوء
منهج ال�سنة النبوية.
من الثابت �أن اخلربة الأجنبية هي الأ�سا�س لكل تنمية دولية ،وبخا�صة عند ندرة
هذا العن�صر يف واقعنا الإ�سالمي،وال حرج �شر ًعا يف اال�ستفادة منها يف خمتلف
جماالت التنمية �،سواء ال�صناعية �أم الزراعية �،أم غريها يف �إطار منظومة من ال�ضوابط
الإ�سالمية �أهمها املحافظة على �أ�سرار الدولة ،واال�ستقالل ال�سيا�سي واالقت�صادي.
وال�سنة النبوية حافلة بكثري من الن�صو�ص ال�شرعية والأحكام الفقهية املخرجة
عليها ،التي تدل �صراحة على م�شروعية اال�ستفادة باخلربة الأجنبية ،واال�ستفادة من
�إمكاناتهم املادية والفنية التي مل يكن امل�سلمون ميلكون مثلها يف ذلك احلني  ،ومن
ذلك:
� اًأول :م�شروعية اال�ستعانة بغري امل�سلمني من ذوي اخلربة والكفاءة يف خمتلف
القطاعات االقت�صادية املنتجة:
هاديا من بني الديل((( ،وكان
ودليله ما ثبت من ا�ستئجار النبي و�أبي بكرَّ 
على دين قري�ش ،و�أ�سلما �إليه �أمر النفاذ بهم �إىل املدينة املنورة ،من خالل �آمن الطريق
(ر ِ�ض َي
ً
بعيدا عن عيون قري�ش ،فقام الرجل باملهمة،ف َع ْن ُع ْر َو َة ْاب ِن ُّ
الزبَيرْ ِ َ ،ع ْن َعا ِئ�شَ َة َ
الد ِيل ،ث َُّم ِم ْن بَ ِني َع ْب ِد
اللهَّ ُ َع ْن َها) قالتَ ":و ْا�س َت�أْ َج َر ال َّنب ُِّيَ و�أَبُو بَ ْكرَ ر ُجال ِم ْن بَ ِني ِّ
ا�ص ْب ِن َوا ِئ ٍلَ ،و ْه َو َع َلى ِد ِين
ني ِح ْل ٍف((( فيِ � ِآل ا ْل َع ِ
ْب ِن َع ِد ٍّي َه ِاديا((( ِخ ِّريتا((( ق َْد غ ََم َ�س يمَ ِ َ
َار ث َْو ٍر بَ ْع َد ثَال َِث لَيَ ٍالَ ،ف َ�أتَا ُه َما
ُكفَّارِ ق َُر ْي ٍ�شَ ،ف�أَ ِم َنا ُه  ،ف ََد َف َعا �إِلَ ْي ِه َر ِاح َل َت ْيه َِما َ ،و َو َع َدا ُه غ َ
الدي ِل ُّي،
الد ِليلُ ِّ
ِيح َة لَيَ ٍال ثَال ٍَث ،ف َْار حَ َت َال َوا ْن َط َل َق َم َع ُه َما َعا ِم ُر ْب ُن ُف َهيرْ َ َة َو َّ
ب َِر ِاح َل َت ْيه َِما َ�صب َ
ال�س ِاح ِل (((..وقد خرجه البخاري يف كتاب الإجارة
َف�أَ َخ َذ ِبه ِْم �أَ ْ�سفَلَ َم َّك َة َو ْه َو َطرِ ُيق َّ
 -1قيل:ا�سمه عبد اهلل بن �أرقم ،وقيل :عبد اهلل بن �أريقط.ينظر:فتح الباري :ابن حجر (.)238 / 7
 -2قوله ”:هاديا " �أي مر�شدً ا يف الطريق .
يت :املاهر الذي يَ ْه َتدي لأَ ْخ ِ
ُ
َفاوِ
زِ
رات امل  ،وهي ط ُرقُها اخلفية و َم�ضايقُها  .ل�سان العرب:ابن منظور ()29 / 2
 -3الخْ ِ ِّر ُ
 -4قوله” غم�س ميني حلف " دخل يف جملتهم ،واحللف العهد ،و�إمنا قال غم�س �إما لأن عادتهم �أنهم كانوا يغم�سون �أيديهم يف
املاء ونحوه عند التحالف ،و�إما �أنه �أراد بالغم�س ال�شدة”.عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري:الإمام العيني ()259 / 18
�	-5أخرجه البخاري يف �صحيحه من كتاب الإجارة ،باب ا�ستئجار امل�شركني عند ال�ضرورة ( )790/ 2رقم()2144
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ور ِة �،أَ ْو �إِذَا مَ ْ
وج ْد �أَ ْهلُ الإ ِْ�سال َِم.
ني ِع ْن َد َّ
باب ْا�س ِت ْئ َجارِ المْ ُ�شْ ر ِِك َ
ل يُ َ
ال�ض ُر َ

ويف هذا الكثري من وجوه الفقه يف تنظيم العالقات االقت�صادية الدولية .
الأحكام امل�ستفادة من احلديث:
ي�ستفاد من احلديث الكثري من الأحكام منها:

1 .1م�شروعية ا�ستئجار امل�سلم الكافر على هدايته الطريق ،وعلى غريها((( مما يعني �أن
اال�ستعانة بغري امل�سلمني ال تقف عند قطاع اقت�صادي معني ،و�إمنا تت�سع لت�شمل كافة
القطاعات االقت�صادية املنتجة.
2 .2م�شروعية ا�ستئجار الرجلني على العمل الواحد((( مما يفيد يف تنوع ال�شركات
العاملة يف القطاع االقت�صادي الواحد ،فيكون حافزا على التناف�س وتقدمي
ال�سلعة �أو اخلدمة يف �أعلى جودة و�أقل نفقة .
3 .3م�شروعية ائتمان �أهل ال�شرك على ال�سر واملال،وال يكون ذلك � اَّإل بعد اتخاذ
التدابري الالزمة للتثبت من �أمانتهم وخربتهم،قال الإمام العيني  ":فيه ائتمان �أهل
ال�شرك على ال�سر واملال �إذا عهد منهم وفاء ومروءة ،كما ا�ست�أمن ر�سول اهلل
هذا امل�شرك ملا كانوا عليه من بقية دين �إبراهيم و�إن كان من الأعداء؛لكنه علم
منه مروءة وائتمنه من �أجلها على �سره يف اخلروج من مكة وعلى الناقتني اللتني
(((
دفعهما �إليه ليوافيهما بهما بعد ثالث يف غار ثور".
4 .4م�شروعية اال�ستعانة ب�إمكاناتهم املادية واخلربات الفنية يف حالة ال�ضرورة وغريها،
كما يفهم من �إ�شارة البخاري ،قال ابن بطال":ا�ستئجار امل�شركني عند ال�ضرورة

 -1عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري :العيني (. )261 / 18
 -2عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري:العيني (. )261 / 18
 -3عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري:العيني (�،)261 / 18شرح �صحيح البخارى:ابن بطال (. )387 / 6
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وغريها جائز ح�سن ؛لأن ذلك ذلة و�صغار لهم".

((( ((

ثان ًيا :م�شروعية اال�ستعانة باخلربة الأجنبية يف خمتلف الظروف مع اتخاذ التدابري
التي حتفظ الأمن الوطني واال�ستقالل ال�سيا�سي للدولة الإ�سالمية:
ودليله ما ثبت يف ال�سنة النبوية �أن ر�سول اهلل  دعا يهود خيرب بعد �أن فتحها،
ودفع �إليهم الأر�ض ليعمروها بدل �أن يجليهم عنها ((( ويالحظ يف هذا �أمرين :
�1 .1أهمية القطاع حمل املعونة الفنية ،وهو القطاع الزراعي وهو �أ�ضخم مورد
اقت�صادي .
�2 .2أهمية الظروف التي ا�ستخدمت فيها هذه املعونة ،وهي ظروف ما يعقب احلرب
بني املتنازعني،ومع ذلك ا�ستعان الر�سول بهم .
اعرتا�ض وجوابه :
1 .1قد يقال �:إن هذا الوجه من التعاون االقت�صادي الدويل معار�ض بقوله تعاىل:
ين �آ َم ُنوا ال تَ َّت ِخ ُذوا ِب َطانَ ًة ِم ْن ُدو ِن ُك ْم ال يَ�أْلُونَ ُك ْم َخ َبا ًال َو ُّدوا َما َع ِن ُّت ْم
}يَا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ق َْد بَ َد ِت ا ْل َب ْغ َ�ضا ُء ِم ْن �أَف َْو ِاهه ِْم{(((.
واجلواب� :أن هذه الآية لي�ست على �إطالقها بل قيد �أهل العلم داللتها ب�أنها دليل
على املنع من اتخاذ بطانة غري م�سلمة �صنعتهم كذا ،و�صفتهم كذا .
-1
-2

