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أ  

ǒاإلهـدا  

إىل من ربياين صغريا، وسهرا على توجيهي وهتذييب، وأخذا بيدي 

  حىت عرفت طريقي يف احلياة، وما زالت عيوهنما علي

  والدي الكرميني                           ... 

  إىل الذين شاركوين حلو احلياة ومرها، منذ كنا صغارا

   أشقائي وشقيقايت                           ... 

  فلذات كبدي، وقرة عيينإىل 

   نسيبة، هبة، رشاد: أوالدي                           ... 

إىل الذين يتوقون إىل مستقبل أفضل، حتت راية اإلسالم، وظالل 

  حضارته الوارفة

  . أهدي هذا العملإىل هؤالء مجيعاً                     

  



ب  

  شكر وعرفان
  

ان األكمالن على املبعوث متّات، والصالة والسالم األاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحل
  .رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  :وبعد
أتوجه بالشكر هللا تعاىل  ]14/7:إبراهيم[}لَِئن َشكَْرُتْم َألِزيَدنَّكُْم{:فالتزاماً بقوله تعاىل

  . أن جيعلها خالصة لوجهه الكرميالذي مّن علّي بإمتام هذه الرسالة اليت أسأله
رواه  صحيح "اسن مل يشكر النَّال يشكر اهللا َم:"وانطالقاً من قوله صلى اهللا عليه وسلم

األستاذ املساعد يف -مجال لعمارة/ لفضيلة الدكتورايتشكرتص لأتوجه خبا ؛ يف أدبه املفردالبخاري
نصائحه داء س يدخر جهداً يف إ الذي سعدت بإشرافه على هذا البحث، والذي مل-جامعة بسكرة

 أن جيزيه اهللا جلّ وعالأسأل ف، توجيه باملساعدة والمل يبخل علّيو، عنايتهداء مالحظاته وبذل بوإ
 .وأن يسهل له الصعاب ويعينه يف أمور دينه ودنياهاجلزاء، عين خري 

الذكر كما أتوجه بالشكر إىل كل من قدم يل يد العون واملساعدة يف هذا البحث وأخص ب
، وعلى رأسهم املرحوم  الذين انتفعنا هبم يف مرحلة الدراسات العليا واألساتذة األفاضلالدكاترة

هذه الدكتور حممد خزار؛ الذي كانت له اليد الطوىل يف وجود شعبة االقتصاد اإلسالمي يف 
  .رحلة، فتغمده اهللا برمحته الواسعة وجعل مثواه اجلنة ونعيمها، آمنيامل

امعة باتنة كلية العلوم االجتماعية إىل املسؤولني جب أتقدم بالشكر والعرفان  أنوال يفوتين
الطيبة الفرصة  الذين أتاحوا لنا هذه  الشريعةمعهد، وخصوصاً القائمني على اإلسالميةالعلوم و

  .للسري يف طلب العلم والنفع واالنتفاع به
أبواب  وأن يفتح يل به ، مقبواللعم أن جيعل هذا الاملوىل العلي القدير أسأل اخلتامويف 

  .البحث والتأليف إّنه ويلّ ذلك والقادر عليه
  .وصلى اهللا على سّيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم                            

  



ج  

  بسم اǃ الرƥن الرحيم
  

  ةـقدمـم
أعمالنا، إن احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات 

من يهده اهللا فهو املهتدي، ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
  .شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

  :أما بعد
فإن من بني ما متيز به االقتصاد اإلسالمي عن غريه؛ مسألة العدالة االجتماعيـة واآلليـات                

عموما استطاع حتقيق   االقتصاد الرأمسايل   والثروات ألجل حتقيقها، إذ أن      املتخذة يف توزيع الدخول     
كفاءة اقتصادية لكنها عرجاء إلخفاقه يف الوصول إىل عدالة اجتماعيـة ترافقهـا يف النـهوض                

  .باجملتمعات وتنميتها وإسعاد اإلنسانية وإشباع حاجاهتا
فكاره، فـرغم جعلـه العدالـة       وباملقابل جند االقتصاد االشتراكي متناقضا يف تصوراته وأ       

االجتماعية هي املبدأ واهلدف لتحقيق الكفاءة االقتصادية والرفاهية للجميع، إال أن الواقع أثبت غري  
ذلك؛ فحوافز االستثمار منعدمة، واحلريات االقتصادية مصادرة، فال الشيوعية املنشودة حتققـت،            

إلنتاج نالت حقها من الكفالـة والرعايـة        وال الطبقات العاجزة عن العمل أو احملرومة من فرص ا         
  .واألمان

أعطى لكل ذي حقه، وأقام نظامه يف امللكية والتوزيـع علـى            فقد  االقتصاد اإلسالمي؛   أما  
أشكال امللكية حسب مركز كل فرد يف اجملتمع، فرداً أو مجاعةً أو            فنّوع  أساس من العدل وامليزان،     

ع العادل للدخول والثروات بداية من األصل، الذي هـو          دائرة التوزيع لتشمل التوزي   وّسع  دولةً، و 
توزيع املوارد الطبيعية ومصادر اإلنتاج األولية على أنواع امللكية مجيعها، اخلاصة والعامة وملكيـة              

وجود مستقلّ، وكيان متمّيز، وبذلك يؤدي دوره التـوزيعي         نوع منها   حىت يكون لكل    ،  الدولة
كية اخلاصة حاجات أصحاهبا اخلاصة، وتلـيب امللكيـة العامـة           املناط به كما ينبغي، فتحقق املل     

  .احلاجات العامة، وتستجيب ملكية الدولة ملتطلبات التوازن االجتماعي واالقتصادي للجميع
ومل يقف االقتصاد اإلسالمي عند هذا احلّد من االرتقاء مبستويات التوزيع؛ بل أضـاف إىل               

تماعية، جتعل اجملتمع اإلسالمي يف مناعة دائمة من آثار         ذلك كله جمموعة كبرية من الضمانات االج      
الفقر ومساوئ التوزيع، وذلك مبا اعتمده من وسائل وآليات متنوعة حسب تنوع أشكال امللكية              



د  

الثالثة، لتقوم كل ملكية منها بدورها يف إعادة التوزيع، إلزاماً أو تطوعاً، وبذلك يتحقق التوزيـع                
  .تماعية املنشودةالعادل وتتجسد العدالة االج

 لقد تعرض فقهاء املسلمني لدراسة التوزيع وأقسامه، فقد بينوا ما اصطلح : أƵية املوضوع-1
على تسميته بالتوزيع الشخصي الذي خيتص بدراسة ملكية عناصر اإلنتاج وتوزيعها، حيث وضعوا 

عليها، ووسائل محايتها القواعد األساسية اليت تنظم امللكية، ووسائل اكتساهبا، والقيود املفروضة 
  .وتوزيعها

كما أكدوا على أمهية العالقة بني التوزيع الشخصي والوظيفي، حيث أن اإلسالم يف تنظيمه 
للتملك الذي هو تنظيم أويل لتوزيع الثروات والدخول قد وضع القواعد األساسية اليت يقوم عليها 

  .التوزيع بكال نوعيه
ق العدالة االجتماعية، إذ كلما حتققت العدالة يف ومن هنا يبدو حرص اإلسالم على حتقي

  .توزيع الثروة كان ذلك أقرب إىل حتقيق العدالة يف توزيع الدخل
وتكمن أمهية املوضوع يف أن االقتصاد اإلسالمي ال يعترب أن مشكلة التوزيع تنحصر يف 

دالة االجتماعية، حتديد أمثان خدمات عوامل اإلنتاج فقط، بقدر ما تنحصر مبوضوع امللكية والع
وموضوعات التوزيع الشخصي اليت أمهلها الفكر االقتصادي الرأمسايل الذي هو املؤطر القتصاد 

  .السوق، واملرجع لتيار العوملة
 ومما سبق يتضح أن التوزيع من املشكالت اليت شغلت حيزا كبريا من التفكري : اإلشكالية-2

  .ت واملذاهب املختلفة اليت تناولت موضوع امللكيةالبشري يف هذا العصر، وقد انعكس يف النظريا
وملا كانت امللكية يف االقتصاد اإلسالمي من املوضوعات ذات األمهية اخلاصة، الرتباطها 
مببدأ االستخالف كمدخل ملنهج الفكر االقتصادي اإلسالمي، فإن هذه الدراسة سوف تتناول 

الدخل والثروة يف االقتصاد اإلسالمي، وذلك من الدور الذي تلعبه امللكية االستخالفية يف توزيع 
  :خالل طرح اإلشكالية التالية

 ما مدى مسامهة نظام امللكية يف االقتصاد اإلسالمي يف حتقيق التوزيع العادل للدخل -
  والثروة يف اجملتمع؟

  :ويتم توضيح هذه اإلشكالية الرئيسية من خالل بعض التساؤالت الفرعية، ومنها
  ة امللكية وآثارها التوزيعية يف االقتصاديات الوضعية؟ ما هي طبيع-



ه  

   ما هي الطبيعة اخلاصة للملكية االستخالفية يف االقتصاد اإلسالمي؟-
   هل هناك معايري لعدالة التوزيع يف االقتصاد اإلسالمي؟-
   كيف يؤثر منط امللكية يف عدالة التوزيع كهدف سام لالقتصاد اإلسالمي؟-
  :فرضيات البحث -3

 ختتلف امللكية والتوزيع يف االقتصاد اإلسالمي عنهما يف االقتصاد الوضعي الرأمسايل أو -
  .االشتراكي، اختالفاً جذرياً، يف الشكل واملضمون

 هناك عالقة بني منط امللكية وشكل التوزيع السائد يف اجملتمع، وكلما كانت امللكية -
كانت منسجمة مع الفطرة اإلنسانية وما متعددة األشكال؛ خاصة وعامة وملكية دولة؛ كلما 

  .تبتغيه من عدالة يف التوزيع ورفاهة يف االقتصاد
 هناك تأثري كبري لتوزيع األصول اإلنتاجية واملصادر الطبيعية على توزيع الدخل الناتج من -

رة يف العمليات اإلنتاجية، مما جيعل هذا التوزيع األويل هو املتحكّم يف أسباب الغىن والفقر املؤث
  .اجملتمع

 هناك عالقة بني االعتراف للفرد واجلماعة والدولة بتملك الثروات والدخول؛ وبني -
عليهم، خاصة ما تعلق بإعادة التوزيع وحتقيق الضمان املفروضة الوظائف االقتصادية واالجتماعية 

  .االجتماعي
درها واحد؛ إنسانا  األفكار واملبادئ االقتصادية الوضعية الرأمسالية واالشتراكية، مص-

 .ومكانا وزمانا، فهي مذهب واحد ونظام واحد وإمنا تعددت املظاهر واألشكال

  : أسباǡ اǹتيار املوضوع-4
  : مت اختيار موضوع الدراسة بناء على جمموعة من األسباب ميكن إمجاهلا يف النقاط اآلتية

إىل الدور التوزيعي هلا،  الرغبة يف دراسة موضوع امللكية يف االقتصاد اإلسالمي وصوال -أ
  .ومدى فعاليتها يف حتقيق العدالة االجتماعية

 التطلع إىل التوسع يف دراسة نظام امللكية كأحد اجلوانب اهلامة يف النظرية االقتصادية -ب
  .وآثاره املختلفة يف اجملتمع يف ظل تنوع املبادئ اإليديولوجية السائدة يف الوقت احلاضر

  .ة االقتصادية الوضعية لنظام امللكية واآلثار النامجة عن ذلك تقييم نظرة األنظم-ج



و  

 باعتبار أن نظام امللكية وطرق التوزيع مقاييس هامة ملدى فعالية االقتصاد يف حتقيق -د
  .العدالة االجتماعية

 أن قضية التوزيع بشكل عام وخصوصا توزيع الدخل تشكل أحد وجهي املشكلة -هـ
  .تها موضوع علم االقتصاداالقتصادية اليت تكون دراس

 إن اهنيار الشرق االشتراكي وإخفاق الغرب الرأمسايل واحنرافهما يف : اƬدف من املوضوع-5
موضوع امللكية مل يصل باإلنسانية إىل ما يسعدها ال اقتصاديا وال اجتماعيا، رغم ما قد يلوح 

زائفة، لكن ال يلبث أن للرائي غري املتفحص هلذين النمطني الوضعيني من رقي كاذب وحضارة 
ا االقتصادية جراء يبصر بعني اليقني ما فيهما من التناقض واهلدم املتكرر لنظرياهتما ومناهجهم

مما يستدعي بإحلاح اإلسراع بتنقية ... استئثار األقلية وحرمان الغالبية وتصارع الطبقات االجتماعية
  .االقتصاد من سلبياهتما وختليص األمة من التبعية هلما تصورا وعمال

ويف هذا اإلطار؛ فإن موضوع البحث يهدف إىل توضيح مدى قدرة نظام امللكية 
 يف االقتصاد اإلسالمي على حتقيق العدالة يف توزيع الثروة والدخل، وبالتايل حتقيق االستخالفية

  .العدالة االجتماعية
 لقد مت تناول موضوع امللكية وعالقتها بالتوزيع يف االقتصاد اإلسالمي : الدراسات السابقة-6

فصيل قانوين من خالل بعض الدراسات اليت هلا عالقة يف بعض اجلوانب، إما بسرد شرعي أو ت
  :ألحكام امللكية وما يتعلق هبا، وأمهها ما يأيت

امللكية يف الشريعة اإلسالمية ودورها يف االقتصاد " أطروحة دكتوراه بعنوان-
للدكتور عبد اهللا املختار يونس، ونظرا لشموهلا ملواضيع كثرية مل تتسع إلعطاء هذا "اإلسالمي

حات ناهلا ضمن هذا الكتاب مل تكن كافية املوضوع حقه من التحليل والبيان، وبضع صف
  .الستيعابه واإلحاطة به

للدكتور عبد احلميد حممود البعلي، وهي "امللكية وضوابطها يف اإلسالم"ان كتاب بعنو-
دراسة غنية يف موضوع امللكية، خاصة من اجلانب الفقهي، أما اجلانب االقتصادي فكان قليال، 

ع؛ دراسة العالقة بني امللكية وعوامل اإلنتاج، حيث تعرضت فيه ومن بني ما فيه مما يتصل باملوضو
  .للدور اإلنتاجي للملكية دون ذكر الدور التوزيعي هلا



ز  

للدكتور "النظام املايل-االستثمار-التوزيع-املرتكزات:االسالمي االقتصاد يف"كتاب بعنوان -
  .باه تقريكتاب لقضية التوزيع ثلث كاتبوقد خصص ال  العوضي السيدرفعت

توزيع الدخل يف االقتصاد " أطروحة دكتوراه منشورة للدكتور صاحل محيد العلي بعنوان-
وقد تناول فيه بالتفصيل موضوع التوزيع الوظيفي؛ أي "مي والنظم االقتصادية املعاصرةاإلسال

توزيع الدخل على عوامل اإلنتاج، أما التوزيع الشخصي فقد جاءت اإلشارة إليه مقتضبة يف ثنايا 
  .الكتاب
قارنة طبيعتها ووظيفتها وقيودها، دراسة م: امللكية يف الشريعة اإلسالمية" كتاب بعنوان-

للدكتور عبد السالم داود العبادي، وأصل الكتاب رسالة دكتوراه يف "بالقوانني والنظم الوضعية
الوضعية من الفقه املقارن، وقد تناولت موضوع امللكية يف الشريعة اإلسالمية مقارنة بالقوانني 

  .خمتلف اجلوانب مما جعلها عامة جدا بالنسبة للموضوع حمل البحث
أما موضوع التأثري والتأثر بني منط امللكية اإلسالمي من جهة، ونوعية التوزيع الناتج عنه من 
جهة ثانية، ومقارنة ذلك مبا يف االقتصاد الوضعي، فلم تتناوله هذه الكتب واألحباث بدراسة خاصة 

  .، وهو ما ميثل اإلضافة اليت يقدمها هذا البحثمستفيضة
  : منهǲية البحث-7

غلب على البحث يف هذا املوضوع املنهج الوصفي التحليلي، واملنهج املقارن، ألن  -
الدراسة تتعلق بالدور التوزيعي للملكية يف االقتصاد اإلسالمي، ببيان طبيعة هذه امللكية وعالقتها 

 النظامني االشتراكي –يف األنظمة االقتصادية الوضعية  مبا هوبالتوزيع، ومقارنة كل ذلك 
  .-والرأمسايل
 مجع املادة العلمية من مضاّنها، قبل البدء يف التحرير، وأثناءه وبعده، فقد تعرض البحث -

إىل إضافات وإزاالت كلما أتيحت الفرصة للحصول على فكرة ذات أمهية، وهلا عالقة باملوضوع، 
  . نصيحة أو التفاتة عقلسواء من كتاب أو

من ذكر أمساء العلماء واملفكرين يف املنت، فحسبه نقل أفكارهم، أن خيلو  البحث يكاد -
ناقشة األفكار ال  ِسَير واالستعانة باجتهاداهتم؛ فمسلك البحث مقارنة األنظمة ال أصحاهبا، وم

  .ا، ولذلك مل أترجم ألحد من األعالم، وجتنُّباً لإلطالةرجاالهت



ح  

عند دراسة امللكية والتوزيع يف االقتصاد اإلسالمي، أو يف كال النظامني الرأمسايل  -
واالشتراكي؛ كان االقتصار على ما يفيد الربط بينهما، وتأثري منط امللكية على جوانب التوزيع يف 

  .كل نظام، دون اخلوض يف التفاصيل القانونية، والتفريعات الفقهية
قهية بني املذاهب املختلفة؛ إال ما ظهر ترّجُحه، أو تقبله بعض عدم التعرض للخالفات الف -

  .علماء االقتصاد اإلسالمي املعاصرين
اسم الكاتب، مث عنوان الكتاب، مث اسم : سار البحث يف توثيق مراجعه على الشكل اآليت -

 االقتباس املترجم إن ُوجد، فمكان النشر، مث الطبعة إن تعددت، وتارخيها، مث رقم الصفحة اليت مت
منها؛ فإن كان اقتباسا للمعىن واملبىن معا، كان النص يف منت البحث موضوعا بني إشارتني من 

، وإن كان للمعىن دون املبىن كان جمردا من ذلك، وأكثر االقتباسات من النوع الثاين، (")نوع 
  .وكثريا ما توثق الفكرة الواحدة بعدة مراجع، وهو الغالب

  :البحث يف أربعة فصولجاء  : ǹطة البحث-8
أما الفصل األول والذي عنوانه امللكية يف االقتصاد الوضعي ودورها يف التوزيع، فقد كان يف 

اختص األول بعرض للنظرية االقتصادية الرأمسالية يف امللكية والتوزيع، متبوعا بتقييم آلثار : مبحثني
دان التطبيقي املعاش يف ظل النظام الرأمسايل، امللكية الرأمسالية على التوزيع من خالل ما جتسد يف املي

  .وعلى نفس املنهاج سار املبحث الثاين يف دراسته للنظرية االقتصادية االشتراكية
أما الفصل الثاين بعنوان امللكية يف االقتصاد اإلسالمي؛ فقد كان خمصصا لدراسة امللكية يف 

ياة االقتصادية واالجتماعية، أما التفريعات الفقه اإلسالمي من زاوية ما ميكن تطبيقه منها يف احل
ا البحث إال بالقدر الذي يساعد على الوصول إىل هلالنظرية واخلالفات الفقهية، فلم يتعرض 

  .رهاأهداف هذا البحث وتصّو
فكان هذا الفصل يف مبحثني؛ معرفا بامللكية يف اللغة والقانون والفقه اإلسالمي وبيان آثارها 

اد اإلسالمي وأدلة كل نوع  ألنواعها يف االقتصلوك يف املبحث األول، مث عرٌضعلى املالك واملم
 عن امللكية يف حمدداته الضابطة له، وكشٌف عن متّيز ومسّو هذه امللكية بأنواعها املختلفةمنها و

  .  السابقني، حىت يسهل تبّين اآلثار التوزيعية الطّيبة هلذه امللكية فيما بعدوضعينيالنظامني ال
ما ختّصَص الفصل الثالث املعنون بالتوزيع يف االقتصاد اإلسالمي؛ يف التعريف هبذا ك

النموذج الرباين للتوزيع وبيان اختالف نظريته وانفراد آلياته عن التوزيع يف النظم الغربية، فكان يف 



ط  

سالمي مبحثني؛ األول يف بيان توزيع الثروات قبل اإلنتاج، مما يعّد من اهتمامات االقتصاد اإل
املتمّيزة، مث توزيع الدخول بعد اإلنتاج وتوضيح عوامل اإلنتاج اليت يعترف هبا االقتصاد اإلسالمي، 

  .وما تستحقه هذه العوامل من أمثان مشروعة خلدماهتا يف العملية اإلنتاجية
أما إعادة التوزيع فقد تضمنها هذا الفصل يف مبحثه الثاين؛ نظرا ملا تعنيه هذه املسألة من 
اهتمام يف الرؤى العقائدية واألخالقية للمسلم أثناء ممارساته االقتصادية، وما حتمله من دالالت 

بواب الفقه واضحة على قداسة اإلسالم ورمحته بالناس، باإلضافة إىل كثرة وتنوع واستيعاب أ
املسلمون التصرفات جلميع شعب التوزيع وجماالته، مما يوفر زادا يرجع إليه اإلسالمي يف العقود و

  .للتخلص من تبعيتهم وختلفهم
ومت إفراد الفصل الرابع اخلتامي، واملوسوم بدور امللكية يف التوزيع يف االقتصاد اإلسالمي؛ 
باهلدف املتوّخى من هذا البحث وإبرازه، وهو صحة العالقة بني امللكية والتوزيع يف االقتصاد 

الشرع وسعادة اإلنسان؛ من خالل توضيح آثار اإلسالمي، والوصول إىل حقيقة الترابط بني تطبيق 
امللكية بأشكاهلا املتنوعة على جماالت التوزيع يف االقتصاد اإلسالمي، وفعاليتها يف حتقيق العدالة 

وقد كان يف مبحثني كذلك؛ األول ، دية اليت ترجوها اإلنسانية مجعاءاالجتماعية والرفاهة االقتصا
 أما املبحث الثاين فانصرف إىل حماولة إعطاء تصور لبعض منهما دار حول بيان هذه احلقيقة،

املتطلبات، اليت يرى البحث ضرورهتا للملكية يف االقتصاد اإلسالمي، حىت تقوم بدورها التوزيعي، 
  .سواء من ناحية إصالح الواقع أو تغيري ما باألنفس، واهللا املستعان

  :   صعوبات البحث-9
 من أفكاره يف المي مما يتعلق باملوضوع، إال ما كان موزعاًقلة املصادر يف االقتصاد اإلس -

؛ رافدا من روافد هذا ثنايا بعض املراجع املتاحة، وقد كانت مكتبة الدكتور املشرف جزاه اهللا خرياً
  . يف ذلكعيناًاملتامخة ُمبالواليات البحث، كما كانت الزيارات املتقطعة إىل املكتبات اجلامعية 

النصوص يف املصادر واملراجع اليت تكلمت عن الفكر االقتصادي الغريب صعوبة فهم بعض  -
بشقيه الرأمسايل واالشتراكي؛ إما لقصر يف الترمجة، أو للغموض يف األفكار االقتصادية الغربية 

طوراهتا املستمرة وتعدد مدارسها، وقد كان الفضل يف تذليل تلك الصعاب للدكتور تبسبب 
  .لكراماملشرف، وبعض األساتذة ا



ي  

حاجة موضوع البحث إىل مصادر دقيقة وكافية للكشف عن حقيقة وواقع احلياة الفردية  -
واالجتماعية اليت متتع هبا املسلمون يف ظل اخلالفة اإلسالمية بكل دقائقها وتفاصيلها، واليت تعكس 

الظاهر أن باخلصوص جوانب العدالة االجتماعية والرفاهية االقتصادية بطريقة موثقة وإحصائية؛ و
  .ُجلّ كتب التاريخ اإلسالمي كانت هتتم يف الغالب باجلوانب السياسية والعسكرية فقط

 عدم ختريج األحاديث النبوية وبيان صحتها من ضعفها، يف كثري من املراجع املتاحة، -
األحكام الشرعية املستنبطة من أحاديث ضعيفة ال يعتمد عليها يف االستنتاج الفقهي ومعلوم أن 

وهذا ما جعل البحث ينصرف إىل التأكد من صحة األحاديث اليت يصادفها، ، اإلسالمي االقتصادو
حممد ناصر الدين األلباين، الذي شهد له العالّمة ج األحاديث، خاصة كتب بالبحث يف كتب ختري

  )1(.العلماء برسوخ قدمه يف السنة
 

                                                 
  .9م، ص1997، الجزائر، مكتبة رحاب، سنةفقه السيرةمحمد الغزالي،  -1
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  الفصل األول

  
Ȝامللكية يف االقتصاد الوضعي ودورها يف التوزي  

  
ال يعرف اإلنسان قيمة الشيء إال مبعرفة السلبيات النامجة عن احلرمان منـه، أو فقـدان                
إجيابياته عند استبداله بغريه، واألشياء ُتعرف بأضدادها، لذلك كان من الطبيعي ملعرفـة الـدور               

 اإلسالمي؛ ِمَن التعرُّف على األدوار التوزيعية لɊنظمة االقتـصادية          التوزيعي للملكية يف االقتصاد   
  .غري اإلسالمية، أو الوضعية

وال ريب أن النظامني الرأمسايل واالشتراكي مها اللذان يستقطبان الفكر للتعرض هلمـا يف              
ـ     وهذه املقابلة مع االقتصاد اإلسالمي، نظراً لكثرة املنظرين هلما،           بري مـن   لتوفرمها على كـّم ك

  . أنظمة تطبق يف أرض الواقعااألدبيات، والحتضان كثري من الدول هلما واختاذمه
 الرأمساليـة  تني االقتـصادي تنيلنظـري  وهلذه األسباب كان هذا الفـصل األول عرضـاً ل        

 من  ية،التوزيعالناحية   على   فيهمالكية  نظام امل  آلثار   اًتقييموامللكية والتوزيع،   جمال  يف  واالشتراكية،  
  :، وهذا ما يتم طرحه فيما يأيتنظام كل الل ما جتسد يف امليدان التطبيقي املعاش يف ظلخ

   وآثاره التوزيعية نظام امللكية الرأمسايل-
   وآثاره التوزيعية نظام امللكية االشتراكي-
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  املبحث األول

  
  نȚام امللكية الرأƧايل وǭǓارȻ التوزيعية

  
مللكية عند الرأمساليني، ومفهوم التوزيع لديهم، مث تقيـيم         يتعرض هذا املبحث لبيان طبيعة ا     

النعكاسات هذه امللكية على اجلانب التوزيعي يف اجملتمعات الرأمسالية، ولذلك فقد تضمن هـذا              
  :املبحث مطلبني

  طبيعة امللكية ومفهوم التوزيع يف االقتصاد الرأمسايل -
  ايلتقييم اآلثار التوزيعية لنظام امللكية الرأمس -
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  املطلب األول
   طبيعة امللكية ومفهوم التوزيȜ يف االقتصاد الرأƧايل

 أيـضا للـدخول     للرأمساليني تصّورهم اخلاص للملكية، والذي ينعكس توزيعـاً خاّصـاً         
  :  درسه الفروع اآلتيةوالثروات، وهو ما ت

  امللكية يف االقتصاد الرأƧايل: الفرع األول
كما تعين اخلاصية والذاتية واملزية والـصفة،       ،  املال واملتاع وامللك   )1(:من مرادفات امللكية  

  ) 2.(وترادف أيضا الربوبية
ذلك تعـددت مفاهيمهـا يف اصـطالح        ؛ ك لملكيةاللغوية ل طالقات  اإل ومثلما تعددت   

ـ  عليه من أموال منقولة أو عقارية، حقوقية أو قيم         االقتصاديني؛ حسب االختالف فيما تنصبّ     ة، ي
  )3.(نصرف له معىن التملكمما ي

حـق  "إال أن القاسم املشترك بينها هو العبارة القضائية الرومانية اليت تنعت امللكية بأهنـا             
، أي حرية الفرد يف ملكيته؛ يتصرف فيها مبا يروق له مـن أعمـال               "التصرف املطلق واالستعمال  

كل حرية، مستهدفا مصلحته    يتعامل مع اآلخرين ب   وبالكمية اليت يريد،    وومعامالت، فينتج ما شاء     
Ʒول بينه وبني تسلطه علـى      ودافعه املزامحة واملنافسة، مع إزالة كل ما يعيقه         والشخصية ال غري،    

  )4.(لو بإتالفهاوملكيته، 
وهذه الرؤية اخلاصة للملكية عند الرأمساليني، اليت استلهموها مـن فلـسفات أسـالفهم              

عاجلوها هبا، كانت   والنظم اليت عايشوها    و لɊوضاع   لرومان واستمدوا منها أطروحاهتم   او اإلغريق
                                                 

 .مت االعتماد يف ذلك على مرادفات امللكية يف اللغتني الفرنسية واألجنليزية -1
دار : ، بريوتإجنليزي عريب:القاموس ؛ 295،286ت، ص.دار الكتب العلمية، د: ، بريوت) عريب-إجنليزي(معجم الطالب املزدوج بد احلفيȘ بيضون،  ع-2

، م2004دار الراتب اجلامعية، سنة: ، بريوت عريب- إجنليزي وإجنليزي- عريب-املُْتقَن املزدوج ؛ 574،588م، ص2004الكتب العلمية، سنة
   ؛326،355،367ص

- Imprimerie (Machreq -Dar El:  Beyrouth,arabe illustré-Petit dictionnaire francais,  belot classique
,716687p.. sans date) Catholique 872851,. ؛p, 2006, Paris: Larousse, Le Petit Larousse Illustré؛   

 .1070p,2006,Eurolivres-Maury:Paris. langue françaiseDictionnaire de la:Le Robert Micro:Alain Rey- 
  .28:ت، ص.دار املعارف، د: ، القاهرةامللكية يف اإلسالمأمحد إمساعيل ƚƷ،  و عيسى عبده-3
:  صباح كنعان، اجلزائر: ترمجة-تاريخ امللكية ؛ فيليسيان شاالي، 310م، ص1977دار الفكر العريب، سنة: ، القاهرةأصول االقتصادالسيد عبد املوىل،  -4

مكتبة األقصى، :  األردن-، عمانامللكية يف الشريعة اإلسالمية ؛ عبد السالم داود العبادي، 5ت، ص.الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د
د  ؛ عفيف عب44م، ص1986 -هـ1406املكتب اإلسالمي، سنة: ، بريوتمعلمة اإلسالم. ؛ أنور اجلندي79، ص1م، ج1975 -هـ1395سنة

  .318م، ص1985، سنة25دار العلم للماليني، ط: ، بريوتروح الدين اإلسالميالفتاح طبارة، 
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يف كل البقاع الـيت ظللتـها       وانتشار فكرة احلق املطلق يف امللكية إىل يومنا هذا،          ويف بقاء    السبب
  )1.(الرأمسالية

وكان للعقيدة الربوتستانتية ونظرهتا إىل سبل حتقيق السعادة األخروية دور هـام يف تـبين               
من أجل احلصول على األرباح الوفرية باألعمـال الـشاقة           رية املطلقة فيها؛  امللكية اخلاصة، واحل  

 باملسؤولية، ولذلك استطاع هذا املذهب العقائـدي        واإلحساسواملنظمة واملستوحاة من الضمري     
  )2.(احللول حمل القيم اإلقطاعية التقليدية

لكية اخلاصة، والـذي    كما كان للقانون الطبيعي أثره اجللي يف احنياز هذا الفكر لشكل امل           
مفاده أن امللكية اخلاصة ما     و ،)3(قبل اندالع الثورة الفرنسية   وجتلى بوضوح يف القرن الثامن عشر       

ر الظواهر الطبيعية   مثلما تسيّ ر الظواهر االقتصادية    هي إال استجابة تلقائية للقوانني الطبيعية اليت تسيّ       
كـت تعمـل يف     ِرواالزدهار االقتصادي إذا تُ   والبيولوجية األخرى، وهي كفيلة بتحقيق الرفاهية       

  )4.(كه مبطلق احلريةلاإلنسان وفيما مي
باإلضافة إىل أن طلب الغىن الفاحȈ لذاته، مل يعد حمال للخالف عند املنضوين حتت النظام               

بالتايل فهو املواطن   والرأمسايل، فالكل جيمع على أن قيمة الفرد مرتبطة مبدى حتقيقه لɊرباح املادية،             
  )5.(الفرد النافع ألمته ووطنهوالصاحل 

وميكن إمجال املربرات اليت اعتمدها املذهب الرأمسايل يف تبنيه للملكية اخلاصة يف النقـاط              
  )6:(اآلتية

                                                 
،  ومن معه وما بعدها ؛ عيسى عبده20م، ص2002-هـ1422مؤسسة الرسالة، سنة: ، بريوتمدخل للفكر االقتصادي يف اإلسالمسعد مرطان، سعيد  -1

  . وما بعدها30املرجع السابق، ص
  .50-49:م، ص ص1987-هـ1407، الزهراء لإلعالم العريب، سنةتأمالت حول احلل اإلسالمي واملشكلة االقتصادية  مسري اهلضييب،-2
 ؛ الطيب داودي، 372، ص 1981، سنة4دار الطليعة للطباعة والنشر، ط :  بريوت،ري كرممس: ، ترمجةاملوسوعة الفلسفية جلنة من العلماء السوفيتيني، -3

  .133م، ص 2004-م2003جامعة حممد خيضر، السنة اجلامعية :  اجلزائر-، بسكرة السياسيحماضرات يف االقتصاد 
: ، ديبالنظرية االقتصادية يف اإلسالم ؛ فكري أمحد نعمان، 220:م، ص1977-هـ1398دار الكتاب اللبناين، سنة: ، بريوتاقتصادنا حممد باقر الصدر، -4

  .139، ص 57م، ص 1985 -هـ1405دار القلم، سنة
  .296م، ص 1985، سنة8دار العلم للماليني، ط: ، بريوتاالقتصاد السياسي ، عزمي رجب-5
التطور  ومابعدها ؛ حسني عمر، 91، املرجع السابق، صي ؛ فيليسيان شاال217 ؛ باقر الصدر، املرجع السابق، ص79،ص1 العبادي، املرجع السابق، ج-6

 ؛ السيد عبد املوىل، املرجع 318 وما بعدها ؛ عفيف عبد الفتاح طبارة، املرجع السابق، ص34م، ص1988دار الفكر العريب، سنة: ، القاهرةاالقتصادي
دار الطليعة : حممد سلمان حسن، بريوت: ، ترمجة الرأمسالية واالشتراكية-االقتصاد السياسي   ؛ أوسكار النكة ومايكل كاليتسكي،110السابق، ص

  . وما بعدها36 ؛ أنور اجلندي، املرجع السابق، ص56 -55:محد نعمان، املرجع السابق، ص ص ؛ فكري أ55م، ص 1980للطباعة والنشر، 
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ال ميكنه العيȈ بدوهنا، فهـي األسـاس        ،  أن امللكية اخلاصة غريزة أصيلة يف اإلنسان      : أوالً
تأمني نفـسه يف احلـاالت      وه الفطرية يف حتقيق رفاهيته      يليب به دوافع  واملادي الذي يثبت به ذاته،      

  .الطارئة اليت تضيق فيها سبل العيȈ فتكون مالذه الذي يلجأ إليه
حمـوره، ومـن    واعتباره هدف الوجود    وأن امللكية اخلاصة تدل على  تقديس الفرد         : ثانياً

مجع الثـروات   و الوفري   األرباح، أو ردعه عن اإلنتاج    وكرب العوائد    أ الظلم كبح مجاحه عن حتقيق    
سائر معامالته، فغاية الربح املـادي      يف  والطائلة، اليت ال تكون ولن تتحقق إال بتركه حرا يف متلكه            

ية اخلاصة بالذات هو احلصول علـى       تربر وسيلة التصرف املطلق يف امللكية، ألن اهلدف من امللك         
  .   الكهماستهوكرب املكاسب بإتاحة كامل احلرية لɊفراد يف إنتاجهم أ

 ال غىن له عنها،  اليتأن امللكية اخلاصة تستجيب لداعي احلرية كحق من حقوق الفرد    : ثالثاً
فإكراهه على اختيار أساليب عمله وإنتاجه، أو طرق إشباع حاجاته املادية وغري املاديـة يفقـده                

يـا يف احلركـة     جيابإبالتايل فلن يكون    و نشاطه، ويقتل فيه روح املنافسة       حريته وكرامته، ويشلّ  
نه العامل الوحيد فيها، وهو أعلم من غريه مبا يصلح له، وال أحد أقدر منه              ألى اعتبار   االقتصادية؛ ع 

  .على استجالب منافعه ومكاسبه
حتقيـق  واإلنتاج لتنمية أرباحـه     و للفرد على العمل     ضاًأن امللكية اخلاصة تعترب حمرّ    : رابعاً

 حتقيق مصاحل اجملتمع؛ ألن اجملتمع ما هـو إال جمموعـة            ئياًاليت ينشأ عنها تلقا   ؛   الشخصية مصاحله
  .أفراده، وسعادهتم هي سعادته، باعتبار أن مجلة املصاحل الفردية تشكل مصلحة اجملتمع

احلرة إىل أبعد احلـدود،     و اختذ اجملتمع الرأمسايل امللكية اخلاصة،       ؛بناء على هذه املربرات   و
عامة من دعائم نظامه، مع التضييق الالمتناهي على تـدخل          دوحجر الزاوية يف بناءه االقتصادي،      

استثنائية، كƕع امللكية إلنشاء مرفق عام مع تعويض        والدولة يف هذه امللكية، إال يف حاالت نادرة         
  )1.(أشباههاواجلسور وصاحبها، أو منع األفراد من متلك ما ال يستغين عنه اجلميع كالطرق 

إال االلتفات إىل الصاحل العام ما هو       وية اخلاصة هي األصل،     مع هذا االستثناء، تبقى امللك    و
على الرغم من أن الدولة يف البلدان الرأمسالية تلعب اآلن دورا كبريا            "انفالت عن هذا األصل، ألنه    

 وتطبيـق نظـام التأمينـات       -النفقاتويف اجملال االقتصادي من خالل امليزانية العامة، الضرائب         

                                                 
م، ص 1986-هـ1406، سنة2دار الكتاب اللبناين، ط: دار الكتاب املصري، بريوت:القاهرة ، موسوعة االقتصاد اإلسالمي حممد عبد املنعم اجلمال،- 1

م، ص 1998دار اجلامعة اجلديدة للنشر، سنة: اإلسكندرية ،أساسيات االقتصاد السياسي، شهابجمدي حممود  و ؛ أسامة حممد الغويل198-197:ص
  .44ص ، نفس املرجع ؛ السيد عبد املوىل،115-114:ص
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 مازالت السمة البارزة    - إىل حد كبري   -سفة امللكية الفردية مبفهومها املطلق     إال أن فل   -االجتماعية
  )1".(هلذه اجملتمعات
ƆاǮايل: الفرع الƧيف االقتصاد الرأ Ȝالتوزي  

ا أّم،  )2(التقسيم، والتفريق، والتفصيل، والتجزئة    توزيع يف لغة الغرب ألفاȗ    الترادف كلمة   
م السلع وتفريقها على مواطن تسويقها، أو الكيفية الـيت          يف اصطالح االقتصاديني؛ فقد تعين تقسي     

من معانيها أيضا؛ تقـسيم     ويقسم هبا الدخل الكلي بني خمتلف الطبقات اليت تستحق نصيبا منه،            
؛ إطالق لفظة التوزيع جمردة من القيـود واألوصـاف  إال أنّ املالية بني الصناعات املختلفة،     املوارد  

  . وهو املعىن املقصود يف هذه الدراسة،)3(ا بني األفرادالدخل معوعين تقسيم الثروة ي
 ؛التوزيـع الـوظيفي   والتوزيع الشخـصي    : وقد فرق االقتصاديون بني نوعني من التوزيع      

فالتوزيع الشخصي هو الذي يبني نصيب كل فرد من الدخل الوطين يف الـسنة، دون النظـر إىل                  
ي فيهتم بتحديد أنصبة خدمات عناصر اإلنتاج من        وظيفته يف العملية اإلنتاجية، أما التوزيع الوظيف      

  )4.( لوظيفة كل خدمة يف العملية اإلنتاجيةالدخل الناشǜ تبعاً
 الفكر االقتصادي الرأمسايل أمهل موضوعات التوزيع الشخصي اليت ختوض يف           Ș أنّ واملالَح

مل يهتم إال   واجملتمع،  العدالة االجتماعية والبحث يف أسباب تفاوت الدخول بني أفراد          وجمال امللكية   
بالنتيجة النهائية لإلنتاج؛ أي بالتوزيع الوظيفي، والدخل الذي يناله كل عنـصر مـن عناصـر                

العمـل،  واألرض، ورأس املال،    : وهذه العناصر حسب التقسيم التقليدي أربعة وهي       ،)5(اإلنتاج
  .والتنظيم

 املال يضم مجيع األمـوال      فاألرض تشمل مجيع الثروات واملوارد الطبيعية املختلفة، ورأس       
العقارية واملنقولة اليت سبق إنتاجها وتصلح إلنتاج سلع أخرى، والعمل هو كل ما يقدمه العامـل                

                                                 
ت، .لعزيز، دمركز النشر العلمي، جامعة امللك عبد ا:  جدة-) مفاهيم ومرتكزات-االقتصاد اإلسالمي( قراءات يف االقتصاد اإلسالمي  حممد أمحد صقر،- 1

  .33ص
  .254 -253:ص ص ، املرجع السابق،belot classique  ؛120ص املرجع السابق، ،نوض عبد احلفيȘ بي- 2
 ،م1987-هـ1408مؤسسة شباب اجلامعة، سنة: ، اإلسكندريةامللكية يف الشريعة اإلسالمية ودورها يف االقتصاد اإلسالميعبد اهللا املختار يونس،  - 3

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، :  بريوت-، دمشق توزيع الدخل يف االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية املعاصرةد العلي، ؛ صاحل محي341ص
دار النهضة العربية للطباعة : ، بريوتاالقتصاد السياسي مبادئ االقتصاد التحليلي  ؛ عبد اهللا ساقور،126- 125:م،ص ص2001-هـ1422سنة