-3
-4

�شرح �صحيح البخارى:ابن بطال (. )387 / 6
معتربا يف حينه  �،اَّإل �أن القول به ال ينا�سب كل زمان وكل عالقة ،فقد تغريت الأمور
ويف تقديري �أن هذا التوجيه و�إن كان ً
وتبدلت ،حتى ت�أ�سى كثري من العلماء على زمانهم وما �صحبه من حجب الن�صر عن الأمة لتخليها عن مقومات العزة والن�صرة
والتمكني يف الأر�ض ،ولعل ما قاله القرطبي يف تف�سري قوله تعاىل) ”:ك َْم ِم ْن ِفئَ ٍة َق ِلي َل ٍة َغ َل َب ْت ِفئَ ًة َك ِث َري ًة ِب�إِذْ ِن اللهَّ ِ (�سورة البقرة
الآية ( )249هكذا يجب علينا نحن �أن نفعل ؟ لكن الأعمال القبيحة والنيات الفا�سدة منعت من ذلك ،حتى ينك�سر العدد
الكبري منا قدام الي�سري من العدو ،كما �شاهدناه غري مرة  ،وذلك مبا ك�سبت �أيدينا ،ويف البخاري  :قال �أبو الدرداء � :إمنا
تقاتلون ب�أعمالكم،وفيه م�سند �أن النبي  قال " :هل ترزقون وتن�صرون � اَّإل ب�ضعفائكم” فالأعمال فا�سدة،وال�ضعفاء مهملون،
وال�صرب قليل  ،واالعتماد �ضعيف ،والتقوى زائلة ...فهذه �أ�سباب الن�صر و�شروطه  ،وهي معدومة عندنا غري موجودة فينا،
ف�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون على ما �أ�صابنا وحل بنا! بل مل يبق من الإ�سالم � اَّإل ذكره  ،وال من الدين �إال ر�سمه؛ لظهور الف�ساد،
ولكرثة الطغيان ،وقلة الر�شاد حتى ا�ستوىل العدو �شرقا وغربا برا وبحرا  ،وعمت الفنت ،وعظمت املحن  ،وال عا�صم �إال من
رحم" .اجلامع لأحكام القر�آن :القرطبي (.)255 / 3
�سبق تخريجه .
�سورة �آل عمران الآية رقم . 118
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يقول الإمام الطربي معلقًا على ما نقل عن قتادة ب�ش�أن تف�سريه الآية الكرمية مبعنى":
قد بدت البغ�ضاء من �أفوا ُه املنافقني �إىل �إخوانهم من الكفار ،من غ�شهم للإ�سالم و�أهله،
وبغ�ضهم �إياهم"...وهذا القول الذي ذكرناه عن قتادة ،قول ال معنى له؛ وذلك �أن
اهلل تعاىل ذكره �إمنا نهى امل�ؤمنني �أن يتخذوا بطانة ممن قد عرفوا بالغ�ش للإ�سالم و�أهله
والبغ�ضاء� ،إما ب�أدلة ظاهرة دالة على �أنّ ذلك من �صفتهم ،و�إما ب�إظهار املو�صوفني
بذلك العداوة وال�شن�آن واملنا�صبة لهم ،ف�أما من مل يُثبِتوه معرف ًة �أنه الذي نهاهم اهلل 
عن خما َّلته ومباطنته ،غري جائز �أن يكونوا نهوا عن خمالته وم�صادقته�،إال بعد تعريفهم
�إياهم�،إما ب�أعيانهم و�أ�سمائهم،و�إما ب�صفات قد عرفوهم بها"(((.
2 .2قد يقال �:إن الثقة ببع�ض امل�شركني واالعتماد عليهم يف �أهم الأعمال من الركون
املنهي عنه.
واجلواب�:أن الثقة بهم واالعتماد عليهم فيما فيه جلب منفعة �أو دفع م�ضرة لي�س
من باب الركون املنهي عنه،ي�ؤيده ما قاله ال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا(رحمه اهلل تعاىل)
يف تف�سري املنار بقوله ":فقد وثق النبي وال�صديق الأكرب  مب�شرك من بني الديل
وائتمناه على الراحلتني اللتني هاجرا عليهما ليوافيهما بهما يف الغار بعد ثالث ،وكان
امل�شركون الظاملون يبحثون عنهما  ،وقد جعلوا ملن يدلهم عليهما قدر ديتهما ".
"واختلف �أئمة العلم يف ا�ستعانة امل�سلمني بالكافر يف احلرب لتعار�ض الأحاديث
فيها((( ،وجمع احلافظ ابن حجر بينها يف التلخي�ص بقوله ":ومنها �أن الأمر يف ذلك
�إىل ر�أي الإمام  ،وفيه النظر املذكور بعينه,ومنها �أن اال�ستعانة كانت ممنوعة ثم رخ�ص
فيها ،قال ال�شوكاين :وهذا �أقربها وعليه ن�ص ال�شافعي  (((".وال �شك �أنهم مل يعدوها
من الركون �إليهم"(((.
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منها ماروي عن عائ�شة(ر�ضي اهلل عنها) قالت " خرج النبي قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة-مو�ضع على �أربعة �أميال من
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النتائج املرتتبة على هذا الوجه من التعاون:
1 .1م�شروعية اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة يف الدول الإ�سالمية  ،ال �سيما �إذا
كان الت�صرف بيد امل�سلم ،وطاملا كان يف هذا اال�ستثمار م�صلحة تعود على
بالد الإ�سالم ،وي�سري وفق ما ر�سمته ال�شريعة من مبادئ و�أحكام؛ ويف جميع
الأحوال :يجب �أن ت�ؤمن خيانتهم،و�أن يعرف ح�سن ر�أيهم يف امل�سلمني((( و�أن
تكون يف اال�ستعانة بهم م�صلحة للم�ؤمنني ،بدفع �ضرر� ،أو جلب منفعة (((.
2 .2قرر بع�ض الفقهاء يف مقابل اخلربة الفنية مقابلاً ماد َّيا �أكرب من املقابل املادي ملبا�شرة
القتال فعلاً مع امل�سلمني ،والنقول يف هذه امل�س�ألة كثرية ،منها:
	•يرى ابن عابدين �أن الإمام له �أن يعطي من ا�ستعان بهم ا�ستعانة فنية �أكرث مما ي�أخذه
الفار�س ،و�أن القيمة احلقيقية للخربة الفنية يف �آثارها وما ت�ؤدي �إليه بغ�ض النظر
عن م�صدرها فيقول  ":ال وجه لتخ�صي�ص حكم الداللة على الطريق بالذمي؛لأن
(((
العبد � ً
أي�ضا �إذا دل يعطي له �أجر الداللة بالغاً ما بلغ ".
)ح ُر َم َع َل ْي َنا( ْا�س ِت َعانَ ٌة بمِ ُ ْ�ش ِر ٍك ) َ .ف�إِنْ خَ َر َج م ِْن ِت ْلقَاءِ
	•ويف حا�شية الد�سوقي َ (":و َ
نَ ْف�سِ ِه مَ ْ
ل يمُ ْ َن ْع َع َلى المْ ُ ْع َت َمدِ ( � اَّإل لخِ ِْد َم ٍة )((( ِم ْن ُه لَ َنا َك ُنوت ٍِّي((( �أَ ْو خَ َّي ٍاط� ،أَ َو ِل َه ْد ِم
حِ ْ�ص ٍن ".(( (((.
	•ويف الأم للإمام ال�شافعي ":وال ب�أ�س �إذا كان حكم الإ�سالم الظاهر �أن ي�ستعان
بامل�شركني على قتال امل�شركني  ..و�إن ر�أوه ح ًقا مل �أر ب� ًأ�سا �أن ي�ستعان بهم على
�أهل البغي على هذا املعنى� ،إذا مل يوجد غريهم يكفى كفايتهم وكانوا �أجز�أ يف
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ال َم ِام �أَ ْو نَا ِئ ِب ِه ( اِال ْ�س ِت َعانَ ُة ِب ُكفَّارٍ ) َولَ ْو �أَ ْهلَ َح ْر ٍب ( تُ�ؤْ َم ُن ِخيَانَ ُت ُه ْم ) َك�أَنْ يَ ْعرِ َف ُح ْ�س َن
قال �شم�س الدين الرملي َ (":ولَ ُه ) �أَ ْي ْ :إِ
َر�أْ ِيه ِْم ِفي َنا َو اَل يُ�شْ رَ َت ُط �أَنْ يُخَ ا ِلفُوا ُم ْع َتق ََد ا ْل َع ُد ِّو كَالْيَ ُه ِ
ود َم َع ال َّن َ�ص َارى”.نهاية املحتاج�:شم�س الدين الرملي ()91/8
تف�سري املنار:ال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا (. )28 /3
حا�شية ابن عابدين:ابن عابدين (.)148 / 4
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الد�سوقي :الد�سوقي (. )178 / 2
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3 .3ومما ي�ستدل به على تقدير الفقهاء لأهمية اال�ستعانة باخلربة الفنية الأجنبية �أنهم قالوا
بجواز اال�ستعانة بغري امل�سلم ودخوله احلرم املكي حلاجة �شرعية ،كتهدم الكعبة
مثال -معاذ اهلل وحماها اهلل  -ومل يوجد من يت�أت بنا�ؤها � اَّإل من الأجنبي ،فينبغي
جواز دخوله احلرم بقدر ال�ضرورة ،وتظهر �أهمية هذه الفتوى �إذا ما قوبلت بقوله
تعاىل }�إِنمَّ َا المْ ُ�شْ رِ كُونَ جَ َن ٌ�س فَال يَ ْق َربُوا المْ َ ْ�س ِج َد الحْ َ َر َام بَ ْع َد َعا ِمه ِْم َه َذا{((( ويف
هذا يقول الإمام البهوتي ب�ش�أن دخولهم امل�ساجدَ ":و َ�ص َّح َح فيِ ال�شَّ ْر ِح َو َغيرْ ِِه �أَنَّ ُه
يَ ُجو ُز ِب ِ�إذْ ِن ُم ْ�س ِل ٍم ؛ ِ أَل َّن ُه " ق َِد َم َع َل ْي ِه َوف ُْد �أَ ْه ِل َّ
الطا ِئ ِف َف َ�أ ْن َزلَ ُه ْم فيِ المْ َ ْ�س ِج ِد ق َْبلَ
(((
يب َع ْن ُه َو َع ْن نَ َظا ِئ ِ
اجةٌَ ،و ِب َ�أنَّ ُه ْم كَانُوا
رِه ِ :ب�أَنَّ ُه كَانَ ِبالمْ ُ ْ�س ِل ِم َ
ني َح َ
� ْإ�سلاَ ِمه ِْم " َو ُ�أ ِج َ
الد ْع َو َة َ ،و مَ ْ
ل
الر َ�سا ِئلَ َو َْ أ
ال ْجوِ بَةََ ،وق َْد يَ ْ�س َم ُعونَ ِم ْن ُه َّ
يُ َخ ِاط ُبونَ ُهَ ويَ ْح ِم ُلونَ �إلَ ْي ِه َّ
يَ ُك ْن ال َّنب ُِّيِ ليَ ْخ ُر َج ِل ُك ِّل َم ْن ق َْ�ص َد ُه ِم ْن ا ْل ُكفَّارِ ( َويَ ُجو ُز ُد ُخولُ َها ) �أَ ْي َ :م َ�س ِاج ِد
الحْ ِ ِّل ( ِل ِّ
لذ ِّم ِّي �إذَا ا ُْ�س ُت ْ�ؤ ِج َر ِل ِع َم َار ِت َها)؛ ِ أَل َّن ُه نَ ْو ُع َم ْ�ص َل َح ٍة ،ق َ
َال فيِ المْ ُ ْب ِد ِع  :جَ ُتو ُز
ِع َم َار ُة ك ُِّل َم ْ�س ِج ٍد َو ِك ْ�س َوتُ ُه َو�إ ِْ�ش َعالُ ُه بمِ َ ِال ك ُِّل كَا ِفرٍَ ،و َ�أنْ يَ ْب ِنيَ ُه بِيَ ِد ِه"(((.
مما تقدم يت�ضح �أن الأمة الإ�سالمية مطالبة بتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها ال
االختالف وال�صراع الذي بهما يح�صل �شقاء الفرد والدول وكافة الأزمات ،وما �سر
ما تتمتع به الدول املتقدمة الآن � اَّإل الهتدائها منذ عهد لي�س بعيد �إىل هذه ال�سبيل
و�ستنتك�س بدورها يوم �أن حتيد عنه.

املبحث الرابع
ا�ستمرارية العالقات التجارية الدولية حتى يف حالة احلرب يف �ضوء منهج ال�سنة
النبوية.
من الثابت بيقني �أن احلرب يف الإ�سالم حتكمها مكارم الأخالق ،و�أنها بعيدة
عن املنافع االقت�صادية ،فقد كان الطراز العايل من امل�سلمني ُمنيتهم �أن يدخل �أعدا�ؤهم
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الأم :ال�شافعي (. )177 / 4
�سورة التوبة ،الآية(.)27
مفاتيح الغيب:الرازي (.)17 / 4
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الإ�سالم  ،ثم ال يح�صلون بعد ذلك من وراء عناء اجلهاد وت�ضحياته على �أية غنيمة ،
أحب
ومما يدل على هذا قول وفد امل�سلمني لـ"ر�ستم" قبل القاد�سية" :واهلل لإ�سالمكم � ُّ
(((
�إلينا من غنائمكم ،ولقتالكم بعد �أحب من �صلحكم "
والأ�صل فيه ما رواه عبد الرحمن بن عائذ قال " :كانَ ال َّنب ُِّي�ِ إذَا بَ َع َث بَ ْعثًا
ق َ
الَ ْر ِ�ض ِم ْن �أَ ْه ِل
ا�س َوتَ�أَنَّ ْوا ِبه ِْم َو اَل تُ ِغ ُريوا َع َل ْيه ِْم َح َّتى تَ ْد ُعو ُه ْم ،ف ََما َع َلى ْ أ
َال :تَ�أَ َّلفُوا ال َّن َ
بَ ْي ِت َم َد ٍر َو اَل َوبَرٍ �إ اَِّل َو�أَنْ تَ�أْتُونيِ ِبه ِْم ُم ْ�س ِل َمينْ َ �أَ َح ُّب �إِليَ َّ ِم ْن �أَنْ تَ ْق ُت ُلوا رِ َجالَ ُه ْم َوتَ�أْتُونيِ
(((
ِب ِن َ�سا ِئه ِْم ".
وال�ضرر النازل بامل�سلمني من جراء احلرب مانع من العالقات ،ف�إن وجد مقت�ضى
كحاجة مثلاً  ،فاملانع يقدم على املقت�ضي،ويف هذه الناحية يتفق الإ�سالم مع املقرر
للدولة اليوم يف �أن لها كامل احلرية يف �إطالق حترمي التعامل مع رعايا العدو �،أو تقييده
ح�سب ما متليه عليها م�صاحلها ،ولي�س هناك من القواعد القانونية ما يفر�ض عليها �أن
تتجه اجتا ًها معي ًنا يف هذا ال�ش�أن.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن النزعة الأخالقية يف الإ�سالم تنطبق حتى وقت احلرب
بخ�صو�ص املقاطعة االقت�صادية ،وهو ما يت�ضح من ق�صة ثمامة بن �أثال  ،فقد �أمره
"�أن ميري �أهل مكة وهم حرب عليه".
وملخ�ص هذه الق�صة �أن ثمامة بعد �أن �أ�سلم قال له �أهل مكة�َ :ص َب ْو َت ق َ
َال َ :ال
َولَ ِك ْن �أَ ْ�س َل ْم ُت َم َع محُ َ َّم ٍد َر ُ�س ِ
ول ا ِهللَ ، و َال َواللهَّ ِ َال يَ�أْ ِتي ُك ْم ِم َن ا ْليَ َما َم ِة َح َّب ُة ِح ْن َط ٍة
َح َّتى يَ�أْ َذنَ ِفي َها ال َّنب ُِّي ((( وزاد ابن عبد الرب ":قال وكانت مرية قري�ش ومنافعهم
من اليمامة ،ثم خرج فحب�س عنهم ما كان ي�أتيهم منها من مريتهم ومنافعهم ،فلما �أ�ضر
بهم ،كتبوا �إىل ر�سول اهلل� :إن عهدنا بك و�أنت ت�أمر ب�صلة الرحم وحت�ض عليها،
و�إن ثمامة قد قطع عنا مريتنا و�أ�ضر بنا ،ف�إن ر�أيت �أن تكتب �إليه �أن يخلى بيننا وبني
 -1تاريخ الطربي ( .)528/3
�	-2أخرجه ابن حجر يف املطالب العالية ،من كتاب اجلهاد ،باب الدعوة �إىل القتال املطالب العالية (ج )151 / 6قال ابن
حجر":وقال احلارث حدثنا معاوية بن عمرو ثنا �أبو �إ�سحاق الفزاري عن �أبى �صالح عن �شريح بن عبيد فذكر مثله ومل يذكر
عبد الرحمن يف �إ�سناده" .والت�ألُّف  :املداراة والإينا�س والتحبب والتودد ،والإغارة  :النهب والوقوع على العدو ب�سرعة،
وقيل  :الغفلة .واملدر :الطني اللزج املتما�سك ،وما ي�صنع منه مثل اللَّبنِ ِ والبيوت وهو بخالف وبر اخليام".املرجع ال�سابق.
�	-3أخرجه البخاري يف �صحيحه من كتاب املغازي ،باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة ( )1589 / 4رقم(.)4114
وينظر:الإ�صابة يف متييز ال�صحابة :ابن حجر ( )411 / 1اال�ستيعاب يف معرفة الأ�صحاب:ابن عبد الرب (.)215 / 1
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مريتنا فافعل ،فكتب �إليه ر�سول اهلل� أن خل بني قومي وبني مريتهم ((("..وقد فعل
النبي ذلك رغم �أن �أهل مكة كانوا يومئذ حربًا لر�سول اهلل وقد كان من حق ثمامة
�أن يفعل ذلك ؛ لأن ً
قري�شا مع امل�سلمني يف حرب مت�صلة ؛ ولأنها ا�ستباحت لنف�سها
من قبل �أن تقاطع امل�سلمني و�أن حت�صرهم يف ِ�شعب بني ها�شم مبكة  ،و�أن تتعاهد على
جتويعهم ومقاطعتهم  ،وهي ما تزال جادة يف �إنزال ال�ضرر بهم ما وجدت للإ�ضرار
�سبيلاً ،ولكن رحمة النبي كانت �أعلى من اخل�صومة  ،و�أرفع من العداوة  ،و�أعظم
من مقابلة التجويع مبثله.
وحري بالذكر �أن تلك املقاطعة التي فعلها ثمامة ترجع �إىل �أنه حينما �أ�سر ،
خرج ر�سول اهلل فقال :ما وراءك يا ثمامة؟ فقال� :إن عاقبت عاقبت ذا ذنب ،
فمن عليه
و�إن مننت مننت على �شاكر  ،و�إن �أردت املال فعندي من املال ما �شئت ّ ،
ر�سول اهلل ب�شرط "�أن يقطع املرية عن �أهل مكة ،ففعل ذلك حتى قحطوا" (((.وبهذا
يكون الر�سول قد طبق  -منذ ما يزيد على �أربعة ع�شر قرنًا  -ما �أخذ به الربتوكول
الإ�ضايف الثاين لعام 1977م ،وامللحق باتفاقات جنيف لعام  1949م ،والذي ن�ص
على �أنه :ال يجوز جتويع ال�سكان املدنيني ك�أ�سلوب من �أ�ساليب القتال �أو تدمري �أو
تعطيل املواد التي ال غنى عنها لبقائهم على قيد احلياة (م .((()17 – 7
وقد مكث النبي ومن معه حم�صورين ملدة ثالث �سنوات يف ِ ِ�شعب بني ها�شم
حتى �أنفقوا �أموالهم و�صاروا �إىل حد ال�ضر والفاقة.
وترتيبا على ما تقدم ف�إن مقاطعة الر�سول كانت لأجل الدفاع ال�شرعي �سواء
ً
عن النف�س �أو الوطن �أو املال ،ولي�س يف ذلك �شيء مـن االعتداء ؛ لأن القتال كان يف
�سبيل رفع راية الإ�سالم.
وقد عاهد الر�سول اليهود �إثر قدومه �إىل املدينة بغية التعاون على دفع عدو
م�شرتك واحل�صول على ما ي�صبو �إىل حتقيق م�صاحلهم  ،حيث يقول�" :ست�صاحلون
 -1اال�ستيعاب يف معرفة الأ�صحاب:ابن عبد الرب (.)215 / 1
� -2شرح كتاب ال�سري الكبري:ال�شيباين(ج . ) 1031/4
 -3ينظر:الإعالم بقواعد القانون الدويل يف �شريعة الإ�سالم :د� /.أحمد �أبو الوفا (.)341/14
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الروم �صلحا تغزون �أنتم وهم عد ًوا من ورائكم"(((؛وكانت هذه اللبنة الأوىل يف
ت�شييد �صرح الدولة الإ�سالمية بقيادة الر�سول ،وعندما نق�ض اليهود عهودهم
(((
ونكثوا �أميانهم وقاطعوا امل�سلمني �أوجب اهلل قتلهم وعدم �إقامة �أي عالئق معهم.
فالإ�سالم مل ي�شهر �سالح املقاطعة ل�سفك الدماء �أو الإرهاب �أو التخريب �أو
�إكراه القوم على قبوله  ،و�إمنا رد االعتداء باملثل� ،أو مبادرة التقاء الهجوم الواقع على
امل�سلمني ،وبذلك ت�ستند �شرعيتها �إىل مبادئ وا�ضحة و�أغرا�ض حمدودة  ،قال:
}ف ََم ِن ْاع َت َدى َع َل ْي ُك ْم ف َْاع َت ُدوا َع َل ْي ِه بمِ ِ ْث ِل َما ْاع َت َدى َع َل ْي ُك ْم{(((.
وزيادة على ما تقدم فقد دلت ال�سنة النبوية على �أنه ال مانع �شر ًعا من جواز
التعامل التجاري مع غري امل�سلمني املعاهدين وامل�ساملني ،ومن ذلك ما رواه البخاري
يف �صحيحه عن عبد الرحمن بن �أبي بكر (ر�ضي اهلل عنهما)قالُ :ك َّنا َم َع ال َّنب ِِّى  ث َُّم
َال ال َّنب ُِّى  " بَ ْي ًعا �أَ ْم َع ِط َّي ًة �أَ ْو ق َ
يل ِب َغ َن ٍم يَ ُ�سو ُق َها َفق َ
َجا َء َر ُج ٌل ُم�شْ رِ ٌك ُم�شْ َع ٌّان َطوِ ٌ
َال �أَ ْم
ِه َب ًة "  ،ق َ
َال َال بَلْ بَ ْي ٌع ،ف َْا�ش رَ َتى ِم ْن ُه �شَ اةً" (((.
قال الإمام العيني ":فيه جواز بيع الكافر ،و�إثبات ملكه على ما يف يده ،وقال
اخلطابي :يف قوله� ":أم هبة" دليل على قبول الهدية من امل�شرك لو وهب ،ف�إن قلت :
قد قال لعيا�ض بن حمار حني �أهدى له يف �شركه� ":إنا ال نقبل زبد امل�شركني " يريد
عطاءهم ،قلت :قال �أبو �سليمان :ي�شبه �أن يكون ذلك من�سوخا ؛لأنه قبل هدية غري واحد
من �أهل ال�شرك �،أهدى له املقوق�س و�أكيدر دومة ،قال  �:اَّإل �أن يزعم زاعم �أن بني هدايا
�أهل ال�شرك وهدايا �أهل الكتاب فر ًقا .(((".
�أهم الأحكام الفقهية امل�ستنبطة من الأحاديث النبوية ال�سالفة الذكر:
ا�ستنبط الفقهاء من الأحاديث النبوية ال�سالفة الذكر جواز ت�صدير الأطعمة،
�	-1أخرجه �أبو داود يف �سننه من كتاب اجلهاد باب يف �صلح العدو ( )41 / 3رقم( )2769قال الألباين� :صحيح.ينظر� :صحيح
و�ضعيف �سنن �أبي داود :حممد نا�صر الدين الألباين ( )267 / 6رقم(.)2767
- -2ينظر :فقه ال�سرية :ال�شيخ حممد الغزايل (�ص  ،) 346ال�شيخ حممد �أبو زهرة ،اجلهاد يف الإ�سالم(�ص . )163
� -3سورة البقرة من الآية .194:
�	-4أخرجه البخاري يف �صحيحه من كتاب البيوع باب ال�شراء والبيع مع امل�شركني و�أهل احلرب ( )772/ 2رقم()2103
وقوله" َر ُجلٌ ُم�شْ ر ٌِك ُم�شْ َعانٌّ "�أي :طويل جدً ا فوق الطول امل�ألوف يف الرجال.ينظر :عمدة القاري :العيني (.)129 / 18
 -5عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري:بدر الدين العيني (.)130 / 19
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والأقوات  ،والثياب  ،والقما�ش ،والأخ�شاب ،واملواد اخلام غري املعدنية  ،واملواد
الكيميائية غري اجلرثومية  ،و�سائر املنتجات الزراعية  ،وال�صناعية غري احلربية.
يقول ال�سرخ�سي" :وال مينع التجار من حمل التجارات �إليهم �إال الكراع(((وال�سالح
واحلديد ؛ لأنهم �أهل حرب و�إن كانوا موادعني  � ،اَّأل ترى �أنهم بعد م�ضي املدة يعودون
حربًا على امل�سلمني ،وال مينع التجار من دخول دار احلرب بالتجارات ما خال الكراع
وال�سالح  ،ف�إنهم يتقوون بذلك على قتال امل�سلمني فيمنعون من حمله �إليهم ،وكذلك
احلديد ف�إنه �أ�صل ال�سالح  ،قال َ } :و�أَ ْن َز ْل َنا الحْ َ ِد َيد ِفي ِه بَ�أْ ٌ�س �شَ ِدي ٌد{((( ((.
ويقول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية�" :إن الرجل لو �سافر �إىل دار احلرب لي�شرتي منها
جاز عندنا  ،كما دل عليه حديث جتارة �أبي بكر يف حياة ر�سول اهلل� إىل �أر�ض
ال�شام ،وهي حينذاك دار احلرب"(((.
وذهب الإمام ال�شافعي �إىل جواز التجارة الدولية لأهل احلرب �إىل دار الإ�سالم،
ب�شرط وجود �صلح مربم معهم  ،وال �شك �أنه يقوم مقام ال�صلح �أي اتفاق دويل يق�ضي
ب�إباحة التجارة معهم  ،فقال�" :أهل احلرب مينعون الإتيان �إىل بالد امل�سلمني بتجارة بكل
مال � اَّإل �صلح فما �صاحلوا عليه جاز ملن �أخذه  ،و�إن دخلوا ب�أمان وغري �صلح مقرين به
مل ي�ؤخذ منهم �شيء من �أموالهم  ،وردوا �إىل م�أمنهم.((("..
و�أجاز الإمام مالك وابن حزم((( اال�سترياد ومتاجرة احلربيني يف بالد امل�سلمني،
�أما الت�صدير ومتاجرة امل�سلمني يف دار احلرب ف�إنهما مينعانه �إذا كانت �أحكام احلربيني
جترى على التجار  ،وحجتهما يف ذلك �أن يف ت�صدير �أي �شيء �إىل غري امل�سلمني
 -الأعداء  -تقوية لهم على امل�سلمني ،و�أن امل�سلم ممنوع من الإقامة الدائمة يف دار