  .355 ص م،1978والنشر، سنة
، املرجع السابق، من معه وما بعدها ؛ أسامة الغويل و355م، ص1978دار النهضة العربية، سنة: ، بريوتمبادئ االقتصاد التحليلي إمساعيل حممد هاشم، - 4

  .514ص
  .128-127: صاحل محيد العلي، املرجع السابق، ص ص- 5
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من جهد يف اإلنتاج سواء كان جسديا أم فكريا، أما التنظيم فهو التسيري اإلداري لعوامل اإلنتـاج          
  .األخرى للحصول على الربح يف العملية اإلنتاجية

تدخل ضمنه األرض، والعمل ويشمل     و يقتصر على عاملني فقط مها رأس املال         وهناك من 
  )1.(رأس املال، والعملوالطبيعة، : التنظيم، كما أن هناك رأيا ثالثاً جيعل عوامل اإلنتاج ثالثة

أن يكون تقسيما شكليا، ألن النظرة احلقيقيـة الـيت           ومهما يكن هذا التقسيم، فال يعدو     
م الرأمسايل هي أن هذه العوامل األربعة ذات درجة واحدة، وتأخذ نصيبها من             بقيت ثابتة يف النظا   

الدخل الناتج حبسب مسامهتها يف العمليات اإلنتاجية املختلفة، فينـال صـاحب األرض ريعـا،               
  )2.(وصاحب رأس املال فائدة، والعامل أجرا، واملنظم رحبا

تلكها أصحاب عوامـل اإلنتـاج      ويتوقف توزيع الدخل هنا على القوة االقتصادية اليت مي        
ومدى النشاط الذي ميارسونه يف العملية اإلنتاجية، دون مراعاة ملا ينتجونه من سلع وما يؤدونه من 
خدمات؛ وذلك مبراعاة أمثان عوامل اإلنتاج، والكميات املستخدمة منها يف العملية اإلنتاجية، واليت     

زاد مثن خدمات عامل منها، كلما قل الطلـب         ختضع يف حتديدها لقوانني العرض والطلب؛ فكلما        
  )3.(عليه وزادت الكمية املعروضة منه، والعكس صحيح
  :ها فيما يأيتنتاج جمموعة نظريات، ميكن إجيازويتحكم يف حتديد أمثان خدمات عوامل اإل

   نȚرية الريȜ:أوالً
ا، وإمنـا   فالريع هو ما Ʒصل عليه صاحب األرض من غري أن يبذل جهدا أو عمال إنتاجي               

لتنازله املؤقت عن هذه األرض الستغالهلا من طرف املنتجني؛ أي أن الريع مقابل ملكية صـاحب                
 ويتم حتديده أيضا بناء على ما يأخذه أي         ،)4(ويتم حتديده بتوازن العرض والطلب    األرض ألرضه،   

                                                 
، 5م، ج1993ديوان املطبوعات اجلامعية، سنة: مصطفى موفق، اجلزائر:  ترمجة-) عوامل اإلنتاجتوزيع الدخل، ومكافأة(علم االقتصادسامويلسون، .  بول أ-1

، املرجع ىل وما بعدها ؛ السيد عبد املو33ت، ص.الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د:، اجلزائرمدخل إىل االقتصاد وما بعدها ؛ روجيه دوهيم، 14ص
  . وما بعدها279 وما بعدها ؛ عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص159 نفس املرجع، ص ؛ صاحل محيد العلي،199-198:السابق، ص ص

دار مكتبة احلياة، : ، بريوتمبادئ علم االقتصاد ؛ نسيب اخلازن، 162 ؛ صاحل محيد العلي، نفس املرجع، ص523 باقر الصدر، املرجع السابق، ص -2
  .37م، ص1964سنة

 وما بعدها ؛ عبد 9سامويلسون، املرجع السابق، ص.  ؛ بول أ16 ؛ السيد عبد املوىل، املرجع السابق، ص358بق، ص إمساعيل حممد هاشم، املرجع السا-3
، نفس املرجع ؛ باقر الصدر، 533ص املرجع السابق،  ؛ حممد اجلمال،165 ص، ؛ صاحل محيد العلي، نفس املرجع349اهللا يونس، املرجع السابق، ص

  .523ص
، املرجع السابق، ومن معه ؛ أسامة الغويل 233م، ص2000ديوان املطبوعات اجلامعية، سنة: ، اجلزائرمدخل إىل االقتصاد السياسيهو،  عبد اللطيف بن أشن-4

  .71ت، ص.ديوان املطبوعات اجلامعية، د: اجلزائر، االقتصاد السياسي للرأمسالية وما بعدها ؛ صامويل عبود، 525ص
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 فـالفرق   ،)1(اله األصلي إىل استعمال آخر بديل     عامل من عوامل اإلنتاج عندما يتم حتويل استعم       
بني األجر والربح يعترب ريعا يكسبه العامل إذا حتول عن العمل إىل التنظيم، والفرق بـني الفائـدة    

  . عامل، وهكذا إىلواألجر، ريع كذلك باملفهوم الرأمسايل؛ يكسبه صاحب رأس املال إذا حتول
  نȚرية األجر :ǭانياً

درته على العمل،  سواء كان عملـه        األجر هو ما يناله العامل مقابل بيعه لقوة عمله أو ق          
، أي باملقدار الالزم إلعاشة     )حد الكفاف (عقليا أو عضليا، ويتحدد أجره باحلد األدƅ حلفȘ احلياة        

العامل وتلبية احلاجات الضرورية له وألسرته؛ حىت ال يتمكن من اإلجناب، إال مبقـدار ضـمان                
 على العمل، كما قد يتحدد األجر بناء        استمرار وجود عدد كافą من العمال لتلبية طلب املنتجني        

على رصيد األجور؛ املتبقي من إيرادات العام السـابق عند جناح العملية اإلنتاجية، وميكن حتديده              
  )2.(أيضا؛ مبراعاة عدد العمال الالزم لتحقيق أكرب ربح ممكن عند مثن معني خلدمات العامل

  نȚرية الفائدة: ǭالǮاً
املال باعتباره عامال إنتاجيا، وحسب النظرية التقليديـة فـإن          والفائدة هي نصيب رأس      

الفائدة هي مثن االدخار، غري أن النظرية احلديثة تنتقد هذه النظرة؛ وجتعل الفائدة مقابل التنازل عن                
السيولة النقدية، فإذا كان األفراد يفضلون النقود السائلة فإن الفائدة سترتفع من أجل تـشجيعهم               

التنازل عن سيولتها، كما أن مدة القروض واألخطار اليت تقع عليها وظروف       واهلم  على إقراض أمو  
 )3.(املنتجني هلا دور يف حتديد معدالت الفائدة

وينبغي التنويه هنا؛ على أن الفائدة أو الربا كانت حمرمة عند مجيع الـديانات الـسماوية،     
ن تفرض على الكنيسة أن تتقبل الربا أو        كثري من الفالسفة القدماء، غري أن الرأمسالية استطاعت أ        و

  )4.(تسكت عنه على األقل

                                                 
 .252ابق، ص إمساعيل حممد هاشم، املرجع الس-1
 ؛ أوسكار 249 وما بعدها ؛ السيد عبد املوىل، املرجع السابق، ص527، ص السابق، املرجعومن معه ؛ أسامة الغويل 200، ص السابق بن اشنهو، املرجع-2

:  طرابلس- ختطيطية  منهج نظري وأساليب-املدخل إىل التخطيطات االقتصادية  ؛ عقيل جاسم عبد اهللا، 101، املرجع السابق، ص ومن معهالنكة 
  . ومابعدها127م، ص1996اجلامعة املفتوحة، سنة

  . ومابعدها257  وما بعدها ؛ السيد عبد املوىل، نفس املرجع، ص530، نفس املرجع، صومن معه ؛ أسامة الغويل 240 بن أشنهو، نفس املرجع، ص -3
  . وما بعدها45السابق، ص ؛ أنور اجلندي، املرجع 531، نفس املرجع، صومن معه أسامة الغويل -4
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ك يف أمهية سعر الفائدة، نتيجة ملـا مت         وهناك من االقتصاديني الرأمساليني أنفسهم من شكّ      
أوصلت إىل أن العناية اليت أعطاها االقتصاديون هلا مل تكـن يف            حيث  القيام به من أحباث حوهلا؛      

  )1.(حملها
  الربǴ نȚرية :رابعاً

م مقابل تأليفه بني عوامل اإلنتاج املختلفة وتنظيمها يف العملية          والربح هو الذي يناله املنظّ     
مبراعاة املنتجات  أّما  اخلدمات وتكاليف إنتاجها،    واإلنتاجية، ويتمثل يف الفارق بني مثن بيع السلع         

دة، مما جيعله معرضا لتقلبات     املنافسة؛ فهو الباقي من سعر املنتجات بعد حتديد الريع واألجر والفائ          
 )2.(يستحيل حتديده مسبقا مثل أمثان عوامل اإلنتاج األخرىوبالتايل السوق زيادة ونقصانا؛ 

هذه هي مجلة النظريات اليت اعتمدها املذهب الرأمسايل فيما يتعلق بأمثان خدمات عوامـل              
ل دخول نقديـة، وبنـسب      اإلنتاج؛ ومنها يتبني أن املنتجات تتوزع على عوامل إنتاجها يف شك          

 وهذا ما يسبب    ،)3( وغريها من قوى التأثري يف السوق      الطلبوخمتلفة تتحكم فيها قوانني العرض      
تفاوتا يف القـدرة الـشرائية ألفـراده، تلجـأ          واختالفا يف املستوى املعيشي بني طبقات اجملتمع،        

هذه الفجوات؛ مبـا يـسمى   احلكومات الرأمسالية على إثره إىل التدخل لتعديل هذا اخللل، ورأب          
  .بإعادة التوزيع
  إعادة التوزيȜ يف النȚام الرأƧايل: الفرع الǮالث

إن قوى السوق يف الفكر الرأمسايل، هي األسلوب الوحيد، الكفيـل بتحقيـق التـوازن               
االقتصادي واالجتماعي ألفراد اجملتمع؛ إذ عن طريقها يتم توزيع الدخول على أصحاب عوامـل              

لفة، جراء مسامهتها يف العملية اإلنتاجية، ولذلك ينال كل عامل نصيبه من الـدخل              اإلنتاج املخت 
  )4.(غريهاوالناتج، وفق مؤثرات العرض والطلب واملنافسة 

                                                 
  .270م، ص1965دار اجليل للطباعة، سنة: ، الفجالةالنظرية العامة بني الرأمسالية واالشتراكية مجال الدين حممد السعيد، - 1
ملرجع السابق، ص  ؛ السيد عبد املوىل، ا49-48: وما بعدها ؛ نسيب اخلازن، املرجع السابق، ص ص533، املرجع السابق، ص ومن معه أسامة الغويل - 2

  .361-360:ص
  .523 باقر الصدر، املرجع السابق، ص- 3
  .36ص  السيد عبد املوىل، املرجع السابق،- 4
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 املعيشي ألفـراد    ى الفلسفة الرأمسالية زيادة الدخل الوطين إمجاال، كفيل برفع املستو         ُرتِبْعوَت
و إىل منح احلرية ألفراد اجملتمع يف جتميع ثـرواهتم بـشىت            اجملتمع، وحتقيق رفاهية اجلميع؛ لذا تدع     

  )1.(الطرق واألساليب، دومنا تدخل من الدولة، أو مراعاة جلوانب األخالق واإلنسانية يف ذلك
وقد كان هذا املفهوم املطلق للملكية اخلاصة؛ سببا رئيسيا يف إظهار عيوب السوق، وآلياهتا   

ام بزيادة اإلنتاج على حساب متطلبات التوزيـع؛ فظهـرت          االحتكارية، وكْشِف أضرار االهتم   
 يف اإلنتاج والدخل والقدرة الشرائية، وباتت الفوارق الطبقية          الناسُ َداألمراض االجتماعية، وتباعَ  

  )2.(السمة السائدة يف اجملتمع الرأمسايل
غوطات لبث أن حتول إىل ض     ي ؛ مل لكن هذا التفاوت يف املستوى املعيشي وامتالك الثروات       

 متثلت يف إضرابات عمالية، ونشاطات نقابية خمتلفة، أظهرت عقم النظـام الرأمسـايل،              اجتماعية
ودفعت بالدولة إىل التخلي عن حيادها املعهود، واملبادرة إىل التـدخل يف النـشاط االقتـصادي                

  )3.(واالجتماعي، وإعادة توزيع الدخل الوطين؛ لصاحل الطبقات االجتماعية العاجزة والفقرية
  :وقد سلكت الدولة يف سبيل ذلك جمموعة من السياسات، ميكن إمجاهلا فيما يأيت

   السياسات املالية:أوالً
  )4(:، مثل)خزينة الدولة(هي اإلجراءات اليت تتخذها الدولة على مستوى امليزانيةو
وهي اقتطاعات إجبارية بصور خمتلفة؛ يلزم هبا األفراد حسب مقـدراهتم،            : الضرائب -1

 البنيـات   دفعوهنا إىل الدولة دون مقابل، للمسامهة يف األعباء العامة، وهلا دور هـام يف تغـيري               وي
ترفع من تكاليف اإلنتاج بطريق غـري       ،  الضريبة على السلع املنتجة مثال     ف ؛االقتصادية واالجتماعية 

  . مباشر، وبالتايل حتّد من تزايد ثروات املنتجني على حساب متطلبات التوزيع
، لفائدة إعـادة التوزيـع،      حيث تلجأ الدولة إىل املواطنني لتستدين منهم       :قتراȏ اال -2
السندات، لتسددها هلم يف آجال الحقة، ويكون االقتراض        و عن طريق االكتتاب يف األسهم       وذلك

  .يف احلاالت املستعجلة اليت ال حتتمل انتظار الضرائب
                                                 

  .80ت، ص.شركة الشهاب للنشر والتوزيع، د: ، اجلزائر حكم اإلسالم يف الرأمسالية حممود اخلالدي،-1
  .213 روجيه دوهيم، املرجع السابق، ص-2
االقتصاد اإلسالمي والقضايا  ؛ علي أمحد السالوس، 54 وما بعدها ؛ نسيب اخلازن، املرجع السابق، ص354املرجع السابق، ص   صاحل محيد العلي، -3

  .44 ؛ السيد عبد املويل، املرجع السابق، ص49-48:، ص ص1م، ج1998-هـ1418دار الثقافة، سنة:  الدوحةالفقهية املعاصرة،
حماضرات يف النظريات والسياسات عزوز بن علي، ل ؛ ب397 ؛ فكرة امحد نعمان، املرجع السابق، ص وما بعدها285، ص2 املرجع السابق، ج، العبادي-4

  . وما بعدها159م، ص2004ديوان املطبوعات اجلامعية، سنة: ، اجلزائرالنقدية
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األحـوال االقتـصادية    حسب   وذلك برفع معدالته أو ختفيضها     : اإلنفاȧ احلكومي  -3
  .االستهالك واالستثمار يف جمايل ظروف وحاجات فئات اجملتمع، ويكون ذلك، ومبراعاة السائدة
   السياسات النقدية:ǭانياً

الوسائل، اليت تعتمدها الدولة على مستوى البنك املركزي، باعتبارها         ووهي تلك األدوات    
مما يسمح هلا بالتدخل املباشر يف النشاط االقتصادي،        احملتكر الوحيد إلصدار العملة وسك النقود،       

وبالتايل التأثري يف توزيع املداخيل، وإحداث التوازن االجتماعي الذي قد خيتل يف فترات التـضخم               
  )1.(حتّوِل الثرواتو

وأدوات السياسة النقدية اليت يلجأ إليها أصحاب القرار قد تكون كمية؛ هدفها التأثري على              
؛ هتتم بتنظيم اإلنفاق ليصب يف جماالت حمددة،        )نوعية(ية املتداولة يف اجملتمع، أو كيفية     الكتلة النقد 

  )2.(والتحكم يف القروض، والتدخل لعالج القطاعات اليت تواجه صعوبات التضخم، وحنو ذلك
إال أن املالحȘ أن السياسة النقدية مل تعد من وسائل تدخل الدولة؛ بسبب سيطرة اخلواص               

 املركزية، وجْعلها متلي اجتاهات السياسة النقدية وفق مـصاحلهم املاليـة واملـصرفية              على البنوك 
مـا حـدث للجنيـه       ك اخلاصة، وقد يصل األمر إىل التحكم يف مصري العمالت الرئيسية للدول،          

  )3.(م من اهنيار مثري1992اإلسترليين يف سبتمرب 
   السياسات االجتماعية:ǭالǮاً

م هبا الدولة لصاحل الطبقات املعوزة وحمدودة الدخل، عن طريـق           وتعين اإلجراءات اليت تقو   
  )4.(منحها إعانات ودخول نقدية وعينية خمتلفة

مـشروع التـأمني     ؛ومن أمثلة املشاريع االجتماعية اليت قامت هبا الرأمسالية يف هذا اجملال          
فل، ونظام شامل   نقود للوالدين عن كل ط    كمية من ال  االجتماعي يف اجنلترا؛ الذي يقوم على منح        

 )5.(للتأمني الصحي، وإعانة املتعطلني

                                                 
 138-137:م، ص ص1999طبوعات اجلامعية، سنةديوان امل: ، اجلزائرالعملة والنقود ؛ أمحد هين، 158-157:ص ص  بلعزوز بن علي، نفس املرجع،-1

 ،ȗ76-75:م، ص ص2003-هـ1424دار العلوم للنشر والتوزيع، سنة: ، عنابةمدخل يف االقتصاد احلديث؛ بن عصمان حمفو.  
  .وما بعدها122 بلعزوز بن علي، نفس املرجع، ص-2
 .16م، ص2000، سنة2لكتب، ط دار ا-حممد مستجري مصطفى:  ترمجة-عوملة الفقر ميشيل تشوسودوفيسكي، -3
 -هـ1415، سنة10مؤسسة الرسالة، ط: ، بريوتمشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم ؛ يوسف القرضاوي، 355، ص السابقملرجعا صاحل محيد العلي، -4

  .11-10:م، ص ص1994
  .63 حممد اجلمال، املرجع السابق، ص-5



 22

الضمان االجتماعي اهلادفة إىل كفالة صـحة        الرأمسالية مؤسسات  كما انتشرت يف الدول   
إىل غري ذلك مـن     ،  وحياة احملتاجني واملرضى والعجزة، وتأمني البطالني، وتقدمي مساعدات التعليم        

  )1.(املساعدات احلكومية
م، مث تبعتها بقيـة     1883مؤسسة للضمان االجتماعي عام     ول دولة أنشأت    وتعترب أملانيا أ  

الدول األخرى، إىل أن تطور مفهوم الضمان االجتماعي؛ من التأمني على أخطار العمل إىل التأمني               
ضد املرض والشيخوخة والوفاة، ومن ضمان خاص بالعمال فقط، إىل ƽوله مجيع فئات الـشعب               

  )2.(م1933بداية من سنة 
ذا من اجلانب احلكومي، أما املؤسسات غري احلكومية، فقد كان هلا باٌع يف التأثري غـري                ه

املباشر على دخول الطبقات احملتاجة واملعوزة؛ إذ ظهرت يف الدول الرأمسالية املتطورة  قطاعـات               
خريية غري حكومية سامهت بشكل كبري يف إعادة التوزيع، ففي الواليـات املتحـدة األمريكيـة                

مـن   % 6,8 مليار دوالر، وتساهم حبوايل      314بلȠ دخل املنظمات غري الرحبية أكثر من        "مثال
مـن   % 51 مليون شخص، ومتلك   9,3الدخل القومي األمريكي، وحجم عمالة موظفة تفوق        

من املعاهد واجلامعات، وتتكفل بــ       % 49من العيادات، و   % 32املستشفيات األمريكية، و  
؛ ممـا   )3"(من مؤسسات اخلدمات االجتماعية   % 59، وشكلت   من املدارس والثانويات   % 24

ُيظهر أن القطاع غري الرحبي وغري احلكومي يشكل آلية من آليات إعـادة التوزيـع يف الـدول                  
  .الرأمسالية، خاصة املتقدمة منها

ويعود ظهور هذه القطاعات غري الرحبية إىل طبيعة ذاتية يف اقتصاديات الدول املتقدمة، اليت              
ال وظائفها األمنية والدفاعية واالجتماعية، كما أن ارتفاع معدل النمو وزيـادة الثـروة              يتسع جم 

العامة جيعل القطاعات اخلدمية غري الباحثة عن الربح تظهر، وتستقطب العمالة للتوظف فيها، حتت              
  )4).(خدمات الرفاهة(مسمى 

  

                                                 
التكافل االجتماعي يف  ؛ مصطفى السباعي، 03ت، ص.املكتبة العصرية للطباعة والنشر، د :ت، بريولقرآن والضمان االجتماعي حممد عزة دروزة، ا-1

  .215 ؛ روجيه دوهيم، املرجع السابق، ص217م، ص1998-هـ1419دار الوراق للنشر والتوزيع، سنة:، بريوتاإلسالمي
  . وما بعدها215 السباعي، نفس املرجع، ص-2
صاحل : م، نقال عن1996األمانة العامة لɊوقاف، سنة: ، الكويت حالة الواليات املتحدة األمريكية: لقطاع غري الرحبيالبعد االقتصادي ل حممد بوجالل، -3

  .10ت، ص.جامعة سطيف كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، د: ، سطيفمؤسسة األوقاف يف االقتصاد اإلسالميصاحلي، 
  .72سابق، ص، املرجع الالتطور االقتصادي حسني عمر، -4
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ƆاǮاملطلب ال  
  يل تقييم اǭɇار التوزيعية لنȚام امللكية الرأƧا

ويتناول هذا املطلب تقييماً للتطبيقات الواقعية لنظام امللكية اخلاصة يف اجملتمعات الرأمسالية،            
  : من الناحية التوزيعية وآثارها، وهو ما يشتمل عليه الفرعان اآلتيان

   امللكية اخلاصةإالنعكاسات االجتماعية لتطبيȨ مبدا: الفرع األول
ـ  ،ية عند الرأمساليني وفلـسفتهم جتاههـا      من خالل العرض السابق ملفهوم امللك      مة ِس املّت

ق فيه، وآثار نظامها    طبَّ ميكن تصور إسقاطاهتا على اجملتمع الذي تُ       ؛ردانية املنسابة واحلرية املطلقة   بالف
  .على أفراده مبختلف مستوياهتم

 إىل بعض احلسنات    ىأّد؛  الدوران مع مصلحته الشخصية حيثما دارت     وتقديس الفرد   إنّ  
احملررة للطاقات املبدعة، واحلرص علـى إنتـاج        وكتوفر احلوافز املشجعة على العمل      ؛  صاديةاالقت

السلع اجليدة وتقدمي اخلدمات ذات النوعية العالية، إال أن هذه احلسنات املرافقة للƕعة الفرديـة،               
ـ                 اح، أدت إىل ظهور تنافس مسعور يف أوساط من أتيحت هلم الفرص وتوفر هلم املال لزيادة األرب

الثروات بكل الطرق والوسائل املشروعة وغري املشروعة، مما جعل اهلوة          وواالستحواذ على املوارد    
  )1.(بينهم وبني غالبية الشعب تتسع، وتظهر معها الفوارق والصراعات الطبقية

وبأقل ،  أطفاهلم ونسائهم إىل أقصى ما ميلكون من جهد ووقت        وكما أن استغالل العمال     
ر، أو تقليص عددهم بني احلني واآلخر لغرض الربح، أدى إىل سريان البطالة يف              ما ميلكون من أج   

فسْعُي الرأمسـايل   ؛  )2(مما نتج عنه األزمات االقتصادية املتتابعة     ،  أوساطهم وتدهور قدرهتم الشرائية   
 وعدم قدرة العمال على دفع مقابل السلع الـيت    ،من أجل تنظيم اإلنتاج يصطدم مبحدودية السوق      

  )3.(احليازة الرأمسالية للملكيةوهنا، إنه التناقض بني الطبيعة االجتماعية لإلنتاج يطلبو

                                                 
، الطبقات االجتماعية؛ بيار الروك،  156-155: وما بعدها ؛ السيد عبد املوىل، املرجع السابق، ص ص56، املرجع السابق، صومن معه أوسكار النكة -1

  . وما بعدها100م، ص1973الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، سنة :جوزيف عبود كبه، اجلزائر: ترمجة
 وما بعدها ؛ علي أمحد 707، ص2م، ج1981مكتبة املعارف، سنة: حممد عيتاين، بريوت:  ترمجة نقد االقتصاد السياسي،-الرأس امل كارل ماركس، -2

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، : ، بريوتالوسطية يف اإلسالم ؛ عبد الرمحان حسن حبنكة امليداين، 40، ص1السالوس، املرجع السابق ج
 ؛ 4748: ؛ أنور اجلندي، املرجع السابق، ص ص71-70:، املرجع السابق، ص ص ومن معه ؛ عيسى عبده40 صم،1996 -هـ1416سنة

  .29 ؛ سعيد سعد مرطان، املرجع السابق، ص318عفيف عبد الفتاح طبارة، املرجع السابق، ص
  .85صامويل عبود، املرجع السابق، ص -3
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 بااجتاحت معظم دول أور   وم،  1923وقد كانت األزمة التضخمية اليت ميزت أملانيا عام         
 مث تالهـا الكـساد      ،من اإلرهاصات الكربى لفشل نظام امللكية اخلاصة يف حتقيق التوزيع العادل          

م، حيـث أفلـست     1933-م1929عرضت له الواليات املتحدة يف الفترة ما بني       الكبري الذي ت  
  )1.(دول العاملمعظم  الركود االقتصادي  وعمَّ،البنوك، وتوقفت القطاعات املنتجة، وتعطل العمال

وبدأت االنتقادات توجه إىل النظام الرأمسايل من مؤيديه قبل خصومه، وكان مـن أكثـر               
 واالحنيـاز الكلـي     ،اجلماعـة ونتقاد؛ عيب فقدان التوازن بني الفرد       عيوب هذا النظام تعرضا لال    

 الذي نتج عنه سوء يف توزيع الثروات، ونشأت عنـه           ،للملكية اخلاصة على حساب امللكية العامة     
 ، وتبـدد مـوارده    ،طبقية شنيعة متثلت يف قلة رأمسالية إقطاعية يف األعلى تستأثر خبريات اجملتمـع            

 وطبقة تعيسة متثل الشرائح العريـضة للمجتمـع مـن عمـال     ،الياتوتسرف يف استهالك الكم   
  )2.( من ذوي الدخول الضعيفة أو عدميي الدخل أصال،كادحنيو

من العائالت فيها يستحوذ علـى      فالواليات املتحدة األمريكية مثال، رمز الرأمسالية؛ كان ثُ       
تكاسات االجتماعية الطارئة    وليس هذا من باب االن     ،)3(م1900أمثان الثروة القومية، عام     سبعة  

 فحسب إحـصائية  ؛يف بعض السنوات، بل إن هذه الفروق يف الثروات أصيلة يف اجملتمع األمريكي   
م؛ هناك مخسون ملياردير، يف قمة اهلرم االجتماعي للدولة، وهم من كانت ثرواهتم أكثر              1988

 بطرق ال تقرها مـصلحة      من مليار دوالر أمريكي، واألهم من ذلك أن هذه القلة كونت ثرواهتا           
احلديـد  و كمعـادن الفحـم      ،اجملتمع؛ فهي استغالل ملا يفترض أن يدخل يف نطاق التملك العام          

واستثمار يف جماالت الـسينما والفندقـة       أ ،شركات الطريان، ووسائل اإلعالم الثقيلة    و ،الصلبو
  )4.(خدمات ضارة باملستهلكنيووالصحافة وغريها، أو تقدمي ملنتجات كمالية 

وهبذا يتبني أن تبّني الرأمسالية للملكية اخلاصة؛ كان وراء ثراء هذه األقلية االجتماعية، وهو              
 العظمـى مـن الـسكان،    غالبيةلالذي جعل عددها يتضاعف بشكل كبري على حساب حرمان ا    

م، 1990 ويف عـام     ،)5(م1996ملياردير يف عـام     149م إىل   1982ملياردير يف عام    13فمن

                                                 
  .225، املرجع السابق، صة الفلسفيةاملوسوع ؛ 30 سعيد سعد مرطان، املرجع السابق، ص-1
  .38م، ص1983-هـ 1403، سنة9دار الشرق، ط : القاهرة-، بريوتمعركة اإلسالم والرأمسالية ؛ سيد قطب، 37 أنور اجلندي، املرجع السابق، ص-2
  .88م، ص2000-هـ1420، سنة2دار الشروق، ط: عمروزهريي، القاهرة : تعريب-أمريكا طليعة االحنطاط روجيه جارودي، -3
  . وما بعدها88ت، ص .دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، د: ، عني مليلة كيف تصبح مليونريا أمين أبو الروس،-4
  .311 ميشيل تشوسودوفيسكي، املرجع السابق، ص-5
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نني ونصف املليون من األغنياء تساوي جمموع عائدات مائة مليـون مـواطن       كانت عائدات مليو  
  )1.(قابعني أسفل السلم االجتماعي

كما أثرت هذه الفروق يف الثروة على الضرورات احلياتية للفئات العريضة مـن اجملتمـع               
بة وفيـات   الرأمسايل، فالواليات املتحدة، رغم غناها الكبري، تعترب من أوائل األمم يف ارتفاع نـس             

بل حىت اجلانب العلمي، جعل النظام األمريكـي        ،  األطفال، ويف مؤخرة الدول إنفاقا على الصحة      
من الطلبة اجلامعيني ليس هلم القدرة على       % 40 أن َنم بيَّ 1990يƕل إىل احلضيض؛ فإحصاء عام      

 ،)2( هبم دولة أيضا على التكفل املادي    مواصلة دراستهم بشكل جيد، نظرا لعجز أسرهم، وعجز ال        
 إىل ذلك أن واحدا من كل مخسة أمريكيني دون خط الفقر، رغم أن الدخل السنوي بالنسبة                 ْفِض

  )3.( دوالرا أمريكيا2000للفرد يف الواليات املتحدة يبلȠ حنو 
أما نظم التأمني وصناديق املعاشات واخلدمات االجتماعية يف الدول الرأمسالية فقد طاهلـا             

ل اخلواص، وأصبحت املدن واحلواضر تقسم بصورة متزايدة وفق خطوط           والتملك من قب   ،التفسخ
وبصورة متزايدة يف املدن (عرقية واجتماعية، حىت صارت أكواخ اجلهات الفقرية يف املدن األمريكية       

  )4.(تشبه أكواخ الفقراء يف العامل املوسوم بالثالث) األوربية
 لنقد املذهب الرأمسـايل     -رأمسالية خصوم ال  -وكان من نتائج ذلك أن انربى االشتراكيون      

 وتأليب الرأي العام ضد مبادئه      ، أو النضالية الثورية   ،وتقويض دعائمه بشىت الوسائل املعرفية العلمية     
 ويف املقابل بدأ رجال االقتصاد الرأمسايل ينادون بضرورة تدخل الدولة يف احلياة       ،)5(يف كامل العامل  

  )6.(التصدي للبطالة ومساوئ التوزيعالستقرار االجتماعي، وحتقيق ااالقتصادية وتنظيم احلريات و
 ،غري أن هناك من االقتصاديني من يرفض انتقاد امللكية اخلاصة القائمة على حافز الـربح              

 ويستدل على ذلك بان حـافز الـربح يف النظـام            ،وجْعِلها السبب يف إثراء األقلية وفقر األغلبية      

                                                 
دار :  األردن-، عمانإلمرباطورية السوفياتيةاهنيار ا ؛ مسيح عبد الفتاح، 1989، نقال عن مكتب ميزانية الكوجنرس90، صاملرجع السابق روجيه جارودي، -1

  .55م، ص1996الشروق للنشر والتوزيع، سنة
 .92-91:املرجع، ص صنفس  روجيه جارودي، -2
  .37 ميشيل تشوسودوفيسكي، املرجع السابق، ص-3
  .309-308: ، ص صنفس املرجع ميشيل تشوسودوفيسكي، -4
  . بعدها وما1158، ص3 كار ل ماركس، املرجع السابق، ج-5
  .37 ؛ أنور اجلندي، املرجع السابق، ص30 وما بعدها ؛ سعيد سعد مرطان، املرجع السابق، ص465سعيد، املرجع السابق، صال مجال الدين حممد -6
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ال يبحث عن الربح، وإمنا إلشباع حاجات األفراد وحتقيق         الرأمسايل أدى إىل ظهور قطاع عريض       
  )1.(رفاهيتهم فقط، فيقوم بتقدمي خدمات طوعية نافعة للمجتمع دون مقابل

 يثبت أن هذا املستوى املرتفع للمعيشة، غري مطّرد، ولـيس سـببه             ،لكن الفحص الدقيق  
مطالبتها حبقها يف الدخل الـوطين      امللكية اخلاصة وحافز الربح، وإمنا هو ضغط النقابات العمالية، و         

 تلجأ الرأمسالية للتكيف معـه بتحقيـق   ، فحيثما وجد نضال نقايب قوي  ،ونصيبها يف ثروات األمة   
  )2.(بعض مطالبه عن طريق اقتصاد الرفاهية

سلبياته التوزيعية، امتـد إىل العـامل       بومما جتدر اإلشارة إليه أن تأثري نظام امللكية اخلاصة          
لعوملة والتوسعات االستعمارية بشىت أنواعها، مما جعل البشرية تتحمـل يف اليـوم             بأسره، بفعل ا  

الواحد ما يعادل نصف ضحايا كارثة هريوشيما بسبب اجلوع، وتطال البطالة ما يقـارب مائـة                
شخـصا، بعائـد سـنوي      ) 350(مليون من القادرين على العمل، بينما يتمتع ثالمثائة ومخسون        

  )3.(ين ونصف من سكان العامليتساوى مع عائدات مليار
 -يعترف اجلميع تقريبا بأن احلـرب األمريكيـة       "وكان من نتائج هذه العوملة الرأمسالية أن      

الربيطانية العدوانية على العراق حرب امربيالية، هدفها الرئيسي احتالل العراق، والسيطرة علـى             
كانت الواليات املتحدة األمريكية يف      حلق األمم املتحدة يف تقرير مصريها كما         ةąَرناِصومن مُ  .نفطه

عهد ويلسون أثناء احلرب العاملية األوىل، انقلبت الرأمسالية االحتكارية األمريكية إىل أكرب مضطهدة  
ومن داعية كاذبة من أجـل احلريـة،        . لɊمم يف بلدان العامل الثالث، ويف القلب منه الوطن العريب         

ليـة التطـور ومفرطـة      ا العوملة الرأمسالية املتوحشة ع    حتولت الواليات املتحدة اآلن، على أساس     
  )4(."غلبية سكان الكرة األرضية وأممهاالنضوج، إىل مضطهدة وظاملة أل

ƆاǮامللكية اخلاصة : الفرع ال Ǜاعتهاوالوسائل العالجية ملساوƱ Ɂمد  
 إذ ما لبثت    ،مل يدم تطبيق النظام الرأمسايل حبذافريه ومثاليته املذهبية إال أقل من نصف قرن            

 ،حتيزهـا االحتكـاري لفئـة دون أخـرى        والدول اليت تبنته أن ختلت عن حيادها االقتصادي         

                                                 
  .72-71:، املرجع السابق، ص صالتطور االقتصادي حسني عمر، -1
  .98 بيار الروك، املرجع السابق، ص-2
 ؛ صامويل عبود، املرجع السابق، ص 55، املرجع السابق، صومن معه ؛ أوسكار النكة 132-131:ابق، ص ص روجيه جارودي، املرجع الس-3

م، 1985ديوان املطبوعات اجلامعية، سنة:، اجلزائراإلدارة يف اإلسالم ؛ حممد مهنا علي، 40 ؛ سعيد سعد مرطان، املرجع السابق، ص107-106:ص
  . وما بعدها37 ؛ أنور اجلندي، املرجع السابق، ص197ص

  .134م، ص2004احتاد الكتاب العرب، سنة:  دمشق- دراسة-وجه الرأمسالية اجلديد توفيق املديين، -4
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التكامـل  و هبدف إحداث التوازن    ،واسترجعت زمام التوجيه واملراقبة لɊنشطة االقتصادية املختلفة      
جزة عن ضـمان    بني طغيان األقلية املالكة وبني قصور السواد األعظم من اجلماهري العاملة أو العا            

 ، واعتمدت تدخل الدولة   ، وهكذا ختلت الرأمسالية عن مبادئها اليت قامت عليها        ،ضروريات حياهتا 
 كما تعرض حق امللكية الفردية لكثري من القيـود، ومت إقـرار             ،)1(ومسحت بظهور القطاع العام   

  )2.(بنائهاوشروط كثرية المتالك املصانع أو العقارات 
م الـسبب الرئيـسي يف هـذا        1933-م1929ادية الكربى   وقد كانت األزمة االقتص   

انربوا إىل حتليلها، فكانـت النظريـة    و إذ اكتشف الرأمساليون عيوب نظامهم االقتصادي        ،التراجع
هي املنعرج الذي جعل الرأمسالية ختالف أصوهلا التقليدية، وتسمح بتـدخل           )3(العامة يف االقتصاد  

ارات املباشرة وإعادة توزيع الدخل الوطين لـصاحل الفئـات          الدولة يف احلياة االقتصادية باالستثم    
  )4.(املعوزة، ومل يعد للحوافز ما يربرها أمام التفاوت الشديد يف الدخول والثروات بني األفراد

وقد أّدت آليات االقتصاد الكلي يف التحليل واملعاجلة إىل ارتفاع مستوى املعيشة لɊفـراد؛           
االجتماعي والصحي، وتعويضات البطالة، والسماح للعمـال       من خالل رفع األجور، والضمان      

بتملك وسائل اإلنتاج عن طريق شركات املسامهة، وقد كانت الضرائب والرسـوم مـن أكثـر                
األدوات فعالية للحد من تكدس الثروات بني فئات قليلة من اجملتمـع، ممـا جعـل الرأمسـاليني                  

كل التضخم والبطالة وغريها من عيـوب       يستوعبون تدخل الدولة لتجنب مساوئ التوزيع ومشا      
  )5.(النظام الرأمسايل

وهذا ما شجع الدول الرأمسالية على املضي يف تعديالهتا، واللجوء إىل التخطيط االشتراكي             
واعتماد املبادئ االشتراكية يف تقييد امللكية واحلد من حريات األفراد          ،  لبعض األنشطة االقتصادية  

فاȗ على التوازن، وعالج مشاكل التوزيع، وبالتايل احلفاȗ على بقاء          يف اإلنتاج واالستهالك، للح   
  )6.(الرأمسالية واستمرارها

                                                 
، املرجع السابق،  ومن معه ؛ عيسى عبده80، املرجع السابق، صالتطور االقتصادي ؛ حسني عمر، 36، ص29 سعيد سعد مرطان، املرجع السابق، ص-1

  . وما بعدها75ص
  .69ت، ص.، د3دار الفكر، ط: ، بريوت االقتصاد مبادئ وقواعد عامة-نظام اإلسالمملبارك،  حممد ا-2
3- ،ƕم1991املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية األنيس للنشر، سنة: ، اجلزائرالنظرية العامة يف االقتصاد جون مينر كي.  
  .467سعيد، املرجع السابق، صال ؛ مجال الدين حممد 122، املرجع السابق، صومن معه أوسكار النكة -4
  .34 ؛ سعيد سعد مرطان، املرجع السابق، ص69، املرجع السابق، ص ومن معه عيسى عبده-5
 ؛ مسيح عبد الفتاح، املرجع 30 صنفس املرجع ؛ سعيد سعد مرطان، 97الروك، املرجع السابق ص ؛ بيار44 السيد عبد املوىل، املرجع السابق، ص -6
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إال أن التنظيمات االحتكارية اليت نشأت بفعل امللكية اخلاصة وإطالق احلريـة فيهـا، مل               
خسائر صافية على اجملتمع ومـساوئ       تستطع الدولة القضاء عليها بصفة هنائية، رغم ما تسببه من         

 جتاهها تتمثل يف تنظيم احتكارها، عن طريق فرض الـضرائب           حماوالهتاتوزيعية حبتة، وإمنا كانت     
وحتديد األسعار، أو بتأميم الصناعات واملرافق ذات الطابع العام، وغريها من الوسائل االشتراكية،             

راد والطبقـات،   اليت مل تؤت مثارها املرجوة منها يف حتقيق عدالة التوزيع وعالج التفاوت بني األف             
 حبد معني، وشراء البـاقي      فتحديد امللكيات الزراعية مثالً   ؛  )1(ألهنا تطبق يف الواقع بتفكري رأمسايل     

من أصحاهبا، ما هو يف احلقيقة إال نقل وحتويل للثروات الضخمة بني املالك الكبـار، باسـتبدال                 
سعة بني الفئـة القليلـة الرأمساليـة     الثروة العقارية الكبرية بثروة نقدية كبرية، وتبقى الفوارق الشا        

  )2.(وطبقات اجملتمع األخرى على حاهلا
الفقراء مل تِصْر إىل    وكما أن الضرائب اليت جتبيها الدولة للقضاء على التفاوت بني األغنياء            

ما ُجبيت ألجله، فالضرائب التصاعدية ذات الفعالية الكبرية يف تقريب الفوارق بني دخول األفراد،              
من حتايل أصحاب الدخول الكبرية إما بالتهرب منـها، أو باإلنقـاص مـن االدخـار                مل تسلم   

االستثمار إىل املستويات الدنيا حىت ال تزداد عليهم هذه الضرائب كلما زادت دخوهلم، باإلضافة              و
إىل أن الضرائب بأنواعها املختلفة مل تصل إىل عالج األوضاع االجتماعية السيئة، بسبب العقليـة               

الية اليت تشرف عليها، واليت تعمل بالطبع، يف حدود ال تتجاوز مصاحل من متثلهم من املالك                الرأمس
  )3.(الكبار وأصحاب األموال

فما حتصله الدولة من ضرائب ال يستفيد منه الفقراء يف الواقع، رغم حاجتهم إليـه، ألن                
لدولـة، وبـذلك تكـون    النصيب األكرب منه يعود إىل األغنياء من جديد، تسديدا لديوهنم على ا     