-1
-2
-3
-4
-5
-6

الكراع  :ا�سم يجمع اخليل وال�سالح .املعجم الو�سيط � :إبراهيم م�صطفى ,و�آخرون (. )783 / 2
�سورة احلديد الآية . 35:
املب�سوط:ال�سرخ�سي()89 ،88/10
اقت�ضاء ال�صراط امل�ستقيم خمالفة �أ�صحاب اجلحيم � :شيخ الإ�سالم ابن تيمية�،ص () 227
الأم :الإمام ال�شافعي ( .)125/4
املدونة :الإمام مالك (  ،) 102/10املحلى:ابن حزم ( .)349/7
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ال�شرك ،لقوله�" :أنا بريء من كل م�سلم يقيم بني �أظهر امل�شركني.((("..
وقال ابن بطال فيما حكاه عنه ابن حجر ":معاملة الكفار جائزة � اَّإل بيع ما ي�ستعني
به �أهل احلرب على امل�سلمني.(((".
و�أدلة جواز حركة ت�صدير هذه الأ�شياء كثرية منها:

� اًأول :حديث ثمامة وق�صة �إ�سالمه امل�شار �إليها �سابقًا((( ،ففيها دليل على جواز
ت�صدير الأطعمة ونحوها �إىل الأعداء حتى ولو كانت حالة احلرب قائمة معهم.
ثان ًيا :ثبت يف ال�سرية �أن الر�سول� أهدى �إىل �أبي �سفيان متر عجوة حني كان
مبكة حماربًا وا�ستهداه �أد ًما  ،وبعث خم�سمائة دينار �إىل �أهل مكة حني قحطوا لتوزع
بني فقرائهم وم�ساكينهم(((.
ثال ًثا :روي عن �أَ ْ�س َما َء (ر�ضي اهلل عنها)قَالَ ْتُ :ق ْل ُت يَا َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ �إِنَّ �أُ ِّمى ق َِد َم ْت
َع َل َّى َو ْه َى َر ِاغ َبةٌ�،أَ َف�أَ ِ�ص ُل َها؟ ق َ
َال " نَ َع ْم "(((.
ففي هذا احلديث جواز �صلة الكافر  ،وهو و�إن كان يف �ش�أن جواز الت�صدق على
الأقارب غري امل�سلمني � اَّإل �أنه ي�ستدل به يف اجلملة على جواز ا�ستمرار العالقات املالية
مع احلربيني.
النتائج املرتتبة على الأحكام ال�سابقة:
1 .1ا�ستمرارية العالقات التجارية مع غري امل�سلمني ،حتى ولو كانت حالة احلرب
قائمة بيننا وبينهم  � ،اَّإل �أنه �إذا �أدى الت�صدير �إىل الإ�ضرار بامل�سلمني � ،أو خيف �أن
ي�ضيق احلال عليهم ،فللحاكم امل�سلم �أن مينع ذلك.
ِال�س ُج ِ
ود (,) 45/3رقم(  ، )2645والرتمذي
�	-1أخرجه �أبو داود يف �سننه من كتاب اجلهاد  ،بَاب ال َّن ْه ِي عن َق ْت ِل من ْاع َت َ�ص َم ب ُّ
يف �سننه ،من كتاب ال�سري ,بَاب ما جاء يف ك ََر ِاهيَ ِة المْ ُق َِام بني �أَظْ ُه ِر المْ ُ�شْ ِ
ني ( )155/4رقم ( )1604و�صححه الألباين:
رِك َ
�صحيح و�ضعيف �سنن الرتمذي ( )104 / 4رقم(.)1604
 -2فتح الباري :ابن حجر (.)410/ 4
� -3سبق تخريجه.
 -4املب�سوط:ال�سرخ�سي (ج� ،) 92/10شرح ال�سري الكبري :حممد بن احل�سن(ج.)70/1
�	-5أخرجه البخاري يف �صحيحه من كتاب الهبة وف�ضلها ،باب الهدية للم�شركني( )2477( )924/2وم�سلم يف �صحيحه من
كتاب الزكاة ،باب ف�ضل النفقة وال�صدقة على الأقربني والزوج والأوالد والوالدين ولو كانوا م�شركني ()2371( )81 / 3
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2 .2املقاطعة االقت�صادية تدبري من تدابري احلرب ت�ستوجبه ال�ضرورة  ،وهو �شبيه
باحل�صار االقت�صادي الذي فر�ضه النبي على �أهل قري�ش حلرمانها من اال�ستفادة
من الطرق التجارية التي تربط كال من العراق وال�شام مبكة موطن قري�ش  ،فق�ضى
بذلك على �أهم مورد لتجارة قري�ش بفر�ض هذا احل�صار االقت�صادي عليها.