الضريبة متداولة بني األغنياء جباية وصرفا، دون أن يكون هلا تأثري فعال يف إعادة التوزيع والقضاء                
  )4.(على التفاوت االجتماعي

                                                 
  .123، املرجع السابق، صومن معه ؛ أسامة الغويل 111، املرجع السابق، صالتطور االقتصاديسني عمر،  ح-1
  .39 – 38 سيد قطب، املرجع السابق، ص ص -2
، املرجع  ؛ فكري أمحد نعمان43ت، ص.دار الضياء لإلنتاج اإلعالمي والتوزيع، د: ، قسنطينةالعمل االقتصادي من وجهة نظر اإلسالم رؤوف شليب، -3

  .39 ؛ سيد قطب، املرجع السابق، ص398السابق، ص
  .63  حممد اجلمال، املرجع السابق، ص-4
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أما مؤسسات الضمان االجتماعي فاالستفادة من تعويـضاهتا ليـست جلميـع الفقـراء              
ا فيها، ومشاركا جبزء من دخله يف صندوقها،         إذ ال بد أن يكون املستفيد منها منخرط        ؛املعوزينو

  )1.(وإال فليس له فيها نصيب
ـ               ق وعلى هذا فإن القيود احلديثة للملكية اخلاصة وحرية األفراد فيها، مل تكن كافية لتحقي

 وما تلك التعديالت اليت أدخلت على النظام الرأمسايل وجعلتـه           ،)2(الصورة املثلى يف جمال التوزيع    
 حتقق احللول اجلذرية للمشكالت االقتـصادية        مل  مبادئ االشتراكية، إال ترقيعات    ميتزج بكثري من  

فمع "؛  )3(ارق الطبقية سائدة فيه إىل اليوم     واالجتماعية اليت يتخبط فيها، ومازال سوء التوزيع والفو       
 ازداد عدد األطفال الـذين ال جيـدون         ؛ماليني شخص 3ارتفاع عدد أصحاب املاليني إىل زهاء       

مـن  %20ماليني ومائيت ألف طفـل، أي حـوايل         4فقر ما يكفي من الطعام أكثر من        بسبب ال 
وهذا يف مرحلة منو اقتصادي متواصل منذ       . .عامŋا من العمر  16األطفال والناشئة األمريكيني دون     

  )4(."عامńا25إىل ضعف ما كان عليه قبل مثانية أعوام، ووصوله حاليńا 
 غري املتقدم وسعيها يف سبيل ذلك، حبثا عن اليد العاملـة        كما أن انتشار الرأمسالية يف العامل     

الرخيصة، جيعلها تقضي على مصدر بقائها وتطورها؛ وهو األسواق اخلارجة عن نطـاق النظـام               
الرأمسايل، ألن استمرار إعادة اإلنتاج املوسع يف األمد البعيد يعترب مـستحيال إذا مل جيـد منافـذ                  

  )5.(لرأمسايل كأسواق األقطار املتخلفةالستيعاب فوائضه خارج النظام ا
تساهم العوملة الليربالية يف االنتشار السريع لظاهرة اإلفقار املطلق         "وكان من نتائج ذلك أن    

. لدى األفراد والدول يف عامل اجلنوب اليت تعاين من االختناق بسبب ضعف منوهـا االقتـصادي               
قار، واجملاعات، والتهريب بكل أنواعـه، وغيـاب        فالتحديات اليت أفرزهتا العوملة الليربالية من اإلف      

أنظمة التعليم والصحة، أو غياب احلريات السياسية، تعترب من الضخامة مبكان، إذ تنعكس آثارها              
شـخص يف   800000فعلى سبيل املثال مات     . السلبية املدمرة على الشعوب يف البلدان املتخلفة      

ة بسبب نقص الرعاية الصحية ويعاين اليـوم        مليون نسم 22نزاعات مسلحة العام املاضي، ومات      
أكثـر مـن    ) فريوس نقص املناعة البـشرية    (وأصاب مرض اإليدز  . مليون نسمة من اجملاعة   800

                                                 
  .216  مصطفى السباعي، املرجع السابق، ص-1
  .41-40 حسن حبنكة امليداين، املرجع السابق، ص ص -2
  .37 سعيد سعد مرطان، املرجع السابق، ص-3
4- asp.2namaa/00-3-20namaa/dowalia/Arabic-iol/net.islamonline.www://http 

  سا12:36: الساعة22/01/2007االثنني 
  .9-8: ؛ ميشيل تشوسودوفيسكي، املرجع السابق، ص ص22-21:، املرجع السابق، ص صمن معه أوسكار النكة و-5
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يف  %70منهم يف البلدان الناميـة، و      %95 أكثر من    ؛تلف أحناء العامل  خممليونا من البشر يف     60
سنة يف عـام    48من  العمر املتوقع   بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حيث أدى إىل اƳفاض متوسط          

مليار من البشر يستمرون    1,8وفضال عن ذلك هناك اليوم      ..2002سنة يف عام    46 إىل   1980
 )1(."عيȈ بأقل من دوالر واحد يف اليوميف ال

نظام امللكية اخلاصة، مبذهبيته الفردية، أثبت فشله كنظام اقتـصادي          خالصة القول؛ إن    و
ج املǔسي البشرية، رغم ما قد يدعيه أنصاره من منحه للحريات           واجتماعي، وعدم صالحيته لعال   

وتكريسه حلقوق اإلنسان املختلفة، وال أدل على ذلك من جنوح هذا النظام إىل املبادئ االشتراكية     
املناقضة ألسسه املذهبية والتخلي عن مبادئه األصلية، كما مت بيانه سابقا، حبيث أصـبح النظـام                

فامللكية اخلاصة ختتلط فيـه مـع        ؛"االقتصاد املختلط "طوراته احلديثة نوعا من   الرأمسايل املعاصر بت  
 ممـا   ،)2(درة الفردية مع املسؤولية العامة    امللكية العامة، واحلرية االقتصادية مع تدخل الدولة، واملبا       

 سبيل عـالجą حلـل    ) العامة، اخلاصة، ملكية الدولة   (ينبǜ بأن نظام امللكية ذات األشكال املتعددة        
  .املشكالت الرأمسالية االقتصادية واالجتماعية على السواء

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .355، صاملرجع السابقوفيق املديين،  ت-1
سامويلسون، .بعدها ؛ بول أ  وما75 ص،، املرجع السابق ومن معه  ؛ عيسى عبده76 -75، املرجع السابق، ص ص التطور االقتصادي حسني عمر، -2

:  اجلزائر-، باتنة الرأمسالية والشيوعيةاإلسالم بني ؛ حممد متويل الشعراوي، 38-37:ص  ؛ مسري اهلضييب، املرجع السابق، ص270املرجع السابق، ص
  .7-6:ت، ص ص.دار الشهاب، د
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ƆاǮاملبحث ال  

  
   وǭǓارȻ التوزيعيةنȚام امللكية االشتراكي
  

م تتفق مجيعها علـى     18ظهرت يف القرن    ) 1(هناك مدارس ومذاهب متعددة لالشتراكية    
االقتصادية، وستقتصر هذه الدراسة إحالل النظرية اجلماعية حمل الفردية، وتدّخل الدولة حمل احلرية       

على االشتراكية العلمية فقط، نظرا لتجسدها يف الواقع  وممارستها ميدانيا، ويف هذا املبحث بيـان             
Ɉثار واالنعكاسـات الـيت شـهدها اجملتمـع         لعرض  وللمفاهيم االشتراكية للملكية والتوزيع،     

  :، وهذا ما ختّصص فيه املطلبان اآلتيانالعامةاالشتراكي يف جمال التوزيع جراء تطبيقه لنظام امللكية 
  طبيعة امللكية ومفهوم التوزيع يف االقتصاد االشتراكي -
  توزيعية لنظام امللكية االشتراكيتقييم اآلثار ال -
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . وما بعدها142، املرجع السابق، صحماضرات يف االقتصاد السياسي الطيب داودي، -1
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  املطلب األول
  طبيعة امللكية ومفهوم التوزيȜ يف االقتصاد االشتراكي

 عنها مـن    يزاته، خاصة يف جمال امللكية وما ينجرّ      االشتراكية نظام اقتصادي له فلسفته ومم     
آثار اقتصادية واجتماعية، ويف هذا املطلب حماولة لفهم التصور االشتراكي للملكيـة والتوزيـع،              
للوصول يف املطلب املوايل إىل مدى تطبيق هذا التصور يف اجملتمع االشتراكي وآثاره التوزيعية عليه،               

  :تيةوقد تضمن هذا املطلب الفروع اآل
  امللكية يف االقتصاد االشتراكي: الفرع األول

تتفق االشتراكية مع الرأمسالية يف التعـريفني اللغـوي واالصـطالحي عنـد القـانونيني           
  )1.(واالقتصاديني، على اعتبار أن املنبت واحد لكال الفلسفتني وهو الفكر االقتصادي األوريب

 شكل امللكية هو الصراع بني طبقات       وحسب الفلسفة االشتراكية فإن املسؤول عن حتديد      
اجملتمع أو ما يسميه االشتراكيون باجلدلية التارخيية، فهي اليت حتقق عرب تناقضاهتا البنـاءة مظـاهر                

 فالعبودية نشأت من الشيوعية البدائية مث جاء عصر اإلقطـاع مث            ؛عالقات اإلنتاج وأشكال امللكية   
 إال أن ما حدث يف روسيا خمالف متاما         ،)2(املرحلة اخلامتة  لتكون الشيوعية    الرأمسالية مث االشتراكية  

  )3.( هو الذي مهد لقيام االشتراكية هبا-ال الرأمسالية-اإلقطاع ؛ فهلذه الفلسفة
فاهيم الرأمسالية خـالل القـرن      وقد أقامت االشتراكية رؤيتها جتاه امللكية على أنقاض امل        

لدولة حمل احلرية املطلقة، كمـا أن وسـائل         ، وذلك بإحالل اجلماعة حمل الفرد، وتدخل ا       م18
وهذه  ،)4(اإلنتاج من أرض ومصانع وآالت متلك ملكية عامة، عن طريق الدولة اليت متثل الشعب             

  )5(: فهي قسمان؛امللكية العامة عند االشتراكيني هلا مفهومها اخلاص

                                                 
م، 1978، سنةدار ابن رشد: فاضل جنكر، بريوت: ، ترمجةتطور أشكال امللكية ؛ حكمت ققلجملي، 7-6: فيليسيان شاالي، املرجع السابق، ص ص-1

  .24ص
  .33 ؛ سعيد سعد مرطان، املرجع السابق، ص492، املرجع السابق، ص املوسوعة الفلسفية-2

 وما بعدها ؛ سعيد سعد مرطان، 69م، ص1974منشورات عويدات، سنة:  باريس-نسيم نصر، بريوت: ، ترمجةاملاركسية بعد ماركس بيارومونيك فاقر، 3-
  .33-32: نفس املرجع، ص ص

  .32-31: ؛ سعيد سعد مرطان، نفس املرجع، ص ص30، املرجع السابق، صاملوسوعة الفلسفية ؛ 319يف عبد الفتاح طبارة، املرجع السابق، ص عف-4
:  ؛ روجيه دوهيم، املرجع السابق، ص ص102املرجع السابق، ص، ومن معهأوسكار النكة  ؛ 170-169:  السيد عبد املوىل، املرجع السابق، ص ص-5

  . وما بعدها85م، ص1979دار التقدم، سنة: ، موسكواالحتاد السوفيييتا، وآخرون، . غوليكوف ف ؛242-243
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   ملكية الدولة:أوالً
ة هي املالك واملتصرف فيها؛ ومثال      وذلك يف جماالت الصناعة واخلدمات األساسية، فالدول      

 من وسائل اإلنتاج، وبالتايل تلجـأ إىل        %90ذلك االحتاد السوفييت الذي كانت فيه الدولة متلك         
التخطيط املركزي لكل ما يتعلق بنشاطات اإلنتاج والتوزيع، فاملؤسسات الصناعية ومزارع الدولة            

صرف إال وفق قرارات وتعليمـات اإلدارة       كلها حتت إشراف موظفني إداريني ال حرية هلم يف الت         
  .املركزية
   امللكية التعاونية:ǭانياً

وتتعلق بامللكيات الزراعية الكبرية وبعض القطاعات اخلدماتية املختلفة، حيث ينتظم األفراد           
 إاج واقتسام العوائد بناء على مبد     يف شكل مجعيات تعاونية متميزة ويشتركون يف االستغالل واإلنت        

 االشتراكي والتخطيط املركزي اإللزامي، وهم ملزمون يف الغالب بتـسليم منتجـاهتم إىل     املساواة
  .     الدولة

جتدر اإلشارة إىل أن هناك جنوحا استثنائيا إىل امللكية اخلاصـة لɊمـوال االسـتهالكية      و
اخلاصة يف  وبعض املشاريع احلرفية والزراعية الصغرية؛ لكن تبقى امللكية العامة هي األصل وامللكية             

  )1.(أضيق احلدود هي االستثناء
  )2(:وألجل تكوين امللكية العامة تلجأ الدولة إىل عاملني أساسيني مها

 تأميم امللكيات اخلاصة لصاحل الدولة بصفتها ممثلة الشعب، ودون تعويض ألصـحاهبا             -1
  .إال يف حاالت قليلة

تراكي لإلنتاج عـن طريـق    استثمار الدولـة للمشاريع العامة وتشكيلها جلهـاز اش    -2
  .         األخذ بǔليات التخطيط والتوجيه املركزيني

، بالنظر إىل أن حتقيق املصاحل      إون اعتمادهم امللكية اخلاصة كمبد    وعكس ما يربر به الرأمسالي    
الفرديـة يتفـق طبيعيا مع الصاحل العام؛ يهاجـم االشتراكيون هذه النظرة ويعارضوهنا بعنـف،             

                                                 
  .198 ؛ حممد اجلمال، املرجع السابق، ص64، املرجع السابق، صبيارومونيك فاقر ؛  77 حسني عمر، نفس املرجع، ص-1
 ؛ سعد 16 ؛ الفريد سوقي، نفس املرجع، ص170-169: سابق، ص ص ؛ السيد عبد املوىل، املرجع ال78-77:، ص صنفس املرجع حسني عمر، -2

  .201م، ص1990مكتبة رحاب، سنة: ، اجلزائراهنيار الشيوعية أمام اإلسالمالدين السيد صاحل، 
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لكية اخلاصة هي سبب الشرور واملǔسي اليت يعيشها العامل، وأن القضاء عليها وتبّنـي              ويرون أن امل  
  )1.(امللكية العامة بدهلا هو الذي ينسجم مع الصاحل العام الطبيعي

 يرى االشتراكيون أن مصلحة اجلماعة ليست جتمعـا          كذلك؛ لمذهب الرأمسايل ل خالفاو
قد Ʒدث التعارض بينهما، لذا     و ذاتيا عن مصلحة الفرد،      ملصاحل األفراد، وإمنا هي مستقلة استقالال     

  )2.(بواسطة سلطة مجاعية أيضا،  احلاجات اجلماعيةجيب أن يكون هدف النظام االقتصادي إشباع
كما أن من بني املربرات االشتراكية، تناقضات القيمة الفائضة اليت تتكشف عنها امللكيـة              

من العامل قوة عمله لكنه يتسلم منه العمل نفسه، والعامل          اخلاصة لوسائل اإلنتاج؛ فاملالك يشتري      
هو الذي ينتج القيمة التبادلية كلها، إال أن املالك يضطره إىل االكتفاء جبزء منها فقط ويسرق منه                 
اجلزء اآلخر بوصفه فائضا، نظراً لقوة مركز املالك وحاجة العامل إليه، وهلذا يقوم الصراع بينهما،               

  )3.(مللكيات اخلاصة ضرورة تارخيية ال مفر منهاحىت يصبح تأميم ا
وباإلضافة إىل ذلك، فإن الصراع الطبقي يف اجملتمعات البشرية سببه امللكية اخلاصة الـيت              
قسمت اجملتمع عرب التاريخ؛ إما سادة وعبيدا، أو مالكا وأقنانا، أو رأمساليني وعماال، وإلغاء امللكية               

لها سينسف باألساس التارخيي والشرط االقتصادي الذي يرتكـز         اخلاصة وإحالل امللكية العامة حم    
عليه التركيب الطبقي يف وجوده وتطوره، فتكون االشتراكية مث الشيوعية النهاية اليت يقف عندها              

  )4.(التاريخ البشري
األصل؛ بـأن اجلماعـة     ي  كوهنا ه وكما يؤصل االشتراكيون لصحة منط امللكية العامة،        

 كان مالكـا    - يف نطاق اجملموع   - تعرف امللكية اخلاصة بتاتا، وأن الفرد فيها         اإلنسانية األوىل مل  
  )5.(لثروات اجلماعة كلها كما ميلكها اآلخرون

 امللكية اخلاصة، واعتبارهـا     إراكية تقوم أساسا على حماربة مبد     وخالصة القول؛ أن االشت   
ان مصدره، وخباصة وسائل    مصدر كل ظلم وجور وحيف، وبالتايل Ʒرم التملك على الناس أيا ك           

                                                 
  .211 روجيه دوهيم، املرجع السابق، ص1-

 .157 السيد عبد املوىل، املرجع السابق، ص-2
  .204-203: سعد الدين السيد صاحل، املرجع السابق، ص ص ؛175باقر الصدر، املرجع السابق، ص 3-

  .492، املرجع السابق، صاملوسوعة الفلسفية  ؛194 باقر الصدر، نفس املرجع، ص-4
  .202 وما بعدها ؛ سعد الدين السيد صاحل، املرجع السابق، ص21 حكمت ققلجملي، املرجع السابق، ص-5
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اإلنتاج؛ اليت تعود ملكيتها إىل اجملتمع كله، وقد يكون جزء منها يف حاالت معينة مملوكا ملكيـة                 
  )1.(مشتركة من قبل اجلمعيات التعاونية أو البلديات أو اجملتمعات الريفية

راكي وفـق   وبناء على هذه الرؤية املتميزة للملكية عند االشتراكيني يتشكل التوزيع االشت          
  .مفاهيم خاصة أيضا، وهو ما يدرسه الفرع املوايل

ƆاǮيف االقتصاد االشتراكي : الفرع ال Ȝالتوزي  
مثلما اتفقت االشتراكية والرأمسالية على التعريفني اللغوي واالصطالحي للملكيـة، مـع            

 آنفـا، كـذلك   اختالفهما املتناقض متاما يف الشكل الالئق منها للتطبيق يف اجملتمع، كما مت عرضه           
  .تتفقان يف تعريف التوزيع، وختتلفان يف الطريقة املثلى ملمارسته

فمبدأ امللكية العامة لوسائل اإلنتاج جيعل التوزيع املخطط هـو الـرابط بـني اإلنتـاج                
واالستهالك، وهو الذي Ʒدد نصيب كل عضو يف اإلنتاج االجتماعي، ألن طبيعة التوزيع، حسب              

  )2.(ضع ألسلوب اإلنتاج املتبع فيهالفلسفة االشتراكية، خت
، )من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله       ( إلتوزيع يف ظل االشتراكية على مبد     ويقوم ا 

) من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته      (  على أن يكون مبدأ      ،)من ال يعمل ال يأكل     ( إومبد
ق بـني   وي معها الفـر   يف املرحلة الشيوعية الالحقة، حيث ختتفي الدولة مبفهومها السياسي وختتف         

  )3.(العاملني بعقوهلم والعاملني بأيديهم، وهو ما مل يتحقق يف الواقع
وجتسيدا للمبادئ االشتراكية السابقة، فإن توزيع الدخل الوطين خيـضع لـربامج جهـاز              
التخطيط املركزي للدولة؛ فهو الذي Ʒدد األجور واملرتبات واملكافǔت، كمـا Ʒـدد األمثـان               

  )4.( يتم توزيع الدخل الوطين على أساسهااليت) التسعري(
ورغم أن االشتراكية ال تعترب امللكية مصدرا من مصادر الدخل، إال أن جهاز الثمن الذي               
تعتمده الرأمسالية لتحقيق التوازن الذايت بني قوى العرض والطلب، يقوم بنفس الوظيفة يف النظـام               

  )5.(اع حاجات اجلماهري امللحةاالشتراكي، هبدف حتقيق الكفاءة اإلنتاجية، وإشب
                                                 

  .12-11: ؛ يوسف القرضاوي، املرجع السابق، ص ص60، املرجع السابق،صومن معه ة أوسكار النك-1
  .55، املرجع السابق، صاملوسوعة الفلسفية -2
 ؛ سعد 322-321: عزمي رجب، املرجع السابق، ص ص ؛191-190: ؛ باقر الصدر، املرجع السابق، ص ص69 عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص-3

  . وما بعدها31، صنفس املرجع، وعة الفلسفيةاملوس ؛ 202الدين السيد صاحل، املرجع السابق، ص
 .173-172:  السيد عبد املوىل، املرجع السابق، ص ص-4
  .37-36: إمساعيل حممد هاشم، املرجع السابق، ص ص-5
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ويعترب األفراد يف النظام االشتراكي عماالً لدى الدولة؛ وهي اليت تتوىل تسديد أجورهم بناء        
على قيمة العمل الذي ينتجه كل واحد منهم، كما أهنا هي اليت تقوم بتوزيع السلع االسـتهالكية                 

ة اجملموع كما وكيفا، وعنـد      عليهم حسب حاجاهتم، ووفق مناهج اإلنتاج املخططة حسب حاج        
  )1.(عدم الكفاية تضع الدولة حدا الستهالك كل فرد على حدة

وألجل ذلك ال تعترف االشتراكية إال بالعمل عامال لإلنتاج، باعتباره املصدر الوحيد لقيمة          
السلع املنتجة، ومن حق العامل وحده احلصول على هذه القيمة، أما رأس املال فهو عمل ميـت؛                 

اتج عن العمل، واألرض كذلك؛ بالنظر إىل إخضاع اإلنسان هلا عن طريق عمله فيها، أمـا                ألنه ن 
  )2.(التنظيم فهو عمل بالضرورة

إال أن الواقع بّين أن عوامل اإلنتاج األربعة، موجودة ضمنيا يف النظام االشتراكي؛ فـرأس               
وم بدورها بتمويل مشروعات    املال يظهر من أخذ املدخرين للفوائد من البنوك االشتراكية، اليت تق          

واألرض تظهر من خالل حصوهلا على ريع بصور خمتلفـة؛ فاملـستغل            ،  الدولة لقاء فوائد حمددة   
لɊرض فردا أو مجاعة، بعد تأدية االلتزامات املفروضة للدولة وخصم تكاليف اإلنتاج الزراعـي،              

خطيط التابعة للدولة، واألجهـزة      فإن جلان الت   ؛أما املنظم ،  Ʒصل على الباقي الذي يعّد مبثابة ريع      
  )3.(اإلدارية املسؤولة على املشاريع؛ هي اليت تقوم مبهمة التنظيم، وتعطَى هلا مكافǔت لقاء خدماهتا

ونفس الشيء بالنسبة لتحديد أمثان خدمات عوامل اإلنتاج؛ فهي خاضعة لقوانني العرض            
زيع الرأمسايل، إال أهنـا ختـضع أيـضا         والطلب والنظريات املختلفة اليت تعّرض هلا البحث يف التو        

ألجهزة التخطيط وأدواهتا، فالدولة هي اليت تضع أسعار السلع واخلدمات، ومستويات األجـور،             
  )4.(كما أهنا هي احملتكر الوحيد للعمل واإلنتاج

                                                 
لنهضة العربية، دار ا: راشد الرباوي، القاهرة:  ترمجة-نقد االقتصاد السياسي  ؛ كارل ماركس، 101املرجع السابق، ص، ومن معهأوسكار النكة  -1

م، 1982دار دمشق للطباعة العربية، سنة: فؤاد أيوب، دمشق: ، ترمجةالشيوعية العلمية ؛ كارل ماركس وأجنلز ولينني، 210م، ص1969سنة
د الفتاح  ؛ عفيف عب5م، ص1958، سنة5مطبعة جلنة البيان العريب، ط: ، القاهرةاالشتراكية دراسة اقتصادية حتليلية ؛ صالح الدين نامق، 501ص

  .319طبارة، املرجع السابق، ص
، 221 وما بعدها ؛ روجيه دوهيم، املرجع السابق، ص479، صنفس املرجعلينني، وأجنلز و ؛ كارل ماركس 34 سعيد سعد مرطان، املرجع السابق، ص-2

 .202 ؛ سعد الدين السيد صاحل، املرجع السابق، ص49-48:ص ص
  .168-167: ؛ صاحل محيد العلي، املرجع السابق، ص ص283-282:ص عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص -3
  . وما بعدها197 صاحل محيد العلي، نفس املرجع، ص-4
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والدولة االشتراكية ترفض مبدأ املساواة يف توزيع الدخل، بل تنطلق يف ذلك مـن كميـة                
ملبذول للحصول عليه، هبدف التحفيز على اإلنتاج، كما أهنا تسمح بوجود امللكية            ونوعية العمل ا  

  )1.(اخلاصة ولو بشكل حمدود، وهذا ما يسبب تفاوتا بني املواطنني يف الدخول والثروات
قد أدى بالفعل إىل التفـاوت يف       "لكل حسب عمله  "إ إىل أن قيام التوزيع على مبد      باإلضافة

وهتم يف التدريب والكفاءة ونوعية العمل وكميته، وبالتايل حدوث فروقات          أجور العمال، نظرا لتفا   
   )2.(يف الدخول أيضا

ونظرا لوجود هذا التفاوت يف امللكية ويف األجور والدخول عموما؛ فإن الدولة يف النظـام           
االشتراكي تلجأ إىل سياسات إعادة التوزيع، وآليات الضمان االجتماعي لرفع املستوى املعيـشي             

  .Ɋفراد، والتقريب بني طبقات اجملتمع، للحفاȗ على االستقرار االقتصادي واالجتماعيل
  إعادة التوزيȜ يف النȚام االشتراكي: الفرع الǮالث

إن النظر إىل الطبقات الكادحة واحملرومة، وتقدمي يد املساعدة هلا، بالرفع مـن مـستواها               
بادئ اليت قامت عليها الدولة االشتراكية، بـدءاً        املعيشي، والوقوف مع الفقراء ضد األغنياء، من امل       

بتبنيها امللكية العامة لوسائل اإلنتاج، إىل التحكم يف شؤون التوزيع، انتهاء بإشرافها على إعـادة               
  . توزيع الثروات والدخول، حتقيقا للعدالة االجتماعية وقضاء على الفوارق الطبقية يف اجملتمع

تجاجات األوساط العمالية يف العامل الرأمسايل كان لـه     كما أن ضغط التطور الصناعي واح     
صداه يف البيئات االشتراكية؛ إذ مل مينع عدم التخطيط للضمانات االجتماعية يف أفكار مؤسـسي               

مـن  ، اليت   )3(االشتراكية من التفكري يف الطبقات املعوزة والفقرية، وتبين سياسات إلعادة التوزيع          
  )4(:ما يأيتها أهم وسائل
  
  
  

                                                 
  .144 صاحل محيد العلي، نفس املرجع، ص-1
  .40، ص1 علي أمحد السالوس، املرجع السابق، ج-2
  .217، املرجع السابق، صالتكافل االجتماعي يف اإلسالم مصطفى السباعي، -3
 وما بعدها ؛ حممد اجلمال، املرجع 348ا وجمموعة مؤلفني، املرجع السابق، ص. ؛ غوليكوف ف360 -359: صاحل محيد العلي، املرجع السابق، ص ص-4

موسوعة املصطلحات  وما بعدها ؛ حسني عمر، 377 ؛ الفريد سوقي، املرجع السابق، ص323 ؛ عزمي رجب، املرجع السابق، ص58السابق، ص
  .106، صت.دار الشروق، د: ، جدةديةاالقتصا
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   الضرائب:والًأ
تقوم الضريبة بدورها يف إعادة التوزيع نظرا ألهنا تفرض على القطاعات غـري احلكوميـة               
والفئات املوسرة؛ وهي قليلة وحمدودة جدا يف اجملتمع االشتراكي، نظرا ألن الدولة هـي املالكـة                

  .لوسائل اإلنتاج واملتحكمة يف توزيعه
   التحكم يف األجور:ǭانياً

ور واملرتبات بواسطة جهاز التخطيط املركزي، ويتم رفعهـا أو خفـضها            يتم حتديد األج  
مبراعاة الكفاءة االقتصادية للقطاعات املختلفة، ومتطلبات العدالة االجتماعية لفئات العمال، مـع            
وجود مستويات عليا ودنيا هلذا التحديد، كما أن أجور العمـال يف االقتـصاديات االشـتراكية                

  . خر ومن فئة إىل أخرىتتفاوت من قطاع إىل آ
وجيري تقليص الفوارق بني دخول العمال يف الغالب عن طريق زيادة دخـول العـائالت               

  .ازدياده بوترية منتظمةواملتوسطة واألقل دخال، مع ضمان احلد األدƅ لɊجر جلميع العمال 
   تسعري السلȜ االستهالكية:ǭالǮاً

الضرورية اليت ال يستغين عنها مجيع أفـراد        وذلك بقيام الدولة بتدعيم السلع االستهالكية       
اجملتمع، وتتحمل ذلك من ميزانيتها، ويف املقابل ترفع أسعار السلع الكمالية والترفيهية اليت هي من               
مطالب األغنياء وامليسورين، ويتم كل ذلك بإشراف جهاز التخطيط احلكومي؛ الذي بيده وضع             

  .وزيعاألسعار واستخدامها يف سياساته إلعادة الت
   أنȚمة التǖمƙ االجتماعي:رابعاً

ويتم متويلها باالقتطاع الدوري من أموال املؤسسات االشتراكية، حبيث يعترب كل عامل يف             
املؤسسة مشاركا جبزء من أجره يف ذلك، والنتيجة أن يكون مستفيدا من مزايا وخدمات صناديق               

  .التأمني يف فترات املرض أو العجز عن العمل وغري ذلك
ǹًانية التعليم والعالج:امساƭ   

تقوم الدولة االشتراكية بتقدمي خدمات صحية جمانية، بإشراف مؤسسات طبية غري جتارية،            
هذه اخلدمات اجملانية تشكل دخوال Ʒـصل       وكما تضمن جمانية التعليم للجميع ولكل املستويات،        
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صور غري نقدية إال أهنا تعترب رافدا       عليها ذوو احلاجة يف اجملتمع االشتراكي، فرغم أهنا تقدم هلم يف            
  .من روافد سياسة إعادة التوزيع وتقريب طبقات اجملتمع من بعضها ورفع املستوى املعيشي لɊفراد

ولتلبية حاجات املواطنني يف هذا اجملال؛ تلجأ الدولـة إىل إنـشاء أرصـدة االسـتهالك                
االشتراكية واملنظمات االجتماعية،   االجتماعية؛ وهي عبارة عن جتميع ألموال الدولة واملؤسسات         

ويتم استخدامها بشكل عيين أو نقدي، لتأمني التعليم والطب جمانا، واخلدمات الثقافية والرياضية،             
  .كما يصرف منها على الضمان املادي للعاجزين عن العمل وتعويض اإلجازات وغري ذلك

 كاالحتاد السوفييت مل    - يف بعض مراحل وجودها    -وكان من نتيجة ذلك أن دولة اشتراكية      
يكن مستوى املعيشة فيها شديد االرتفاع، ومل تكن هناك بطالة، واالحتياطات اإلنسانية األساسية             

  )1.(واخلدمات االجتماعية الرئيسية كانت متاحة وباجملان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .249 ميشيل تشوسودوفيسكي، املرجع السابق، ص-1
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ƆاǮاملطلب ال  
   االشتراكي تقييم اǭɇار التوزيعية لنȚام امللكية

 األول يتناول تقييماً للتطبيقات الواقعيـة لنظـام         ؛ على فرعني اثنني   طلبويشتمل هذا امل  
امللكية العامة على الناحية التوزيعية يف اجملتمعات االشتراكية، والثاين يبّين مدى جناعة اإلصالحات             

  : والعالجات املتخذة للتصدي ملساوئ التوزيع النامجة عن هذا الشكل من امللكية
   امللكية العامةإت االجتماعية لتطبيȨ مبدالنعكاساا: الفرع األول

إن جنوح االشتراكية إىل االجتاه املعاكس للرأمسالية، ومنعها للملكيـة اخلاصـة لوسـائل              
اإلنتاج، واعتمادها تدخل الدولة يف كل نشاط اقتصادي، بدعوى االهتمـام مبـصلحة اجملتمـع               

ة بني طبقـات اجملتمـع، ومنـع        وتقدميها على مصلحة الفرد، والقضاء على الفوارق االجتماعي       
التطاحنات بني أفراده، كل ذلك كان له آثار إجيابية على اجملتمعات االشتراكية؛ كإشباع احلاجات              
العامة، وتنظيم اإلنتاج، وتاليف البطالة واألزمات االقتصادية، ورعاية مصلحة األغلبية، ومعاجلـة            

ئ كثرية من جوانب أخرى؛ أمهها ضعف       إال أهنا وقعت يف مساو    . سوء توزيع الثروة، وغري ذلك    
املساس جبوهر احلياة اإلنسانية؛    واحلوافز الشخصية واملبادرات الفردية، وبواعث الرقي االقتصادي،        

  )1.(عن طريق حتكم السلطة، وتفشي التعقيدات اإلدارية، وضياع احلريات الشخصية
س الطبقيـة يف أجلـى      كما أن االشتراكية يف حرهبا ضد الفوارق الطبقية، تعترف ومتـار          

     ĉąالبد منه يف فلسفتها اجلدلية القائمـة علـى صـراع            صورها؛ من خالل اعترافها بالطبقية كشر 
الطبقات عرب التاريخ، وعدم توضيحها كيفية استعمال املوارد االقتـصادية يف اجملتمـع اخلتـامي               

  )2.(الاملوسوم بالشيوعية، وكيفية تنظيمه بشكل فّع
تعين جمالس حملية يتألف أعضاؤها من عمال وفالحني وجنود،    ) اتسوفي(فإذا كانت كلمة    

 وإذا كان الدستور السوفيايت يـنص علـى         ،)3(ن ممثليهم يف جمالس احلكم العليا     وهم الذين يعينو  
، وإذا كان الدستور    "احتاد اجلمهوريات السوفياتية االشتراكية دولة اشتراكية للعمال والفالحني       "أن

دولة دميقراطية شعبية تقودها الطبقة العاملة على أساس التحالف         "لدولة بأهنا الصيين يعطي تعريفا ل   

                                                 
  .492، املرجع السابق، صاملوسوعة الفلسفية -1
  .241-240: روجيه دوهيم، مدخل إىل االقتصاد، ص ص-2
  .81 بيارومونيك فاقر، املرجع السابق، ص-3
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؛ فإن العمال والفالحني يف احلقيقة ال ميلكون من األمر شـيئا، واحلكـام              "بني العمال والفالحني  
  )1.(احلقيقيون إمنا هم الطبقة احلاكمة من رجال احلزب

 وتسلم الطبقة العاملـة     ،قية بصفة هنائية  كما أن القول بأن االشتراكية تقوم على حمو الطب        
 ألنه إقرار بطبقية من نوع آخر؛ طبقيـة يرأسـها العمـال             ؛ هو التناقض بعينه   ،للسلطة السياسية 

باعتبارهم أعضاء احلزب الشيوعي احلاكم، والذين ال يتميزون عن الطبقات          ) الربوليتاريا(الثوريون  
ة على مجيع املمتلكات املؤممة، ومركزهم الـسياسي        اإلقطاعية والرأمسالية يف شيء؛ فسلطتهم مطلق     

يسوȟ هلم استغالهلا ملصاحلهم الشخصية كيفما شاءوا، أما الفئات العريضة من العمال الكادحني             
  )2.(فهم عبيد يف أيدي هؤالء

والدليل على ذلك أن حكومات اشتراكية كثرية استولت على السلطة يف القرن العشرين،             
عامل، لكن مل Ʒدث يف أي منها إلغاء للدولة وتعويضها مبجتمع ال طبقي، وإمنا              يف كثري من بلدان ال    

العكس هو الذي حدث؛ فاحلكومات الدكتاتورية واإلدارات البريوقراطية هي السمة الـسائدة يف             
هذه البلدان، مما اجنر عنه انتفاضات شعبية عارمة، أدت هبذه احلكومات إىل االهنيار املتتـابع، ومل                

  )3.( بلدان قليلة تتبع هذا النظاميبق إال
 ليتمتـع هـذا     ،ويتم إعالن ملكية اجملموع للثروة    فال يكفي إلغاء امللكية اخلاصة قانونيا       "

اجملموع مبلكيتها حقا، وجيد حمتواها احلقيقي يف حياته اليت يعيشها، بل إن طبيعة املوقف السياسي               
وتسمح للطبقـة احلاكمـة أن تتمتـع        سوف جتعل حȘ اجملموع يف متلكه حظا قانونيا فحسب،          

باحملتوى احلقيقي للملكية، الذي يتمثل يف سيطرهتا املطلقة على مقدرات البالد وثرواهتا، وهكـذا              
حتصل هذه الطبقة على نفس الفرص، اليت كان الرأمساليون االحتكاريون يتمتعون هبا يف اجملتمـع               

مال الدولة، وحتتكر لنفسها حق متثيـل        وراء كل عمل من أع     - فوق األنظمة  -الرأمسايل، إذ تقف  
 أقدر من أي رأمسايل آخر على       - يف هذه اللحظة   -اجملتمع الالطبقي والتصرف يف ممتلكاته، وتصبح     

  )4".(سرقة القيمة الفائضة

                                                 
  .48 حممد املبارك، املرجع السابق، ص-1
: هشام دياب، دمشق: ، ترمجةاالشتراكية يف احلرية ؛ ألفريد سوقي، 80 ؛ بيارومونيك فاقر، املرجع السابق، ص198ا علي، املرجع السابق، ص حممد مهن-2

 .89، صنفس املرجع ؛ حممد املبارك، 35 ؛ سعيد سعد مرطان، املرجع السابق، ص20، ص1972منشورات وزارة الثقافة، سنة
  . وما بعدها58، املرجع السابق، صار اإلمرباطورية السوفيتيةاهني مسيح عبد الفتاح، -3
  .201-200: باقر الصدر، املرجع السابق، ص ص-4
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لقد كان مئات األلوف من الشعب السوفيايت ميوتون جوعا يف العشرينات والثالثينات من             
ب الشيوعي وزوجاهتم يرفلون يف أغلـى األلبـسة احلريريـة،           القرن العشرين، بينما رجال احلز    

ويسكنون يف أفخم املساكن والفنادق، ويركبون أجود أنواع السيارات، ويأكلون أفخر أنـواع             
ل ّيختاألطعمة؛ وجبة فرد واحد فيها بأكثر من مخسني مرة ما يرحبه العامل يف اليوم، ويصعب كثريا                 

  )1.(اد السوفيايتهؤالء املسؤولني ضمن مواطين االحت
وباإلضافة إىل ذلك، فإن اعتماد امللكية العامة والتخطيط املركزي، نتج عنه إعطاء األولوية             

          ąيتحمله  ألسعارهامل   للصناعات الثقيلة على حساب اخلفيفة املوجهة لالستهالك، مما أدى إىل ارتفاع
  )2".(حلديد والصلبمعدة االحتاد السوفيايت مل تستطع هضم ا:"أفراد اجملتمع، حىت قيل

يتنـاقض مـع فلـسفة      )من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله      (بل حىت املبدأ التوزيعي   
املساواة االشتراكية مباشرة بعد الشروع يف تطبيقه؛ فاألفراد خيتلفون يف أعماهلم تبعا الخـتالف              

لعامـل  كفاءاهتم، ولنوعية األعمال اليت يقومون هبا ودرجة تعقيدها؛ فمنهم العامـل البـسيط وا             
فحني يتحدث  "املدرب، واملبدع واملقلد، والقوي والضعيف، وهو ما تعترف به االشتراكية نفسها          

االشتراكيون عن املساواة، فإهنم يقصدون من ذلك دائما املساواة االجتماعية، مساواة الوضـعية             
  )3".(اداالجتماعية، وال يقصدون يف حال من األحوال مساواة القدرات الذهنية واحلكمية لɊفر

 ،للمجتمع االشتراكي جمددا   التوزيع وكيفية تنفيذه، أعاد الطبقية       إإن هذا التناقض بني مبد    
الذي قام من أجل التخلص منها، حىت أصبحت الفروق بني الدخول املرتفعة والدخول املنخفضة              

  )4.(  تبعا الختالف التقديرات%1,5و  %5يف االحتاد السوفيايت السابق تتراوح بني 
الرأمسايل جلية واضحة يف اجملتمع االشتراكي، بل       اجملتمع  لك كانت مساوئ الطبقية يف      ولذ

أكثر منه بشاعة وسوءا؛ إذ اتسمت بالعنف والدموية وعمليات التطهري واسعة النطاق حفاظا على              
  )5.(املركز الطبقي للفئة احلاكمة، وقد جتري هذه العمليات على مستويات أعلى يف هرم السلطة

                                                 
  . وما بعدها98 صم،1982-هـ1402، سنة3مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط:  بريوت،مقال يف العدل االجتماعي عماد الدين خليل، -1
  .175لسابق، ص السيد عبد املوىل، املرجع ا-2
  .77، صاملرجع السابق، التطور االقتصادي ؛ حسني عمر، 519، املرجع السابق، صالشيوعية العلمية، ومن معه كارل ماركس -3
، 1974ة، سن2دار الفكر، ط: ، بريوتمدخل إىل النظرية االقتصادية يف املنهج اإلسالمي وما بعدها ؛ أمحد النجار، 203 الصدر، املرجع السابق، صباقر -4

 .16ص
  . وما بعدها197، صنفس املرجع الصدر، باقر -5
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 إقامة دكتاتورية الربوليتاريا أكرب مطعن لالشتراكيني بدأوا به عهدهم يف روسـيا             وكانت
بعد رفعهم شعارات إزالة الفوارق االجتماعية وحتقيق املساواة والقضاء على االستغالل، مما سهل             
قيام حرب أهلية دمرت الصناعة وأودت حبياة ما يزيد عن عشرين مليـون ضـحية، أخلطـت                 

  )1.( من جديد بضرورة تنوع أشكال امللكيةعلتها تتراجع عن مبادئها وتقّرحسابات السلطة وج
كما أن ظهور طبقة البريوقراطيني اإلداريني واستحواذهم على امتيازات خاصة ال ختـالف             
امتيازات الرأمساليني، جعلت فئات عريضة من اجملتمع االشتراكي تعادي النظام القائم وتلجـأ إىل              

يسمى باقتصاد الظل والسوق السوداء، فانتشر الفساد واختلـست األمـوال           حماربته بالعمل فيما    
العامة، واختفت املواد االستهالكية األساسية، وظهر تداول العمالت خارج أطر القـانون، إىل أن            
وصلت هذه اجملموعات الطفيلية إىل التغلغل يف دواليب احلكم وتشرف على كثري من أجهزتـه،               

ك يف تقويض أركان النظام االشتراكي والتمهيد للعوملة الرأمساليـة بعـد            ويكون هلا الدور بعد ذل    
  )2.(التغيريات األخرية يف دول أوربا الشرقية

ƆاǮاعتها: الفرع الƱ Ɂامللكية العامة ومد Ǜالوسائل العالجية ملساو  
إن امللكية يف النظام االشتراكي كانت من البداية عاجزة عن حتقيق أهـدافها يف إشـباع                

 نظـرا ملخالفتـها للطبيعـة       اجات االقتصادية، والقضاء على الندرة، وتوفري الرفاهية للجميع،       احل
فكان من جراء ذلك وقوف اآلالف من الفالحني يف وجه التأميم االشتراكي ألراضـيهم              ،  البشرية

ة، وممتلكاهتم، سواء بتمردهم على السلطة، أو بشنهم إلضرابات عامة أدت بالبالد إىل جماعات قاتل             
راح ضحيتها املاليني من الشعب، حاولت الدولة السوفياتية على إثره الضغط علـى الفالحـني؛               

ولكن مل ُيجد ذلك نفعا، فاضطرت يف النهاية إىل تغيري          ،  بسجنهم وتشريدهم، مث بقتل الكثري منهم     
ة مبادئها يف التأميم، واعترفت بشيء من امللكيات اخلاصة للفالحني كالقطع األرضـية الـصغري             

  )3.(واملساكن الريفية وبعض احليوانات

                                                 
  .51-50:م، ص ص1996دار الشروق للنشر والتوزيع، سنة:  األردن-، عماناهنيار اإلمرباطورية السوفياتية مسيح عبد الفتاح، 1-

  .56، صنفس املرجع مسيح عبد الفتاح، -2
 ؛ السيد عبد 36 ؛ سعيد سعد مرطان، املرجع السابق، ص69ملبارك، املرجع السابق، ص ؛ حممد ا211-210:الصدر، املرجع السابق، ص صباقر  -3

  .44املوىل، املرجع السابق، ص
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كما كان لسالح اإلضراب وتفعيل دور النقابات العمالية حلماية اجلماهري من البريوقراطية؛            
دور يف جعل قادة االشتراكية Ʒذرون من جتاوزات اإلدارة احلزبية حلدود التزاماهتـا الوظيفيـة،               

  ) 1.( احلزب، إال أهنا كانت بال جدوىوƷاولون حماربة املمارسات البريوقراطية ألعضاء
م؛ مـن اعتمـاد     1957 ما حدث يف االحتاد السوفيايت عـام         احملاوالتومن أمثلة تلك    

الالمركزية يف التخطيط تبعا للتوزيع اجلغرايف لɊقاليم، وما حتقـق مـن إصـالح للمؤسـسات                
بهم العراقيل اإلدارية اليت    م؛ مبنح احلرية يف التقرير لرؤساء املؤسسات وجتني       1965االشتراكية عام   

متنعهم من التجديد واإلبداع، وهكذا بدأت النظرية الرأمسالية تأخذ طريقها إىل فكـر املنظـرين               
  )2.(االشتراكيني وتلحق الشكوك مبقدساهتم ومبادئهم

وعلى شاكلة االحتاد السوفيايت؛ فقد جلأت كثري من الدول االشتراكية إىل األخذ باملبادئ             
 فهاهي الصني الشعبية تتراجع عن كثري من مبادئها وتفسح اجملال آللية السوق يف بعض               الرأمسالية،

  )3.(القطاعات، وتقبل بتفاعالت حوافز الربح يف اقتصادياهتا بعد ثبوت تأثريها على التنمية
وكذلك يوغسالفيا؛ اليت تبنت النظام االشتراكي بعد احلرب العاملية الثانية؛ ما لبثـت أن              

 متـوز   02بعد فشل طريقة التأميم وعدم حتقيقها لرفاهية الشعب، فكان صدور قانون            ختلت عنه   
إلغاء جلنة التخطيط   وم اخلاص باملؤسسات الذاتية اليت يشرف على إدارهتا العمال أنفسهم،           1950

املركزية، حبيث أصبحت املؤسسات حرة يف مجيع أنشطتها االقتصادية؛ من إنتاج واستثمار وتوزيع             
  )Ɋ).4جور، ومل تعد خاضعة للسلطة إال يف جمال السياسات الضريبية واالعتماداتوحتديد ل

غري أن التعديالت اليت جلأت إليها االشتراكية، مل تكن عالجا كافيا لɊزمة؛ بسبب عـدم               
 وبسبب أن االشتراكيني يرون هذا امليـل        ،)5(ليت يقوم عليها النظام االشتراكي    مساسها باألسس ا  

اصة ضروريا لالشتراكية يف أطوارهـا األوىل للوصـول إىل املرحلـة الـشيوعية،              إىل امللكية اخل  
؛ حيث ُيسمح فيه بامللكية خاصة للمنتجني الذين يقومون بأنفسهم          "إنتاج السلع البسيط  "ويسمونه

  )6.(أو مع عائالهتم باستعمال منتجاهتم واستبداهلا مبنتجات اآلخرين

                                                 
  . وما بعدها90 بيارومونيك فاقر، املرجع السابق، ص-1
  .بعدها وما 23، صمقال يف العدل االجتماعي وما بعدها ؛ عماد الدين خليل، 243، صمدخل إىل االقتصاد روجيه دوهيم، -2
 .44 ؛ السيد عبد املوىل، املرجع السابق، ص35-34: سعيد سعد مرطان، املرجع السابق، ص ص-3
  . وما بعدها245 روجيه دوهيم، املرجع السابق، ص-4
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شيوعية املأمولة مل يتجسد واقعا؛ وإمنا احنرف اجملتمـع         إال أن هذا التطور لالشتراكية حنو ال      
االشتراكي باجتاه تطبيق املبادئ الرأمسالية، وباستمرار، مما كان دليال على فـشل االشـتراكية يف               

  .م1989امليدان، وهو ما أثبته التاريخ باستقالل اجلمهوريات السوفياتية تدرجييا بداية من عام 
شتراكية ناجم عن عدم قيامها على أصول وقواعد تستوعب         وال شك أن هذا العجز يف اال      

مشاكل احلياة، وتتوافق مع الفطرة البشرية، كما أن التبديل والتعديل املتتابع ملبادئ االشـتراكية،              
أكد هذا اإلخفاق؛ فمبدأ امللكية العامة لوسائل اإلنتاج مت تعديله بالسماح لɊفراد بامللكية اخلاصة              

لصناعات الصغرية والتجارة الوسطى، كما أن مبـدأ التوزيـع االشـتراكي            لبعض املشاريع؛ كا  
من كل حسب قدرته، ولكل حسب ما يؤديه من عمل، ومن ال عمل له ليس له احلـق   "السوفيايت
 التوزيع حسب   إم ليعود إىل مبد   1961للتعديل عام   م، مث خضع    1936كان يف دستور  "أن يأكل 

  )1.(راكي وعدم ثباته على مبادئه، وما ذلك إال لعدم جناعتهااحلاجة؛ مما يفيد تناقض املنهج االشت
وقد أفضت هذه التعديالت إىل تكثيف دور املبادرات الفردية وحوافز الربح، وظهر قطاع             
كبري يلعب فيه النشاط اخلاص دورا كبريا، فتالشت االشتراكية وظهرت صـورة أخـرى مـن                

  )2.(ع العامة، والقطاع اخلاص مع العاماالقتصاد املختلط؛ متتزج فيه امللكية اخلاصة م
االنتقال إىل آليـات    وامللكية العامة لوسائل اإلنتاج،      تعد امللكية االشتراكية تعين       مل وهبذا

 يعد يعين التخلي عن االشتراكية، بـل قـد توجـد             مل السوق وتبين حافز الربح وامللكية اخلاصة     
  )3.(ة كما يف اسبانيا على سبيل املثالحكومات اشتراكية على رأس السلطة يف بلدان رأمسالي

ومن الوسائل العالجية إلخفاقات االشتراكية، ما توصلت إليه قيادهتا يف االحتاد السوفيايت            
؛ واليت تعين اإلصالح أو إعـادة اهليكلـة أو جتديـد            )الربيسترويكا(من إصالحات، عرفت باسم   

 حاجيات املواطنني وحتسينها، واالهتمـام      البنيات، ومن أهدافها إصالح احلياة االجتماعية؛ بتلبية      
  )4.(بظروف عملهم ومعيشتهم، وتطبيق العدالة االجتماعية يف أوساطهم

                                                 
  .35م، ص1991مؤسسة الرسالة، سنة: ، بريوتلربيسترويكا من منظور إسالميامىن حداد، و فتحي يكن -1
التطور  ؛ حسني عمر، 225م، ص1957، سنة2مكتبة النهضة املصرية، ط: راشد الرباوي، القاهرة: ، ترمجةاملذاهب االقتصادية الكربى جورج سول، -2

  . وما بعدها76، املرجع السابق، صاالقتصادي
  242/8press/com.mafhoum.www:صاد السوري وإشكالية حتديد اهلوية االقتصاديةاالقت مجال طالس، -3
املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، : العميد العريب سي حلسن، اجلزائر: ، ترمجة نظرات جديدة على بالدنا وعلى العامل-بريسترويكاس، .م. غورباتشوف-4

 . وما بعدها2م، ص1988سنة
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لكن مل تكن نتيجة العمل باملنهج الرأمسـايل، وال إصـالحات الربيـسترويكا يف صـاحل            
رمسـي  من العائالت البلغارية عـن احلـد األدƅ ال        % 73ى دخل   اجملتمعات االشتراكية؛ فقد تدنَّ   

م،  وهـبط    1990عـام   % 43م، بعد أن كانت هذه النسبة ال تزيد على          1992لɊجور عام   
بعد أن كـان    ،  م1992من العائالت البولندية  إىل أقل من مستوى خط الفقر عام            % 50دخل  

%  18,6وارتفعت معدالت البطالة يف بلدان أمريكا اجلنوبية إىل         ،  م1991عام  % 40هذا الرقم   
تدنَّى مستوى املعيشة للشعب السوفيايت إىل حد العجز        ، كما   )1%(13,4تتجاوزبعد أن كانت ال   

عن شراء الطعام، مقابل وجود قطاع صغري من األثرياء يتنافسون على السلع الترفيهية اآلتية مـن                
  )2.(الدول املتقدمة، حمتقرين سلع وطنهم احمللية

بأكثر من  (بزوارتفع سعر اخل  %... 50م بنحو   1992لقد اهنار االقتصاد الروسي يف عام       "
روبـل يف   20إىل أكثر من    ) صالحاتقبل اإل (م1991كوبيك يف ديسمرب  18-13من  ) مائة مرة 
ويف  .روبل85000روبل إىل   800من  ) املنتج حمليا ( التلفزيون م، وزاد سعر جهاز   1992أكتوبر

 80ثر من   املقابل زادت األجور ما يقرب من عشر مرات؛ أي أن الدخول احلقيقية اƳفضت بأك             
كان متوسط الدخول أدƅ مـن      ... ، واكتسحت مليارات الروبالت من مدخرات العمر كله       %

حنـو  ) م1992(، واحلـد األدƅ لɊجـور     )م1993-م1992(دوالرات أمريكية شـهريا   10
رات أمريكيـة، واملوظـف املكـتيب       دوال8ية شهريا، وأستاذ اجلامعة يكسب      دوالرات أمريك 3
ومع حتـرك    .دوالرات أمريكية 6ة املؤهلة يف عيادة حضرية تكسب       ضدوالرات أمريكية، واملمر  7

أسعار كثري من السلع االستهالكية بسرعة حنو مستويات الـسوق العامليـة، مل تكـن رواتبـهم                
بالروبالت تكاد تكفي شراء الغذاء، فمعطف شتوي مثال ميكن أن يشترى بستني دوالرا أمريكيا،              

عباء إجراء جراحة يف املستشفى تعادل مابني دخل شـهرين          وأ... أي ما يعادل راتب تسعة أشهر     
  )3".(وستة أشهر، مما يعين أنه ال يطيقها سوى األغنياء اجلدد

ويف النهاية أثبت الواقع أن الربيسترويكا ما هي إال عملية ارجتالية هدفها مسايرة الظروف              
ية وسياسية رهيبة، أودت بشعوب     املستجدة دون تغيريها أو التأثري فيها، مما أدى إىل كارثة اجتماع          

                                                 
  .132-131: السابق، ص ص روجيه جارودي، املرجع-1
  .253 ميشيل تشوسودوفيسكي، املرجع السابق، ص-2
  .249-248:، ص صنفس املرجع ميشيل تشوسودوفيسكي، -3
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االحتاد السوفيايت إىل الفقر املدقع، واهنيار االقتصاد بشكل عام، وتولدت أزمـة عميقـة شـاملة                
  )1.(أطاحت بكيان الدولة السوفياتية وأزالتها من الوجود

 تعيȈ روسيا أول مرة يف تارخيهـا وضـعا          ، املالية 1998بعد مخس سنوات من أزمة      "و
القـوي للـصناعات     الفضل يف هذا االنتعاش االقتصادي إىل التوسـع        ويعود... .اقتصاديا جيدا 

النقـل، واالتـصاالت، والتجـارة      و،  البناءك  وكذل،  واألنشطة املتعلقة بصناعة اآلالت   ،  النفطية
شركة كبرية تنتج وحـدها   12أن   لروسية ال جيوز أن تنسينا    إن النجاحات االقتصادية ا   ... باملفرق

بينما جتد الشركات املتوسطة والصغرية صـعوبات يف تطـوير          ،  مجايل الوطين من الناتج اإل  % 70
والقرارات البريوقراطية التعـسفية وانتـشار      ،  نفسها يف حميط يتسم بعدم الشفافية وغياب القانون       

وميكن القـول أهنـا      .تت البريوقراطية مواقعها بقوة بالقياس إىل املرحلة السوفياتية       وقد ثبّ . الفساد
فالوظيفة يف القطـاع     .ن العامل األقوى على مسرح األسواق غري الشرعية والفاسدة        أصبحت اآل 

 على رجال األعمال استرجاع بالشراء احلقوق       وأصبح واجباً . )بزنس خاص (العام أصبحت مبƕلة  
مـن عـدد    % 25أي  ،  مليون من الـروس   40ومع ذلك هناك    ... لبريوقراطينيالدستورية من ا  
أقل من دوالر واحد يف اليـوم ولكـل         ( ن يف العيȈ حتت خط الفقر       يستمرو،  السكان اإلمجايل 

  )2(")شخص حسب إحصاءات البنك الدويل
  
  
  
  
  
  
 
  
  

                                                 
  . وما بعدها79 مسيح عبد الفتاح، املرجع السابق، ص-1
  . وما بعدها183، صاملرجع السابق توفيق املديين، -2



 48

  :ǹالصة الفصل األول
نالت امللكية اهتماما لدى االقتصاديني الرأمساليني واالشتراكيني على الـسواء، إال أهنـم             

فجنح النظام الرأمسايل إىل      جمتمعاهتم؛ اختلفوا اختالف تضاد يف تبنيها كنظام اقتصادي يطبقونه يف        
اإلفراط يف امللكية اخلاصة على حساب امللكية العامة، مغلبا مصلحة الفرد على مصاحل اجملتمع؛ مما               
أدى إىل اخللل يف توزيع الثروات والدخول، وظهور الفوارق الطبقية بني شدة الغىن لɊقلية مقابل               

  .شدة الفقر لɊغلبية
أمسالية عالج املشكلة التوزيعية بسياسات اقتصادية واجتماعية متنوعـة         وحاول مفكرو الر  

 تكـن إال   ملذات صبغة اشتراكية، ومل Ʒققوا هدفهم يف ذلك؛ نظرا ألن املمارسات االشـتراكية      
  .ترقيعا لɊوضاع دون مساس باملبادئ واألسس

كية اخلاصة مقابل   وعلى العكس من ذلك متاما؛ جنح النظام االشتراكي إىل التفريط يف املل           
اعتماد امللكية العامة إىل أقصى احلدود، وكان تأميم امللكيات اخلاصة لɊفراد أهم جانب تكونت              
به امللكية العامة؛ مما أدى إىل سوء توزيع الثروات والدخول بصورة مماثلة ملا حـدث يف اجملتمـع                  

امت بنفس مهامها يف تكديس الثروات      الرأمسايل؛ إذ حلّت األقلية احلاكمة حملّ األقلية الرأمسالية وق        
  .والدخول وابتليت مجاهري الشعب بالفقر واحلرمان

وتتابعت إصالحاٌت ملساوئ التوزيع يف النظام االشتراكي من طـرف القـائمني عليـه،              
ولكوهنا رأمسالية الصبغة؛ باءت بالفشل  كذلك، لعدم تركيزها على تغـيري األصـول واملبـادئ                

  .ر املذهبية لالشتراكيةوتصحيح الرؤى واألفكا
من جلوء كل نظام من النظامني إىل اآلخر؛ لعالج مساوئه التوزيعية، يؤكد            Ș  غري أن املالحَ  

  .عجز كل نظام عن إكمال نقائصه من مبادئه الذاتية، واعترافا ضمنيا مببادئ النظام اآلخر
تمم ما ينقصها،    من حسنات وي    كال النظامني   احلاجة إىل نظام يبقي على ما يف       ومنه تتجلى 

ويزيل ما فيهما من مساوئ؛ وال شك أن النظام الذي يعتمد مبدأ امللكية ذات األشكال املتعددة له             
  .دور يف حتقيق ذلك؛ وهو ما تدرسه الفصول واملباحث القادمة
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ƆاǮالفصل ال  

  
  امللكية يف االقتصاد اإلسالمي

  
ما ميكن تطبيقه منها يف     ، من جانب    لدراسة امللكية يف الفقه اإلسالمي    يتعرض هذا الفصل    

دون اخلوض يف تفاصيل األحكام وفروعها، إال ما كان التعرض له           احلياة االقتصادية واالجتماعية،    
  .الزماً ومنسجماً مع طريقة دراسة املواضيع اليت يتناوهلا البحث

وبيـان  ون،  عند أهل اللغة والفقه والقان    بامللكية   خمصَّصاً للتعريف    هذا الفصل ولذلك كان   
، ذه امللكية مسات التمّيز والتفوق هل   يف االقتصاد اإلسالمي، وكشٌف عن      وآثارها  أنواعها  ضوابطها و 

  :وهذا ما يتم تناوله فيما يأيت
   طبيعة امللكية يف االقتصاد اإلسالمي-
   أنواع امللكية وضوابطها يف االقتصاد اإلسالمي-
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  املبحث األول

  
  قتصاد اإلسالميطبيعة امللكية يف اال
  

Ʒاول هذا املبحث تسليط األضواء على املفاهيم اللغوية والفقهية والقانونية للملكية وبعض            
  :أحكامها، أو آثارها، ضمن املطلبني اآلتيني

  مفهوم امللكية يف االقتصاد اإلسالمي -
   امللكية يف االقتصاد اإلسالميأحكام -
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  املطلب األول
  ة يف االقتصاد اإلسالمي مفهوم امللكي

امللكية يف اصطالح اللغويني ورجال القانون مث فقهاء اإلسالم، حىت          على  البد من التعرف    
  .تسهل اإلحاطة مبفهومها يف االقتصاد اإلسالمي

  امللكية لȢة وقانونا: الفرع األول
قدميـة، إذ   من النادر العثور على لفȘ امللكية يف املعاجم اللغوية وكتب الفقه اإلسالمي ال            

 ولذلك فإن التعريف بامللكية يف االقتصاد اإلسالمي يقتضي حتديـد           ،)1(املتداول كثريا اسم امللك   
  .املعىن اللغوي للملك، مث املعىن االصطالحي له عند فقهاء اإلسالم ورجال القانون

   معƖ امللكية يف اللȢة:أوالً
  )2(."ة علـى االستبداد بهالـَملǐُك والـُملǐُك والـِملǐك احتواء الشيء والقدر"

وهـذا الـشيء    . بكسر امليم ) ِملǐكًا(َيْمِلكُه بالكسر   ) َملَكَُه: (م ل ك  :"ويف خمتار الصحاح  
) َملƋكَـهُ (و. العبـد ) املَْملُوُك(و. املرأة تزوجها ) َملََك(و. مييين والفتح أفصح  ) َملǐُك(ومييين  ) ِملǐُك(

  )3)".(ُمَملƋٌك(لƋكَه املال واملُلǐك فهو جعله ِملكا له ُيقال َم) َتْمِليكاً(الشيء 
امللكية مصدر صناعي منسوب إىل امللك بكسر فسكون، وقد ورد امللك مثلث امليم، أي              و

ملكت : جيوز فيه الفتح والكسر والضم؛ فيستعمل مكسور امليم ومفتوحها يف ملك األشياء كقولنا            
 -ـ أي السلطة العامة للـسلطان      ة العامة الشيء ملكا بكسر امليم، ويستعمل بضم امليم يف الوالي        

  )4(.ملكت على الناس أمرهم ملكا بالضم: كقولنا
؛ فهو أفصح لغـة وأبلـΥ       Ƞمن املفيد االطالع على استعماالت لفȘ امللك يف كتاب اهللا           

، كما  Υبيانا، وقد ورد فيه هذا اللفȘ يف آيات كثرية، جيد املستعرض هلا أهنا نسبت امللك إىل اهللا                  
  . لإلنسان أيضانسبته

                                                 
 .18م، ص1996-هـ1416دار الفكر العريب، سنة: ، القاهرة مع املقارنة بالشرائع الوضعيةامللكية يف الشريعة اإلسالمية علي اخلفيف، -1
  .126، ص14ملك، ج: ، مادة2003، سنة3دار صادر للطباعة والنشر، ط: ، بريوتلسان العرب ابن منظور، -2
  .557-556:، املستقبل، دت، ص صخمتار الصحاح حممد بن أيب بكر الرازي، -3
  .25م، ص1985 -هـ1405مكتبة وهبة، سنة: ، القاهرةامللكية وضوابطها يف اإلسالم ؛ عبد احلميد حممود البعلي، 18، صجع السابقاملرخلفيف، ا -4
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َوِللِّه ُملǐُك السََّماَواِت َواَألْرِض َواللُّه     {:Ψ؛ قوله   Υ فمن اآليات اليت نسبت امللك إىل اهللا        
ِللِّه ُملǐُك السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما ِفيِهنَّ َوُهـَو َعلَـى كُـلƍ َشـْيءą              {،  )1(}َعلََى كُلƍ َشْيءą قَِديرٌ   

 َماِلَك الǐُملǐِك ُتْؤِتي الǐُملǐَك َمن َتَشاء َوَتƕُِع الǐُملǐَك ِممَّن َتَشاء َوُتِعزُّ َمن َتَشاء              قُِل اللƋُهمَّ {،  )2(}قَِديٌر
ُيوِلُج اللƋْيلَ ِفي النََّهاِر َوُيوِلُج النََّهـاَر       {،  )3(}َوُتِذلƌ َمن َتَشاء ِبَيِدَك الǐَخْيُر ِإنََّك َعلََى كُلƍ َشْيءą قَِديرٌ         

خََّر الشَّْمَس َوالǐقََمَر كُلƉ َيْجِري ِلأََجلą مَُّسمŋى ذَِلكُُم اللƋُه َربُّكُْم لَـُه الǐُملǐـُك َوالƋـِذيَن       ِفي اللƋْيِل َوسَ  
ąِمريǐوهي كثرية يف كتاب اهللا )4(}َتْدُعونَ ِمن ُدوِنِه َما َيْمِلكُونَ ِمن ِقط ،Υ.  

 َيَرْوا أَنَّا َخلَقǐَنا لَُهْم ِممَّا َعِملَْت       أََولَْم{:Υأما اآليات اليت نسبت امللك لإلنسان؛ فمنها قوله         
لَْيَس َعلَى اَألْعَمى َحَرٌج َوالَ َعلَى األََْعَرِج َحَرٌج َوالَ         {:Ιوقوله   ،)5(}أَْيِديَنا أَْنَعاماً فَُهْم لََها َماِلكُونَ    

أَْو ُبُيوِت آَباِئكُْم أَْو ُبُيوِت أُمََّهاِتكُْم أَْو       َعلَى الǐَمِريِض َحَرٌج َوالَ َعلَى أَنفُِسكُْم أَن َتأǐكُلُوا ِمن ُبُيوِتكُْم           
ُبُيوِت ِإْخَواِنكُْم أَْو ُبُيوِت أََخَواِتكُْم أَْو ُبُيوِت أَْعَماِمكُْم أَْو ُبُيوِت َعمَّاِتكُْم أَْو ُبُيوِت أَْخـَواِلكُْم أَْو                

كُْم لَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح أَن َتأǐكُلُوا َجِميعاً أَْو أَْشـَتاتاً          ِتكُْم أَْو َما َملَكǐُتم مَّفَاِتَحُه أَْو َصِديقِ      الَُبُيوِت َخا 
فَِإذَا َدَخلǐُتم ُبُيوتاً فََسلƍُموا َعلَى أَنفُِسكُْم َتِحيَّةً مōْن ِعنِد اللƋِه ُمَباَركَةً طَيōَبةً كَذَِلَك ُيَبيōُن اللƋُه لَكُُم اآلَياِت                 

 مفاتيحه بأيديكم كبيوت وكالئكم واأليتام الـذين أنـتم          تما كان  اد، واملر )6(}لََعلƋكُْم َتْعِقلُون 
  )7(.أوصياء عليهم؛ فيجوز لإلنسان دخوهلا واألكل مما فيها من طعام رغم غياب أهلها

   القانونرجال امللكية عند :ǭانياً
اإلحاطة بتعريف امللكية يف اصطالح أهل القانون يفيد الدراسة من جهة معرفة األعـراف              

دة ومقاصد الناس من هذا املصطلح؛ حىت تتضح الرؤية عند احلـديث عنـها يف االقتـصاد                 السائ
  .اإلسالمي، وال خيتلط مفهومها باملفهوم القانوين

فأهل القانون يطلقون حق امللكية على معىن امللك، وهو عندهم حق عيين يتناول العقارات              
عنه بامللك التام، ويقترب املعىن القـانوين       واملنقوالت، ويشمل ملك العني واملنفعة معا أو ما يعرب          

اصـر  حلق امللكية من املعاين اللغوية املذكورة آنفا، فهو من الناحية القانونية Ʒتوي على ثالثـة عن              
                                                 

  .3/189:سورة آل عمران -1
  .5/120:سورة املائدة -2
  .3/26:سورة آل عمران -3
  .35/13:سورة فاطر -4
  .36/71:سورة يس -5
  .24/61:سورة النور -6
 .71 -70:ارك، املرجع السابق، ص ص حممد املب-7
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التصرف يف األشياء اململوكة، بناء على االستبداد هبا واالسـتحواذ          االستعمال واالستغالل و  : هي
  .دنية يف مجلة من الدول العربيةعليها، وهو ما نصت عليه القوانني امل

احلق يف االنتفاع املباشر بامللك فيما هو خمصص له كـسكىن الـدار             : ويقصد باالستعمال 
هو احلق يف االنتفاع غري املباشر بغلة امللك، مثل كراء الدار وأخـذ             : واالستغالل.وزراعة األرض 
امللك سواء كان ماديـا كالبنـاء       فهو احلق يف القيام بأي إجراء يف        : أما التصرف .حماصيل األرض 

  )1(.واحلرث، أو قانونيا كالبيع والرهن
حـق  "فت امللكية بأهنا   فعر ؛وقد جاءت عبارة القانون املدين اجلزائري خمالفة بعض الشيء        

ويبـدو  ) 2(."التمتع والتصرف يف األشياء بشرط أن ال يستعمل استعماال حترمه القوانني واألنظمة           
ق االستغالل الوارد يف القوانني العربية، وإال فإن نص املادة املوايل يستدرك            أن املراد بالتمتع هو ح    

تجاتـه  منق يف كل مثـاره و     احلملالك الشيء   "ذلك ويبني حق االستغالل بوضوح، حيث ورد أن       
  )3(."مامل يوجد نص أو اتفاق خيالف ذلكملحقاته و

ة امللك وماهيته، بقدر مـا تـربز        والقوانني العربية يف تعريفها حلق امللكية ال تربز لنا حقيق         
 ولعـل أوضـح وأدق      ،)4(موضوع امللك والسلطات اليت خوهلا القانون للمالك يف متتعه مبا ميلك          

اختصاص أو استئثار إنسان بشيء، يقتضي أن له، وحده، حـق           "ريف حلق امللكية قانوناً هو أنه     تع
  )5(."د القانوناستعماله واستغالله والتصرف فيه، ابتداء، إال ملانع، يف حدو

ƆاǮاإلسالمامللكية : الفرع ال ǒعند فقها  
كان الفقهاء يف السابق يستعملون كلمة امللك للداللة على امللكية، باعتبار أن امللك يـدل               

 إال أهنم انقسموا يف تعريفهم      ،)6(فامللك وامللكية هلما نفس املدلول واملفهوم      على احليازة والتملك،  
  .ب تصوراهتم للعالقة بني اإلنسان املالك والشيء اململوكهلا إىل ثالث فئات، حبس

  
  

                                                 
  .26-25: اخلفيف، املرجع السابق، ص ص-1
  .100، ص674 املادةم، 2007دار بلقيس للنشر، سنة: ، اجلزائرالقانون املدين اجلزائري الشعبية، وزارة العدل، ةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطي -2
  .100 ص،676املادة ، نفس املرجع، القانون املدين اجلزائري -3
  .79 عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص-4
  .154-153:، ص ص1 العبادي، املرجع السابق، ج-5
  .100 عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص-6
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   الفǞة األوƂ:أوالً
عرفت امللك بالنسبة للمالكية، وهي الصفة املتعلقة باإلنسان يف عالقته باملال، وهذه بعض             

  :تعريفاهتا
  ) 1(."امللك هو االختصاص احلاجز "-
  )2(."قدرة احلسيةهو القدرة الشرعية على التصرف يف الرقبة مبƕلة ال "-
  )3(."هو قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف إال ملانع "-
  )4(."هو استحقاق التصرف يف الشيء بكل أمر جائز فعال أو حكما ال بنيابة "-
والصحيح يف حد امللك أنه متكن اإلنسان شرعا بنفسه أو بنيابة من االنتفاع بالعني أو                "-

  )5(."عني أو املنفعةاملنفعة ومن أخذ العوض عن ال
   الفǞة الǮانية:ǭانياً

عرفت امللك بالنسبة إىل اململوكية، وهي الصفة املتعلقة باملال يف عالقته باإلنسان، ومن بني              
  :هذه التعريفات ما يأيت

حقيقة امللك أنه حكم شرعي مقدر يف العني أو املنفعة، يقتضي متكن من يضاف إليـه                 "-
  )6(."ض عنه من حيث هو كذلكمن انتفاعه باململوك والعو

 يقتضي متكن من ينسب إليه، من انتفاعـه،         ،هو حكم شرعي يقدر يف عني أو منفعة        "-
  )7(."والعوض عنه من حيث هو كذلك

  
  

                                                 
  .18 اخلفيف، املرجع السابق، ص-1
  .97، ص29، جم2005-هـ1426 سنة،3دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط: املنصورة، جمموعة الفتاوى أمحد بن تيمية، -2
  .20 وما بعدها ؛علي اخلفيف، املرجع السابق، ص100 عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص-3
  .605، ص1993دار الغرب اإلسالمي، سنة: ، كتاب الشهادات، باب امللك، بريوتشرح حدود ابن عرفة حممد بن قاسم الرّصاع، -4
  .20 اخلفيف، املرجع السابق، ص وما بعدها ؛100 عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص-5
  .20، صنفس املرجع وما بعدها ؛ اخلفيف، 100 عبد اهللا يونس، نفس املرجع، ص-6
الكتاب الرابع، باب القول يف امللك، م، 1984-هـ1403دار الكتب العلمية، سنة: بريوت، األشباه والنظائرعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  -7

  .316ص
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   الفǞة الǮالǮة:ǭالǮاً
عرفت امللك بالنسبة إىل امللكية، وهي الصفة املشتركة بني اإلنسان املالك والشيء اململوك،             

  :هذه العالقة الثنائية بينهما، ومن هذه التعريفات ما يأيتبالنظر إىل نفس 
بني شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن        وامللك هو اتصال شرعي بني اإلنسان        "-

  )1(."تصرف غريه فيه
  )2(."اتصال شرعي بني اإلنسان والشيء؛ يطلق تصرفه فيه، ومينع من تصرف غريه فيه "-

لثالث أهنا عرفت امللكية بأهنا قدرة أو حكما أو اتـصاال،           واملالحȘ يف هذه اجملموعات ا    
 يف احلقيقة هو الذي أعطـى       Ψ، فاهللا   Υواتفقت على يكون التمكن من امللكية بسلطان من اهللا          

اإلنسان امللك ورتب له أسبابه الشرعية، فال يعترب ملكا إال إذا أثبته الشرع وأقر أسبابه، ألن صفة                 
  )3(. جبعله السَبَب منتجا ملسببهΥعة الشيء وإمنا عن إذن اهللا التملك ليست ناشئة عن طبي

واالقتصاد اإلسالمي يستمد مفهومه للملكية من تعريفات الفقه اإلسالمي السابقة؛ لذلك           
عالقة تقوم بني اإلنسان والشيء الذي يقع عليـه         "ميكن تعريف امللكية يف االقتصاد اإلسالمي بأهنا      

وحده، حبيث يكون له حق االنتفاع والتصرف        ملالك هبذا الشيء  التملك، تقتضي اختصاص هذا ا    
  )4(."فيه بكل أنواع االنتفاع والتصرف اجلائزة والسائغة شرعا

ومن أهم ما يستفاد من هذا التعريف؛ أن املالك مقّيد يف ملكيته بقيود الشريعة اإلسالمية                
الدخول والثروات، باعتباره حفظا    ومقاصدها يف حتقيق مصاحل العباد؛ واليت منها العدل يف توزيع           

للدōين من القنوط واالنشغال عن تكاليف العبادة، وحفظا للنفس من احلاجة والفقر، وحفظا للعقل              
من اهلم والغم وتشتت الذهن يف طلب املعيشة، وحفظا للعرض من الدياثة وغلبة الدَّْين، وحفظـا                

  .للمال من التبذير والتقتري وهدر املوارد
الك يف االقتصاد اإلسالمي؛ فردا أو مجاعة أو دولة؛ ليس من حقـه اخلـروج               وبذلك فامل 

مبلكيته عن اإلطار الذي رمسته الشريعة، لتحقيق منافع شخصية أو دفع مضار حمتملة، إال فيما كان                

                                                 
  . وما بعدها100ملرجع السابق، ص عبد اهللا يونس، ا-1
  .20 اخلفيف، املرجع السابق، ص-2
 .56، ص4م، ج1989-هـ1409، سنة3دار الفكر، ط: ، دمشقالفقه اإلسالمي وأدلته وهبة الزحيلي، -3
  .124 عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص-4
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من قبيل الضرورات املبيحة للمحظورات، أما فيما سوى ذلك؛ فهو مسؤول عنه قضاء وديانـة،               
  .ألصيل للمال، وإمنا هو مستخلف فيه مدة حياته فقطألنه ليس املالك ا

ويتضح بداية من تعريف االقتصاد اإلسالمي للملكية وتصوره هلا؛ تفوقه على الرأمسالية يف             
إطالقها حلرية األشخاص فيها، ولو أدت إىل الضرر واإلضرار، وعلى االشتراكية يف إلغائها حلرية              

لدولة حتت غطاء امللكية العامة ومصلحة اجملتمع، ولو أدى         التملك اخلاص أصال، وإطالقها مللكية ا     
  .ذلك إىل ضياع هذا اجملتمع وهالك أفراده كما تقّدم بيانه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 57

ƆاǮاملطلب ال  
  لكية يف االقتصاد اإلسالميامل أحكام 

مبا أن مفهوم امللكية يف االقتصاد اإلسالمي هو نفسه يف الفقه اإلسـالمي؛ فـإن مجيـع                 
حكام التكليفية تقع عليها؛ من وجوب وحظر وإباحة وندب وكراهة، مما يدخل ضمن القيـود               األ

  .الشرعية للملكية
لكن الدراسة يف هذا املطلب ستكون حول أحكام امللكية من حيث آثارها، ألن موضوع              
امللك هو القدرة أو التمكن من التصرف، الذي يسميه الفقهاء حكم امللك؛ وهو األثـر الـذي                 

  )1(.تب عليه وجيب منه، فأحكام امللكية تعين آثارها املترتبة على التصرفات الشرعيةيتر
 وملكية األموال يف االقتصاد اإلسالمي تترتب عليها مجلة من اآلثار تتمثل فيمـا أذن بـه         

 اًضع ِلتقسيم امللكية باعتبار حملّها؛ عين     خي ذاالشرع للمالك من التصرف يف امللك واالنتفاع به، وه        
  .اد اإلسالمي للمال من هذا اجلانب، ولذلك سيكون بيان نظرة االقتصاŕ أو حقةو منفعأ

  مفهوم املال يف االقتصاد اإلسالمي: الفرع األول
   املال يف اللȢة:أوالً

: والـجمع أَْموال، قال ابـن اَألثــري      ... معروف ما َملَكǐَته من مجيع اَألشياء     : الـمالُ"
ك من الذهب والفضة مث أُطِلق علـى كل ما ُيقǐَتَنـى وميلَـك مـن             الـمال فـي اَألصل ما ُيمل    

ورجـل  )"2"(،اَألعيان، وأَكثر ما ُيطلق الـمال عند العرب علـى اِإلبل َألهنا كانت أَكثر أَمواهلم            
  )3(."َموَّلَُه غريه َتْمِويالًوَتَموَّلَ الرجل صار ذا مالą ومالǆ أي كثري املال 

ختتلف يف إطالق املال من بيئة إىل أخرى؛ فاملال عند أهل البدو            واملالَحȘ أن أعراف الناس     
لكن املال يف األصل    "يطلق على اإلبل والبقر والغنم، وعن أهل احلضر يطلق على الذهب والفضة،             

كل ما يقتىن وƷوزه اإلنسان بالفعل سواء أكان        : فاملال يف اللغة  "ولذلك،  )4"(يشمل مجيع املقتنيات  
. هب أو فضة أو حيوان أو نبات أو منافع الشيء كالركوب واللبس والـسكىن             عينا أم منفعة، كذ   

                                                 
  .399، ص4 ج، املرجع السابق،الفقه اإلسالمي وأدلته ؛ الزحيلي، 142، ص1 العبادي، املرجع السابق، ج-1
  .152، ص14مول، ج:  ابن منظور، املرجع السابق، مادة-2
  .562 الرازي، املرجع السابق، ص-3
  .469ت، ص.الدار السودانية، د: دار احلديث، اخلرطوم: ، القاهرةاملقاصد العامة للشريعة اإلسالمية يوسف حامد العامل، -4
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أما ما ال Ʒوزه االنسان فال يسمى ماال يف اللغة كالطري يف اهلواء والسمك يف املاء واألشـجار يف                   
  )1".(الغابات واملعادن يف باطن األرض

   املال يف االصطالǳ الفقهي:ǭانياً
 كلّ مالَُه قيمة ُيلَزُم متلفه بضمانه، وهذا املعىن هو املعمـول           عّرف مجهور الفقهاء املال بأنه    

ّد املنافع  به يف القانون، وعرفه بعضهم بأنه كل ما ميكن حيازته وإحرازه واالنتفاع به عادة، فال تع               
ال يقع اسم املال إال على ماله قيمة يباع هبا، فاألشياء النافعة اليت ال              ، كما   واحلقوق أمواال عندهم  

 تعـّد    حيازهتا ال تعترب عندهم أمواالً؛ كاهلواء والسحاب وضياء الشمس ونور القمـر، وال             ميكن
دة واألدوية   كامليتة والدم واألطعمة الفاس    ؛تلك االشياء اليت ال ينتفع هبا     ؛  أمواالً ولو أمكن حيازهتا   

ـ            ،  اليت انتهت صالحيتها   ا للمـسلم،   كما أن هناك أموالً حمرمة يف اإلسالم وال جيوز االنتفـاع هب
  )2.(، كاخلمر واخلƕيروملكيته هلا غري حمترمة

 وإىل اإلنسان؛ كذلك نسب املـال إليهمـا؛         Υومثلما نسب القرآن الكرُمي امللǐَك إىل اهللا        
 َيِجُدونَ ِنكَاحاً َحتَّى ُيْغِنَيُهُم اللƋُه      الََولǐَيْسَتْعِفِف الƋِذيَن   {:Ψ واضحة يف قوله     Υفنسبة املال إىل اهللا     

ن فَْضِلِه َوالƋِذيَن َيْبَتُغونَ الǐِكَتاَب ِممَّا َملَكَْت أَْيَماُنكُْم فَكَاِتُبوُهْم ِإنǐ َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْيراً َوآُتوُهم مōن               ِم
َعَرَض الǐَحَياِة الـدُّْنَيا    مَّاِل اللƋِه الƋِذي آَتاكُْم َوالَ ُتكǐِرُهوا فََتَياِتكُْم َعلَى الǐِبَغاء ِإنǐ أََرْدنَ َتَحصُّناً لƍَتْبَتُغوا              

  )3(}َوَمن ُيكǐِرههُّنَّ فَِإنƋ اللƋَه ِمن َبْعِد ِإكǐَراِهِهنَّ غَفُوٌر رَِّحيٌم
َوالَ َتقǐَرُبواǐ َمالَ الǐَيِتيِم ِإالƋ ِبالƋِتي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى       {:Υونسبة املال إىل اإلنسان تظهر يف قوله        

    ǐأَُشدَُّه َوأَْوفُوا َȠَُعْهَد كَانَ َمْسُؤوالً    َيْبلǐال Ƌَعْهِد ِإنǐـَن اللّـِه         {،  )4(}ِبالōم ąِبَحْرب ǐذَُنواǐفَأ ǐَعلُواǐْم َتفƋفَِإن ل
الƋـِذي ُيـْؤِتي َمالَـُه      {،  )5(}َوَرُسوِلِه َوِإن ُتْبُتْم فَلَكُْم ُرُؤوُس أَْمَواِلكُْم الَ َتظǐِلُمونَ َوالَ ُتظǐلَُمـونَ          

 أَْمَواِلِهْم َصَدقَةً ُتطَهōُرُهْم َوُتَزكƍيِهم ِبَها َوَصلƍ َعلَْيِهْم ِإنƋ َصالََتَك َسكٌَن لƋُهْم            ُخذǐ ِمنْ {،  )6(}َيَتَزكƋى

                                                 
  .40، ص4 املرجع السابق، ج،الفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي، -1
يوسف حامد العامل، املرجع   وما بعدها ؛11 وما بعدها ؛  اخلفيف، املرجع السابق، ص40، ص4، جنفس املرجع، الفقه اإلسالمي وأدلتهيلي، ح الز-2

  .471السابق، ص
  .24/33:سورة النور -3
  .17/34:سورة اإلسراء -4
  .2/279:سورة البقرة -5
  .92/18:سورة الليل -6
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َوالَ َتأǐكُلُواǐ أَْمَوالَكُم َبْيَنكُم ِبالǐَباِطِل َوُتْدلُواǐ ِبَها ِإلَى الǐُحكƋاِم ِلَتأǐكُلُواǐ فَِريقـاً  {،  )1(}َواللُّه َسِميٌع َعِليمٌ  
ōِم َومǐ2(}أَنُتْم َتْعلَُمونَْن أَْمَواِل النَّاِس ِباِإلث(.   