املبحث اخلام�س
م�شروعية تقدمي �أو تلقي املعونات الأجنبية لتمويل التنمية يف �ضوء ال�سنة
النبوية
�شرع الإ�سالم التربعات بني امل�سلمني وغريهم من �أهل الأديان املختلفة ت�أليفاً
ك�سبا لن�صرتهم �أو دف ًعا ل�شرهم،والأحاديث النبوية الواردة
لقلوبهم علي الإ�سالم � ،أو ً
يف هذا ال�صدد كثرية ،منها:
َ 1 .1ع ْن َراف ِِع ْب ِن خَ دِ ٍيج َ ق َال �أَ ْع َطى َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ � أَبَا ُ�س ْفيَ َان ْب َن َح ْر ٍب َو َ�ص ْف َو َان ْب َن
�أُ َم َّي َةَ ،و ُعيَ ْي َن َة ْب َن حِ ْ�ص ٍن َ ،والأَ ْق َر َع ْب َن َحا ِب ٍ�س ُك َّل �إِن َْ�سانٍ ِم ْن ُه ْم مِائَ ًة م َِن الإِ ِب ِلَ ،و�أَ ْع َطى
ا�س ُد َ
ون َذل َِك.(((.
ا�س ْب َن م ِْر َد ٍ
َع َّب َ
ول اللهَّ ِ َ غ ْز َو َة ا ْل َف ْت ِح َف ْت ِح َم َّك َة ُ ،ث َّم خَ َر َج َر ُ�س ُ
اب َق َال َ :غ َزا َر ُ�س ُ
ول
َ 2 .2ع ِن ا ْب ِن �شِ َه ٍ
ني َ ،و َ�أ ْع َطى
ني َفا ْق َت َت ُلوا ِب ُح َنينْ ٍ َف َن َ�ص َر اللهَّ ُ دِ ي َن ُه َوالمْ ُ ْ�سلِمِ َ
الل بمِ َ ْن َم َع ُه م َِن المْ ُ ْ�سلِمِ َ
َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ يَ ْو َمئِذٍ َ�ص ْف َو َان ْب َن �أُ َم َّي َة مِائَ ًة م َِن ال َّن َع ِم ،ثُ َّم مِائَ ًة ،ثُ َّم مِائَ ًةَ .ق َال ا ْب ُن
اب َح َّدثَنِى َ�سعِ يدُ ْب ُن المْ ُ َ�س َّي ِب� أَ َّن َ�ص ْف َو َان َق َالَ :واللهَّ ِ لَق َْد �أَ ْع َطانِى َر ُ�س ُ
ول
�شِ َه ٍ
اللهَّ َِ ما �أَ ْع َطانِىَ ،و ِ�إنَّ ُه لأَ ْبغ ُ
ا�س
ا�س ِ�إلىَ َّ َ ،ف َما بَ ِر َح يُ ْعطِ ينِى َح َّتى ِ�إنَّ ُه لأَ َح ُّب ال َّن ِ
َ�ض ال َّن ِ
�إِلىَ َّ .(((" .
3 .3عن �أن�سَ ق َال َما ُ�سئ َِل َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ ع َلى الإِ ْ�س َال ِم �شَ ْيئًا �إِ اَّل �أَ ْع َطا ُه َ -ق َال -
َف َجا َء ُه َر ُج ٌل َف�أَ ْع َطا ُه َغ َن ًما بَينْ َ َج َب َلينْ ِ َ ،ف َر َج َع �إِلىَ َق ْو ِم ِه َفق َ
َال :يَا َق ْو ِم �أَ ْ�س ِل ُموا َف ِ�إ َّن
محُ َ َّمدً ا يُ ْعطِ ى َع َطا ًء َال يَخْ َ�شى ا ْل َفا َق َة.(((" .
�	-1أخرجه م�سلم يف �صحيحه من كتاب الزكاة،باب �إ ِْع َطا ِء المْ ُ َ�ؤ َّل َف ِة ُق ُلوبُ ُه ْم َع َلى الإ ِْ�سال َِم ( )107 / 3رقم()2490
�	-2أخرجه م�سلم يف �صحيحه من كتاب الف�ضائل ،باب َما ُ�س ِئلَ َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ (� )eشَ ْي ًئا ق َُّط َفق َ
َالَ :ال )75 / 7(..رقم(.)6162
�	-3أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،امل�صدر ال�سابق(الكتاب والباب) ( )74 / 7رقم(.)6160
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هذه الأحاديث -وغريها كثري -دليل علي جواز �إعطاء غري امل�سلم ت�ألي ًفا لقلبه علي
الإ�سالم  ،كما �أن هناك من العطاء ما �شرعه الإ�سالم بغر�ض كف الأذى عن امل�سلمني،
فعن ابن عبا�س(ر�ضي اهلل عنهما) �:أن قو ًما كانوا ي�أتون النبي و�إن �أعطاهم من
ال�صدقات مدحوا الإ�سالم ،وقالوا :هذا دين ح�سن ،و�إن منعهم ذموا وعابوا"(((.
وقد وردت وقائع كثرية يف �صدر الإ�سالم تدل �صراحة علي جواز �إعطاء
امل�سلمني للكفار م�ساعدات مالية،منها:
1 .1روي عن �سعيد بن جبري قال :قال ر�سول اهلل ":ال ت�صدقوا � اَّإل علي �أهل
دينكم ،فنزلت الآية }لَ ْي َ�س َع َل ْي َك َه َدا ُه ْم َولَكِ َّن اللهَّ َ يَ ْهدِ ي َم ْن يَ َ�شا ُء َو َما تُ ْن ِفقُوا
م ِْن خَ يرْ ٍ َف ِ ألَ ْن ُف�سِ ُك ْم َو َما تُ ْن ِفق َ
ُون �إِ َّال ا ْب ِتغَا َء َو ْج ِه اللهَّ ِ َو َما تُ ْن ِفقُوا م ِْن خَ يرْ ٍ يُ َو َّف �إِلَ ْي ُك ْم
َو�أَ ْن ُت ْم َال ت ُْظ َل ُم َ
ون{" فقال " :ت�صدقوا علي �أهل الأديان"(((.
قال الطربي يف تف�سري الآية :يَ ْع ِني تَ َعالىَ ِذكْ ُر ُه ب َِذ ِل َك  :لَ ْي َ�س َع َل ْي َك يَا محُ َ َّم ُد ُه َدى
ني �إِلىَ الإ ِْ�سال َِم َ ،ف َت ْم َن ُع ُه ْم َ�ص َد َق َة ال َّت َط ُّو ِعَ ،و َال تُ ْع ِطيه ِْم ِم ْن َها ِليَ ْد ُخ ُلوا فيِ الإ ِْ�سال َِم
المْ ُ�شْ رِ ِك َ
اج ًة ِم ْن ُه ْم �إِلَ ْي َها َ ،ولَ ِك َّن اللهَّ َ ُه َو يَ ْه ِدي َم ْن يَ�شَ ا ُء ِم ْن َخ ْل ِق ِه �إِلىَ الإ ِْ�سال َِم ف َُي َو ِّف ُق ُه ْم لَ ُه َ ،ف َال
َح َ
ال�ص َد َقةَ.(((.
تمَ ْ َن ْع ُه ُم َّ
1 .1دلت ال�سنة النبوية على �أن النبي  قبل الهبات والهدايا املمنوحة من غري امل�سلمني
م�شركني �أو �أهل كتاب ،وثبت � ً
أي�ضا طلبه الهدايا من امل�شركني طل ًبا مبا�ش ًرا،
ال�ض ْم ِر ِّي �إلىَ �أَ ِبي ُ�س ْفيَ َان مَ ْت َر
ومن ذلك ما روي �أنه�" أَ ْه َدى َم َع َع ْم ِرو ْب ِن ُ�أ َم َّي َة َّ
الُ ْد َم.(((".
َع ْج َوةٍ َ ،و ْا�س َت ْه َدا ُه �أَ َد ًما َ ،ف َق ِب َل َهدِ َّي َة َر ُ�سولِ اللهَّ َِ و�أَ ْه َدى لَ ُه ْ أ
ومع قيام الدليل على م�شروعية ذلك ف�إن الإمام الطحاوي فرق يف هذا بني
املعونات وامل�ساعدات املبذولة من �أهل الكتاب وامل�شركني،فريى جواز طلب املعونات
وامل�ساعدات من �أهل الكتاب وعدم جواز طلبها من امل�شركني � اَّإل �أن يتطوعوا بها من
-1
-2
-3
-4

ن�صب الراية لأحاديث الهداية:جمال الدين �أبي حممد عبد اهلل بن يو�سف احلنفي الزيلعي (.)398/2
تف�سري الطربي:الطربي( )21 / 5ن�صب الراية لأحاديث الهداية:الزيلعي(،)398/ ،2و�أخرج ال�سيوطي الأثر يف الدر
املنثور(. )358- 357 / 1
تف�سري الطربي :الطربي ()19 / 5
�شرح ال�سري الكبري :حممد بن احل�سن (. )97 / 1
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تلقاء �أنف�سهم � (((،اَّإل �أن هذه التفرقة غري مقبولة ،ودليل عدم قبولها ما ثبت يف ال�سنة
�أن النبي طلب معونة �صفوان بن �أمية نف�سه فقد طلب منه �أن يعينه بال�سالح يف
أنا�س من
غزوة حنني  ،فا�ستجاب �صفوان لذلك ((( ،ويف هذا روى �أبو داود عن � ٍ
�آل عبد اهلل بن �صفوان �أن ر�سول اهلل قال  :يا �صفوان هل عندك من �سالح ؟ قال
غ�صبا ؟ قال  :بل عارية ،ف�أعاره ما بني الثالثني �إىل الأربعني درعا ،وغزا
 :عارية �أم ً
ر�سول اهلل  حني ًنا فلما هزم امل�شركون جمعت دروع �صفوان ،ففقد منها �أدراع
فقال ر�سول اهلل  ل�صفوان� " :إنا قد فقدنا من �أدراعك �أدرا ًعا ،فهل نغرم لك "؟وقال
 :ال يا ر�سول اهلل؛ لأن يف قلبي اليوم ما مل يكن يومئذ ،قال �أبو داود  :وكان �أعاره قبل
�أن ي�سلم ثم �أ�سلم. (((.