ƆاǮتقسيمات امللكية باعتبار حملها: الفرع ال  
هناك من الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي من اعترب تقسيمات امللكية باعتبار حملها أو باعتبار 

لباحث معرفة األحكام التفصيلية صورهتا، ال تفيد من الوجهة التطبيقية؛ ألهنا جمّرد تفريعات تسهل ل     
  )3.(واجلزئية ألنواع امللكية اليت ميكن تطبيقها يف الواقع االجتماعي واالقتصادي

 أي األموال   -لكن من خالل البحث يف أقسام امللكية؛ يتبني أن تقسيماهتا من حيث حملها            
 جانب انتقال امللكية من قتصادية، خصوصاً يفال هلا فائدة من الناحية االجتماعية وا-اليت تقع عليها  

مالك إىل آخر؛ فقد يكون اإلنسان حلاجة اقتصادية أو اجتماعية مالكاً حلق من احلقوق املالية دون                
حاجة إىل ملك عني املال، وقد ميلك عني املال دون منفعته، أو منفعته دون عينه، تلبية حلاجاته وما                  

   . أو حقةعني أو منفع؛ ل اليت تعترب حمال للملكيةاألموا، فتعامالته االقتصادية واالجتماعيةتقتضيه 
   ملكية األعيان:أوالً

 فإن مـن    ؛مادامت ملكيته هذه قائمة   ومن املقرر شرعا أن من ملك العني ميلك منفعتها،          
حقه التصرف يف العني واملنفعة معا جبميع الطرق املشروعة، كأنواع البيوع واإلجيارات والتربعات،             

 نقلها إىل ورثته الشرعيني بعد وفاته، وعدم ضمان إتالفها ولو ثبت سـفهه،              باإلضافة إىل حقه يف   
  )4(:ما يأيت فإن أهم األحكام اليت متيز امللكية التامة ولذلكغري أنه قد Ʒجر عليه قضاء، 

 بعـوض كـالبيع     ؛التصرفات السائغة شرعا على العني اململوكـة      كل   ختول لصاحبها    -
  .واإلعارة، وهو ما يعرف يف الفقه اإلسالمي بفائدة امللك ومثرته أو بغري عوض كالوقف واإلجارة
 متنح صاحبها حق استعمال العني واستغالهلا واالنتفاع هبا بصفة كاملة من غري تقييـد               -

  .وجبميع طرق االنتفاع املشروعة
 مالك العني له السلطة الكاملة على الشيء اململوك، وال ينتقل عنه إال هبالك هذا الشيء،                -

  .أو هبالك صاحبه فتنتقل ملكيته إىل ورثته، أو بتصرف شرعي ناقل للملكية
                                                 

  .9/103:سورة التوبة -1
  .2/188:سورة البقرة -2
  .138 -137: عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص ص-3
  .59-58:، ص ص4، املرجع السابق، جالفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي، -4
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 ال تقبل ملكية األعيان التقيد مبدة زمنية، فامللكية التامة دائمة مؤبدة، مىت روعي يف ثبوهتا  -
  .أسباب التملك املشروع

 ضمن   مالك العني ال يضمن الشيء اململوك إذا أتلفه، فال مسوȟ هلذا الضمان، ألنه إن              -
  .يضمن لنفسه، إال أنه يؤاخذ ديانة ألن إتالف املال حرام، وقد Ʒجر عليه قضاء إذا ثبت سفهه

وملكية األعيان قد تطرأ عليها تصرفات من املالك، متنع من ملكية منافعها مؤقتا، واألصل              
هـر   ويظ ،يف ذلك جواز الوصية باملنافع منفردة عن األعيان، كما ذهب إىل ذلك مجهور الفقهاء             

  )1(:ذلك يف صورتني
 أن ميوت املالك وقد أوصى لشخص مبنفعة العني مدة معينة كشهر أو سنة أو طيلـة                 -1

، حياته، فإن عني الدار ملكا للورثة أما منفعتها فهي ملك للموصى له طيلة حياته أو املدة احملـددة                 
  .فإذا انتهت املدة صارت ملكية الورثة للدار ملكية تامة من جديد

وت املالك ملكية تامة وقد أوصى لشخص مبلكية العني، ولشخص آخر مبنفعتها،             أن مي  -2
فإن املوصى له مبلكية العني، يكون مالكا للعني وحدها دون منفعتها طيلة املدة الـيت ينتفـع هبـا      
املوصى له باملنفعة، سواء كانت هذه املدة تنتهي مبوته أو هلا زمان حمدود، فإذا انتهت مدة االنتفاع                 

  .دت امللكية التامة ملالك العني، ألن ملكية العني دائما تنتهي مبلكية تامةعا
  )2(:وتتميز ملكية األعيان دون منافعها باألحكام اآلتية

 ال يسقط حق املالك يف العني اململوكة، وإمنا تكون ملكيته هلا قابلة لالنتقـال بـسبب                 -
  .شرعي من األسباب الناقلة للملكية

  .ت دائمةثبتفمىت ثبتت بسبب شرعي للتملك ، مؤبدة ال يعتريها التأقيت ملكية األعيان - 
 أن ينتفع بالعني طيلة مدة انتفاع       ، بأي وجه من الوجوه     لوحدها،  ال ميلك مالك العني    - 

  .مالك املنفعة، ال بنفسه وال بنائبه
  . ال ميلك مالك العني حق التصرف فيها تصرفا يضر مبالك املنفعة-
  .، أو هبالك العني أو موت مالكهاتها مللكيية األعيان إال بتصرف فيها ناقلą ال تنتهي ملك-

                                                 
  .69صم، 1977دار الفكر العريب، سنة: ، القاهرةامللكية ونظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية حممد أبو زهرة، -1
  .59، ص4، املرجع السابق، جالفقه اإلسالمي وأدلته وما بعدها ؛ الزحيلي، 69، صنفس املرجع حممد أبو زهرة، -2
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  . ملكية العني تنتهي دائما إىل ملكية تامة بعد انتهاء مدة انتفاع مالك املنفعة-
  ملكية املنافǭ: Ȝانياً

وهي أن خيتص شخص باالنتفاع بالعني، أوالتصرف يف منفعتها بتمليكها لغريه، بعوض أو             
  :ض، مع بقاء العني ملكا لصاحبها األصلي، ويكون هذا يف التصرفات اآلتيةبغري عو

، فاملستأجر ميلك منفعة العـني      )1( غري ناشǜ عنها   وهي متليك املنفعة بعوض    : اإلجارة -1
املؤجرة مدة اإلجارة، فمن استأجر دارا ليسكنها أو أرضا ليزرعها، فله احلق يف سكىن الـدار أو                 

  )2(.احلق يف متليك هذه املنفعة لغريه بعوض أو بغري عوضزراعة األرض، كما له 
فاملستعري ميلك منفعة العني املعارة لنفسه،       ،)3(وهي متليك املنفعة بغري عوض     : اإلعارة -2

  )4(.وليس له احلق يف متليك هذه املنفعة لغريه بعوض أو بغري عوض، إال إذا أجاز ذلك املعري
3- Ȥها ألحد، ومتليك منفعتها إىل من أراد الواقـف،         وهو حبس العني عن متليك     : الوق

  ) 5(.وخيضع املوقوف عليه يف التصرف باملنفعة إلرادة الواقف، ألن شرط الواقف كنص الشارع
4-    ƙوهي متليك املنفعة ملا بعد املوت، فاملوصى له ميلك منفعة           : الوصية باملنفعة دون الع

  )6(.صية، ألن إرادة املوصي مثل إرادة الواقفالعني، ويتصرف فيها وفق ما نصت عليه بنود الو
وهي رخصة باالنتفاع الشخصي املؤقت بالعني، يقوم به املنتفع بنفسه دون            : اإلباحة -5

، وعلى  )7(غريه، كالتƕه يف احلدائق العمومية بناء على إذن الدولة، أو ركوب سيارة بإذن صاحبها             
  )8(:هذا فإن اإلباحة هلا سببان

وتكون بناء على إذن عام باالنتفاع بالعني؛ مثل األعيـان املخصـصة             :امة اإلباحة الع  -أ
  .للمنفعة العامة، كاألهنار والطرق ومدارس الدولة ومستشفياهتا

                                                 
  .516 الرّصاع، املرجع السابق، ص-1
  .145، ص3، جت.دالفتح لإلعالم العريب، : ، القاهرةفقه السنة سيد سابق، -2
  .459 الرّصاع، املرجع السابق، ص-3
  .162، ص3، جاملرجع السابق سيد سابق، -4
  .539 ؛ الرّصاع، املرجع السابق، ص157 اخلفيف، املرجع السابق، ص-5
  .69، صاملرجع السابق أبو زهرة، -6
  .72-71: ص ص،نفس املرجع أبو زهرة، -7
  .61ص، 4، املرجع السابق، جالفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي، -8
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ǡ-  وتكون باالنتفاع مبمتلكات األشخاص بناء على إذن خاص منـهم           : اإلباحة اخلاصة
  .طالب العلمبذلك؛ كمن خيصص داره ملبيت أبناء السبيل، أو مكتبته لفائدة 

  )1(:ومللكية املنفعة الشخصية جمموعة أحكام منها على اخلصوص
  . أهنا تقبل التأقيت والتقييد، سواء بصفة أو زمان أو مكان-
  . أهنا تقبل التوارث عند مجهور الفقهاء يف املدة الباقية بعد وفاة املنتفع-
  .إذا كان االنتفاع ال يتم إال بذلك أهنا تستلزم حيازة العني املنتفع هبا طيلة مدة االنتفاع، -
 أهنا تنتهي بانتهاء مدة االنتفاع أو وفاة املنتفع، أو هالك العني املنتفع هبا، أو ظهور عيب                 -

  .مينع من االنتفاع هبا
ȧاً ملكية احلقوǮالǭ  

 َحقَّ الشيءć َيِحقŌ، بالكـسر، حقّـاً أَي       :"نقول،)2("املَوجوُد الثاِبتُ "معناه: واحلق يف اللغة  
أَنه أَعطى كلƋ ذي َحّق حقƋه والوصّية لوارث أَي حظƋه وَنـِصيَبه            : وفـي الـحديث )"3"(وجب

  )4".(الذي فُِرَض له
كحـق الـويل يف     ،  )5"(اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا      "فهو: أما عند الفقهاء  

ثمن من  التصرف على من هم حتت واليته فإنه سلطة لشخص على آخر، وكحق البائع يف طلب ال               
فيطلقونه على كل ما هو ثابت واجب احلمايـة         . املشتري فإنه تكليف على الثاين ملصلحة األول      

  )6(.حبكم الشرع، سواء ثبت لشخص كحق السكن والركوب، أو لعني كحق االرتفاق
واتفق الفقهاء على أن احلقوق غري املالية ال تعترب ماال؛ كحق األم يف حضانة الصغري، وحق                

ى القاصر، وحق الزوج على زوجته، أما احلقوق املالية كالدين وحقـوق االرتفـاق؛              الوالية عل 
فاجلمهور على اعتبارها أمواال، ألهنا هي املقصودة من األعيان، فالشيء ال يسمى ماال إال ملنفعته،               

                                                 
 وما 71 وما بعدها ؛ أبو زهرة، املرجع السابق، 77اخلفيف، املرجع السابق، ص؛  وما بعدها 60، ص4، جملرجعنفس ا، الفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي، -1

  .بعدها
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 ةشخصي  كحقوق االرتفاق، أو   ةواحلقوق املالية املعتربة شرعا؛ إما عيني     ،  )1(وال يصح بيعه بدوهنا   
  .كاحلقوق املعنوية

1-  ȧاالرتفا ȧيف الفقه هو     و ،)2"(االتكاء"واالرتفاق لغة  : حقو Ōمقرر على عقـار     حق 
  )3(.يهال تأثري الختالف املالكني أو املنتفعني علفملنفعة عقار آخر، دون النظر إىل الشخص املنتفع، 

  )4(:وحقوق االرتفاق أنواع هي
  .أو زمن االنتفاع به، لسقي الزرع أو الشجروهو النصيب من املاء  : حȨ الشōرĈǡŃ-أ
ǡ-Ĉةǈفŉالش Ȩوهو ما خيتص باإلنسان وحيواناته من املاء للشرب والطبخ وحنو ذلك : ح.  
وهو حق مالك العقار البعيد عن منبع املاء يف نقل املاء إليه عرب جمـاري   : حȨ املŃǲǈرɁŁ -ج

  .قل، أو تابعة مللكية األرض اليت تعرب فيهاتعرب أرضا غري أرضه، سواء كان هلذه اجملاري مالك مست
وهو حق مالك العقار يف تصريف املياه غري الصاحلة أو اليت ال Ʒتاجها،              : حȨ املǈسĈيلĈ  -د

  .عرب جماري أو أنابيب متر داخل أرض غريه
وهو حق مالك العقار يف الوصول إىل عقاره من طريق معني، سـواء              : حȨ املǊرورĈ  -هـ

  . أو خاصاأكان طريق عموميا
وهو حق مالك الطابق العلوي يف االنتفاع بالسقف املشترك بينه وبـني             : حȨ التŋعŁلƍي  -و

  .مالك الطابق السفلي، كالقرار فيه واالستناد عليه
  .ضررر جاره املالصق له، دون وهو حق مالك العقار يف االستعانة بعقا : حȨ اجلĈوارĈ-ز

  )5(:آلتيةومما يتميز به حق االرتفاق، األحكام ا
  . يكون حق االرتفاق مقررا على العقارات فقط-
  .، تبعا مللكيته هلذا العقارّق يثبت حق االرتفاق للشخص املالك للعقار املستِح-
  . دائم الوجودُع ال يقبل حق االرتفاق التأقيت، فهو حق دائم مؤبد ما دام العقار املنتِف-

                                                 
  .473 ؛ يوسف حامد العامل، املرجع السابق، ص56، صنفس املرجع اخلفيف، -1
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  . وما بعدها592، ص5، املرجع السابق، جالفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي، -4
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  . له تابٌع،ار يقبل حق االرتفاق التوريث ألنه لصيق بالعق-
  . إذا تسبب حق االرتفاق يف إحلاق ضرر بالغري؛ وجب إزالة الضرر-
احلقوق املعنوية هي مجيع احلقوق غري املادية اليت ال تدرك بـاحلواس             : احلقوȧ املعنوية  -2

وإمنا تدرك بالعقل والفكر، وعليه فاحلق املعنوي هو سلطة لشخص على شيء غري مادي هو مثرة                
 أو نشاطه، كحق املؤلف يف إبداعاته، وحق الفنان يف مبتكراته، وحق املختـرع يف               فكره أو خياله  

 إىل غري ذلك من احلقوق الـيت مل         ،)1(خمترعاته، وحق التاجر يف االسم التجاري والعالمة التجارية       
تعرف هلا قيمة مالية قبل عصرنا هذا، وأصبحت اليوم ذات قيمة مالية، وتدخل ضـمن حقـوق                 

   )2(.ية اليت كفلتها دساتري العامل املعاصراإلنسان الشخص
حقـوق التـأليف    :"علـى أن    احلقوق املعنوية   بشأن قد نص قرار جممع الفقه اإلسالمي     و

 ... واالختراع واالبتكار مصونة شرعا، وألصحاهبا حق التصرف فيها وال جيوز االعتداء عليهـا            
المة التجارية، ونقل أي منها بعوض      جيوز التصرف يف االسم التجاري أو العنوان التجاري أو الع         و

  )3(."مايل إذا انتفى الغرر والتدليس والغȈ باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا
  :واحلقوق املعنوية عديدة أمهها

وهذا اجلهـد   ... حق اإلنسان يف إبداع شيء علمي أو أديب أو فين         "وهو : حȨ التǖليȤ  -أ
واحلـق املـايل    "،)4(" طريق يتمكن فيه من نشره     مينح صاحبه حق نسبته إليه، واستثماره ماليا بأي       

للمؤلف هي القيمة املالية ملؤلفاته، وتتحدد باملنافع واألرباح التجارية الـيت تتحقـق مـن نـشر                 
  )5(."املصنفات واستثمارها

ǡ-   تراعǹة االǒبرا Ȩمنح عن ابتكار جديـد     الشهادة اليت تُ  "ويقصد برباءة االختراع   : ح
سواء كان متعلقا مبنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية           قابل لالستغالل الصناعي،    

                                                 
 ؛ علي اخلفيف، املرجع 398م، ص2001دار البشائر اإلسالمية، سنة: ، بريوتفقه املعامالت املالية املعاصرةحبوث يف  علي حمي الدين علي القرة داغي، -1

  .13السابق، ص
  .208م، ص1998دار الفكر، سنة: ، دمشقالبيوع الشائعة وأثر ضوابط املبيع على شرعيتها حممد توفيق رمضان البوطي، -2
م، 1998-هـ1418، سنة2دار القلم، ط: ، دمشق97-1 والقرارات10-1 جممع الفقه اإلسالمي للدوراتقرارات وتوصياتجممع الفقه اإلسالمي،  -3

  .94ص
  .584، صم2002دار الفكر، سنة: دار الفكر املعاصر، دمشق: ، بريوتاملعامالت املالية املعاصرةوهبة الزحيلي،  -4
  .257م، ص2001دار املسلم، سنة: ض، الرياما ال يسع التاجر جهله عبد اهللا املصلح وصالح الصاوي، -5
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مستحدثة، أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة، وبراءة االختراع ختـول لـصاحبها               
   )1(."احلق وحده يف استغالل ابتكاره واحتكار إنتاجه

ها التـاجر   التسمية اليت يـستخدم   "يطلق االسم التجاري على    : حȨ االسم التǲاري   -ج
كعالمة مميزة ملشروعه التجاري عن نظائره، ليعرف املتعاملون معه نوعا خاصا من السلع، وحسن              

وخيتلف االسم التجاري عن العالمة التجارية يف أن االسم التجـاري مييـز              ،)2("املعاملة واخلدمة 
       )3(.املؤسسةاملؤسسة ذاهتا، بينما العالمة التجارية متيز السلعة اليت تبيعها أو تنتجها 

  )4(:وأهم خصائص احلقوق املعنوية ما يأيت
  . أهنا حقوق خاصة ألصحاهبا؛ أصبح هلا يف العرف املعاصر قيمة مالية معتربة-
  . أن احلقوق املعنوية ُيعتّد هبا شرعا، فال جيوز االعتداء عليها-
وض مايل إذا انتفى     جيوز التصّرف يف احلقوق املعنوية جبميع مضامينها، ونقل أي منها بع           -

  .الغرر والتدليس والغȈ، باعتبار أهنا صارت حقوقا مالية
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .439م، ص1999دار املطبوعات اجلامعية، سنة: ، اإلسكندريةالنظرية العامة للحق رمضان أبو السعود، -1
  .65 حممد عثمان بشري، املرجع السابق، ص-2
  .440-439:  رمضان أبو السعود، املرجع السابق، ص ص-3
دار النفائس، : األردن-، عمان حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرةحممد سليمان األشقر وغريه، ؛ 94جممع الفقه اإلسالمي، املرجع السابق، ص -4

 وما بعدها ؛ حممد توفيق رمضان البوطي، املرجع 57 ؛ حممد عثمان بشري، املرجع السابق، ص68-67:، ص ص1م، ج1998-هـ1418سنة
  . وما بعدها586، املرجع السابق، صاملعامالت املالية املعاصرة ؛ الزحيلي، 226السابق، ص
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ƆاǮاملبحث ال  

  
  أنواع امللكية وضوابطها يف االقتصاد اإلسالمي

  
ويشتمل هذا املبحث على دراسة منط امللكية يف االقتصاد اإلسالمي، وبيان األنواع الـيت              

  :ني اآلتينياجملال واحلدود واحلماية، كما هو يف املطلبيعتمدها، وضوابط كل نوع منها من حيث 
  أنواع امللكية يف االقتصاد اإلسالمي -
  ضوابط امللكية يف االقتصاد اإلسالمي -
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  املطلب األول
   أنواع امللكية يف االقتصاد اإلسالمي

هم من متسك   تعددت أقوال من كتبوا يف االقتصاد اإلسالمي حول ذكر أنواع امللكية؛ فمن           
بالقول أهنا مزدوجة؛ عامة وخاصة، ومنهم من ذكر أهنا ثالثية؛ عامة وخاصة وملكية دولة، ويبدو               
أهنا تقسيمات شكلية ال غري؛ ألن من قالوا بازدواجيتها ذكروا ملكية الدولة ضمن أقسام امللكيـة                

  )1.(عيةالعامة، وقسموا امللكية العامة تقسيما شكليا إىل ملكية دولة وملكية مجا
وقد اختارت الدراسة التقسيم الثالثي، ملا هلذا التقسيم من بيـان لـɊدوار االقتـصادية               
واالجتماعية للملكية يف االقتصاد اإلسالمي بصورة واضحة؛ مع اإلقرار بأن أموال امللكية العامـة              

اريـة خيـضع     وأن أموال امللكية العامة العق     - أي جهة الدولة   -املنقولة تكون حمرزة يف بيت املال     
األشخاص يف التصّرف فيها إلذن الدولة، أو على األقل لرقابتها وإشرافها؛ علـى أسـاس أن ويل                 

  .األمر نائب عن األمة ويتصرف ملصلحتها
كما أنّ فصل امللكية العامة عن ملكية الدولة، ال ُيفَهم منه رفع محاية الدولة عن املباحات،                

اصة الوطنية أو األجنبية، إذا ما تدخلت الدولة لتوقيفها أو          مما يوقُع يف احلرج من االستثمارات اخل      
  )2.(توجيهها وفق املصلحة العامة

يف هذا البحث من اعتمد التقسيم الثالثي؛ وال        ) 3(باإلضافة إىل أن هناك من املراجع املتاحة      
هلذه األسـباب؛ فـإن     ،  مشاحة يف االصطالح إذا كانت املدلوالت تعكس مضامني املصطلحات        

  .خاصة وعامة ودولة: ، ثالثة أنواعلكية يف االقتصاد اإلسالمي، حسب هذه الدراسةامل

                                                 
 وما 59 وما بعدها ؛ اخلفيف، املرجع السابق، ص89، ص1984دار بوسالمة للطباعة والنشر والتوزيع، سنة: ، تونسالثروة يف ظل اإلسالم  البهي اخلويل، -1

دار النشر للجامعات، : ، القاهرةضوء الشريعة اإلسالميةحرمة املال العام يف  وما بعدها ؛ حسني شحاتة، 44، ص1بعدها ؛ السالوس، املرجع السابق، ج
م، 1972منشأة املعارف، سنة: ، اإلسكندريةملكية األراضي يف اإلسالم وما بعدها ؛ حممد عبد اجلواد حممد، 19م، ص1999-هـ1420سنة
املكتب اإلسالمي، : دمشق-، بريوتالناسإعمار األرض يف االقتصاد اإلسالمي واستثمار خرياهتا مبا ينفع  ؛ حممود حممد بابلّلي، 178ص
-هـ1418، مركز االسكندرية للكتاب، سنةاالقتصاد اإلسالمي مبادئ وأهداف وخصائص ؛ حسن سري، 82م، ص1988-هـ1408سنة

دار : لقاهرة، االتنظيم االقتصادي اإلسالمي وما بعدها ؛ صبحي عبده سعيد، 56 وما بعدها ؛ سعيد سعد مرطان، املرجع السابق، ص73م، ص1998
  . وما بعدها58م، ص1997-هـ1411النهضة العربية، سنة

  .43م، ص1999-هـ1420، سنة3الدار الشامية، ط: دار القلم، بريوت: ، دمشقأصول االقتصاد اإلسالمي رفيق يونس املصري، -2
 ؛ عبد اهللا يونس، املرجع السابق، 150صرجع السابق،  امل وما بعدها ؛ فكري أمحد نعمان،41،  نفس املرجع،أصول االقتصاد اإلسالمي رفيق املصري، -3

مبادئ االقتصاد وعوامل التنمية يف  وما بعدها ؛ رشيد حيمران، 85، املرجع السابق، صامللكية وضوابطها يف اإلسالم وما بعدها ؛ البعلي، 137ص
  . وما بعدها83، ص2003دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، سنة: ، اجلزائراإلسالم
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  امللكية اخلاصة: الفرع األول
   تعريفها:أوالً

امللكية اخلاصة هي ما يكون صاحبها شخصا بعينه، أو فردا مستقال، أو جمموعـة مـن                "
، )1"(م حمددا ومعروفـا   األفراد على سبيل االشتراك فيما بينهم من ملكية، يكون نصيب كل منه           

وهذا يشمل مجيع األموال احلالل؛ من أعيان ومنافع وحقوق، إذا مل تكن ضمن امللكية العامـة أو                 
  ).بيت املال(ملكية الدولة

ومن خالل التعريف السابق يتضح أن املالك ملكية خاصة البّد وأن يكون شخصا معينا؛              
 أنصبةُ أفراِدها معلومة، وكان املال حالال، وال يقع         معنويا كان أو اعتباريا، فرداً أو مجاعةً مشتركةً       

  .ضمن امللكية العامة أو ملكية الدولة
   أدلة مشروعيتها:ǭانياً

1-  Ƈن الكرǓاألموال بشىت أنواعها املنقولة أو العقارية، اإلنتاجيـة أو املـدخرة،            : القر
 فقـد قـال     ؛)2( من آياته  الختصاص وامللك يف كثري   أضافها القرآن الكرمي إىل األشخاص إضافة ا      

Ψ:}        َنكُْم َوالōم ąأَن َتكُونَ ِتَجاَرةً َعن َتَراض Ƌَباِطِل ِإالǐأَْمَوالَكُْم َبْيَنكُْم ِبال ǐكُلُواǐالَ َتأ ǐِذيَن آَمُنواƋَيا أَيَُّها ال
 فَلَكُـْم ُرُؤوُس أَْمـَواِلكُْم الَ       َوِإن ُتْبُتمْ {:، وقال أيضا  )3(}َتقǐُتلُواǐ أَنفَُسكُْم ِإنƋ اللَّه كَانَ ِبكُْم َرِحيماً      

، )5(}ُدكُْم ِفْتَنةǆ َواللƋُه ِعنَدُه أَْجٌر َعِظـيمٌ      أوالِإنََّما أَْمَوالُكُْم وَ  {:Ι، وقال   )4(}َتظǐِلُمونَ َوالَ ُتظǐلَُمونَ  
لَُهْم أَْجُرُهْم ِعنـَد َربōِهـْم َوالَ       الƋِذيَن ُينِفقُونَ أَْمَوالَُهم ِباللƋْيِل َوالنََّهاِر ِسّراً َوَعالَِنَيةً فَ       {: أيضا Υوقال  

والَ َتقǐَرُبواǐ َمالَ الǐَيِتيِم ِإالƋ ِبالƋِتي ِهـَي أَْحـَسُن          {:Υ، كما قال    )6(}َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنونَ    
  )7(}َحتَّى َيْبلȠَُ أَُشدَُّه

ء الزكاة، واحلـث علـى      ومن أبرز األدلة على امللكية اخلاصة يف القرآن الكرمي األمر بإيتا          
ُخذǐ ِمـْن   {:Ψاإلنفاق يف سبيل اهللا، وجعل حقوق للسائل واحملروم يف مال من له مال، مثل قوله                

                                                 
  .146، ص نفس املرجع عبد اهللا يونس،-1
  .95-94:، ص صنفس املرجع، امللكية وضوابطها يف اإلسالم وما بعدها ؛ البعلي، 156، صنفس املرجع عبد اهللا يونس، -2
  .4/29:سورة النساء -3
  .2/279:سورة البقرة -4
  .64/15:سورة التغابن -5
  .2/274:سورة البقرة -6
  .6/152:سورة األنعام -7
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، )1(}أَْمَواِلِهْم َصَدقَةً ُتطَهōُرُهْم َوُتَزكƍيِهم ِبَها َوَصلƍ َعلَْيِهْم ِإنƋ َصالََتَك َسكٌَن لƋُهْم َواللُّه َسِميٌع َعِليمٌ             
  )2(}لƍلسَّاِئِل َوالǐَمْحُروِم، الƋِذيَن ِفي أَْمَواِلِهْم َحقŌ مَّْعلُوٌمَو{:Ιوقوله 

 َعْرالـزَّ  وَ لَْخالنَّ وَ اتąوَشُرْع مَ َرْيغَ وَ اتąوَشُرْع مَّ نَّاتą جَ أََنَشي أَ ِذ الƋ َوُهَو{:Υوكذلك قوله   
 ِهاِدَص حَ َمْو يَ ُهقƋوا حَ آُت وَ َرَمثǐا أَ ذَِإ ِهِرَمن ثَ وا مِ لُ كُ هąاِبَشَت مُ َرْيغَهاً وَ اِبَشَت مُ انَمَّالرُّ وَ ونَُتْيالزَّ وَ ُهلُكُأُفاً  ِلَتْخُم

 يشري يف هذه اآلية إىل ما أنعم به على عباده من نعم Ι، فاهللا  )3(}َوالَ ُتْسِرفُوا ِإنَُّه الَ ُيِحبُّ املُْسِرِفنيَ     
 شكرا له   Ψ هي من حقوق اهللا      الزروع والثمار، مث يدعوهم إىل اإلنفاق منها بإخراج الزكاة اليت         

Ɋراضي الزراعية واألشجار املثمرة    للملكية اخلاصة   لنعم، وهذا يدل على إقرار القرآن       على تلك ال  
  .بعد إعطاء احلقوق املفروضة على هذه األموال

ِإن ِإنََّما احلََياةُ الدُّْنَيا لَِعٌب َولَْهـٌو وَ      {:Υومن أظهر اآليات داللة على امللكية اخلاصة قوله         
 َيْسأَلǐكُْم أَْمَوالَكُْم، ِإن َيْسأَلǐكُُموَها فَُيْحِفكُْم َتْبَخلُـوا َوُيْخـِرْج          الَُتْؤِمُنوا َوَتتَّقُوا ُيْؤِتكُْم أُُجوَركُْم وَ    

ْم لََها َماِلكُونَ،   أََولَْم َيَرْوا أَنَّا َخلَقǐَنا لَُهْم ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَنا أَْنَعاماً فَهُ         {: أيضا Ι، وقوله   )4(}أَْضَغاَنكُْم
ـ             ، )5(} َيـْشكُُرونَ  الََوذَلƋلǐَناَها لَُهْم فَِمْنَها َركُوُبُهْم َوِمْنَها َيأǐكُلُونَ، َولَُهْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمـَشاِرُب أَفَ

وكذلك يف آيات املواريث وحتديد أنصبة الورثة ما يدل بوضوح على إقرار امللكيـة اخلاصـة يف                 
   )6(.اإلسالم

مثلما زخر القرآن الكرمي باآليات الدالة على امللكية اخلاصة، كـذلك            :نة النبوية  الس -2
  : ذلكالسنة املطهرة بأنواعها القولية والفعلية والتقريرية، من

 كحرمـة   ؛إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حـرام      ف:" يف خطبة الوداع   ε قوله   -أ
ليبلـȠ  أال  يسألكم عن أعمالكم،    ربكم، ف ، يف شهركم هذا، وستلقون       يف بلدكم هذا   ،يومكم هذا 

                                                 
  .9/103:سورة التوبة -1
  .25-70/24:سورة املعارج -2
  .6/141:سورة األنعام -3
  .37-47/36:سورة حممد -4
  .73-72-36/71:سورة يس -5
  .38 اخلفيف، املرجع السابق، ص-6
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 وƷرم االعتداء عليهـا  ،؛ وقد أمجع العلماء أن امللكية اخلاصة لɊموال مشروعة      )1("الشاهد الغائب 
  )2.(بغري حق، كحرمة الدماء واألعراض

كل املسلم على املـسلم حـرام، دمـه ومالـه           :" قال ε أن النيب    τ عن أيب هريرة     -ب
   )3(".وعرضه

  )4(." وهو عليه غضبانΥلقي اهللا يمني كاذبة، من اقتطع مال امرئ مسلم ب:"ε قوله -ج
 ،"عمر أرضا ليست ألحد، فهو أحـق      أمن  ": قال ε عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب         -د
  )5(.وقضى به عمر يف خالفته: قال عروة

  للملكية اخلاصة؛ مثل توزيعه الصدقات وللغنائم وإقطاعـه األراضـي          ε النيب    إقرار -هـ
وإعطائه العطايا، باإلضافة إىل أحاديث البيع وبيان البيوع اجلائزة والفاسدة، وأحكـام األوقـاف              

  )6.(والوصايا واهلدايا واهلبات؛ وهي مبجموعها ال تقع إال على األشياء اململوكة ملكية خاصة
ƆاǮامللكية العامة: الفرع ال  

   تعريفها:أوالً
 جمموع األمة أو مجاعة من اجلماعات اليت تتكـون          امللكية العامة، هي اليت يكون صاحبها     

منها األمة بوصف أهنا مجاعة، ألن األموال املنتفع هبا تتعلق هبم مجيعا، ال خيتص هبا أحـد منـهم؛    
فمىت صار االنتفاع بشيء معني متعلقا حباجة اجلماعة فال جيوز أن ميلك ملكية خاصة، وإمنا هـو                 

نهم على اعتبار أنه واحد منهم، فال يكون له اختـصاص           ملك للجميع، ويكون انتفاع كل فرد م      

                                                 
 ،خمتصر صحيح مسلمملنذري، ا ؛ عبد العظيم 108، ص3، املرجع السابق، كتاب املغازي، باب حجة الوداع، جخمتصر صحيح اإلمام البخاري األلباين، -1

كتاب حترمي الدماء وذكر القصاص والدية، باب حترمي الدماء واألموال واألعراض، م، 1987-هـ1407، سنة6املكتب اإلسالمي، ط: دمشق-بريوت
  . 270ص

  .39؛ اخلفيف، املرجع السابق، ص 63م، ص2001-هـ1421دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، سنة: ، القاهرةاألموال أمحد بن نصر الداوودي، -2
  . 473 املنذري، املرجع السابق، كتاب الرب والصلة، باب املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله، ص-3
كتاب التوحيد، باب وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة، م، 2003-هـ1423مكتبة الصفا، سنة: ، القاهرةصحيح البخاريالبخاري، حممد بن امساعيل  -4

  .462، ص3ج
العسقالين، املرجع السابق، كتاب البيوع، باب إحياء املوات،  ؛ 509، ص1كتاب احلرث واملزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا، جنفس املرجع، البخاري،  -5

  .267ص
  .161 عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص-6
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به وال جتاوز النتفاع غريه، فإذا حدث التعارض بني األفراد؛ وجبت املشاركة بينهم على أسـاس                
  )1.(العدل واملساواة، حبيث ال مينع انتفاع أحدهم من انتفاع اآلخرين

ملالك احلقيقي فيه هو    إال أن ا  لكل فرد فيه حق      طبيعة امللكية العامة أهنا ملك عام     ولذلك ف 
  .لعني وميلك الفرد فيها الوظيفة واملنفعة دون العنيك اأي أهنا متلبصفتها اجلماعية، األمة 
   أدلة مشروعيتها:ǭانياً

1-  Ƈن الكرǓتشريع امللكية العامة يف القرآن ظاهر يف املساجد اليت جعلها اهللا             : القرΥ  له 
 واملقصود يف اآلية أهنا جلماعة املـسلمني،        ،)2(}ِه فَالَ َتْدُعوا َمَع اللƋِه أََحداً     َوأَنƋ الǐَمَساِجَد ِللƋ  {:بقوله

  )3(.نظرا حلاجتهم ألداء الصالة فيها والقيام بالعبادة
اَمى َواْعلَُمواǐ أَنََّما غَِنْمُتم مōن َشْيءą فَأَنƋ ِللِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي الǐقُْرَبى َوالǐَيتَ           {:Ψوقوله  

َوالǐَمَساِكِني َواْبِن السَِّبيِل ِإن كُنُتْم آَمنُتْم ِباللِّه َوَما أَنَزلǐَنا َعلَى َعْبِدَنا َيْوَم الǐفُْرقَاِن َيْوَم الǐَتقَى الǐَجْمَعاِن                
؛ فما أخذه املسلمون يف احلرب عنوة، فخمـسه ملكيـة عامـة             )4(}َواللُّه َعلَى كُلƍ َشْيءą قَِديرٌ    

 مما يصلون به إىل عسكرهم مـن األمـوال سـوى            -لماء أن مجيع ما غنم اجليوش     أمجع الع "وقد
  ) 5".( يف آية اخلمسΥ أن مخسه مصروف فيما ذكر اهللا -األسالب والطعام

مَّا أَفَاء اللƋُه َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل الǐقَُرى فَِللƋِه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي الǐقُْرَبى َوالǐَيَتـاَمى              {:Υوقوله  
َيكُونَ ُدولَةً َبْيَن الǐأَغǐِنَياء ِمنكُْم َوَما آَتاكُُم الرَُّسولُ فَُخـذُوُه َوَمـا              َوالǐَمَساِكِني َواْبِن السَِّبيِل كَْي ال    

؛ فهذه اآلية تدل علـى أن مـا أخـذه           )6(}َنَهاكُْم َعْنُه فَانَتُهوا َواتَّقُوا اللƋَه ِإنƋ اللƋَه َشِديُد الǐِعقَابِ        
 أربعة أمخاس؛ لذوي القرŷ واليتامى      امللكية العامة  فيه من     احلرب بالصلح من غري قتال     املسلمون يف 

  )7.(يصرفه ويل األمر يف مصاحلهم ويليب به حاجاهتم املختلفةواملساكني وابن السبيل، 

                                                 
  .20 ؛ حسني شحاتة، املرجع السابق، ص146، صنفس املرجعد اهللا يونس،  ؛ عب90، املرجع السابق، صامللكية وضوابطها يف اإلسالم البعلي، -1
  .72/18:سورة اجلن -2
  .39 اخلفيف، املرجع السابق، ص-3
  .8/41:سورة األنفال -4
  .67، صاملرجع السابق الداوودي، -5
  .59/7:سورة احلشر -6
  .185 عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص-7
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لوال َمْن يأيت ِمْن آِخِر الناس ما       :"سواد العراق ومصر والشام؛ وقال     على   τوهلذا أبقى عمر    
 فدلّ ذلك على أهنا ال تكون للغـامنني،         ؛)1"( خيرب εرية إال قسمتها كما قسم رسول اهللا        فتحُت ق 

  )2.(ولو كانت األرض تقسم ما بقي ملن جاء بعد الغامنني شيء
 ε من بني األحاديث الشريفة الدالة على امللكية العامة، ما فعله الرسول             : السنة النبوية  -2

فيما يصيبهم من النوائب ويƕل عليهم        مها ملصلحة املسلمني   إذ قسمها نصفني أحد    ؛يف غنائم خيرب  
  )3.( أراضي بين النضري وفدك لنفس الغرضεمن الوفود فيطعموا من غلته، ورصده 

من األرض خليل اجملاهدين؛ حيث محى موضعا قرب املدينة يقال لـه             εوكذلك ما محاه    
حلمى نقلǆ لɊرض من اإلباحة العامة اليت       النقيع، لتكون مرعى للخيل املعدة للغزو يف سبيل اهللا، وا         

جيوز متلكها ملكية خاصة بإحيائها، إىل امللكية العامة املخصصة ملصاحل اجملتمع وحاجاته، وال جيوز              
  )4.(نقلها إىل ملكية األفراد هلذا التخصيص

 للوقف الذي تكون غلته ومنفعته يف املصلحة العامة للمـسلمني،           ρباإلضافة إىل تشريعه    
 τفعن عبد اهللا بن عمـر  ؛ )5( تكون ملكية منفعته موقوفة على مجاعة غري حمددة بأشخاصها     حبيث
يا رسول اهللا، إين أصبت أرضا      :  يستأمره فيها، فقال   ε أرضا خبيرب، فأتى النيب      τأصاب عمر   ":قال

إن شئت حبست أصلها وتصدقت :"، قال فما تأمر به؟   خبيرب مل أصب ماال قط هو أنفس عندي منه        
فتصدق هبا عمر أنه ال يباع أصلها، وال يورَّث، وال يوهب، فتصدق هبا يف الفقراء، ويف                 :، قال "هبا

ŷويف الرقاب، ويف سبيل اهللا، وابن السبيل، والضيف، ال جناح على من وليها أن يأكل منها                 القر ،
  )6.(باملعروف، ويطعم صديقاً، غري متموōلą ماالً

                                                 
  .115 ص الداوودي، املرجع السابق،-1
 .4، ص8م، ج1957-هـ1376، سنة2دار الكتب املصرية، ط: ، القاهرةاجلامع ألحكام القرآن حممد بن أمحد القرطيب، -2
  .186 عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص-3
كتاب إحياء ، م1971-هـ1391شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالًده، سنة: ، القاهرةنيل األوطارحممد بن علي بن حممد الشوكاين،  -4

دار الكتب العلمية، : ، بريوتاألحكام السلطانية والواليات الدينية ؛ علي بن حممد املاوردي، 347، ص5باب احلمى لدواب بيت املال، جاملوات، 
-هـ1404، سنة1، ع2بد العزيز، مجامعة امللك ع: ، جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، جدةنظم التوزيع اإلسالميةحممد أنس الزرقا،  ؛ 233ت، ص.د

  .14م، ص1984
  .190 ؛ عبد اهللا يونس، املرجع السابق، صص39 اخلفيف، املرجع السابق، ص-5
دار ابن : ، بريوتصحيح مسلم،  بن احلجاج النيسابوريمسلم ؛ 611، ص1البخاري، املرجع السابق، كتاب الشروط،  باب الشروط يف الوقف، ج -6

العسقالين، املرجع السابق، كتاب البيوع، باب الوقف، ص  ؛ 1016، ص3كتاب الوصية، باب الوقف، جم، 1998-هـ1419، سنة2حزم، ط
  .270-269:ص
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املسلمون شـركاء يف    :"εقال رسول اهللا    :  قال τس  يث ابن عبا  دحومما يؤكد ذلك أيضا     
 ،)2( امللكية العامـة   منوهذا يدل على أن هذه األشياء األربعة        ) 1"( والنار ، والكɊ ، يف املاء  :ثالث

والقياس يقتضي أهنا ليست مقصودة بأعياهنا، وإمنا ملا تتميز به من خصائص؛ فهي ال تتطلب جهدا                
عة لتملكها من طرف األفراد ملكية خاصة، كما أهنـا تـدخل            القتنائها، حىت ال تكون هناك ذري     

ضمن احلاجات الضرورية للجميع، فال جيوز كذلك أن تدخل يف إطار التملك الفردي وال متلّـك            
  )3.(الدولة

ففي ). احلطب(ال يف   ) النار(أنه جعل الشركة يف     ،  υومن مرونة النظر احلضاري يف فقهه       "
، د كانت النار فيما مضى مقصورة االستعمال على التدفئـة         وق .النار عموم ويف احلطب خصوص    

 مصدر الطاقة اليت تدير املـصانع يف        – وقد استبحر العمران     –فأصبحت اليوم   ،  وإنضاج األطعمة 
وحترك دوالب  ... والطائرات يف اجلو  ،  وحترك السيارات والقاطرات على األرض     .شىت أحناء العامل  

  )4".(احلضارة كله يف السلم واحلرب
فقـال  .  ملح مأرب فأقطعه   εأن األبيض بن محال استقطع رسول اهللا        " ومن األدلة كذلك  
يا رسول اهللا إين وردت هذا امللح يف اجلاهلية وهو بأرض ليس فيهـا              : األقرع بن حابس التميمي   

  قد أقلتك:فقال.  فاستقال األبيَض يف قطيعة امللح   ،غريه من ورده أخذه وهو مثل املاء الِعّد باألرض        
  )  5".(هو منك صدقة، وهو مثل املاء الِعّد من ورده أخذه":εفقال النيب . على أن جتعله مين صدقة

 دلّ"من ورده أخذه  " عامة، وقوله  على أنه حاجة ضرورية   "بأرض ليس فيها غريه   "فدلّ قوله 
ـ     "وهو مثل املاء العد باألرض    " مباح ويف متناول اجلميع، وقوله     على أنه  ع؛ والعّد هو الذي ال ينقط

فدل على أنه ال يستدعي بذل جهد للحصول عليه، وبالتايل فال يقع حتت التملك الفردي لعـدم                 

                                                 
حممد ناصر الدين :  حتقيق-شكاة املصابيح ؛ حممد بن عبد اهللا اخلطيب التربيزي، م269، كتاب البيوع، باب إحياء املوات، صنفس املرجع العسقالين، -1

 سنن صحيحاأللباين،  ؛ 904، ص2م، كتاب البيوع، باب إحياء املوات والشرب، ج1979-هـ1399، سنة2املكتب اإلسالمي، ط: تاأللباين، بريو
صحيح سنن  ؛ األلباين، 368، ص2م، كتاب البيوع، باب يف منع املاء، ج1998-هـ1419سنة مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،: ، الرياض داودأيب

  .296، ص2م، كتاب الرهون، باب املسلمون شركاء يف ثالث، ج1997-هـ1417سنة بة املعارف للنشر والتوزيع،مكت: ، الرياضابن ماجة
  .345، ص5، املرجع السابق، كتاب إحياء املوات، باب الناس شركاء يف ثالث، جنيل األوطار الشوكاين، -2
  .186 عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص-3
  .98صابق، املرجع الس البهي اخلويل، -4
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 عن إقطاعه هلذا الصحايب، ولوال أنه ملكيـة         εولذلك تراجع النيب    ،  وجود سبب للملكية اخلاصة   
  )1.(عامة، ويليب حاجة ضرورية للجميع، ملا تراجع عن ذلك

  ملكية الدولة: الفرع الǮالث
   تعريفها:أوالً

ملكية الدولة، هي اليت يكون صاحبها بيت املال بـصفته شخـصا معنويـا أو اعتباريـا                
كاألموال اخلاصة يف أيدي أصحاهبا، Ʒق لويل األمر أن يتصرف فيها جبميع أنـواع التـصرفات                

كل مال استحقه املـسلمون ومل يـتعني        " وهلذا فإن  ،)2(الشرعية، من أجل حتقيق املصلحة العامة     
  )3".(ألن بيت املال عبارة عن اجلهة ال عن املكان... ه منهم فهو من حقوق بيت املالمالك
   أدلة مشروعيتها:ǭانياً

1-  Ƈن الكرǓقوله   : القرΨ:}            ـِه َوِللرَُّسـوِلƋقَُرى فَِللǐُه َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل الƋمَّا أَفَاء الل
 َيكُونَ ُدولَةً َبْيَن الǐأَغǐِنَياء ِمنكُْم َوَما آَتـاكُُم         الَ َواْبِن السَِّبيِل كَْي     َوِلِذي الǐقُْرَبى َوالǐَيَتاَمى َوالǐَمَساِكنيِ   

   )4(.}الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَانَتُهوا َواتَّقُوا اللƋَه ِإنƋ اللƋَه َشِديُد الǐِعقَاِب
فَأَنƋ ِللِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي الǐقُْرَبى َوالǐَيَتاَمى       َواْعلَُمواǐ أَنََّما غَِنْمُتم مōن َشْيءΥ:}      ąوقوله  

َوالǐَمَساِكِني َواْبِن السَِّبيِل ِإن كُنُتْم آَمنُتْم ِباللِّه َوَما أَنَزلǐَنا َعلَى َعْبِدَنا َيْوَم الǐفُْرقَاِن َيْوَم الǐَتقَى الǐَجْمَعاِن                
  )5(.}َواللُّه َعلَى كُلƍ َشْيءą قَِديٌر

واملالحȘ أن اآليتني سبق االستدالل هبما على امللكية العامة، وهنا ُيستدلّ هبما على ملكية              
األمـوال الـيت    " الدولة أيضا، وذلك ألن الفيء والغنيمة يعتريهما متلك الدولة والتملك العام إذ           

 املـال،   فأما الفيء فمن حقوق بيت     .يفء وغنيمة وصدقة  : يستحقها املسلمون تنقسم ثالثة أقسام    
ألن مصرفه موقوف على رأي اإلمام واجتهاده، وأما الغنيمة فليست من حقوق بيت املال ألهنـا                
مستحقة للغامنني الذين تعّينوا حبضور الواقعة ال خيتلف مصرفها برأي اإلمام، وال اجتـهاد لـه يف                 

قـسم  :  أقسام وأما مخس الفيء والغنيمة فينقسم ثالثة      .منعهم منها فلم تصر من حقوق بيت املال       

                                                 
  .186س، املرجع السابق، صعبد اهللا يون ؛ 374أبو عبيد، نفس املرجع، ص-1
  .20 ؛ حسني حسني شحاتة، املرجع السابق، ص86، املرجع السابق، صامللكية وضوابطها يف اإلسالم ؛ البعلي، 146، صنفس املرجع عبد اهللا يونس، -2
  .266 املاوردي، املرجع السابق، ص-3
  .59/7:سورة احلشر -4
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 املصروف يف املصاحل العامة لوقوف مصرفه على        εمنه يكون من حقوق بيت املال وهو سهم النيب          
رأي اإلمام واجتهاده، وقسم منه ال يكون من حقوق بيت املال وهو سهم ذوي القـرŷ، ألنـه                  

. أيـه مستحق جلماعتهم فتعّين مالكوه وخرج عن حقوق بيت املال خلروجه عن اجتهاد اإلمام ور             
وقسم منه يكون بيت املال فيه حفاظا له على جهاته وهو سهم اليتامى واملساكني وابن السبيل إن                 

  ) 1...".(ُوِجدوا ُدِفع إليهم وإن فُِقدوا أُحِرَز هلم
 ملا قدم املدينة جعلوا له كل أرض ال εأن رسول اهللا " τعن ابن عباس  : السنة النبوية-2

 وهذا دليل على ملكية الدولة لɊراضي املوات اليت ال مالك هلا            ،)2("اءيبلغها املاء يصنع هبا ما يش     
رموت،  أقطعه أرضا حبض   εأن النيب   "  رصي اهللا عنه   وائل بن حجر  وعن   ،)3(وحتتاج إىل من Ʒييها   

جيوز لويل األمر التصرف يف موات األرض       دلّ احلديث على أنه      ف ،)4("وبعث معاوية ليقطعها إياه   
  )5(. باإلحياءويقطعه ملن ميلكه

ال محـى إال هللا     :" قـال  ε أن الـنيب     τ عن الصعب بن جثامة    )6(صحيحاحلديث ال يف  و
 ومعىن احلمى شرعا هو أن Ʒمـي        . النقيع ومحى عمر الشرف والربذة     ε وقد محى النيب     "ولرسوله

 اإلمام أرضا من املوات، ومينع الناس من الرعي فيها، ليختص هبا دوهنم، ملـصلحة املـسلمني، ال                
  )7.(لنفسه

واحلمى يعترب من مظاهر امللكية العامة كما سبق ذكره، ويعترب أيضا مظهرا مللكية الدولـة               
إذا ما مت ختصيصه ألمور الدولة؛ فاألراضي العامة مثال تكون ملكية عامة لكل الناس أن يرعوا فيها                 

 معينة، فإنه خيرج مـن      أنعامهم، فقراء كانوا أم أغنياء، أما ما حتميه الدولة منها وختصصه ألغراض           
  )8.(دائرة امللكية العامة إىل ملكية الدولة

                                                 
  .266بق، ص املاوردي، املرجع السا-1
 .374أبو عبيد، املرجع السابق، كتاب أحكام األرضني يف إقطاعها وإحيائها ومحاها ومياهها، باب اإلقطاع، ص -2
 .204 عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص-3
اب ما جاء يف القطائع، ، كتاب األحكام، ب2م، ج2000-هـ1420مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، سنة: ، الرياضصحيح سنن الترمذياأللباين،  -4

 . 96ص
 ..576-575:، ص ص5، املرجع السابق، جالفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي، -5
، كتاب البيوع، باب الشركة، 2م، ج2003-هـ1423دار ابن القيم للنشر والتوزيع، سنة: ، الرياضالتعليقات الرضية على الروضة النديةاأللباين،  -6

 .468ص
 .571، ص5، املرجع السابق، جسالمي وأدلتهالفقه اإل الزحيلي، -7
 .208 عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص-8
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أنـا أوىل بـاملؤمنني مـن       :" أنه قال  ε عن النيب    τومن األدلة كذلك ما رواه أبو هريرة        
وهذا دليل على    )1(" فعلّي قضاؤه، ومن ترك ماال فلورثته      ني فترك ديناً  ؤمنأنفسهم، فمن تويف من امل    
ضى من ملكية بيت املال أي ملكية الدولة، من خالل سهم الغارمني يف             أن ديون األفراد كانت تق    

  )2.(الزكاة، أو من خالل املوارد األخرى املخصصة ملصاحل املسلمني
وخالصة القول فإن االقتصاد اإلسالمي وانطالقا من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية؛            

 خاصة وعامة ودولة، ولشىت أنواع األمـوال؛  يعتمد يف بناء نظامه على األشكال املتعددة للملكية؛    
  .أعيانا ومنافع وحقوقا

وبذلك فاالقتصاد اإلسالمي خيالف متاما االقتصاد الرأمسايل اجلانح إىل امللكية اخلاصة، كما            
 اجلانح إىل امللكية العامة أو ملكية الدولة، ألنه يعترف بكـل أنـواع              شتراكيخيالف االقتصاد اال  

 نوع منها حقه يف النشاط االقتصادي احملدد له يف جماله وحقله، وفق ضوابط              امللكية، ويعطي لكل  
  .وتصميمات شرعية، اهلدف منها تلبية حاجات اإلنسان والبلوȟ به مستوى الرفاهية والتكرمي

وعلى هذا فإن املطلب املوايل يتناول جمال كل ملكية من امللكيات الثالث، والوسائل اليت              
المي حلمايتها والذّب عنها، حىت تؤدي دورها االقتصادي واالجتماعي الذي          يوفرها االقتصاد اإلس  

  .شرعت ألجله
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
، 3 ؛ مسلم، املرجع السابق، كتاب الفرائض، باب من ترك ماال فلورثته، ج499، ص1البخاري، املرجع السابق، كتاب الكفالة، باب الدين، ج -1

  .1002ص
 .207 عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص-2



 77

ƆاǮاملطلب ال  
   ضوابȔ امللكية يف االقتصاد اإلسالمي

  )1(:راد هبا عند إطالقها أحد املعنيني التالينيُي كلمة الضابط يف اللغة
  .يب يداخله حشواً الضابط مبعىن حافȘُ الشيء حبزم، وحابسه عن أي غر-أ"
، أو القاعدة اليت يقوم عليها الشيء يف كل األحوال           الضابط مبعىن الالزم للشيء مطلقاً     -ب

  ."وال يستغين عنها البتة
اجملاالت اليت حددها الشرع لɊمـوال  : لذلك فضوابط امللكية من منظور هذه الدراسة هي   

وهذا املطلب يتناول   ،  تجاوزها إىل غريها  املتعددة وال ت  لتكون داخلة ضمن واحد من أنواع امللكية        
 حسب أنواع امللكية الثالث؛ مجعاً بضبط جماالت وحدود كل          ،بالدراسة هذا املعىن يف ثالثة فروع     
  .ات اليت وفرهتا الشريعة حلمايتهاملكية، ومنعاً بذكر الوسائل واألدو

  ضوابȔ امللكية اخلاصة: الفرع األول
  حدودها و امللكية اخلاصة ƭاالت:أوالً

حددت الشريعة اإلسالمية جمال امللكية اخلاصة بتحديد األسباب اليت جيوز لإلنسان مبوجبها          
  .، فقد تكون هذه امللكية مكتسبة بإنشاء املالك هلا أو بانتقاهلا إليه من غريه)2(أن يتملك هذا املال

  : األسباǡ املنشǞة للملكية-1
بذله اإلنسان للحصول علـى املـال،       وهو كل جهد مشروع ي     : ما كان سببها العمل    -أ

 εفيشمل مجيع األعمال االقتصادية النافعة، وال فرق بينها يف اإلسالم، فقد ثبت أن رسـول اهللا                 
رعى الغنم ألهل مكة ومارس التجارة يف مال خدجية، وكان املهاجرون جتارا واألنصار أصـحاب               

  : ملكية خاصةمزارع، وهذه بعض األعمال اليت شرعها اإلسالم لتملك املال
فِإنǐ لَْم َيْزَرْعها    ها،ْعَرْزَيلǐمن كانت له أرض فَ    :" قال εفقد صّح أن رسول اهللا       : الفالحة -

 فكل مالك ألرض زراعية ال جيوز له إمهاهلا وترك االنتفاع هبا، سواء بنفسه إن               ،)3("خاُهها أَ ْعِرْزُيلǐفَ

                                                 
  .84 -83:م، ص ص2000 -هـ1420دار النفائس، سنة: األردن-، عماناالستثمار أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالميقطب،  طفى سانو مص-1
  . وما بعدها177 عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص-2
  .952سلم، املرجع السابق، كتاب البيوع، باب كراء األرض، ج،ص م-3
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رض على استغالهلا ما أمكنه ذلك، فـإن        فاإلسالم Ʒث مالك األ    استطاع، أو بغريه إن مل يتمكن،     
  )1(.عجز فال مينعه عجزه من االنتفاع هبا عن طريق منحها إىل الغري لزراعتها واالستفادة من غلتها

َيا أَيَُّها الƋِذيَن آَمُنواǐ الَ َتأǐكُلُواǐ أَْمَوالَكُْم َبْيَنكُْم ِبالǐَباِطِل ِإالƋ أَن َتكُـونَ             {:Ψقال   : التǲارة -
، ومن األعمال التجارية    )2(}ةً َعن َتَراضą مōنكُْم َوالَ َتقǐُتلُواǐ أَنفَُسكُْم ِإنƋ اللَّه كَانَ ِبكُْم َرِحيماً           ِتَجاَر

  . املشروعة بيع السلم واملضاربة واملراحبة وغريها
، وهذا تربص واحتكار قد رغب عنه        وال سفرą  ةąقل احلضر من غري نُ    تقلب يف : وهي نوعان "

والثاين تقلب املال باألسفار ونقله إىل األمصار، فهذا أليق         . ، وزهد فيه ذوو األخطار    أولوا األقدار 
  )3".(بأهل املروءة، وأعم جدوى ومنفعة، غري أنه أكثر خطراً وأعظم غرراً

 حيـث قـال      املواد اخلام منها   استخدام الصناعة ودعا إىل     Υفقد أحل اهللا     : الصناعة -
Ι:}َوćكُ لَ لََع جَ اهللا ōكُ لَ لََعَج وَ ناًكَ سَ ْمكُوِتُين بُ م م ōِخَتْسوتاً تَ ُي بُ اِمَعْن األَ وِدلُن جُ م مƌـ  ظََمْوا َيَهوَنف  ْمكُِنَع
ـ ا خَ مَِّمم  كُ لَ لََع جَ اهللاć وَ نيąى حِ لَاعاً إِ َتَم وَ اثاًثَا أَ َهاِرَعْشأَا وَ َهاِرَبْوأَا وَ َهاِفَوْصن أَ ِم وَ ْمكُِتاَمقَِإ َمْوَيَو  َقلَ
ـ  تَ يلَاِبَرَسَو رََّح الǐ ُميكُِق تَ يلَاِبَر سَ ْمكُ لَ لََعَج وَ اناًَنكǐ أَ اِلَب اجلِ َنم مِ كُ لَ لََعَج وَ الًالَِظ ـ أǐَبم  يكُِق  ْمكَُس
ورد يف القرآن أن بعض األنبيـاء علـيهم          ، كما )4(}ونَُمِلْس تُ ْمكُلƋَعلَ وَ ْمكُْيلَ عَ ُهَتَمْع نِ مُِّت يُ َكِلذَكَ

َواْصَنِع الǐفُلǐَك  {:Ψ يصنع السفينة كما قال      υناعات؛ فهذا نوح    السالم قد مارسوا أنواعا من الص     
 يـصنع الـدروع     υ، وهذا داود    )5(}ِبأَْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َوالَ ُتَخاِطْبِني ِفي الƋِذيَن ظَلَُمواǐ ِإنَُّهم مُّْغَرقُونَ        

ْم ِلُتْحِصَنكُم مōن َبأǐِسكُْم فََهلǐ أَنُتْم      َوَعلƋْمَناُه َصْنَعةَ لَُبوسą لƋكُ   {:Υاحلربية مثلما أشار القرآن يف قوله       
  )6(.}َشاِكُرونَ

 علـى لـسان احـدى ابـنيت         Υومن أدلة مشروعية اإلجارة قولـه        : إجارة العمل  -
، فكل عمـل    )7(}قَالَْت ِإْحَداُهَما َيا أََبِت اْسَتأǐِجْرُه ِإنƋ َخْيَر َمِن اْسَتأǐَجْرَت الǐقَِويُّ الǐأَِمنيُ          {:شعيب
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جتوز اإلجارة فيه، وبالتايل متليك األجرة للعامل، وهذا ما تقتضيه ضرورات الناس ومصاحل         مشروع  
  )1.(اخللطة بينهم
ǡ-     ǳمجيع األشياء اليت خلقها اهللا       : ما كان سببها إحراز املباΥ     وشرع لإلنـسان أن ،

نت أمواال منقولـة    عترب أمواال مباحة، جيوز متلّكها بإحرازها واالستيالء عليها؛ فإن كا          تُ ؛ينتفع هبا 
 كالصيد والكɊ واألشجار واملعادن فوق األرض،       ؛ حقيقياً كان االستيالء عليها بوضع اليد وضعاً     

  :وهذا كالم عنها بإجياز ،)2( كان االستيالء عليها بعمارهتا كاألرض املواتوإن كانت عقاراً
 أو برŖ أو حيـوان      ؛ من وحȈ طريą   وهو اقتناص احليوانات املمتنعة وغري األليفة      : الصيد   -
 ąبقصد ąقال   ،)3(خذها بالوسائل والطرق املشروعة   يكون أ ، و حبرΥ:}       َبْحـِرǐلَكُـْم َصـْيُد ال Ƌأُِحل

َوطََعاُمُه َمَتاعاً لƋكُْم َوِللسَّيَّاَرِة َوُحرōَم َعلَْيكُْم َصْيُد الǐَبرō َما ُدْمُتْم ُحُرماً َواتَّقُـواǐ اللّـَه الƋـِذَي ِإلَْيـِه                   
  )4(.}ُرونَُتْحَش

وهو تعمري َداِمِر األرِض ِبما َيقتِضي َعَدَم انِصراِف املعمōِر َعـن            : إحياǒ األرȏ املوات   -
انِتفاِعِه هبا؛ كشق العيون من األرض، وحفر اآلبار لغري املاشية، وغرس األشجار، وبنـاء املنـازل                

  )5(.واملباين، وكلّ ما يعتربه العرف إحياء
يجوز ألي إنسان أن يتملّكهـا      فراضي غري العامرة وغري اململوكة،      مجيع األ وَداِمُر األرض   

أكثر من   مدة طويلة، تقدر عند بعض الفقهاء ب       بتعمريها أو بزراعتها، بشرط أن ال ينقطع عن ذلك        
عن عائشة رضـي اهللا     عن عروة   ف ،)6( وإال أخذهتا الدولة منه ودفعتها ملن يعمرها       ،ثالث سنوات 
يف  τوقضى به عمـر     :  قال عروة  ،"عمر أرضا ليست ألحد، فهو أحق     أ من": قال εعنها أن النيب    

  )7(.خالفته
والركاز هو كل ما يشتمل عليـه بـاطن          : استǺراج ما يف باطن األرȏ من الركاز       -

األرض من معادن احلديد والنحاس والفضة والذهب وحنو ذلك، أو ما يدفنه اإلنسان فيهـا مـن                 

                                                 
  .271، ص13، ج القرطيب، املرجع السابق-1
  . وما بعدها219 اخلفيف، املرجع السابق، ص-2
  .190 وما بعدها ؛ الرّصاع، املرجع السابق، ص233، صنفس املرجع اخلفيف، -3
  .5/96:سورة املائدة -4
  .535، صنفس املرجع الرّصاع، -5
  .250-249: وما بعدها ؛ اخلفيف، املرجع السابق، ص ص90 رشيد حيمران، املرجع السابق، ص-6
  .سبق خترجيه -7
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ملكيـة خاصـة    الكƕ، من األموال املباحة اليت جيوز متلكها         ووالركاز بنوعيه؛ املعدن أ   ،  )1(كنوز
  ) 2(.باستخراجها واالستيالء عليها عند مجهور الفقهاء

واألمور اليت أباح اإلسالم فيها التملك عـن طريـق           : الكسب املترتب علɂ اجلهاد    -ج
  .والسلبل فوالناجلهاد هي الغنيمة 

فإن أربعـة أمخاسـها      ،)3(احلربيني بالقتال وهي ما أخذه املسلمون من أموال        : الȢنيمة -
َواْعلَُمواǐ أَنََّما غَِنْمُتم مōن َشْيءą فَأَنƋ ِللّـِه        {:Ψوهو ظاهر قوله    ،  )4(للمقاتلني الذين حضروا الوقعة   

ْم ِباللِّه َوَما أَنَزلǐَنـا     ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي الǐقُْرَبى َوالǐَيَتاَمى َوالǐَمَساِكِني َواْبِن السَِّبيِل ِإن كُنُتْم آَمنتُ          
  )5(.}َعلَى َعْبِدَنا َيْوَم الǐفُْرقَاِن َيْوَم الǐَتقَى الǐَجْمَعاِن َواللُّه َعلَى كُلƍ َشْيءą قَِديٌر

.. .والـجمع أَْنفـال وِنفـال    .. .الغنـيمةُ واهلبةُ : النَّفَل، بالتـحريك " : نفل الȢنيمة  -
  )6(."فَالً وغُْنماًأَعطيته َن: ـيالًونفƋلǐت فالناً تنف

زيادة عن املقدار احملـدد يف قـسمة        الهو  ؛ و نفل الغنيمة ة   العلماء على مشروعي   قد اتفق و
 بالء أبلوه يف قتـال العـدو      ملصلحة، ك لبعض املقاتلني   من مخس الغنيمة،    الغنائم، يعطيه ويل األمر     

كـان  "εول اهللا    الفهري أن رس   ةثبت باإلسناد الصحيح عن حبيب بن مسلم      وقد   ،)7(وحنو ذلك 
  )8(."، إذا قفلالثلث بعد اخلمسو، ُيَنفّلُ الربع بعد اخلمس
اثين عشر   ِقَبلَ َنْجدą فكنت فيها، فبلغت سهامنا         سرية εالنيب  بعث  :" قال τوعن ابن عمر    

 )9.("، فرجعنا بثالثة عشر بعرياً بعرياً بعرياًنا، وُنفƍلǐبعرياً

                                                 
  .222م، كتاب اخلمس، ص1986-هـ1406مكتب التراث اإلسالمي، سنة: ، القاهرةالدراري املضية شرح الدرر البهية الشوكاين، -1
  .239 اخلفيف، املرجع السابق، ص-2
  .229 الرّصاع، املرجع السابق، ص-3
  . وما بعدها295، ص7 باب حكم األرضني املغنومة، ج، املرجع السابق، كتاب اجلهاد والسري،نيل األوطار الشوكاين، -4
  .8/41:سورة األنفال -5
  .327، ص14نفل، ج:  ابن منظور، املرجع السابق، مادة-6
 ؛ أمحد 233 ؛ الرّصاع، املرجع السابق، ص382، ص1م، ج1989-هـ1409دار أشريفة، سنة: ، اجلزائربداية اجملتهد وهناية املقتصد حممد بن رشد، -7

  .   39-38:ت، ص ص.قصر الكتب، د: ، اجلزائرالسياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعيةيمية، بن تا
، كتاب اجلهاد، باب فيمن هـ1310سنة املطبعة اخلريية،: ، القاهرةسنن أيب داودسليمان بن األشعث أبو داود،  ؛ 113 مراد شكري، املرجع السابق، ص-8

، املرجع السابق، كتاب اجلهاد، باب فيمن قال اخلمس قبل النفل،  داودأيب سنن صحيح ؛ األلباين، 376-375:، ص ص2قال اخلمس قبل النفل، ج
  .169، ص2ج

، 3 ؛ مسلم، املرجع السابق، كتاب اجلهاد والسري، باب األنفال، ج353، ص2البخاري، املرجع السابق، كتاب املغازي، باب السرية اليت قبل جند، ج -9
  .384املرجع السابق، كتاب اجلهاد، صالعسقالين،  ؛ 1100ص
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فجمهور العلماء   ،)1( يف احلرب من مال وغريه     وهو ما جيده املسلم مع العدو      : السņلǈب -
 قتيالً له   من قتل :" قال εأن النيب    τ، حلديث أيب قتادة     )2(على أن املسلم ميلكه كله دون أن خيّمسه       

  )4.(" قضى بالسلب للقاتلεأن النيب :"τ عوف بن مالك حديث و،)3(" فله سلبه؛عليه بّينة
  : األسباǡ الناقلة للملكية-2
 وتشمل عقود املعاوضات املالية والتربعات من بيع وإجـارة          :ناقلة للملكية  العقود ال  -أ

  .وهبة كما تشمل قبول ما جيب دفعه على املعطي يف الزكاة والنفقات والنذور والكفارات
ǡ- ǫإىل ملكية ورثته حسب             : املريا żوهو سبب طبيعي النتقال األموال من ملكية املتو

  )5.(املقادير احملددة شرعا
، يقتضي وجـوَب    وهي متليك مضاف إىل ما بعد املوت على سبيل التربع          :الوصية -ج

  )6(.حقŖ يف ثلث مال املوصي يلَزم مبوته
  )7.(حبس العني ومتليك منفعتها للغري على وضع حتدده شروط الواقف : الوقȤ-د

، مـن   وهو إعطاء ويل األمر لشخصą ماال مباحا أو تابعا مللكية الدولـة            : اإلقطاع -هـ
  )8.(، على وجه التمليك أو االنتفاع بهضمن الثروات الطبيعية

  ة امللكية اخلاصة ƥاي:ǭانياً
القوانني حلمايتها من  شرع مجلة منوأباح اإلسالم امللكية اخلاصة لɊموال بطرق مشروعة، 

 من هـذه  واالعتداء عليها أو أكلها بالباطل،      كأصحاهبا إن كانوا مبذرين أو سفهاء، أو من الغري          
  :التشريعات ما يأيت

                                                 
  .234 الرّصاع، املرجع السابق، ص-1
  . وما بعدها112 مراد شكري، املرجع السابق، ص-2
 ؛ مسلم، املرجع السابق، كتاب اجلهاد والسري، باب استحقاق 94، ص2البخاري، املرجع السابق، كتاب فرض اخلمس، باب من مل خيمس األسالب، ج -3

  .1101، ص3تيل، جالقاتل سلب الق
 ؛ مسلم، املرجع السابق، كتاب اجلهاد والسري، 162، ص2، املرجع السابق، كتاب اجلهاد، باب يف السلب ال خيمس، جصحيح سنن أيب داوداأللباين،  -4

  .382العسقالين، املرجع السابق، كتاب اجلهاد، ص ؛ 1103:، ص ص3باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ج
  .327جع السابق، ص اخلفيف، املر-5
  .681 ؛ الرّصاع، املرجع السابق، ص22 ؛ مصطفى شليب، املرجع السابق، ص156، صنفس املرجع اخلفيف، -6
  .539، صنفس املرجع ؛ الرّصاع، 157، صنفس املرجع اخلفيف، -7
  .538-537:، ص صنفس املرجع ؛ الرّصاع، 262، صنفس املرجع اخلفيف، -8
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حفاظاً على املمتلكات اخلاصة، فأطول آية يف القرآن         : تشريȜ كتابة الديون وتوǭيقها    -1
ـ  إِ نąْيَدم بِ ُتْناَيَدا تَ ذَوا إِ ُن آمَ يَنِذا الƋ َهيُّا أَ َي{:Υ اليت قال فيها اهللا      ،)1(الكرمي هي آية الدين    ـ ى أَ لَ  لąَج

  )2(.}وُهُبُتاكǐى فَمŋَسمُّ
2-   Ȝصي عن امللكية اخلاصة     تشريǺهريرة ، فعن أيب  )3(ولو بالقتال دوهنا   :الدفاع الش 

τ جاء رجل إىل رسول اهللا :" قالεـ ل يا رسو:  فقال ذ مـايل ؟  اهللا أرأيت إن جاء رجل يريد أخ
فأنـت  :"أرأيت إن قتلين؟ قـال    : قال "فقاتله:"أرأيت إن قاتلين؟ قال   : قال "فال تعطه مالك  :"قال
  )4.("هو يف النار:" قاله؟فإن قتلت: قال"شهيد

 )5.(" دون ماله فهو شهيدلَِتن قَُم:"εقال رسول اهللا : قال τوعن عبد اهللا بن عمر 

كحـد الـسرقة يف قولـه        : تشريȜ احلدود جلرائم االعتداǒ علɂ امللكية اخلاصـة        -3
Ψ:}فَ ةُقَاِرالسَّ وَ ُقاِرالسََّو ǐَزا جَ َمُهَيِدْيوا أَ ُعطَاقăاالًكَا نَ َبَسا كَ َم بِ اء ōوَ  اهللاِ َن م ćـ َح يٌزِز عَ اهللا ، )6(}يٌمِك

ـ  رِضي األَ  فِ نَْوَعْسَي وَ ُهولَُسَر وَ  اهللاَ ونَُباِرَح يُ يَنِذ الƋ اءćَزا جَ َمنَِّإ{:Υوحد احلرابة يف قوله      ن  أَ اداًَس فَ
ـ  ٌيْز خِ ْمُهلَ َكِل ذَ ِضْر األَ َنا مِ ْوفَْنُي ْو أَ فąالَ خِ ْن مِ ْمُهلُُجْرأَ وَ ْميِهِدْي أَ َعطƋقَ تُ ْووا أَ ُبلƋَص يُ ْووا أَ لُتَّقَيُّ ي  ِف
  )7(.}يٌمِظ َعاٌبذَ َعِةَري اآلِخ ِفْمُهلَا َوَيْنالدُّ

كتحرمي بيوع الغرر والربا، ومنع تلقي       : ƠرƇ مجيȜ أشكال أكل أموال الناȃ بالباطل       -4
يم، حيـث قـال     الركبان وبيع احلاضر للبادي، والنهي عن الترف والشح والرشوة وأكل مال اليت           

Υ:}                 َنكُْم َوالōم ąأَن َتكُونَ ِتَجاَرةً َعن َتَراض Ƌَباِطِل ِإالǐأَْمَوالَكُْم َبْيَنكُْم ِبال ǐكُلُواǐالَ َتأ ǐِذيَن آَمُنواƋَيا أَيَُّها ال

                                                 
  .165السابق، ص عبد اهللا يونس، املرجع -1
  .2/282:سورة البقرة -2
  .156، 6 القرطيب، املرجع السابق، ج-3
  .115، ص1مسلم، املرجع السابق، كتاب اإلميان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق كان القاصد مهدر الدم، ج -4
، املرجع السابق، كتاب السنة، باب يف صحيح سنن أيب داود ؛ األلباين، 356رتد، ص العسقالين، املرجع السابق، كتاب اجلنايات، باب قتال اجلاين وقتل امل-5

، 2، املرجع السابق، كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهوشهيد، جصحيح سنن الترمذي ؛ األلباين، 172، ص3قتال اللصوص، ج
، كتاب حترمي الدم، باب من قتل دون م1998-هـ1419سنة نشر والتوزيع،مكتبة املعارف لل: الرياض، صحيح سنن النسائي ؛ األلباين، 112ص

  .99، ص3ماله، ج
  .5/40:سورة املائدة -6
  .5/35:سورة املائدة -7
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وا قّلَال تَ :"قال ε أن النيب    τويف السنة عن أيب هريرة      ،  )1(}َتقǐُتلُواǐ أَنفَُسكُْم ِإنƋ اللَّه كَانَ ِبكُْم َرِحيما      
  )2(."وال تناجشوا، وال يبع حاضر لبادالركبان، وال يبع بعضكم على بيع بعض، 

5-    ǒالسفها ɂر علǲحيث قال    : األمر باحلΨ:}ُمكُالََوْم أَاَءَهفَوا السُُّتْؤ ُتالََوƋـ ي َجِت ال  لََع
ćا َويَه ِفْموُهقُُزاْر َوماًَي ِقْمكُ لَاهللاǐ3(.}وفاًُرْع مَّالًْو قَْمُهوا لَولُقُ َوْموُهُساك(  

ومن أمثلة ذلك أن يكون انتزاعها       : تقييد ويل األمر بشروȓ النتزاع امللكية اخلاصة       -6
ـ         إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد      مشروطاً بتحقيق مصلحة عامة ال تتحقق بدونه، ولذلك ف
، هـ1408 مجادي اآلخرة    23-18يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من           

انتزاع امللك  (بعد االطالع على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص       .1988 فرباير   11-6املوافق  
ويف ضوء ما هو مسلم يف أصول الشريعة، من احترام امللكية الفردية، حىت أصبح              .)للمصلحة العامة 

ال أحد الضروريات اخلمـس     ذلك من قواطع األحكام املعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفȘ امل          
اليت عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والـسنة علـى               

 فمن بعدهم من نزع ملكية      ψصوهنا، مع استحضار ما ثبت بداللة السنة النبوية وعمل الصحابة           
 وتƕيل احلاجة العامة مƕلة     العقار للمصلحة العامة، تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة يف رعاية املصاحل         

  )4(:قرر ما يلي. الضرورة وحتمل الضرر اخلاص لتفادي الضرر العام
جيب رعاية امللكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، وال جيوز تضييق نطاقهـا              : أوالً"

يع أو احلد منها، واملالك مسلط على ملكه، وله يف حدود املشروع التصرف فيه جبميع وجوهه ومج               
  .االنتفاعات الشرعية

ال جيوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إال مبراعاة الضوابط والشروط الـشرعية             : ثانياً
  :التالية

 أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل اخلربة مبا ال يقل عن مثن                 -1
  .املثل

  . أن يكون نازعه ويل األمر أو نائبه يف ذلك اجملال-2
                                                 

  .4/29:سورة النساء -1
ب حترمي بيع الرجل على بيع  ؛ مسلم، املرجع السابق، كتاب البيوع، با468، ص1البخاري، املرجع السابق، كتاب البيوع، باب ال يبيع على بيع أخيه، ج 2-

  .385العسقالين، املرجع السابق، كتاب اجلهاد، ص ؛ 934، ص3أخيه، ج
  .4/5:سورة النساء -3
  .66-65:، ص ص)4/4(29جممع الفقه اإلسالمي، املرجع السابق، قرار رقم -4
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 أن يكون الƕع للمصلحة العامة اليت تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامـة تـƕل                 -3
  .مƕلتها كاملساجد والطرق واجلسور

 أن ال يؤول العقار املƕوع من مالكه إىل توظيفه يف االستثمار العام أو اخلـاص، وأال                 -4
  .يعجل نزع ملكيته قبل األوان

ع ملكية العقار من الظلم يف األرض والغصوب فِإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نز       
 على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار املƕوعة ملكيته يف            ،ε عنها ورسوله    Υاليت هنى اهللا    

  ".املصلحة املشار إليها تكون أولوية استرداده ملالكه األصلي، أو لورثته بالتعويض العادل
ƆاǮامللكية العامة: الفرع ال Ȕضواب  

   وحدودها امللكية العامة ƭاالت:أوالً
امللكية العامة ملكية مشتركة بني مجيع أفراد اجملتمع دون اختصاص ألحد بشيء منها؛ إما              
لتجاوز املنفعة من هذه األشياء على ما يبذل يف سبيلها من جهد ونفقة، وإما لكون نفعها ضروريا                 

  :شتركةوتشمل امللكية امل. جملموع األمة وال غىن ألفرادها عنها
، مما ال Ʒتاج إىل      وغابات وغريها  يمن أهنار وشوارع وطرقات ومراع     : املرافȨ العامة  -1

 :املسلمون شركاء يف ثـالث    :"εقال رسول اهللا    :  قال τفعن ابن عباس     بذل جهد وعمل لتناوله،   
  )1(."نار وال، والكɊ،يف املاء

2- ɂتكون مرعى إلبـل    وهى أرض ال ميلكها أحد وختصص ملصلحة عامة، كأن           : احلم
 الناس من أرض مباحة، ليختص احلامي مبنافعهـا         ُعْنواألصل يف احلَْمِي أنه مَ     ،الصدقة وخيل اجلهاد  

  )2(.الظاهرة؛ كالكɊ واملاء والصيد، اليت ال تتطلب جهداً أو نفقة كبريين
  

                                                 
، 2كتاب البيوع، باب إحياء املوات والشرب، ججع السابق، املر ؛ التربيزي، 269 العسقالين، املرجع السابق، كتاب البيوع، باب إحياء املوات، ص-1

، 2م، كتاب البيوع، باب يف منع املاء، ج1998-هـ1419سنة مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،: ، الرياض داودأيب سنن صحيحاأللباين،  ؛ 904ص
م، كتاب الرهون، باب املسلمون شركاء 1997-هـ1417سنة مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،: ، الرياضصحيح سنن ابن ماجة ؛ األلباين، 368ص

 ؛ الشوكاين، 345، ص5، املرجع السابق، كتاب إحياء املوات، باب الناس شركاء يف ثالث، جنيل األوطارالشوكاين،  ؛ 296، ص2يف ثالث، ج
  .327، املرجع السابق، كتاب الشركة، صالدراري املضية

  .14رقا، املرجع السابق، صالز ؛ 238 الرّصاع، املرجع السابق، ص-2
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3-    ƙاليت فتحت عنوة ومل تـوزع علـى        األراضي  ك : األراضي املوقوفة ملصلحة املسلم
  )1.( الذين شهدوا الوقعةمننيالغا

4-      ǃا ȨلƝ ظاهرة وباطنة، كالذهب والفضة والنحـاس       : املعادن املستقرة يف األراضي
  )2.(واحلديد والبترول، على ما ذهب إليه املالكية

5-     ȼاألفراد بطبيعت ȼقـال  كالطرق واملساجد واملـدارس وحنـو ذلـك،          : ما ال يتملك
Ψ:}  ِهƋَمَساِجَد ِللǐال Ƌِه أََحداً     َوأَنƋ4( واملقصود يف اآلية أهنا جلماعة املسلمني      ،)3(} فَالَ َتْدُعوا َمَع الل( ،
الفقهاء و ،)5( ضعيف ، إال أنه  "ِمنńى َمَناُخ َمْن َسَبقَ   "ن األحاديث الرائجة يف هذا املوضوع حديث      وم