وناق�ش الإمام العيني هذه التفرقة بقوله":قلت فيه نظر يف موا�ضع،الأول � :أن
الزعم بالفرق املذكور يرده قول عبد الرحمن يف نف�س هذا احلديث� ":إن هذا الرجل
كان م�شر ًكا" وقد قال له "�أبيع �أم هدية"،الثاين :هدية �أكيدر كانت قبل �إ�سالم عبد
الرحمن بن �أبي بكر (ر�ضي اهلل تعاىل عنهما) راوي هذا احلديث ؛لأن �إ�سالمه كان يف
هدنة احلديبية ،وذلك يف �سنة �سبع ،وهدنة �أكيدر كانت بعد وفاة �سعد بن معاذ
الذي قال يف حقه ملا عجب النا�س من هدية �أكيدر ":والذي نف�سي بيده ملناديل �سعد
بن معاذ يف اجلنة �أح�سن من هذه((( "و�سعد تويف بعد غزوة بني قريظة �سنة �أربع يف
قول عقبة  ،وعند ابن �إ�سحاق �سنة خم�س ،و�أيا ما كان فهو قبل �إ�سالم عبد الرحمن،
وبعث حاطب بن �أبي بلتعة �إىل املقوق�س كان يف �سنة �ست  ،فدل على �أنه قبل هذا
احلديث .الثالث :لقائل �أن يقول :هذان اللذان قبل منهما هديتهما لي�س �سوقة� ،إمنا هما
ملكان؛ فقبل هديتهما ت�ألفا ،لأن يف رد هديتهما نوع ح�صول �شيء.الرابع :نقول :كان
أني�سا له ولأن يثيبه ب�أكرث مما
قبول هديتهم ب�إثابته عليهما .وقوله لهذا امل�شرك �أي�ضا كان ت� ً
�أهدى.((( ".
 -1م�شكل الآثار:الإمام الطحاوي (.) 237 / 3
 -2الأم  :الإمام ال�شافعي (. ) 177 / 4
�	-3أخرجه �أبو داود يف �سننه (واللفظ له) من كتاب الإجارة باب يف ت�ضمني العارية ( )321 / 3رقم ( )3565والدارقطني يف
�سننه ( )453/ 3رقم()2956قال ال�شيخ الألباين �:صحيح.ينظر� :صحيح و�ضعيف �سنن �أبي داود ( )63 / 8رقم(.)3563
 -4قال الهيثمي ”:رواه البزار ورجاله رجال ال�صحيح ”.جممع الزوائد ومنبع الفوائد :الهيثمي(. )15702 ()277 / 9
 -5عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري:بدر الدين العيني (.)130 / 19
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والأحكام ال�سابقة قد تعار�ضها �أحاديث نبوية �أخرى دالة على نهي النبي عن
قبول هدايا امل�شركني،ومن ذلك ما روي �أَنَّ نَ ْ�ص َرا ِن ًّيا �أَ ْه َدى �إلىَ َر ُ�س ِ
ِيرا
ول اللهَّ ِ َ حر ً
ا�ض ْب َن ِح َم ٍار المْ ُ َج ِا�ش ِع َّي �أَ ْه َدى �إلىَ َر ُ�س ِ
ول اللهَّ ِ َ فق َ
َال
يَ َت َ ألْ َ ألُ َ ،ف َقبِلَ َه ِد َّي َت ُه " َ ،و�أَنَّ ِعيَ َ
َال  :اَل .ق َ
ا�ض ؟ َفق َ
ني ،
لَ ُه � :أَ ْ�س َل ْمت يَا ِعيَ ُ
َال� : إنَّ اللهَّ َ تَ َعالىَ نَ َهانيِ �أَنْ �أَق َْبلَ َز ْب َد المْ ُ�شْ ر ِِك َ
ني" �أَ ْيَ :ع ْن ق َُب ِ
الز ْهر ُِّي �أَنَّ َر ُ�س َ
ول
ول اللهَّ ِ  نَ َهى َع ْن َز ْب ِد المْ ُ�شْ ر ِِك َ
�أَ ْي َ :ع َطايَا ُه ْم ،و َذك ََر ُّ
(((
َه ِد َّي ِته ِْم ".
وقد جمع حممد بن احل�سن بني هذه الن�صو�ص بقوله َ ":ف َت�أْ ِويلُ َما ُر ِو َي �أَنَّ ُه مَ ْ
ل
يَ ْق َبلْ ِم ْن ُو ُج ٍ
وه � :أَ َح ُد َها � :أَنَّ ُه مَ ْ
ل يَ ْق َبلْ مِمَّ ْن كَانَ يَ ْط َم ُع فيِ إ�ميَا ِن ِه �إذَا َر َّد َه ِد َّي َت ُه ِليَ ْح ِم َل ُه َذ ِل َك
َع َلى �أَنْ يُ�ؤْ ِم َن ث َُّم يَ ْق َبلَ َه ِد َّي َت ُه �،أَ ْو مَ ْ
؛لَنَّ ُه كَانَ ِفيه ِْم َم ْن يُ َطا ِل ُب بِا ْل ِع َو ِ�ض َو اَل يَ ْر َ�ضى
ل يَ ْق َبلْ ِ أ
(((
ِبالمْ ُ َكا َف�أَ ِة بمِ ِ ْث ِل َما �أَ ْه َدى".
اعرتا�ض وجوابه:
قد يقال من الثابت �أن النبي كان يقبل هدايا امل�شركني �،إ َّال �أنه وجد من العلماء
من قال بكراهية ذلك يف حق رئي�س اجلي�ش �أو �أحد قواده �أن يقبل هدياهم ،ف�إن
قبلها جعلها في ًئا للم�سلمني ؛لأن الهدية تذهب وحر ال�صدر ،ولأنه �إذا قبل هداياهم
ال ي�أمن �أن يت�ألفهم  ،وقيل  :املراد به ال يحل له �أن يقبلها على �أن يخت�ص بها  ،ولكنه
يقبلها على �أن يجعلها يف يفء امل�سلمني ؛ لأنهم �أهدوا �إليه ملنعته  ،ومنعته بامل�سلمني
ال بنف�سه"� (((.أجاب حممد بن احل�سن عن ذلك بقوله� ":أما يف حق ر�سول اهلل فقد
كانت الهدية له  ،ف�إن عزته ومنعته مل تكن بامل�سلمني ،قال اهلل تعاىل َ }:واللهَّ ُ يَ ْع ِ�ص ُم َك
ا�س{(((،وما كان يف حقه توهم الركون بقلبه �إذا قبل هداياهم  ،فلهذا قبلها يف
ِم َن ال َّن ِ
بع�ض الأوقات.(((".
وقال الإمام العيني ":و�أما ما يهدى للنبي خا�صة فهو يف ذلك بخالف النا�س؛
لأن اهلل تعاىل اخت�صه يف �أموال �أهل احلرب بخا�صة مل تكن لغريه ،قال تعاىلَ } :و َما
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َاب َولَ ِك َّن اللهَّ َ يُ َ�س ِّل ُط ُر ُ�س َل ُه
�أَفَا َء اللهَّ ُ َع َلى َر ُ�سو ِل ِه ِم ْن ُه ْم ف ََما �أَ ْو َج ْف ُت ْم َع َل ْي ِه ِم ْن َخ ْي ٍل َو َال رِ ك ٍ
َع َلى َم ْن يَ�شَ ا ُء َواللهَّ ُ َع َلى ك ُِّل �شَ ْي ٍء ق َِد ٌير{ ( احل�شر  ) 6بعد قوله ما �أفاء اهلل على ر�سوله
( احل�شر  ) 6ف�سبيل ما ت�صل �إليه يده من �أموالهم على جهة الهدية وال�صلح �سبيل الفيء
(((
ي�ضعه حيث �أراه اهلل".
الأحكام الفقهية امل�ستنبطة من الأحاديث النبوية ال�سابقة:
الن�صو�ص والوقائع ال�سابقة دالة بيقني على جواز �إعطاء الأجانب امل�ساملني
م�ساعدات مالية �سواء يف �صورة منح �أو قرو�ض � ،اَّإل �أنه ال يفهم �أن تلك امل�ساعدات
ت�ستلزم �أو تقت�ضي مواالة الكافرين املنهي عنها يف الإ�سالم� ،أو �أنها مطلقة بال قيود ؛لأن
ال�شريعة الإ�سالمية قيدت جواز تقدمي امل�ساعدات لغري امل�سلمني ب�شروط منها ما يلي:
 �1 .1اَّأل تقدم امل�ساعدات املالية الإ�سالمية �إيل الدول الأجنبية التي تعلن احلرب علي
ين مَ ْ
ل يُقَا ِت ُلوك ُْم
امل�سلمني� ،أولها عالقات عدائية لقوله تعايل} :ال يَ ْن َهاك ُُم اللهَّ ُ َع ِن ا َّل ِذ َ
الد ِين َو مَ ْ
ل يُ ْخرِ ُجوك ُْم ِم ْن ِديَارِ ك ُْم �أَنْ تَ رَ ُّبو ُه ْم َوتُ ْق ِ�س ُطوا �إِلَ ْيه ِْم �إِنَّ اللهَّ َ يُ ِح ُّب
فيِ ِّ
الد ِين َو�أَ ْخ َر ُجوك ُْم ِم ْن ِديَارِ ك ُْم
ين قَات َ ُلوك ُْم فيِ ِّ
المْ ُ ْق ِ�س ِط َ
ني*�إِنمَّ َا يَ ْن َهاك ُُم اللهَّ ُ َع ِن ا َّل ِذ َ
َو َظا َه ُروا َع َلى �إ ِْخ َر ِاج ُك ْم �أَنْ تَ َو َّل ْو ُه ْم َو َم ْن يَ َت َو َّل ُه ْم َف�أُولَ ِئ َك ُه ُم َّ
الظالمِ ُونَ {(((.وقوله
ين �آ َم ُنوا ال تَ َّت ِخ ُذوا ِب َطانَ ًة ِم ْن ُدو ِن ُك ْم ال يَ�أْلُونَ ُك ْم َخ َب اًال َو ُّدوا َما
تعاىل } :يَا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ور ُه ْم َ�أكْ رَ ُب ق َْد بَ َّي َّنا لَ ُك ُم ْالآيَ ِ
ات
َع ِن ُّت ْم ق َْد بَ َد ِت ا ْل َب ْغ َ�ضا ُء ِم ْن �أَف َْو ِاهه ِْم َو َما تُ ْخ ِفي ُ�ص ُد ُ
(((
�إِنْ ُك ْن ُت ْم ت َ ْع ِق ُلونَ {.
 �2 .2اَّأل تكون هذه املنح وامل�ساعدات على ح�ساب التعاون والتحالف املتاح لهذه
الفئة امل�سلمة مع الفئات امل�سلمة الأخرى� ،أو الإ�ضرار بفئة م�سلمة داخل الدول
الإ�سالمية �أو خارجها على املدى القريب �أو البعيد؛لأن هذا النوع من التعاون
والتحالف هو مناط احلكم يف قوله تعاىل} :بَ ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْو ِليَا ُء بَ ْع ٍ�ض َو َم ْن يَ َت َو َّل ُه ْم
ِم ْن ُك ْم َف�إِ َّن ُه ِم ْن ُه ْم �إِنَّ اللهَّ َ ال يَ ْه ِدي ا ْلق َْو َم َّ
ني{(((.
الظالمِ ِ َ
-1
-2
-3
-4

�شرح ال�سري الكبري :حممد بن احل�سن ()109 / 1
عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري :العيني ()131 / 18
�سورة �آل عمران الآية رقم . 118
�سورة املائدة الآية رقم  51وانظر  :تف�سري الرازي( مج  / 4ج 11 / 8والطربي (.)146 / 7
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 �3 .3اَّأل ت�ؤدي املعونات وامل�ساعدات الأجنبية �إىل �أي نوع من التبعية ال�سيا�سية تفقد
فيها القيادة العليا للدولة الإ�سالمية حريتها يف التحرك الدويل �أو تفقدها قدرتها،
ولو م�ستقبلاً على توفري احتياجاتها بنف�سها ،كما هو ال�ش�أن يف كثري من البالد
النامية ،ويرجع ذلك �إىل �أن هذا النوع من املعونات يراد به الباطل وفقد هيبة
ين
الإ�سالم ومكانة امل�سلمني قال تعاىل} :بَ ِّ�شرِ المْ ُ َنا ِف ِق َ
ني ِب�أَنَّ لَ ُه ْم َع َذاباً �أَ ِليماً * ا َّل ِذ َ
ني �أَيَ ْب َتغُونَ ِع ْن َد ُه ُم ا ْل ِع َّز َة َف�إِنَّ ا ْل ِع َّز َة للِهَّ ِ
ين �أَ ْو ِليَا َء ِم ْن ُد ِ
ون المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
يَ َّت ِخ ُذونَ ا ْل َكا ِفرِ َ
�ض يُ َ�سارِ ُعونَ ِفيه ِْم يَقُولُونَ
ين فيِ ُق ُلو ِبه ِْم َم َر ٌ
َج ِميعاً {((( وقوله تعاىل} :ف رَ ََتى ا َّل ِذ َ
نَ ْخ�شَ ى �أَنْ تُ ِ�ص َيب َنا َدا ِئ َر ٌة{(((.
ولقد فطنت الكثري من الدول لهذا الأمر حتى �أن معظم الدول الفقرية تتحا�شى
بقدر الإمكان قبول املنح واملعونات االقت�صادية املقدمة من دول بعينها؛ خو ًفا من �أن
ي�ؤدي قبولها لهذه املنح واملعونات �إىل �أن تفقد ا�ستقاللها ال�سيا�سي وحريتها االقت�صادية.