ـ    ضيّ ، سواء بني العمران  والرحاب   ال يصح إحياء الشوارع والطرقات    على أنه    اس أو مل   ق على الن
  )6(.ساجدهم، فكان شبيهاً مب وتتعلق به مصلحتهم مجيعاً ألن ذلك يشترك فيه املسلمون،قيضّي
   امللكية العامةة ƥاي:ǭانياً

  :جاء اإلسالم جبملة من التشريعات حلماية امللكية العامة واحلفاȗ على وجودها، ومن ذلك
ب من قام بـه     يعاقَ،  نة تسمى غلوالً  واعتباره خيا  : ƠرƇ االستيالǒ علɂ امللكية العامة     -1

 ِتأǐ يَ لǐلُْغن يَّ َم وَ لَّغن يُّ  أَ يŖِبَن لِ انَا كَ َمَو{:Υقال  ،  )7(جبملة من العقوبات البدنية واملالية واألخروية     
  )8(.}ونَُملَظǐ ُي الَْمُه َوْتَبَسا كَ مَّسąفǐ َنلƌى كُفƋَو ُتمَّ ثُِةاَمَي الِقَمْو َيلƋا غََمِب

إال وفق املصلحة العامـة للمـسلمني        : األمر من التصرف يف امللكية العامة       منȜ ويل  -2
حتويل امللكيات العامة إىل ملكيات فردية بشرائها       مثالً؛  فال جيوز   ،  )9(ومقاصد الشريعة اإلسالمية  

من بيت املال، كاألهنار واملعادن الظاهرة؛ إال أنه جيوز إقطاعها إقطاع إرفاق ال إقطـاع متليـك،                 

                                                 
، املرجع السابق، كتاب اجلهاد نيل األوطار ؛ الشوكاين، 100 وما بعدها ؛ ابن جزي، املرجع السابق، ص387، ص1بن رشد، املرجع السابق، جا -1

  .17-16:، ص ص8والسري، باب حكم األرضني املغنومة، ج
  . وما بعدها253 ؛ عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص169-168: ، ص ص، املرجع السابقأصول االقتصاد اإلسالمي رفيق املصري، -2
  .72/18:سورة اجلن -3
  .39 اخلفيف، املرجع السابق، ص-4
مكتبة : الرياض، ضعيف سنن ابن ماجة ؛ األلباين، 97، املرجع السابق، كتاب احلج، باب ماجاء أن مىن مناخ من سبق، صضعيف سنن الترمذياأللباين،  -5

  .242كتاب املناسك، باب الƕول مبىن، صم، 1997-هـ1417سنة ف للنشر والتوزيع،املعار
م، كتاب 1997-هـ1417، سنة3دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ط: ، الرياضاملغين شرح خمتصر اخلرقي موفق الدين بن قدامة املقدسي، -6

  .161، ص8إحياء املوات، ج
  .198صاملرجع السابق،  وما بعدها ؛ عبد اهللا يونس، 258، ص3القرطيب، املرجع السابق، ج ؛ 234 الرّصاع، املرجع السابق، ص-7
  .3/161:سورة آل عمران -8
  .202-201:، ص صاملرجع السابق عبد اهللا يونس، -9
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 يف   خـصوصاً  ،ن على العلماء إظهار احلكم الشرعي يف مثل هذه املباحات ويف بيت املـال             ويتعّي
األزمنة اليت تعظم فيها البلوى بفساد القائمني على بيت املال، واعتقاد العوام أن أراضـي األهنـار      

 املواضع  وضع األموال اليت ينتفع هبا أهل احلاجات يف        "، ألن )1(واملعادن الظاهرة تابعة مللكية دولة    
   )2(."وال عاجالً مما ال يشك يف كراهتهاليت ال ينفع الوضع فيها آجالً 

  ضوابȔ ملكية الدولة: الفرع الǮالث
   وحدودها ملكية الدولة ƭاالت:أوالً

وتضم كل مال استحقه املسلمون ومل يتعني مالكه، ويتصرف فيه ناظر بيت املال تصّرف              
  )3(: املصلحة العامة للمجتمع مثلاملالك اخلاصني يف أمالكهم مبا Ʒقق

ِإنََّما الـصََّدقَاُت ِللǐفُقَـَراء     {:Ψومصارفه حمددة يف قوله      : بيǨ مال الزكاة بǖنواعها    -1
ِبيِل َوالǐَمَساِكِني َوالǐَعاِمِلَني َعلَْيَها َوالǐُمَؤلƋفَِة قُلُوُبُهْم َوِفي الرōقَاِب َوالǐَغاِرِمَني َوِفي َسِبيِل اللِّه َواْبِن الـسَّ             

من جماالت ملكية الدولة عند من      "سبيل اهللا يف  "، ويعترب سهم  )4(}فَِريَضةً مōَن اللِّه َواللُّه َعِليٌم َحِكيمٌ     
يرى جواز تصّرف ويل األمر فيه باجتهاده، ملصلحة املسلمني، كتجهيز الُغَزاة، ومحل احلُجَّـاج،              

   )5(. ويل األمر عدالً، وواليته شرعّيةوبناء الّسدود، ومّد اجلسور وغري ذلك، وباألخص إذا كان
2-   ſمال املصا Ǩويضم اخلراج والفيء ومخس الغنائم واجلزية والعشور والركـاز،          : بي

ومصارفه تتمثل يف األجور والرواتب، وبناء وصيانة املرافق العامة، ويف الدفاع عن الثغور، وتدعيم              
  .بيت مال الزكاة إذا مل يكف حاجة الفقراء واملساكني

3-   Ȝمال الضوائ Ǩوارث من ال وارث له، واللقطة، وديات القتلى الذين ال          : ويضم : بي
يف حتّمل جنايـاهتم وجتهيـز      ؛  راء والقاصرين الذين ال ويل هلم     أولياء هلم، ومصارفه تكون يف الفق     

  .موتاهم وما شابه ذلك

                                                 
  .49، صاملرجع السابق رفيق املصري، -1
  .38، ص6 بفاضل مال الكعبة، ج، املرجع السابق، كتاب الوقف، باب ما يصنعنيل األوطار الشوكاين، -2
 .48، املرجع السابق، صأصول االقتصاد اإلسالمي رفيق املصري، -3
  .9/60:سورة التوبة -4
 ورقة مقدمة إىل امللتقى الدويل األول حول، "يف سبيل اهللا"موازنة الزكاة يف ضوء مصرف ومن معه،  ؛ مجال لعمارة 185، ص8 القرطيب، املرجع السابق، ج-5

-10، جامعة سعد دحلب: ، البليدةيف مكافحة ظاهرة الفقر دراسة تقوميية لتجارب مؤسسات الزكاة ودورها،  الزكاة يف الوطن العريبمؤسسات
  .4-3:م، ص ص2004جويلية11
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رة، فتكـون   وهي األراضي اليت ال مالك هلا وليس فيها آثار العما          : األراضي املوات  -4
ملكيتها للدولة، ويتصّرف فيها ويل األمر حسب اجتهاده، ويرى بعض الفقهاء وجـوب طلـب               

  ) 1.(اإلذن من ويل األمر لتملّك األرض املوات باإلحياء
   ملكية الدولةƥاية :ǭانياً

باإلضافة إىل ما مت ذكره من وسائل حلماية امللكية اخلاصة والعامة ميكن إضـافة وسـائل                
  : منها،ثلة يف بيت املالص هبا محاية ملكية الدولة ممأخرى ختت
 وذلك مبنع مجيع أشكال التعدي علـى األمـوال         : ƠرƇ االعتداǒ علɂ ملكية الدولة     -1
ب مـن أداء    من سرقة، واختالس، وإتالف، وخيانة لɊمانة، وعدم إتقان للعمل، وهتـرّ          عموماً؛  

 غري ذلك من صور االعتداءات اليت حّد هلـا          حقوق اجملتمع املالية كالضرائب وما يف حكمها، إىل       
  )2.(اإلسالم حدودا أو شرع التعزير عليها بشىت أنواع التعزيرات

 باإلشراف على تنفيذ عقوبات التعدي على ملكية        فاًكلƋوال شك أن جعل ويل األمر ذاته مُ       
ن جهة، وخبطورة    من التحسيس مبسؤولية احلكام م      حلمايتها، كما يعترب نوعاً    الدولة يعطي ضماناً  

هذه اجلرائم من جهة أخرى، واملرجع يف ذلك أنƋ غـȈَّ ويلƍ األمـر لرعيتـه مـن الكبـائر يف                     
كلكـم راِع، وكلكـم     :" يقـول  εسول اهللا   مسعت ر : قال τفعن عبد اهللا بن عمر      ،  )3(اإلسالم

ته، مسؤول عن رعي  هو  مسؤول عن رعيته، اإلمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع يف أهله و            
واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، واخلادم راع يف مال سيده ومـسؤول عـن                 

  )4.("يته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيتهرع
نشئت يف صدر الدولة    فقد أُ  :حلماية ملكية الدولة  والعقابية   إنشاǒ األجهزة الرقابية     -2

لدولة، من جهة الرقابة على موارد بيت املال        اإلسالمية العديد من األجهزة اليت هتتم حبماية ملكية ا        
نظام احلسبة، وجهـاز  : والنفقات العامة، وحفȘ املال العام واالهتمام بشؤونه، ومن هذه األجهزة      

نظـام احلـسبة    ، إالّ أنّ    وجهاز النظر يف املظامل، وغريها    ديوان الربيد، وجهاز ديوان زمام األزمة،       
                                                 

: ، بريوتالشريعة اإلسالميةالقيود الواردة على امللكية الفردية للمصلحة العامة يف  وما بعدها ؛ عبد الكرمي زيدان، 247 اخلفيف، املرجع السابق، ص-1
 .41م، ص1982-هـ1402مؤسسة الرسالة، سنة

  . وما بعدها35 حسني شحاتة، املرجع السابق، ص-2
  . وما بعدها21م، ص2002-هـ1423دار صادر، سنة: ، بريوتالكبائرƽس الدين الذهيب،  -3
 ؛ مسلم، املرجع السابق، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل، 198، ص1 البخاري، املرجع السابق، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن، ج-4

شركة : ، اجلزائررياض الصاحلنيƚƷ بن شرف النووي،  ؛ 384العسقالين، املرجع السابق، كتاب اجلهاد، ص ؛ 1160-1159:، ص ص3ج
  .309 والنهي عن غشهم والتشديد عليهم، ص باب أمر والة األمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم،ت.الشهاب، د
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لكية الدولة، نظرا العتماده على التغيري باليد يف األمر باملعروف           حبماية م  أكثر هذه األجهزة اهتماماً   
والنهي عن املنكر، فهو يراقب املال العام مبا فيه أمالك الدولة، ويقوم بتطبيق األحكام الشرعية فيما                
 يتعلق باملعامالت املالية، ملنع االحنرافات قبل وقوعها، أو توقيع العقاب على املنحرفني، وإعالم ويلّ             

  )1.(األمر باملخالفات الواقعة وتقدمي احللول املقترحة لعالجها
 أن جييز الفقهاء لويل األمر      وقد بلȠ احلرص على محاية ملكية الدولة يف االقتصاد اإلسالمي؛         

ففي القضايا  "أن يتجاوز يف تعزيراته احلدود املقررة يف النصوص الشرعية، إذا استدعى األمر ذلك؛              
م سد الذرائع واستثمارها عند املالكية، وهم الذين استنبطوا من ضرب عمـر          األمنية يتسع استخدا  

  )2(". يف التعزير التجاوِز خامت احلكم؛ جواَزِرزوĉُِمثالمثائة سوط ِل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . وما بعدها85، صاملرجع السابق حسني شحاتة، -1
  .69، صت.املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، د: ، جدةسد الذرائع وتطبيقاته يف جمال املعامالتعبد اهللا بن بيه،  -2
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ƆاǮالصة الفصل الǹ:  
 إ يقر بامللكية الفردية، ومن اخلط      أن يوسم االقتصاد اإلسالمي بالرأمسالية وإن كان       إمن اخلط 

 اعتباره مزجيا من كال املذهبني على إامللكية العامة، كما أنه من اخلط أقر بيضا ومسه باالشتراكية إذǐأ
اعتبار إقراره لكال امللكيتني، فاالقتصاد اإلسالمي يف منطلقاته العقائدية وأصوله الفكرية خيتلـف             

  )1(.واضيعمتاما عن منطلقات وأسس تلك املذاهب، حىت وإن ُوجد مثة توافق يف بعض امل
الفرق بني االقتصاد اإلسالمي والرأمسايل واالشتراكي يف جمال امللكيـة؛          وخالصة القول يف    

أن الرأمسالية تتبىن احلق املطلق وغري املشروط للملكية اخلاصة، واالشتراكية على النقيض متاما؛ تنكر   
لكية اخلاصة، وتعتربه مصدر كل املساوئ التوزيعية، وبالتايل فامللكية العامة حسبها           كليا احلق يف امل   

  .هي األساس واملخرج
االقتصاد اإلسالمي يقر حق امللكية اخلاصة ولكن       ف ؛احلقيقة فوسط بني هذين النقيضني    أما  

ال يعتربه حقا مطلقا وغري مشروط مبا من شأنه أن يسبب الفوضى والفساد يف األرض، كما يقـر                  
تستمد منها امللكية اخلاصة وجودها وتكوينها،      اليت  ز األساسية   امللكية العامة باعتبارها أحد الركائ    

ويضيف إىل ذلك ملكية الدولة اليت هي مبثابة صمام األمان الذي ƷفـȘ التـوازن االقتـصادي                 
  .واالجتماعي بني امللكيتني، ويكمل ما قصرتا عنه أو قّصرتا فيه من جوانب اإلنتاج أو التوزيع

  
  
  
  

  
  
  

  
                                                 

  .150ابق، ص ؛ فكري أمحد نعمان، املرجع الس92 حممد املبارك، املرجع السابق، ص-1
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  الفصل الǮالث

  
  زيȜ يف االقتصاد اإلسالميالتو

  
متيزه وخمالفته ملا تتبناه    وبيان  يف االقتصاد اإلسالمي،    لتوزيع  يتعرض هذا الفصل للتعريف با    

 واملوارد   الطبيعية لثرواتلالقاعدي  توزيع  النظريات الوضعية من نظم ومبادئ توزيعية، ومن ذلك ال        
الرباين، اليت يبين هبا قواعده     قتصاد اإلسالمي   اال قبل البدء يف اإلنتاج؛ والذي يعّد من مميزات          األولية

يبني توزيع الدخل بعد اإلنتاج و    يدرس  ، مث   التوزيعية للدخول والثروات الناشئة من العملية اإلنتاجية      
  . اليت يعترف هبا االقتصاد اإلسالمي وعوائدهاعوامل اإلنتاج

وليه االقتصاد اإلسالمي   مبحثاً كامالً؛ بسبب االهتمام الذي ي     عادة التوزيع   كما خيصص إل  
هلذا املوضوع، نظراً لتنوعه وتشعبه وƽوله جلميع اجملاالت اليت تكون ميدانا حملاربة الفقر واالحتياج              

  .يف اجملتمع، والقضاء على الفوارق الطبقية بني أفراده
  :لذلك كان هذا الفصل مشتمالً على مبحثني

  ميالتوزيع قبل اإلنتاج وبعده يف االقتصاد اإلسال -
   إعادة التوزيع يف االقتصاد اإلسالمي-
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  املبحث األول

  
  التوزيȜ قبل اإلنتاج وبعدȻ يف االقتصاد اإلسالمي

  
هو تلك العملية املركبة اليت تستنفد جهداً بشرياً وتستهلك موارد وطاقة يف إطـار              "اإلنتاج

  )1(."أو معنويةزمين معني، قصد خلق منافع اجتماعية، سواء كانت هذه املنافع مادية 
 عـن االقتـصاد الرأمسـايل       ؛ يتمّيز كمذهب ونظام يف نفس الوقت     االقتصاد اإلسالمي و 

 برؤية خاصة لتوزيع الثروة والدخل يف اجملتمع، سواء قبل اإلنتاج أو بعده، كما يتميز               ،واالشتراكي
نها، وهذا ما يتم تناوله يف بنظرة خمالفة هلما فيما يتعلق بعوامل اإلنتاج املعترف هبا والعوائد الناجتة ع

  :ني اآلتينياملطلب
   توزيع مصادر الثروة قبل اإلنتاج يف االقتصاد اإلسالمي-
   عوامل اإلنتاج وتوزيع عوائدها يف االقتصاد اإلسالمي-
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .61ت، ص.دار لسان العرب، د: ، لبناناالقتصاد اإلسالمي مقوماته ومنهاجهإبراهيم دسوقي أباظة،  -1
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  املطلب األول
   توزيȜ مصادر الǮروة قبل اإلنتاج يف االقتصاد اإلسالمي

وذلك من خالل إعطاء    ؛  )1(تملك كتنظيم أويل للتوزيع   يقوم االقتصاد اإلسالمي بتنظيم ال    
مـا  ، ك نصيبه من مصادر الثروة الطبيعية    ) خاصة، عامة، دولة  (كل نوع من أنواع امللكية الثالث     

  :اناآلتيعان بينه الفري
  توزيȜ األرȏ: الفرع األول

   األراضي الƔ أسلم أهلها عليها:أوالً
 ومن هذه األراضي أرض املدينة املنورة والطائف        متلك ملكية خاصة ألهلها باتفاق العلماء،     

  )2.(واليمن والبحرين وإندونيسيا وغريها
   األراضي الƔ صوſ أهلها عليها عند الفتǴ اإلسالمي:ǭانياً

أو تنتقل إىل امللكيـة     ،  يتبع فيها عقد الصلح، فإما أن تبقى مملوكة ألصحاهبا ملكية خاصة          
  .العامة للمسلمني، بنص هذا العقد

ǭًاǮجال عنها أهلها:ال Ɣاألراضي ال   
ذهب مجهور الفقهاء إىل أهنا تصري وقفا على املسلمني، أي ملكية عامة هلم، ودليلـهم يف                

  .ذلك أهنا تأخذ حكم الفيء ألنه ليس هلا غاƄ معني
   األراضي العامرة طبيعيا:رابعاً

مهيتها، وجتنبا للƕاع   كالغابات وأراضي الكɊ، هي ملكية عامة جلماعة املسلمني، ونظرا أل         
حوهلا، فهي مقيدة بإذن ويل األمر، وقد حتميها الدولة ملصاحلها اإلستراتيجية واألمنية واالقتصادية             

  .اخلاصة هبا، كالثكنات العسكرية واملقرات احلكومية وغريها، فتصري بذلك ملكية دولة
  
  

                                                 
هـ، 1410وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، سنة: ، الدوحةالنظام املايل-االستثمار-التوزيع-املرتكزات: يف االقتصاد االسالميرفعت السيد العوضي،  -1

  . وما بعدها58ص
  .240 ؛ عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص418 باقر الصدر، املرجع السابق، ص-2
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   األراضي املوات:ǹامساً
 فتحت عنوة، أم أسلم عليها أهلها، أم صـوحلوا          وهي األرض املنفكة عن امللك سواء اليت      

عليها، أم جلوا عنها، فهي جبميع أقسامها تكون ملكية للدولة قبل إحيائها، وتكون ملكية خاصة               
بشرط اإلحياء، فɊي إنسان أن يضع يده على جزء منها إلحيائها بالزراعة أو العمران، ومـن مل                 

 الدولة أم بغري إذهنا خالل ثالث سنوات تؤخذ منـه           يعمر األرض اليت وضع يده عليها سواء بإذن       
  )1.(وتدفع لغريه ألن املقصود هو اإلحياء

   األراضي الƔ فتحǨ عنوة:سادساً
اختلف فيها الفقهاء تبعا الختالفهم يف األدلة بني اعتبارها غنيمة وقسمتها على احملـاربني              

لى املسلمني جبعلـها ملكيـة عامـة    ومتليكها هلم ملكية خاصة، وبني عدم قسمتها وتركها فيئا ع      
  )2.(هلم

 وعلى هذا األساس، فاألراضي املفتوحة عنوة تأخذ حكما خاصا تنفـرد بـه، فإمـا أن                
يقسمها ويل األمر بني املسلمني إذا كانت مصلحتهم يف ذلك، وكانت مساحة األرض صـغرية،               

 يبقيها ملكيـة عامـة، إذا       وال Ʒدث اختالل يف التوازن االقتصادي واالجتماعي لɊفراد، وإما أن         
  )  3.(كانت مساحة األرض كبرية، وضع عليها خراجا يصرف يف مصاحل املسلمني

ƆاǮالفرع ال :ȏاألر Ȝتواب Ȝتوزي  
   توزيȜ املعادن:أوالً

 كل ما يوجد من املعادن يف أراض تابعة مللكية الدولة يعترب ملكا هلا يتصرف فيها ويل األمر                
الكية إىل أن مجيع املعادن املوجودة يف أراض غري تابعة مللكية الدولـة             وذهب امل ،  بنظره واجتهاده 

تعترب ملكية عامة جلميع املسلمني والرأي فيها لويل األمر، ومن خالف املالكية ذهب إىل أن املعادن                
وقد ميز هؤالء الفقهاء بني املعـادن التابعـة          .متلك مبلك األرض، فمن ملك أرضا ملك ما فيها        

امة؛ فما كان منها ظاهرا فهو ملك عام والناس شركاء فيها كاشتراكهم يف املاء والكɊ               للملكية الع 
ال جيوز دخوهلا يف إطار التملك اخلاص، أما ما كان منها باطنا؛ فكل ما يشتمل عليه باطن األرض                  

                                                 
  .250-249: وما بعدها ؛ اخلفيف، املرجع السابق، ص ص90 رشيد حيمران، املرجع السابق، ص-1
، املرجع السابق، كتاب اجلهاد رنيل األوطا ؛ الشوكاين، 100 وما بعدها ؛ ابن جزي، املرجع السابق، ص387، ص1 جاملرجع السابق،بن رشد، ا -2

  .17-16:، ص ص8والسري، باب حكم األرضني املغنومة، ج
 . وما بعدها234 وما بعدها ؛ عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص165، املرجع السابق، صأصول االقتصاد اإلسالمي رفيق املصري، -3
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من املعادن والكنوز إذا مت استخراجه ففيه اخلمس لبيت مال املسلمني والبـاقي ملكيـة خاصـة                 
  )1.(جدللوا
  توزيȜ املياǭ :Ȼانياً

فاملياه احملرزة يف األواين أو األحواض متلك ملكية خاصة باتفاق الفقهاء، وكـذلك امليـاه               
املوجودة يف األراضي اململوكة ملكية خاصة على رأي بعضهم، سواء ملكية عني أو ملكية حـق                

حق باملاء من غريه، إال أن      االنتفاع فقط، فصاحب األرض هو صاحب البئر أو العني وبالتايل فهو أ           
عليه أن يبذل فضل املاء بغري عوض ملن يطلبه، لɊحاديث الواردة يف النهي عن بيع فـضل املـاء،                   

أما املياه الظاهرة طبيعيا كمياه البحار واألهنار واألوديـة،         ،  والشتراك الناس يف املاء والكɊ والنار     
ن هبا شربا وسقيا من غـري إضـرار أحـدهم           فهي ملكية عامة يستوي فيها الناس مجيعا، وينتفعو       

  )2.(باآلخرين، بدليل حديث اشتراك الناس يف املاء، وألهنم يتناولونه دون جهد أوعمل
   توزيȜ الكǭ:ɊالǮاً

أنه ملكية  ه  واألصل في ،  والكɊ هو العشب واحلشيȈ الذي ينبت بنفسه دون عناء من أحد          
س يف الكɊ، وقد يكون ملكية دولة إذا كـان يف           عامة إذا كان يف أرض عامة، حلديث اشتراك النا        

الصدقة قبـل توزيعهـا علـى       أرض الدولة كاألراضي اليت حتميها الدولة خليل اجلهاد وحيوانات          
إن فأما إن كان يف أرض خاصة، فهو ملكية خاصة لصاحب األرض إذا استنبته بعمله،               ،  مستحقيها

قهاء من أبقاه ملكية خاصـة لـصاحب        نبت الكɊ بنفسه دون فعل من صاحب األرض؛ فمن الف         
ناس، بل خيرجه ملن    األرض، ومنهم من اعتربه ملكية عامة ال جيوز أن مينعه صاحب األرض عن ال             

وقّيد آخرون امللكية اخلاصة للكɊ بأن تكون األرض حماطة بسور أو حنوه، ألن             ،  طلبه بغري عوض  
عا للنـاس علـى بنـاء احليطـان         اإلحاطة كاإلحراز، ومن الباحثني من رجح هذا الرأي، تشجي        

 علـى عالقـات األخـوة بـني         تها، وحفاظاً يلبساتينهم، وتسهيال للدولة يف مراقبة الزكاة وجبا      
  )3.(املسلمني

  

                                                 
  . وما بعدها253 ؛ عبد اهللا يونس، نفس املرجع، ص169-168: ، ص صنفس املرجع، أصول االقتصاد اإلسالمي رفيق املصري، -1
 وما بعدها ؛ الزرقا، املرجع السابق، 261 وما بعدها ؛ عبد اهللا يونس، نفس املرجع، ص169، صنفس املرجع، أصول االقتصاد اإلسالمي رفيق املصري، -2

  .13ص
 .13 ؛ الزرقا، نفس املرجع، ص264؛ عبد اهللا يونس، نفس املرجع، ص 172-171:، ص صنفس املرجع، أصول االقتصاد اإلسالمي رفيق املصري، -3
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   توزيȜ النار:رابعاً
وملكية النار يقصد هبا ملكية حق االنتفاع هبا، كاالستصباح والتدفئة مبا يشعله األشخاص             

حبها ومينع غريه من     يف أنه ملكية عامة؛ ال جيوز أن خيتص هبا صا          منها، وهذا ال خالف بني الفقهاء     
كما قد تعين ملكية الغابات اليت Ʒتطب الناس من أشجارها، أو احلجارة اليت تستعمل              ،االنتفاع هبا 

يف اإلشعال، فهي ملكية عامة أيضا، إال إذا كان احلطب ملكا خاصا، فالنار املشتعلة بـه تكـون                  
ز األخذ من فحمها ومجرها، إال أن حق االنتفاع بضيائها ودفئها وإشـعال             ملكية خاصة، ال جيو   

القناديل منها يبقى ملكية عامة، وليس لصاحب النار أن مينع أحدا من ذلك حلديث اشتراك الناس                
  )1.(يف املاء والكɊ والنار

   توزيȜ بقية الǮروات الطبيعية:ǹامساً
 الرب والبحر، وثـروات البحـار كـاللؤلؤ         تعترب مجيع الثروات الطبيعية األخرى؛ كصيد     

واملرجان، وأخشاب الغابات واألحراش وغريها من امللكيات العامة، وتنتقل إىل امللكية اخلاصة أو             
، مبراعاة املصلحة العامة للمجتمع   ملكية الدولة باحليازة الفعلية حسب العمل املبذول يف إحرازها و         

 ملكية خاصة؛ فلو وقع طائر على أرض ثانية مل يعتـرب            ومما يندرج حتت هذا املعىن امتالك الصيد      
ملكية خاصة لصاحب األرض األوىل، ألنه مل يقم حبيازته، فيبقى على أصل اإلباحة، ملكا عاما، إذ 
مل يوجد مانع شرعي من متلكه، وبالتايل فمن حق أي شخص سبق يف إحرازه واالستيالء عليه أن                 

وقد نص القران الكرمي على مشروعية الصيد بقولـه          ،)2(يتملكه على وجه صحيح ملكية خاصة     
Υ:}             ًَما ُدْمـُتْم ُحُرمـا ōَبرǐَم َعلَْيكُْم َصْيُد الōكُْم َوِللسَّيَّاَرِة َوُحرƋَبْحِر َوطََعاُمُه َمَتاعاً لǐلَكُْم َصْيُد ال Ƌأُِحل

  )3(.}َواتَّقُواǐ اللَّه الƋِذَي ِإلَْيِه ُتْحَشُرونَ
  
  
  
  

                                                 
نفس  ؛ الزرقا، 265-264: ؛ عبد اهللا يونس، نفس املرجع، ص ص173-172:، ص صنفس املرجع، أصول االقتصاد اإلسالمي رفيق املصري، -1

 .13، صاملرجع
  .173، صنفس املرجع، أصول االقتصاد اإلسالمي رفيق املصري، -2
  .5/96:رة املائدةسو -3
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ƆاǮاملطلب ال  
   عوامل اإلنتاج وتوزيȜ عوائدها يف االقتصاد اإلسالمي

توزيع الدخل بعد اإلنتاج يسميه االقتصاديون بـالتوزيع الـوظيفي؛ وخيـالف بعـض              
االقتصاديني اإلسالميني هذه التسمية، نظرا ألن توزيع الدخل يف االقتصاد اإلسـالمي ال يتحـدد               

ذلك؛ حبسب تقومي اجملتمع هلذه الوظيفـة،       حبسب وظيفة عامل اإلنتاج فحسب، وإمنا زيادة على         
  )1(.وهلذا العامل

وخيضع توزيع الدخل إىل معرفة عوامل اإلنتاج املعترف مبشاركتها يف العملية اإلنتاجيـة،             
ومن مثّ استحقاقها للعوائد الناشئة من اإلنتاج، واليت ختضع هي بدورها إىل عوامـل ومـتغريات                

  :ا املطلب ضمن الفروع اآلتيةلتحديد أمثاهنا، وهو ما يتناوله هذ
  العملعنصر : الفرع األول

والعمل املقصود يف االقتصاد السياسي التقليدي؛ هو اجلهد اإلرادي الذي يبذله اإلنـسان             "
  .مل وأعمقك غري أن مفهوم العمل يف االقتصاد اإلسالمي أ،)2("مستهدفاً إنتاج السلع واخلدمات

  المي مفهوم العمل يف االقتصاد اإلس:أوالً
يشمل العمل يف اإلسالم أداء الشعائر التعبدية وغريها من التصرفات، وتبعاً لـذلك فـإن               

اجلهـد املبـذول إلنتـاج الـسلع        "؛ هو العمل كعامل من عوامل اإلنتاج يف االقتصاد اإلسالمي       
ن وغريها م واخلدمات املقبولة شرعاً؛ كاالشتغال يف الصناعة والزراعة والتجارة والتطبيب والتعليم           

  )3(."املهن واخلدمات األخرى
العمل يف االقتصاد اإلسالمي نوع من العبادة اليت جمدها اإلسالم ودعا أبناءه إليها،             فوبذلك  

َوقُِل اْعَملُواǐ فََسَيَرى اللُّه َعَملَكُْم َوَرُسولُُه َوالǐُمْؤِمُنونَ َوَسُتَردُّونَ ِإلَى َعاِلِم الǐَغْيِب َوالشََّهاَدِة      {:Ψقال  
ْرَض ذَلُوالً فَاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَهـا      ُهَو الƋِذي َجَعلَ لَكُُم األََ    {:Ιوقال  ،  )4(}َنبōئُكُم ِبَما كُنُتْم َتْعَملُونَ   فَُي

                                                 
  .69، املرجع السابق، صالنظام املايل-االستثمار-التوزيع-املرتكزات: يف االقتصاد اإلسالميرفعت السيد العوضي،  -1
  .65إبراهيم دسوقي أباظة، املرجع السابق، ص -2
  .81سعيد سعد مرطان، املرجع السابق، ص -3
  .6/105:سورة التوبة -4
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ةُ فَانَتِشُروا ِفي الǐأَْرِض َواْبَتُغـوا      الَفَِإذَا قُِضَيِت الصَّ  {:، وقال أيضا  )1(}َوكُلُوا ِمن رōْزِقِه َوِإلَْيِه النُُّشورُ    
  )2(.}ْضِل اللƋِه َواذǐكُُروا اللƋَه كَِثرياً لƋَعلƋكُْم ُتفǐِلُحونَِمن فَ

 منذ بداية حياته برعي الغنم كما مارس التجارة، واعترب أفـضل            εوقد اشتغل رسول اهللا     
ـ  :" قال ε عن رسول اهللا     τعن املقدام   الكسب ما Ʒصل عليه اإلنسان من عمله؛ ف          أحـدٌ  لَما أكَ

وجعل  )3(."ِهِد يَ ِلَمن عَ  مِ لُ يأكُ  كانَ υ َد داوُ  اهللاِ  نيبَّ ، وإنƋ ِهِد يَ ِلَمن عَ  مِ لَأكُن يَ  مِ  خرياً  قَطƌ طعاماً
 ε أن الـنيب     τ  بن خديج  عن رافع ف ؛رضاة اهللا من أطيب املكاسب اليت ُترجى هبا م      العمل املشروع   

  )4(".رورąْب َم بيعą وكلƌِه بيِد الرجِلعملُ": قال؟أي الكسب أطيب: سئل
 فرق بني أنواع العمل يف االقتصاد اإلسالمي؛ فكلها تتمتع باالحترام والتقدير، كما ال              وال

لƍلرōَجاِل َنـِصيٌب مōمَّـا     {:Υفرق بني الرجل واملرأة يف املطالبة بالعمل والترغيب فيه؛ إذ يقول اهللا             
  )5(.}لƍ َشْيءą َعِليماًِمن فَْضِلِه ِإنƋ اللَّه كَانَ ِبكُاكǐَتَسُبواǐ َوِللنōَساء َنِصيٌب مōمَّا اكǐَتَسْبَن َواْسأَلُواǐ اللَّه 

قار، وعرضه من اللجـوء إىل      فاإلنسان بعمله يغين نفسه وعياله، وƷفȘ كرامته من االحت        
كسؤال الناس والطمع يف ما يف أيديهم، أو التعدي على أمواهلم وأكلها بالباطل، أو العيȈ               ؛  احلرام

يََا أَيَُّها الƋِذيَن آَمُنواǐ الَ َتأǐكُلُواǐ أَْمَوالَكُْم َبْيَنكُْم ِبالǐَباِطـِل ِإالƋ أَن            {:Ψ قال؛  عالة على سعي اآلخرين   
عن أيب هريـرة    و ،)6(}َتكُونَ ِتَجاَرةً َعن َتَراضą مōنكُْم َوالَ َتقǐُتلُواǐ أَنفَُسكُْم ِإنƋ اللَّه كَانَ ِبكُْم َرِحيماً            

τ قال  :  قالρ":َألǐتطب أحدكم  نƷ    فيعطيـه أو    ،من أن يسأل أحـدا    له   خري   ، حزمة على ظهره 
  )7(."مينعه

 ضمن العمل يف االقتصاد اإلسالمي، عكـس مـا تعـارف عليـه              ويعترب التنظيم داخالً  
إذ أن التنظيم   ؛  )8(الرأمساليون من جعل التنظيم عامال مستقال، وتأثر هبم بعض الباحثني اإلسالميني          

                                                 
  .67/15:سورة امللك -1
  .62/10:ة اجلمعةسور -2
، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله م2002-هـ1422سنة، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع: ، الرياضخمتصر صحيح اإلمام البخارياأللباين،  -3

  .22، ص2بيده، ج
، 159، ص2م، ج1995-هـ1415 سنةمكتبة املعارف للنشر والتوزيع،: ، الرياضسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها األلباين، -4

  .224 ؛ العسقالين، املرجع السابق، كتاب البيوع، باب شروطه وما هني عنه، ص607رقم
  .4/32:سورة النساء -5
  .4/29:سورة النساء -6
كتاب ، املرجع السابقذري،  ؛ املن435، ص1، املرجع السابق، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن املسألة، جخمتصر صحيح اإلمام البخاري األلباين، -7

 الصدقة، باب ماجاء يف م، كتاب2006-هـ1427مكتبة الصفا، سنة: ، القاهرةاملوطأمالك بن أنس،  ؛ 151الزكاة، باب كراهية املسألة للناس، ص
  .270، صعرض لإلعطاءباب احلث على األكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتلنووي، املرجع السابق،  ؛ ا584التعفف عن املسألة، ص

  .172 صاحل محيد العلي، املرجع السابق، ص-8
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الرابع الذي يقوم عليه اإلنتاج، وهو من عمل املنظم الذي يقـوم  يف االقتصاد السياسي هو العنصر     
باإلشراف على املشروع يف االقتصاد الرأمسايل؛ وذلك بتجميع عناصر اإلنتاج والتـأليف بينـها              

  )1(.بالنسب اليت يقتضيها اإلنتاج، هبدف احلصول على إنتاج معني يسمح له بتحقيق الربح
قان العمل حبسن اإلدارة والتخطيط املدروس لغـرض        وقد حّض اإلسالم على التنظيم وإت     

ب إذا عمل   إن اهللا Ʒ  :" قال εفعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا          ؛إجناح العمليات اإلنتاجية  
املنظم الذي يشرف علـى متابعـة       هذا  وجود  يتطلب  إتقان العمل   ، و )2"(أحدكم عمال أن يتقنه   

نظم عامل يقوم على رعاية اإلنتـاج وفـق مـا ختولـه             اإلنتاج واختاذ القرارات املناسبة له، فامل     
الصالحيات اإلدارية املمنوحة له، وبذلك تتحدد مسؤوليته ويتحمل تبعـات إدارتـه للمـشاريع           

    )3".(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته:"εه، كما قال اإلنتاجية إذا كان التقصري من جانب
ية التقصريية للعامل املنظم على حماسـبته       واالقتصاد اإلسالمي ال يقتصر يف حتميل املسؤول      

 يف اآلخرة؛ مما يدفع العامـل إىل        Υأمام القضاء يف الدنيا، وإمنا يتعدى ذلك إىل مساءلته أمام اهللا            
التفاين يف إتقان العمل وجتنب كافة أشكال التقصري والتواين اليت سيتحمل أعباءها أمام اهللا وأمـام                

  )4.(بالنجاحل اإلنتاج لƋكَالبشر إذا مل ُي
  :ي العمل يف االقتصاد اإلسالم عوائد:ǭانياً

العوض املايل الذي يدفعه املستأجر للعامل يف مقابل        وهو  ،  )5(األجر لغةً الثƋَوابُ   : األجر -1
معىن األجر عند االقتصاديني الرأمساليني أو االشتراكيني       املنفعة املشروعة اليت يأخذها منه، وهبذا فإن        

يف االقتصاد اإلسالمي من جانب أن األجر عند اجلميع هو ما يناله العامل مقابل              يتفق مع مفهومه    
  )6.(بيعه لقوة عمله أو قدرته على العمل، سواء كان عمله جهدا ذهنيا أو عضليا

ويظهر األجر بوضوح يف عقدي اإلجارة واجلعالة، اللذان يعتربان من أبرز العقود اليت تبني              
  :مااق العامل ألجر عمله يف االقتصاد اإلسالمي، وهذا بيان هلاملعايري املتخذة يف استحق

                                                 
  .66-65:إبراهيم دسوقي أباظة، املرجع السابق، ص ص -1
  .1113، رقم106، ص3ج، املرجع السابق، سلسلة األحاديث الصحيحة األلباين، -2
كتاب مسلم، املرجع السابق،  ؛ 272، ص1معة يف القرى واملدن،جكتاب اجلمعة، باب اجل، املرجع السابق، خمتصر صحيح اإلمام البخاري األلباين، -3

  .1159، ص3اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر، ج
  .268 صاحل محيد العلي، املرجع السابق، ص وما بعدها ؛87ص، أصول االقتصاد اإلسالميرفيق املصري،  -4
  .6 الرازي، املرجع السابق، ص-5
  .368 ؛ عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص281ان، املرجع السابق، ص فكري أمحد نعم-6
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وهـي  ،  )1( غري ناشǜ عنها   عّرف الفقهاء اإلجارة بأهنا متليـك املنافع بعوض       : اإلجارة -أ
دلّ على مشروعيتها الكتاب الكرمي والسنة النبوية، مـن ذلـك قولـه             ،  )2(جائزة عند مجهور الفقهاء   

Ψ:}   َأَْرَضْعَن لَكُْم ف ǐُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ فَِإنǔ{)3(       استأجر رسول  :"، ومن السنة قول عائشة رضي اهللا عنها
وذلك أثناء اهلجرة   ) 4.("تا، واخلريت هو املاهر باهلداية    ، وأبو بكر، رجال من بين الديل هاديا خري        εاهللا  

   .من مكة إىل املدينة
تسم بالسعة والـشمول يف  ويعترب عقد اإلجارة يف االقتصاد اإلسالمي من أهم العقود اليت ت 

إنتاج منافع األعمال واخلدمات، فكل أنواع االستثمارات اخلدماتية اليت تستجد يف حياة النـاس              
ميكن لعقد اإلجارة أن يستوعبها، ألنه يقع على إجارة األشياء كاألرض واملسكن، كما يقع على               

  )5.(إجارة األشخاص على احلرف واخلدمات املختلفة
   )6(:صنفانوالعامل األجري 

-  ȋاǹ يعمل جلهة واحدة فقط، كعامل يف مؤسسة، أو سائق يف مستشفى، وما             : أجري
شابه ذلك، وال يضمن األجري اخلاص ما حتت يده إال إذا ثبت إمهاله وتعديه، كما أنـه يـستحق                   

  .أجره املقدر بالزمن مبجرد تسليم نفسه للخدمة
الصباȟ وما شابه   و والبناء، واحلداد،    يعمل ألكثر من جهة واحدة، كاخلياط،      : أجري عام  -

ذلك، واألصل أن يضمن األجري العام ما حتت يده من األشياء املسلمة إليه، ولو من غري إمهال أو                  
  . تعدŖ، حىت Ʒرص على حفȘ أشياء الناس وال يتهاون يف ذلك

حق ويشترط يف عقد اإلجارة أن تكون املنفعة الناجتة عن العمل معلومة، واألجـر املـست              
  .مملوكا للمستأجر، وإال فسد العقد للجهالةوللعامل ماال حالال ينتفع به شرعا، ومعلوما 

مهارة العامل وخربته،   وولتحديد األجر يف االقتصاد اإلسالمي؛ تراعى أمهية العمل ونوعيته          
وظروف العرض والطلب يف السوق، إىل غري ذلك مما Ʒقق إىل حد كبري اإلنصاف بـني العامـل        