� -1سورة الن�ساء الآية رقم . 139 / 138
� -2سورة املائدة الآية رقم . 52
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اخلامتة

احلمد اهلل تعاىل الذي �أعانني على جمع مادة هذا البحث ،وهي كثرية وغزيرة،
تكفي لإعداد ر�سالة علمية يف هذا الوجه من وجوه التنمية املحلية والدولية يف �ضوء
ال�سنة النبوية املطهرة ،ومازالت الكثري من النقاط البحثية التي مل يتم التطرق �إليها ،مما
مفتوحا �أمام الباحثني املتخ�ص�صني يف االقت�صاد الإ�سالمي.
يجعل الباب
ً
هذا وقد ظهر يل الكثري من النتائج التي تتفق ومو�ضوع البحث�،أهمها:
1 .1ال�سنة النبوية املطهرة م�صدر �أ�سا�س من م�صادر التنمية االقت�صادية ال�شاملة
املحلية منها �أو الدولية يف �إطار �أن �أ�صل العالقات الدولية يف الإ�سالم ال�سلم
ال احلرب،و�أن الإ�سالم اليقد�س العزلة االجتماعية ،بل يفتح الكثري من قنوات
التوا�صل الدولية ،وي�أتي التعاون االقت�صادي الدويل يف مقدمة هذه القنوات.
2 .2ت�ؤ�س�س التنمية االقت�صادية الدولية من منظور ال�سنة النبوية على �أ�س�س من
ال�ضوابط التي حتقق التكامل والتعاون ال الت�ضاد �أو التنافر ،مع املحافظة على
بعيدا عن التبعية االقت�صادية،
اال�ستقالل ال�سيا�سي واالقت�صادي للدولة الإ�سالمية ً
�أو الإ�ضرار بالعقيدة �أو قوانني الإخوة الإ�سالمية.
3 .3الأحكام الفقهية امل�ستنبطة من تنظيم ال�سنة النبوية للعالقات االقت�صادية الدولية
ت�صلح �أن تكون قانونًا متكاملاً يف �ضبط هذه العالقات وتنظيمها مبا بكفل حتقيق
التوازن االقت�صادي بني الدولة املتقدمة والدولة الآخذة يف النمو.
4 .4العالقات االقت�صادية الدولية من منظور ال�سنة النبوية املطهرة عالقات م�ستمرة
ال تقطعها احلرب ،بل حتكمها منظومة من القيم الدينية والآداب االجتماعية التي
التنفك عن عقيدة امل�ؤمن الرا�سخة يف بناء ج�سور املودة ،ال تخريب وتدمري
املوارد وجتويع ال�شعوب ،على غرار ما يحدث يف احلروب املعا�صرة.
5 .5القوة االقت�صادية من منظور ال�سنة النبوية املطهرة �سالح ذو حدين ،فكما تكون
�أداة للتعاون ،تكون �أداة لكبح جماح املعتدي يف �صورة ما يعرف باملقاطعة
االقت�صادية ،ولكن ب�صورة مثالية را�شدة .
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والبحث يو�صي مبا ي�أتي:
1 .1اتخاذ التدابري الالزمة لإعداد مو�سوعة يف احلديث النبوي ال�شريف تهتم بالق�ضايا
االقت�صادية ،ومنها مو�ضوع هذه الندوة الطيبة املباركة.
2 .2حفز همة الدول الإ�سالمية بكل الو�سائل املمكنة �أن تهتم بعمارة الأر�ض،
واال�ستفادة من خرياتها الزراعية،ومواردها الب�شرية حيث �إن هذه الدول متتلك
كليا على ا�ستريادها ؛مما
مقومات الإنتاج الغذائي  �،اَّإل �أن بع�ضها يعتمد اعتما ًدا َّ
يك�شف عن الإهمال والتفريط.
3 .3ت�شجيع منظومة التبادل التجاري بني الدول الإ�سالمية ؛ك�سبيل ملواجهة التكتالت
االقت�صادية الدولية التي تتخذ الكثري من التدابري احلمائية �أمام ال�صادرات
ال�صناعية املنتجة يف دول �إ�سالمية.
4 .4اتخاذ التدابري الالزمة لتنمية روح التعاون والتكامل االقت�صادي يف �إطار من
العالقات االقت�صادية الدولية املتوازنة ،من جهة �أن االقت�صاد الرا�شد مدخل
ل�صناعة ال�سالم العاملي والتعاي�ش ال�سلمي.
ويف اخلتام ف�إين �أتوجه بخال�ص ال�شكر والتقدير للقائمني على �أمر هذه الندوة
الطيبة املباركة التي باتت من �أقوى الأ�سلحة التي يناه�ض بها عن ال�سنة النبوية ،و�إقامة
الدليل على �أنها م�صدر �أ�سا�س من م�صادر تنظيم كافة العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية ،بو�صفها امل�صدر الثاين من م�صادر الت�شريع الإ�سالمي ،بعد القر�آن
الر ُ�س َ
ول َفق َْد
الكرمي ،الذي �أوجب اتباع ما �أمر به النبي قال تعاىلَ } :م ْن يُ ِط ِع َّ
(((
اع اللهَّ َ َو َم ْن ت َ َولىَّ ف ََما �أَ ْر َ�س ْل َن َ
الر ُ�س ُ
ول
�أَ َط َ
اك َع َل ْيه ِْم َح ِف ًيظا{ وقال تعاىلَ } :و َما �آتَاك ُُم َّ
فَخُ ُذو ُه َو َما نَ َهاك ُْم َع ْن ُه فَا ْن َت ُهوا{(((.
هذا وقد �صار لزا ًما على الدول الإ�سالمية �إعمال هذه ال�سنة يف واقعهم ال�سيا�سي
واالقت�صادي واالجتماعي حتقيقًا لهذا الأمر الإلهي ،ودفا ًعا عن كيانها ومقومات بقائها
يف ع�صر التكتالت االقت�صادية ،وحتقيق اال�ستقرار العام،حيث ثبت يقيناً وجود عالقة
� -1سورة �آل عمران ،الآية (. )80
� -2سورة احل�شر،من الآية (.)7
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اقت�صاديا تتمتع باال�ستقرار ال�سيا�سي
وثيقة بني االقت�صاد وال�سيا�سة  ،فالدولة املتقدمة
َّ
وال�سالم االجتماعي  ،ال�سيما يف ظل العالقة التكاملية بني احلكومة وال�شعب  ،و�صدق
برامج احلكومة وقدرتها على احتواء امل�شكالت والأزمات االقت�صادية.
هذه العالقة بني االقت�صاد وال�سيا�سة �سالح ذو حدين  ،فالدول التي ال يهد�أ لها
بال � َّإل بزعزعة الثقة بني احلكومة وال�شعب تتخذ من االقت�صاد و�سـيلة لتحقيق هذا
جيدا يف كيفية �إ�سقاط احلكومات من خالل ال�سقوط االقت�صادي
الهدف  ،فهي تفكر ً
للدولة  ،فيكرث بذلك الت�شعيب واللدد  ،وقد يتحول الأمر �إىل ثورات ع�سكرية م�سلحة
مردها الظروف االقت�صادية ال�سيئة الراهنة ؛ لذلك ر�أينا املبادئ واملعتقدات التي
تت�صارع اليوم يف عاملنا تلب�س ثيابًا اقت�صادية وتب�شر بالرخاء واحللول االقت�صادية للفرد
واملجتمع ؛ ذلك لأنها �أدركت �أن �إن�سان الع�صر احلديث ال ميكن �أن ت�صل �إىل عقله � اَّإل
عن طريق فريد من الإ�شباع لرغباته � اً
أول ،بل �إن احلكومات �أ�صبحت اليوم تبحث عن
القوة االقت�صادية � اً
أول ؛ لأنها ت�ستطيع بوا�سطتها �أن حت�صل على القوة الع�سكرية . ((( .
ولقد عرب عن ذلك "هليربونر" بقوله ":لأول مرة يف التاريخ ت�صبح القوة ت�سري
يف �أعقاب الرثوة بعد �أن كانت الرثوة ت�أتي دائماً يف �أعقاب القوة� (((".أي �أن الدولة
ع�سكريا  ،بعد �أن كانت القوة الع�سكرية كفيلة
القوية اقت�صادي ًّا ميكنها �أن ت�صبح قوية
َّ
دائ ًما بتحقيق الرثوة واالقت�صاد القوي  ،وهكذا �أ�صبحت �أهم م�شاكل العامل امل�شاكل
االقت�صادية  ،و�أكرب �أهداف الأمم هو حتقيق اقت�صاد قوي  ،وتراجع اال�ستعمار الع�سكري
ليحل حمله اال�ستعمار االقت�صادي،يف �ضوء هذا كله جاءت ال�سنة النبوية املطهرة
نربا�سا لوا�ضعي
بهذا املنهج الرا�شد يف تنظيم العالقات االقت�صادية الدولية ليكون ً
،وجتنبا من الوقوع يف
ال�سيا�سات العامة ؛حتقيقًا ملنهج الر�شد االقت�صادي واملايل
ً
مظهرا من مظاهر االقت�صاديات املعا�صرة،
الأزمات االقت�صادية الطاحنة ،التي باتت ً
�سواء منها الر�أ�سمالية �أو اال�شرتاكية.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
 -1يقول م�سرت "ماكميالن" رئي�س وزراء �إجنلرتا ال�سابق" :من ح�سن احلظ �أن الن�ضال احلايل يف العامل لي�س اً
ن�ضال ع�سكريًا
أ�سا�سا ،فاالختيار احلقيقي لن يكون يف ميدان املعركة  ،بل يف الأ�سواق" .خطاب مل�سرت ماكمالن يف معهد ما�سا�سوت�ش
� ً
للتكنولوجيا يف � 7أبريل 1961م عن كتاب "�أمم قلقة  ،ترجمة �سعاد حممد كامل � ،ص (.)146
 -2االقت�صاد يف خدمة املجتمع � :أ-روبرت هليربونر  ،ترجمة حممد ماهر � ،ص( .)51
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املحقق � :سامي بن حممد �سالمة،النا�شر  :دار طيبة للن�شر والتوزيع،الطبعة الثانية
1420هـ  1999 ،م.
1414التمهيد ملا يف املوط�أ من املعاين والأ�سانيد� :أبو عمر يو�سف بن عبد اهلل بن حممد
بن عبد الرب بن عا�صم النمري القرطبي ،حتقيق :م�صطفى بن �أحمد العلوي ,
حممد عبد الكبري البكري ،النا�شر :وزارة عموم الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
– املغرب،عام الن�شر 1387 :هـ.
1515جامع البيان يف ت�أويل القر�آن:حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب � ،أبو
جعفر الطربي ،حتقيق � :أحمد حممد �شاكر،النا�شر  :م�ؤ�س�سة الر�سالة،الطبعة :
الأوىل  1420 ،هـ  2000 /م.
1616اجلامع ال�صحيح (�سنن الرتمذي) :حممد بن عي�سى بن َ�س ْورة بن مو�سى بن
ال�ضحاك ،الرتمذي. ،طبعة دار �إحياء الرتاث العربي  ،بريوت،حتقيق � :أحمد
حممد �شاكر و�آخرون.
1717اجلامع ال�صحيح املخت�صر :حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبد اهلل البخاري ،طبعة دار
ابن كثري  ،اليمامة  ،بريوت،الطبعة الثالثة1987 – 1407 ،م .تعليق د .م�صطفى
ديب البغا.
1818اجلامع لأحكام القر�آن � :أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد القرطبي ،دار الكتب امل�صرية
القاهرة،الطبعة  :الثانية 1384 ،هـ  1964 ،م.
1919اجلهاد يف الإ�سالم :ال�شيخ حممد �أبي زهرة  ،جملة لواء الإ�سالم ،جملد 3/14
ذو القعدة 1379هـ.
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2020زاد املعاد يف هدي خري العباد :حممد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد �شم�س الدين
ابن قيم اجلوزية  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت،الطبعة ال�سابعة والع�شرون 1415 ,هـ
1994/م.
�2121سبل ال�سـالم �،شرح بلوغ املرام من جمع �أدلة الأحكـــام  :حممد بن �إ�سماعيل
الأمري الكحالين ال�صنعاين ،ت�صحيح فواز زمـري ،ج ،4طبعة دار الكتــاب
العربي � ،ص  ،120ط 1406 ،2هـ.
�2222سنن �أبي داود�:أبو داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين،النا�شر  :دار الكتاب
العربي ـ بريوت1407.ه1987م.
2323ال�سنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي� :أبو بكر �أحمد بن احل�سني بن علي
البيهقي،النا�شر  :جمل�س دائرة املعارف النظامية الكائنة يف الهند ببلدة حيدر
�آباد،الطبعة الأوىل ـ  1344هـ
2424ال�سرية النبوية :ه�شام� :أبو حممد عبد امللك ابن ه�شام ،حتقيق د/حممد فهمي
ال�سرجاين،مكتبة التوفيقية ،القاهرة.
�2525شرح �صحيح البخارى البن بطال � :أبو احل�سن على بن خلف بن عبد امللك ،مكتبة
الر�شد ،الريا�ض حتقيق� :أبو متيم يا�سر بن �إبراهيم،،الطبعة الأوىل 1420 ،هـ/
2000م .�2626شفاء الغليل يف بيان ال�شَّ به واملخيل وم�سالك التعليل�:أبو حامد الغزايل ،حتقيق
د .حمد الكبي�سي ،النا�شر رئا�سة ديوان الأوقاف ،العراق1971 ،م.
�2727صحيح م�سلم :م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني الق�شريي الني�سابوري،النا�شر  :دار
احلديث ،القاهرة،حتقيق  :حممد ف�ؤاد عبد الباقي.الطبعة 1418هـ1997م.
2828عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري:بدر الدين �أبو حممد حممود بن �أحمد
العيني،املطبعة املنريية ،القاهرة.
2929عون املعبود �شرح �سنن �أبي داود:حممد �شم�س احلق العظيم �آبادي ،النا�شر  :دار
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الكتب العلمية  ،بريوت،ط 1415ه.
3030غياث الأمم يف التياث الظلم  :عبد امللك بن عبد اهلل بن يو�سف اجلويني �أبو
املعايل ،دار الدعوة للطباعة والن�شر،الإ�سكندرية الطبعة الأوىل �سنة 1979م .
3131فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري� :أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضل الع�سقالين
ال�شافعي  ،ترقيم حممد عبد الباقي  ،طبعة دار املعرفة  ،بريوت 1379 ،هـ.
3232يف خدمة املجتمع �:أ/روبرت هليربونر ،ترجمة حممد ماهر  ،املكتبة االقت�صادية
( ، )15دار الكرنك  1965م.
3333ك�شاف القناع :من�صور بن يون�س بن �صالح الدين بن �إدري�س البهوتى،طبعة دار
الكتب العلمية ،بريوت.
3434الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه الت�أويل:العالمة
جار اهلل �أبو القا�سم حممود بن عمر الزخم�شرى،النا�شر:دار الكتاب العربي ـ
بريوت�،سنة الطبع  1407 ،هـ.
3535ل�سان العرب :ابن منظور،حممد بن مكرم منظور الأفريقي امل�صري ،دار �صادر
– بريوت،الطبعة الأوىل .
3636املب�سوط :حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل �شم�س الأئمة ال�سرخ�سي ،طبعة دار
املعرفة ،الطبعة الأوىل 1324هـ.
3737املجتبى من ال�سنن�:أحمد بن �شعيب �أبو عبد الرحمن الن�سائي،النا�شر  :مكتب
املطبوعات الإ�سالمية – حلب،الطبعة الثانية 1986 – 1406 ،م،حتقيق  :عبد
الفتاح �أبو غدة.
3838جممع الزوائد ومنبع الفوائد  :نور الدين علي بن �أبي بكر الهيثمي،النا�شر  :دار
الفكر ،بريوت  1412 ،هـ.
3939جمموع الفتاوى:تقي الدين �أبو العبا�س �أحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،
جمع عبد الرحمن بن قا�سم  ،مطابع الريا�ض ،ط1383 ،1هـ .
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4040املحلي� :أبو حممد علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم الأندل�سي،دار الفكر للطباعة
والن�شر والتوزيع.
4141امل�ستدرك على ال�صحيحني :حممد بن عبد اهلل �أبو عبد اهلل احلاكم
الني�سابوري،النا�شر  :دار الكتب العلمية  ،بريوت ،الطبعة الأوىل 1411 ،
 ،1990/حتقيق  :م�صطفى عبد القادر عطا.
4242م�سند الإمام �أحمد بن حنبل�:أحمد بن حنبل �أبو عبد اهلل ال�شيباين،النا�شر  :م�ؤ�س�سة
قرطبة  ،القاهرة ،الطبعة  :الأوىل 1419 ،هـ ـ  1998م.
4343م�سند البزار(البحر الزخار)� :أبو بكر �أحمد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار،النا�شر:
مكتبة العلوم واحلكم  ،املدينة املنورة،الطبعة  :الأوىل 1988م.
4444م�شكل الآثار�:أبو جعفر �أحمد بن حممد بن �سالمة بن عبد امللك بن �سلمة الأزدي
احلجري امل�صري املعروف بالطحاوي ،طبعة م�ؤ�س�سة الر�سالة،الطبعة  :الأوىل ،
 1415هـ  1494 /م.
4545معامل القربة يف �أحكام احل�سبة:حممد بن �أحمد القر�شي ط :الهيئة العامة للكتاب،
القاهرة 1977،م.
4646املعجم الأو�سط� :أبو القا�سم �سليمان بن �أحمد الطرباين،النا�شر  :دار احلرمني،
القاهرة 1415 ،هـ ،حتقيق  :طارق بن عو�ض اهلل بن حممد ,عبد املح�سن بن
�إبراهيم احل�سيني.
4747معجم العالقات الدولية يف الفقه الإ�سالمي :د /ح�سن �أبو غدة ،كر�سي الأمري
�سلطان بن عبد العزيز للدرا�سات الإ�سالمية ،طبعة الريا�ض ،العدد()15
4848مغني املحتاج �إىل معرفة �ألفاظ املنهاج :حممد ال�شربيني اخلطيب،النا�شر :مطبعة
احللبي ،القاهرة1967،م.
4949املغني� :أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن �أحمد بن حممد ،مطبعة املنار ،
القاهرة1347،هـ.
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5050مفاتيح الغيب :فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي ال�شافعي،دار الن�شر :
دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة  :الأوىل 1421 ،هـ  2000 /م
5151املقدمات املمهدات �:أبو الوليد حممد بن �أحمد بن ر�شد،مطبعة ال�سعادة
مب�صر،الطبعة الأوىل 1970،م.
5252مقدمة يف التنمية والتخطيط االقت�صادي :د/عبد احلميد حممد القا�ضي ،دار
اجلامعات امل�صرية ،الإ�سكندرية 1987،م
5353املنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن احلجاج� :أبو زكريا يحيى بن �شرف بن مري
النووي،النا�شر  :دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت.الطبعة الثانية 1392 ،هـ.
5454مواهب اجلليل �شرح خمت�صر خليل� :شم�س الدين �أبو عبد اهلل حممد بن حممد
بن عبد الرحمن الطرابل�سي املغربي النا�شر :مطبعة ال�سعادة ،القاهرة ،الطبعة
الأوىل 1329،ه.
5555مو�سوعة امل�صطلحات االقت�صادية  :د/ح�سني عمر، :مكتبة القاهرة احلديثة ،
الإ�سكندرية 1976،م.
5656املوط�أ للإمام مالك ابن �أن�س ،تخريج حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الرتاث
العربي ،م�صر،الطبعة الثانية 1413هـ1993/م.
5757ن�صب الراية لأحاديث الهداية:جمال الدين �أبي حممد عبد اهلل بن يو�سف احلنفي
الزيلعي،طبع املكتب الإ�سالمي،بريوت ،الطبعة الثانية1393،ه.
5858نيل الأوطار من �أحاديث �سيد الأخيار �شرح منتقى الأخبار :حممد بن علي بن
حممد ال�شوكاين،النا�شر� :إدارة الطباعة املنريية،القاهرة 1392ه.
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