                                                 
  .516 الرّصاع، املرجع السابق، ص-1
  ..232-231: صاحل محيد العلي، املرجع السابق، ص ص-2
  .65/6:سورة الطالق -3

  .490، ص1، كتاب اإلجارة، باب استئجار املشركني عند الضرورة، جاملرجع السابق البخاري، 4-
  .232 ؛ صاحل محيد العلي، املرجع السابق، ص193، املرجع السابق، صأصول االقتصاد اإلسالميق املصري،  رفي-5
  .520-519: ؛ الرّصاع، املرجع السابق، ص ص234-233: ، ص صنفس املرجع صاحل محيد العلي، -6
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تأجر، فال يظلم أحدمها اآلخر وال مينعه حقه، ومع ذلك فإن حدث خالف بينـهما، كـان                 واملس
  )1.(تقدير أجر املثل فاصال بينهما، مع مراعاة كفاءة العامل وأحوال السوق يف هذا التقدير

والعامل يف االقتصاد اإلسالمي يستحق أجره مباشرة بعد تأدية ما عليه من خدمة واستيفاء              
وال جيوز خبسه حقه أو املماطلة يف دفعه له، ألن ذلك يعّد ظلما يستحق فاعله العقاب،                املنفعة منه،   

َوالَ َتأǐكُلُواǐ أَْمَوالَكُم َبْيَنكُم ِبالǐَباِطِل َوُتْدلُواǐ ِبَها ِإلَى الǐُحكƋاِم ِلَتأǐكُلُواǐ فَِريقاً مōْن أَْمَواِل النَّاِس              {:Υقال  
َوالَ َتْبَخـُسواǐ النَّـاَس أَْشـَياءُهْم َوالَ َتْعثَـْواǐ ِفـي اَألْرِض             {:Ι، وقال   )2(}ِباِإلثǐِم َوأَنُتْم َتْعلَُمونَ  

 :ثالثة أنا خصمهم يوم القيامـة     :"قال اهللا تعاىل  : εيف احلديث القدسي قول النيب      و،  )3(}ُمفǐِسِديَن
 يعطه  جريا فاستوż منه ومل   رجل أعطى يب مث غدر، ورجل باع حرا فـأكل مثنه، ورجل استأجر أ            

  )4.("أجره
ǡ- وهي عقد معاوضة على منفعة مضمون حصوهلا، كأن جيعل الرجل للرجل            : اجلعالة

 ذهـب جهـده   وإن مل يكمل العمل مل يكن له شيء         على عمل يعمله إن أكمل العمل، و      جعال  
  )5(: من العقود املشاهبة لإلجارة، إال أهنا ختتلف عنها يف بعض األحكام منهاتعترب اجلعالةو، باطال

  . اجلعالة ال تصح بضرب األجل، أما اإلجارة فمن شروطها حتديد األجل-
  . املنفعة يف اجلعالة ال حتصل إال بتمام العمل، أما اإلجارة فتحصل فيها املنفعة بالتدريج-
إال بتمام العمل، أما يف اإلجارة فبعض العمل        ) اجلعل( يف اجلعالة ال يستحق العامل األجر      -

  .ألجريستحق صاحبه بعض ا
 يف اجلعالة قد يكون العمل معلوما أو غري معلوم، أما يف اإلجارة فال بد أن يكون العمل                  -
  .معلوما

2- Ǵوهو مناء للمال ينتج    ،  )6(الربح عند الفقهاء هو زيادة مثن املبيع على مثنه األول          : الرب
ت السوق، وُيَعّبـر  عن استخدام هذا املال يف نشاط استثماري معرض للربح أو اخلسارة تبعا لتقلبا        

                                                 
  .202-201:، املرجع السابق، ص صأصول االقتصاد اإلسالمي رفيق املصري، -1
  .2/182:بقرةسورة ال -2
  .11/85:سورة هود -3
  .491، ص1، املرجع السابق، كتاب اإلجارة، باب إمث من منع أجر األجري، جالبخاري -4
  .194-193:، املرجع السابق، ص صأصول االقتصاد اإلسالمي وما بعدها ؛ رفيق املصري، 241 صاحل محيد العلي، املرجع السابق، ص-5
  .141 الرّصاع، املرجع السابق، ص-6
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عن الفرق بني اإليرادات واملصروفات بالربح االقتصادي، وهو صايف الربح بعد طرح أجر املـنظم               
  )1(.وأجر العقار وكلفة رأس املال

والربح جائز شرعا إذا كان سببه مشروعا كالبيوع اجلائزة وأنواع الشركات املالية، ودليل             
َيا أَيَُّها الƋِذيَن آَمُنـواǐ الَ      {:Ι، وكذلك قوله    )2(}َبْيَع َوَحرََّم الرōَبا  َوأََحلƋ اللُّه الΨ:}  ǐمشروعيته قوله   

َتأǐكُلُواǐ أَْمَوالَكُْم َبْيَنكُْم ِبالǐَباِطِل ِإالƋ أَن َتكُونَ ِتَجاَرةً َعن َتَراضą مōنكُْم َوالَ َتقǐُتلُواǐ أَنفَُسكُْم ِإنƋ اللَّه كَانَ  
ـ   أحدُ  يأخذَ نǐَأل:" قال ε عن النيب    τ؛ عن الزبري بن العوام      سنة، ومن ال  )3(}ِبكُْم َرِحيما   ُهكم حبلَ

 ُهْو أعطَ ، الناسَ  يسألَ من أنǐ لُه    خريٌ ؛ُه اهللا هبا وجهَ   فَّ فيكُ ،ها فيبيعَ ،ه على ظهرِ  طِباحل زمِة حبُ فيأيتَ
 ضارب   مارس التجارة، كما   εباإلضافة إىل السنة العملية؛ حيث ثبت أن الرسول         ،  )4("وهأو منعُ 

  . على فعل ذلكψيف مال خدجية رضي اهللا عنها، وأقّر الصحابة 
وبذلك فاالقتصاد اإلسالمي يسمح بأخذ الربح كعائد من عوائد العمل، ألنه يف مقابل ما              

يسمح أن يكون الربح عائدا لرأس املال، ألنه        ا  يبذله العامل من جهد يف جلب السلع وبيعها، كم        
ملها صاحب رأس املال ومشاركته الفعلية يف اإلنتاج، فإذا كان شريكا           يف مقابل املخاطرة اليت يتح    

، فإن الربح بينهما على مـا       )كاملضاربة واملشاركة (مع العامل يف عقود املعاوضات املالية املشروعة      
اتفقا عليه، على أن يكون بنسبة شائعة معلومة بينهما، وإن كانت خسارة فكل واحد منهما خيسر                

رأس املال خيسر ماله والعامل خيسر جهده، كما قد يكون الربح بأكمله عائدا             ما قدمه؛ فصاحب    
لصاحـب رأس املال بعد أن يطرح التكاليف الثابتة واملتغرية لعوامل اإلنتاج األخرى وفق ظروف              
العرض والطلب يف السوق؛ كأجور العمال، وكراء العقارات، وأمثان املواد األولية، ومـا شـابه               

  : مثلمينع اإلسالم كل ما يؤثر على قوى السوق وعوامل العرض والطلب فيها،ولذلك ، )5(ذلك
وهو القدر الذي يقوم عليه الثمن يف السوق، أي االتفاق على حتديد أسـعار              : التسعري -أ

  )6(.السلع واخلدمات وإلزام الناس هبا

                                                 
أصول االقتصاد  ؛ رفيق املصري، 180م، ص1988-هـ1408دار القلم للنشر والتوزيع، سنة: ، الكويتفقه االقتصاد اإلسالمي يوسف كمال حممد، -1

  .216، املرجع السابق، صاإلسالمي
  .2/275:سورة البقرة -2
  .4/29:سورة النساء -3
  .435، ص1ق، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن املسألة، ج، املرجع السابخمتصر صحيح اإلمام البخارياأللباين،  -4
 ؛ صاحل محيد العلي، املرجع السابق، 216، املرجع السابق، صأصول االقتصاد اإلسالمي ؛ رفيق املصري، 181 يوسف كمال حممد، نفس املرجع، ص-5

  . وما بعدها267
  .298 فكري أمحد نعمان، املرجع السابق، ص-6
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 عن القيـام    ε  وقد اتفق الفقهاء على حترمي التسعري إذا كانت األحوال عادية، المتناع النيب           
 فقال  εغال السعر يف املدينة على عهد رسول اهللا         :  قال τبه؛ كما ورد يف حديث أنس بن مالك         

إن اهللا هـو املـسعōُر،القابُض،      :"εيا رسول اهللا، غال السعر، فسعōر لنا، فقال رسـول اهللا            : الناس
؛ )1(" دمą وال مالą   مبظلمة يف  وليس أحد منكم يطلبين      Υالباسطُ، الرازُق، وإين ألرجو أن ألقى اهللا        

 أي  مينع εنه  أل من الظلم يأŷ أن يصدر عنه، وما ذاك إال            التدخل يف األسعار نوعاً    ε الرسول   دََّعفَ
ـ تـؤدي   اليت  ؛  تأثري على أحوال وظروف السوق ويترك ذلك لقوى العرض والطلب          إىل دورها  ب

  .نتيجة اقتصادية متوازنة
  التسعري من العدل اجلائز، والضرورة امللحة، اليت تلجǜ ويلّ         أما يف األحوال االستثنائية، فإن    

ار هلا حىت ترتفـع     جَّاألمر لتحديد األسعار، كأن يكون وقت حاجة الناس إىل السلعة واحتكار التُّ           
أو اتفـاقهم علـى خفـض    ، )2"(ال Ʒتكر إال خاطε":ǜأسعارها دون وجه حق، وقد قال النيب  

ا يؤدي إىل اضطراب السوق وحدوث اخلصومة والـشغب بـني           األسعار إىل مستويات متدنية مم    
 لـه   وهو يبيع زبيبـاً    τ مّر حباطب بن أيب بلتعة       τ الناس، كما ورد يف املوطأ أن عمر بن اخلطاب        

  )3.(إما أن تزيد يف السعر وإما أن ُتْرفع من سوقنا: بالسوق فقال له عمر بن اخلطاب
حراما ألنه يلحق الضرر بالناس، فهو ربح حصل        ومن مثّ فالربح الناتج عن االحتكار يعترب        

  ) 4.(ارتفاع الطلب عليهابنتيجة التدخل يف السوق والتالعب بعرض السلع حىت ترتفع أسعارها 
ǡ-  وهو أن خيرج التاجر خارج البلد ليتلقى القوافل التجارية القادمة إىل            : تلقي الركبان

يها منهم مث يبيعها هو كيف شاء، وقد ورد         السوق لبيع سلعها وفق عوامل العرض والطلب، فيشتر       
 ُعيب وال َي،كبانَا الرُُّوقƋلَال َت:"εرسول اهللا قال :  قالτحديث ابن عباس النهي عن تلقي الركبان يف      

  ) 5.("بادą ِلٌرحاِض

                                                 
، املرجع السابق، كتاب صحيح سنن الترمذي ؛ األلباين، 362، ص2، املرجع السابق، كتاب البيوع، باب يف التسعري، جنن أيب داودصحيح ساأللباين،  -1

، 2، املرجع السابق، كتاب التجارات، باب من كره أن يسعر، جصحيح سنن ابن ماجة ؛ األلباين، 60، ص2البيوع، باب ما جاء يف التسعري، ج
  .234، املرجع السابق، كتاب البيوع، باب شروطه وما هني عنه، صالعسقالين ؛ 222ص

  .994، ص3مسلم، املرجع السابق، كتاب املساقاة، باب حترمي االحتكار يف األقوات، ج -2
  .380، كتاب البيوع، باب احلكرة والتربص، صاملرجع السابق، املوطأ ،مالك -3
  . وما بعدها299 فكري أمحد نعمان، املرجع السابق، صها ؛ وما بعد256يوسف كمال حممد، املرجع السابق، ص -4
 ؛ املنذري، املرجع السابق، كتاب 54، ص2، املرجع السابق، كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغري أجر؟، جخمتصر صحيح اإلمام البخارياأللباين،  -5

  .251-250:البيوع، باب ال يبع حاضر لباد، ص ص
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، وأحلقـت   وذلك ألن البيع إذا مت هبذه الصورة؛ حتكّمت يف األسعار فئة املتلقني للركبان            
 هـذه   وبالتايل يقل عـرض   ،  تزيد من أرباحها مبنع دخول السلع إىل السوق       هنا  ؛ أل الضرر بالناس 

  ) 1.(اما داموا حمتكرين هل  فترتفع أسعارها بزيادة الطلب عليها، وتبقى يف مستوى االرتفاع،السلع
وهو أن يأيت البادي أو الغريب عن البلد بالـسلع ليبيعهـا يف              : بيȜ احلاضر للبادي   -ج

 بأن ال يبيعها ويتركها عنده ليبيعها له بعد         ، املقيم يف البلد   ، فيشري عليه احلاضر   السوق بسعر يومها،  
 εلنيب  ارتفاع أسعارها، وبذلك يكون احلاضر مسسارا للبادي يف بيع السلعة مبعرفته، وقد هنى عنه ا              

  ) 2(."ضąْع َبْن ِمْمُهَضْع اهللا َبُقُزْر َياَسـوا النَُّع َد،ادąَب ِلٌراِض َحْعِب َيالَ:"بقوله
يقـل  ف ؛ذلك ألن العادة أن يبيع البادي سلعته بسعر أقل مما لو تدخل احلضري يف البيـع      و

يكون الربح الذي ناله احلاضـر      والعرض من هذه السلعة يف السوق فترتفع أسعارها ألجل ذلك،           
  )3.( وعدم الرفق هبمشترينحراما ألنه كان نتيجة استغالل حاجة امل

ƆاǮاملا: الفرع ال ȃل رأ 

   مفهوم رأȃ املال يف االقتصاد اإلسالمي:أوالً
يشمل رأس املال يف االقتصاد اإلسالمي كافة األعيان العقارية واملنقولة باإلضافة إىل املنافع             
واحلقوق املالية، اليت جيوز متّوهلا شرعا، واختاذها ميدانا للنشاط االقتصادي وخمتلـف العمليـات              

  .اعة وخدمات وغريهااإلنتاجية؛ من جتارة وزراعة وصن
   رأȃ املال يف االقتصاد اإلسالمي عوائد:ǭانياً

رأس املال إما نقدي وإما عيين؛ فرأس املال العيين يصّح أن يكون له نصيب مـن الـربح                  
الناتج، كما يصح أن يكون له أجر مقطوع، خبالف رأس املال النقدي فليس له إال أن ينال نصيبه                  

مع العوامل األخرى، رحبا وخـسارة، ألن       ج  اركته الفعلية يف اإلنتا   من الربح الناتج يف مقابل مش     
أمـا يف   ،  عترب حراما يف اإلسالم ألهنا ربا     الفائدة املقدمة لرأس املال النقدي مثنا ملسامهته يف اإلنتاج ت         

االقتصاد الرأمسايل واالشتراكي فإن الفائدة الربوية هي عائد رأس املال، وهي نظري احلرمـان مـن     
  .ة النقدية واالنتظار؛ اللذان مها السبب يف استحقاق صاحب القرض هلذه الفائدةالسيول

                                                 
  .303املرجع السابق، صفكري أمحد نعمان،  -1
  .935، ص3مسلم، املرجع السابق، كتاب البيوع، باب حترمي بيع احلاضر للبادي، ج -2
  .304فكري أمحد نعمان، املرجع السابق، ص -3
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رأس املال يف االقتصاد اإلسالمي ممنوع من احلصول على فائدة ربوية كثمن خلدماته؛ ألنه            و
َوأََحلƋ اللُّه الǐَبْيـَع    {:Ψقال  ،  )1(عند ذلك يكون عبارة عن قرض جّر فائدة وهو ما Ʒرمه اإلسالم           

َيا أَيَُّها الƋِذيَن آَمُنواǐ اتَّقُواǐ اللَّه َوذَُرواǐ َما َبِقَي ِمَن الرōَبا ِإن كُنُتم مُّْؤِمِنَني،              {:Υ، وقال   )2(}رََّم الرōَبا َوَح
 َتظǐِلُمـونَ َوالَ  فَِإن لƋْم َتفǐَعلُواǐ فَأǐذَُنواǐ ِبَحْربą مōَن اللِّه َوَرُسوِلِه َوِإن ُتْبُتْم فَلَكُـْم ُرُؤوُس أَْمـَواِلكُْم الَ      

   )3(.}ُتظǐلَُمونَ
، ومـا    اهللاِ يا رسـولَ  :  قالوا ،"قاِت املوبِ َعْببوا السَّ ِناجَت:" قال ε  عن النيبτ  ōعن أيب هريرةَ    و

  مـالِ  با، وأكـلُ   الرō ، وأكلُ  اهللا إال باحلقō   َمرَّ اليت حَ  ِسفǐ النَّ لُْت، وقَ ُرْح، والسō  باهللاِ ُكْرالشō":؟ قال ُهنَّ
لعن آكل الربـا    "εكما أنه   )4("الِت الغافِ ناِت املؤمِ ناِتَصْح املُ ُفذǐ، وقَ ِفْح الزَّ ي يومَ لƍَو، والتَّ اليتيِم
 ألن الذي يأخذ الفائدة الربوية إمنا هـو املقـرض         ،)5"(هم سواء : له وكاتبه وشاهديه وقال   وموك

إلنتاج األخرى اليت   لصاحب رأس املال، فهو دائن وليس شريكا يف العملية اإلنتاجية مثل عوامل ا            
  .تدخل معاً يف الربح واخلسارة

أما رأس املال العيين من عقارات ومنقوالت، كاملبـاين واملـصانع، واألدوات واملعـدات           
ووسائل النقل، فإنه يستحق عائدا مشروعا يتمثل يف نصيب من الربح باملشاركة أو أجر مقطـوع         

واخلسارة، خالفـا    عملية اإلنتاجية، ويتحمل الربح    يف ال  باإلجارة، ألنه يف املشاركة يعترب مشاركاً     
لرأس املال النقدي، فإنه ال يتحمل من ذلك شيئا، ويف اإلجارة يتناقص رأس املال العيين باستهالكه          

  )6.(يف العملية اإلنتاجية وال Ʒدث ذلك لرأس املال النقدي
م استحقاق صاحب   وهناك من الباحثني املعاصرين يف االقتصاد اإلسالمي من ذهب إىل عد          

رأس املال العيين لنصيبه من الربح، وأنه ال يستحق إالّ األجر احملدد سلفا واملسمى يف عقد اإلجارة،                 
هذا هو األسلوب الوحيد اجلائز شرعاً للحصول على دخلą معني من رأس املال العيين،              "ويؤكد بأنّ 

                                                 
  .98 حممد أمحد كنعان، املرجع السابق، ص-1
  .2/275:سورة البقرة -2
  .279-2/278:سورة البقرة -3
، ص 2، ج.}..إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً{، املرجع السابق، كتاب الوصايا، باب قول اهللا تعاىل البخاريخمتصر صحيح اإلمام األلباين، -4

  .88، ص1 ؛ مسلم، املرجع السابق، كتاب اإلميان، باب بيان الكبائر وأكربها، ج254-253:ص
  .988ص، 3 مسلم، املرجع السابق، كتاب املساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، ج-5
  . وما بعدها375 عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص-6
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 ناتج هذه املشاركة، رحباً كان    ولذلك فقد ُحِرم من املشاركة يف اإلنتاج واحلصول على نصيب من          
  )1".(أو خسارةً

ويبدو أن الباحث اعتمد يف رأيه على مذهب الشافعية الذين ال جييزون شركة األبدان من               
أساسها، سواء كان الشريك صاحب رأس املال العيين يعمل يف الشركة أو ال يعمـل، غـري أن                  

يل صاحبه نصيباً من الربح تبعـاً لـذلك،       مجهور الفقهاء على جواز الشركة برأس املال العيين، ون        
فمن األحاديـث   ؛  )2(وهلم من األحاديث النبوية وآثار الصحابة ما يستدلون به على ما ذهبوا إليه            

ـ     َجَعلَ   εرسول اهللا    أَنτ   Ƌاهللا بن عمر    النبوية يف ذلك حديث عبد        صاحبهللفـرس سـهمني، ول
  )3(."سهماً

إن جاء عمر بالبذر من     :" عامل الناس على   τ ب؛ أن عمر بن اخلطا    ψومن آثار الصحابة    
  )4(."شطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذاعنده فله ال

ىل أن الربح الذي يناله صاحب رأس املال ال حّد له، وبالتـايل             إ مجهور الفقهاء    ذهبكما  
رة فمستويات الغىن على إطالقها أمامه، إذا كانت السوق قائمة على العدل واملنافسة الƕيهة احملـر              
والً امن احلرام، كاالحتكار املؤدي إىل ارتفاع األسعار والتقليل من دوران رأس املال وجعله متـد              

  )5.(بني فئة قليلة من الناس على حساب مصاحل األغلبية وحاجاهتا
كما جيب أن يكون الربح متالئما مع عنصر املخاطرة، فكلما كانت درجة اخلطورة عالية              

املنتظرة من املشروعات اإلنتاجية، وهذا ما Ʒفز الناس على اقتحامهـا  كلما ازدادت معها األرباح  
  )6.(رجاء هذه األرباح املتوقعة

  
  
  

                                                 
  .380 عبد اهللا يونس، نفس املرجع، ص-1
  . وما بعدها27م، ص1999-هـ1420دار املكتيب للطباعة والنشر والتوزيع، سنة: ، دمشقاملشاركة يف وسائل اإلنتاج رفيق يونس املصري، -2

 ؛ مسلم، املرجع السابق، كتاب اجلهاد والسري، باب كيفية قسمة الغنيمة 32، ص2سري، باب سهام الفرس، جالبخاري، املرجع السابق، كتاب اجلهاد وال 3-
  .385العسقالين، املرجع السابق، كتاب اجلهاد، ص ؛ 1109، ص3بني احلاضرين، ج

  .507، ص1تاب املزارعة، باب املزارعة بالشطر وحنوه، جك، نفس املرجع، البخاري 4-
  .180مد، املرجع السابق، ص يوسف كمال حم-5
  . وما بعدها218، املرجع السابق، أصول االقتصاد اإلسالمي رفيق املصري، -6
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  األرȏ: الفرع الǮالث
   مفهوم األرȏ يف االقتصاد اإلسالمي:أوالً

وتشمل األرض كل ما حتويه يف باطنها إضافة إىل ما عليها وما            ")1(كُلّ َما َسفلَ فهو أَْرض    
  )2(."الرياح، وغريهاواألهنار، وزروعات، املوالتربة، ود طبيعية كاملعادن، حوهلا من موار

ونظرا ملا تقدمه األرض من خريات تتسم بالوفرة املطلقة يف جمملها، وقدرهتا على توليـد               
 أهـداف مهمـة لالقتـصاد       ؛استصالحها واالستفادة من خرياهتا   الدخل ملالكها، فإن إعمارها و    

 فقد دعا   ؛لنظريتني الرأمسالية واالشتراكية  يها، وله السبق يف ذلك أمام ا      اإلسالمي يعمل للوصول إل   
ُهَو أَنَشأَكُم مōَن اَألْرِض    {:Υ  يف قوله  اإلسالم إىل إعمار األرض واستثمارها يف العمليات اإلنتاجية       

 فَاْمُشوا ِفـي َمَناِكِبَهـا      ُهَو الƋِذي َجَعلَ لَكُُم الǐأَْرَض ذَلُوالً     {: أيضا Ι وله، وق )3(}َواْسَتْعَمَركُْم ِفيَها 
  )4(.}َوكُلُوا ِمن رōْزِقِه َوِإلَْيِه النُُّشوُر

   األرȏ يف االقتصاد اإلسالمي عوائد:ǭانياً
يعطي االقتصاد اإلسالمي أمهية بالغة لɊرض أكثر من عوامل اإلنتـاج األخـرى؛ نظـرا               

ا من انعكاسات واضحة على اجلوانب      ملواردها االقتصادية الضخمة ولنوعية منتجاهتا الوافرة، وملا هل       
  .السياسية واالجتماعية، مما جعل طريقة استغالل األرض وحتديد عوائدها ختضع هلذه اجلوانب

 ويطلق على عائد األرض من العملية اإلنتاجية تسمية الريع عند االقتصاديني الرأمسـاليني             
 الدخل الذي يـستحقه صـاحب       واالشتراكيني، وهو نفسه املقصود يف االقتصاد اإلسالمي، ألنه       

األرض زيادة على أصلها كثمن الستغالهلا يف العملية اإلنتاجية، وقد يكون أجرا مقطوعا أو حصة               
  )5.(من الناتج سواء زرعا أو مثرا

وتعترب املزارعة واملساقاة وكراء األرض من أهم العقود اليت تـنظم الريـع يف االقتـصاد                
  :اإلسالمي، وهذا توضيح هلا

  

                                                 
  .12 الرازي، املرجع السابق، ص-1
  .97-96:سعيد سعد مرطان، املرجع السابق، ص ص -2
  .11/61:سورة هود -3
  .67/15:سورة امللك -4
  .187-186:جع السابق، ص ص، املرأصول االقتصاد اإلسالمي رفيق املصري، -5
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وإجارة األرض اتفـاق Ʒـصل      ")1(اإلجارة والكراء هلما نفس املعىن     :اǒ األرȏ  كر -1
مبوجبه مالك األرض على مقابل نقدي حمدد معلوم مسبقا ممن يقوم باستغالل هـذه األرض، دون            

  )2.("النظر إىل حتقيق ربح أو خسارة من استغالهلا
 فضة أو ما يقوم مقامهما      وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل جواز كراء األرض بالنقود ذهبا أو          

ظلة بن قيس   مشروعية كراء األرض بالنقود حديث حن       ومن أدلتهم على   ،)3(من العمالت املختلفة  
τ ال بأس به إمنا كان الناس      ":سألت رافع بن خديج عن كراء األرض بالذهب والفضة فقال         :" قال

فيهلك هذا  ،  اء من الزرع  وأشي،  وأقبال اجلداول ،   على املاذيانات  εيؤاجرون على عهد رسول اهللا      
أما شيء  ف،  فلذلك زجر عنه  ،  م يكن للناس كراء إال هذا     فل،  ويسلم هذا ويهلك هذا   ،  ويسلم هذا 

  )4(."معلوم مضمون فال بأس به
 َتكَاَرى أرضاً فلم تزل يف يديه بكراء حىت مـات،           τويف املوطأ أن عبد الرمحن بن عوف        

 مكثت يف يديه حىت ذكرها لنا عند موته فأمرنا بقضاء فما كنت أراها إال لنا من طول ما     : قال ابنه 
ąأَْو َوِرق ą5(.شيء كان عليه من كرائها ذََهب(  

وهبذا تعترب اإلجارة من العقود املنظمة لريع األرض يف شكل أجرة يأخذها صاحب األرض              
دي يف مقابل استغالل أرضه من طرف املستأجر الذي يقوم باستثمارها يف أوجه النشاط االقتـصا              

  .املختلفة
، )6("الزَّْرِع وهو اِإلْنَباُت، ُيقالُ َزَرَعـُه اهللاć أي أَْنَبَتـهُ         "املزارعة يف اللغة من    : املزارعة -2

أي دفع األرض إىل من يزرعها ويعمل عليهـا         ؛  )7(الزرعاحلرث، أو   شركة يف   عند الفقهاء هي    و
  )8(.ه العاقدان، كالنصف أو الثلث، حسبما يتفق عليجبزء معلـوم مما خيرج منها

                                                 
  .6 الرازي، املرجع السابق، ص-1
  .243 فكري أمحد نعمان، املرجع السابق، ص-2
 ؛ صاحل محيد العلي، املرجع السابق، 115، املرجع السابق، صإعمار األرض يف االقتصاد اإلسالمي واستثمار خرياهتا مبا ينفع الناس حممود حممد بابلّلي، -3

 حممد، ل ؛ يوسف كما247 ؛ فكري أمحد نعمان، نفس املرجع، ص188، املرجع السابق، صأصول االقتصاد اإلسالمي،  ؛ رفيق املصري237ص
  .188 ؛ مراد شكري، املرجع السابق، ص171املرجع السابق، ص

، كتاب البيوع، باب املساقاة العسقالين، املرجع السابق ؛ 958، ص3مسلم، املرجع السابق، كتاب البيوع، باب كراء األرض بالذهب والورق، ج -4
  .265-264:واإلجارة، ص ص

  .415، املرجع السابق، كتاب كراء األرض، باب ما جاء يف كراء األرض، صاملوطأ مالك، -5
  .238 الرازي، املرجع السابق، ص-6
  .513بق، ص ؛ الرّصاع، املرجع السا185ت، ص.دار القلم، د: ، بريوتالقوانني الفقهية حممد بن أمحد بن جزي، -7
  .134، 3 سيد سابق، املرجع السابق، ج-8
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وقد ذهب إىل جوازها مجهور الفقهاء، ألهنا كالشركة بـني املـال والعمـل؛ فتجـوز                
 فصاحب األرض قد ال Ʒسن الزراعة والعامل Ʒسنها؛ فيتحقـق           ؛حلاجة الناس إليها  وكاملضاربة،  

  )1(.التعاون بينهما على اإلنتاج
عامل رسـول   :"قال τ بن عمر    ومن أدلة جواز املزارعة من السنة النبوية؛ حديث عبد اهللا         

إن :  قال τوحديث عبد اهللا بن عباس      ،  )2("شطر ما خيرج منها من زرع أو مثر        أهل خيرب ب   εاهللا  
 من أن يأخـذ عليـه       أن مينح أحدكم أخاه خري له     :" قال لكنمل ينه عن املزارعة، و     εرسول اهللا   

وعلى هذا فعقد املزارعـة      ،)4(ارعة، وهذان احلديثان ظاهران يف عدم حترمي املز       )3(" معلوماً جاًْرَخ
يعّبر بوضوح عن الريع كعائد لɊرض يف صورة إنتاج زراعي، ألن صاحب األرض يشترك مـع                
العامل يف استغالل األرض يف العملية اإلنتاجية؛ هذا بأرضه وهذا جبهده، وما خيرج منها من زرع                

  .ميثل الريع الذي يقتسمانه بينهما على ما اتفقا عليه
واملَُساقَاةُ أَنǐ َيْسَتْعِملَ َرُجلǆ َرُجالً ِفي َنِخيلą أَْو كُُرومą         "مأخوذة من السقي،     :ساقاة امل -3

هي دفع الشجر إىل    : وبعبارة أخرى ")5("ِلَيقُوَم ِبِإْصالَِحَها َعلَى أَنǐ َيكُونَ لَُه َسْهٌم َمْعلُوٌم ِممَّا ُتِغلƌُه،         
 τبن عمر    عبد اهللا    زة عند مجهور الفقهاء حلديث     جائ ، وهي )6("من يصلحه جبزء معلوم من مثره     

  )7.("شطر ما خيرج منها من زرع أو مثر ألهل خيرب بε رسول اهللالسابق يف معاملة 
وتبعا لإلجارة واملزارعة؛ فإن املساقاة هي أيضا من العقود املنظمـة للريـع يف االقتـصاد                

العامل بسقي هـذا الـشجر      و، يف صيغة مشاركة بني طرفني؛ صاحب األرض بشجره          ياإلسالم
والقيام به، مقابل االشتراك يف الريع الذي ميثل الثمر الناتج، فيأخذ العامل جـزءا معلومـا منـه                  

  .كالنصف أو الثلث أو الربع، حسبما اتفقا عليه عند العقد، والباقي لصاحب األرض

                                                 
  .615، ص5، املرجع السابق، جالفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي، -1
 ؛ مسلم، املرجع السابق، كتاب املساقاة، باب املساقاة واملعاملة جبزء 507، ص1، املرجع السابق، كتاب املزارعة، باب املزارعة بالشطر وحنوه، جالبخاري -2

  .961، ص3ثمر والزرع، جمن ال
  .508، ص1البخاري، املرجع السابق، كتاب املزارعة، باب إذا مل يشترط السنني يف املزارعة، ج -3
  .188 مراد شكري، املرجع السابق، ص-4
  .278 الرازي، املرجع السابق، ص-5
  .630، ص5، املرجع السابق، جالفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي، -6
  .سبق خترجيه -7
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ي يقّر باستحقاق ونتيجة ملا مت عرضه من العقود املنظمة لريع األرض، فإن االقتصاد اإلسالم    
صاحب األرض هلذا الريع؛ كأجر مقطوع يف مقابل استغالل األرض، أو نصيب حمدد ومعلوم من               

  .نتاج األرض يف مقابل مشاركة صاحب األرض للعامل يف العملية اإلنتاجية
ويتضح بإلقاء نظرة يسرية يف هذه التفاصيل أنه ما ذهب أحد من الرجـال املـاهرين يف                 "

مة، إال شرذمة قليلة من الطائفة الظاهرية إىل حتديد ملكية األرض الزراعيـة، بـأن               القانون من األ  
يزرعها صاحبها بنفسه أو مينح غريه جماناً ما يزيد عنده منها عن حاجته، وما له من صورة ثالثـة                   

وال شك أن اخلالف يوجد بني خمتلف املذاهب يف الصورة املختلفة            .مباحة الستعماهلا يف الشريعة   
غري أن كل مذهب من مذاهب الفقـه        .  حتل أو الحتل يف مزارعة اآلخرين يف األراضي الزائدة         اليت

  )1(."فيه صورة من الصور جيوز فيها لإلنسان أن يزارع يف أرضه الزائدة غريه
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                 
، 2دار العروبة للدعوة اإلسالمية، ط:  باكستان-حممد عاصم احلداد، الهور:  ترمجة-مسألة ملكية األرض يف اإلسالمأبو األعلى املودودي،  -1

  .86م، ص1969-هـ1389سنة
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ƆاǮاملبحث ال  

  

  إعادة التوزيȜ يف االقتصاد اإلسالمي

  
يوم بالتحويالت االجتماعية؛ حتويل جزء من دخل        أو ما يعرب عنه ال     ،ويقصد بإعادة التوزيع  

؛ من سياسـات ماليـة      هذا اجملال  اإلسالمي وسائله اخلاصة يف      ولالقتصاد،  األغنياء إىل الفقراء  
       )1(.واجتماعية تقوم هبا الدولة، إىل تصرفات اختيارية يبادر هبا األفراد يف اجملتمع اإلسالمي

التفـاوت  إزالـة   القضاء على الفقر، و    إىل    التوزيع إعادةمن    االقتصاد اإلسالمي  هدفيو
 أحـدمها مباشـر     ؛  الشديد يف الثروات بني أفراد اجملتمع، ويسلك يف سبيل حتقيق ذلك مسلكني           

أما املسلك غري املباشر فهو التشريعات اإلسالمية املختلفة الـيت حتـول دون             ؛  واآلخر غري مباشر  
  )2(:تضخم رؤوس األموال بأيدي أصحاهبا مثل

الذي ال Ʒصر تركة امليت بيد فرد واحد من الورثة؛ وإمنا يوزعها على             :  نظام املواريث  -
مجيع الورثة، وƷدد أنصبتهم حسب حاجة كل واحد ومسؤولياته االقتصادية، ويف نفس الوقـت              

  .مينع الوصية للوارث حىت ال تتكدس ثروته من مصدرين
 اهللا يف األوجـه املـشروعة االسـتهالكية         وذلك بعدم إنفاقه يف سبيل    :  حترمي كƕ املال   -

واالستثمارية واالجتماعية، سواء دفع صاحبه الزكاة أم مل يدفعها؛ ألن املال املزكƋى ستأكله الزكاة              
  .بالتدريج وخيرج من يد صاحبه

حرم اإلسالم مجلة من املكاسب اليت تتخذ طريقا لتكديس         :  حترمي الكسب غري املشروع    -
صاحل اجملتمع وأخالقه، ومن ذلك حترميه الربا واالحتكار والغȈ وخبس حق           الثروات على حساب م   

                                                 
  .226، املرجع السابق، صأصول االقتصاد اإلسالمي ؛ رفيق املصري، 352-351: صاحل محيد العلي، املرجع السابق، ص ص-1
  . وما بعدها44م، ص2001 -هـ1422، سنة6دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، ط: ، القاهرةالتكافل االجتماعي يف اإلسالم عبد اهللا ناصح علوان، -2
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شابه ذلك مما يعترب وسيلة لتضخم األموال على حساب حاجـات            األجري وأكل املال العام، وما    
  .مصاحل اجملتمعوالفقراء 

للمجتمع حاجاته الضرورية كاملاء والكهرباء والوقـود واملراعـي         :  تأمني املرافق العامة   -
 على توفريها وعدم تركها لɊفراد للـتحكم يف         اإلشرافوامللح وغري ذلك؛ مما يفرض على الدولة        

، وهلذا قطع اإلسالُم السبيلَ على هـؤالء        أسعارهامصاحل اجملتمع باحتكار هذه املرافق والتحكم يف        
  .جبعلها ملكية عامة

فاق فيما بينهم لتشكيل    قد يذهُب اجلشُع ببعض التجار إىل االت      :  تسعري السلع واخلدمات   -
احتادات احتكارية، لتوحيد األسعار ورفعها، للوصول إىل أرباح طائلة على حساب املـستهلكني،             
وتتكدس ثروات اجملتمع يف أيديهم يف زمن وجيز، فأجاز اإلسالم لويل األمر أن يضرب على أيدي                

  .قل كاهل الفقراءهؤالء بفرض بيع سلعهم بثمن املثل، حىت تكون أرباحهم معقولة وال تث
املسلك املباشر الذي يعتمده االقتصاد اإلسالمي يف إعادة توزيع الثروات والـدخول؛            أما  

، للقضاء على الفقـر وتـوفري        أو تطوعاً  إلزاماً) 1(يتمثل يف الوسائل العملية اليت شرعها اإلسالم      ف
جتمـاعي للمجتمـع    متطلبات احلياة الكرمية لكل فرد، مع احلفاȗ على التوازن االقتصادي واال          

  :ككل، وتتم دراسة هذه الوسائل يف املطلبني اآلتيني
   التوزيع التضامين اإلجباري-
   التوزيع التكافلي االختياري-
  
  
  
  
  
  

                                                 
بادي، املرجع السابق، الع وما بعدها ؛ 69، املرجع السابق، صالنظام املايل-االستثمار-التوزيع-املرتكزات: يف االقتصاد االسالميرفعت السيد العوضي،  -1

  . وما بعدها53، ص3ج
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  املطلب األول
   التوزيȜ التضامƗ اإلجباري

يعتمد االقتصاد اإلسالمي على جمموعة من الوسائل اإلجبارية إلعادة التوزيـع، لـضمان             
 أفراد اجملتمع ككل، واليت قد ال تتحقق من خالل التوزيعني األولني؛ توزيـع الثـروة                العدالة بني 

  : أمههاالوسائلهذه ووتوزيع الدخل، 
  وسائل التضامن اخلاصة: الفرع األول

  :وهي ما تتحمله امللكية اخلاصة يف الغالب، مثل
   الزكاة:أوالً

يف عرف الفقهاء على أداء     ُتطلق   و ،)1(حالطهارة والنماء واملد  منها  هلا عدة معانą يف اللغة؛      
 عند بلوȟ املـال      على اجلزء املقدر من املال الذي فرضه اهللا حقا للفقراء          أواحلق الواجب يف املال،     

وهي ضريبة سنوية خاصة ُتفرض على جمموع القيمة الصافية للثروة، وتتـوىل الدولـة               ،)2(نصاباً
كما أهنا تنظـيم اقتـصادي      ،  )3(عينة يف القرآن الكرمي   دة وامل جبايتها وإنفاقها على األهداف احملد    

  .واجتماعي جمهز بفيض من التمويل املستمر، يتوالها جهاز إداري مستقل، تشرف عليه الدولة
، فمـن   ρ وسنة رسـوله     Υوالزكاة ركن من أركان اإلسالم، وهي واجبة بكتاب اهللا          

 َوآُتوا الزَّكَـاةَ َوأَِطيُعـوا الرَُّسـولَ لََعلƋكُـْم          َوأَِقيُموا الصَّالَةَ {:Ψالكتاب آيات كثرية منها قوله      
ُخذǐ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدقَةً ُتطَهōُرُهْم َوُتَزكƍيِهم ِبَها َوَصلƍ َعلَْيِهْم ِإنƋ َصـالََتَك    {:Ι، وقوله   )4(}ُتْرَحُمونَ

  )5(.}َسكٌَن لƋُهْم َواللُّه َسِميٌع َعِليٌم
شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول         :  اإلسالم على مخس   ُبِنَي:"εأما من السنة فقوله     

، )6("اهللا، وإقاِم الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من اسـتطاع إليـه سـبيالً               
                                                 

  .240 الرازي، املرجع السابق، ص-1
  .140 ؛ الرّصاع، املرجع السابق، ص731-730:، ص ص2، املرجع السابق، جالفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي، -2
دار القلم، : ، الكويت-النظام االقتصادي اإلسالمي دراسة حتليلية للفعالية االقتصادية يف جمتمع يتبىن -االقتصاد اإلسالمي حممد منذر قحف، -3

  .21-20:م، ص ص1979-هـ1399سنة
  .24/56:سورة النور -4
  .9/103:سورة التوبة -5
 ε ؛ مسلم، املرجع السابق، كتاب اإلميان، باب قول النيب 13، ص1 بين اإلسالم على مخس، جεكتاب اإلميان، باب قول النيب املرجع السابق، البخاري،  -6

  .52، ص1بين اإلسالم على مخس، ج
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 ذُؤَخ تُ  يف أمواهلم  فَأَْعِلْمُهْم أَنƋ اهللا افǐَتَرَض عليهم صدقةً     :" ملا بعثه إىل اليمن    τ ِلُمعاذε   ąوكذلك قوله   
  )1(."ُتردُّ على فقرائهمومن أغنيائهم 

، واتفق الصحابة على قتال مانعيها، فمن أنكر وجوهبـا          اكما أمجع املسلمون على وجوهب    
 أيام خالفته من    τكفر، ومن امتنع عنها أُِخذت منه قهراً ولو بقتاله، فقد حارب أبو بكر الصديق               

واِهللا ألقاتلن من فّرق بني الصالة      :"τ وقال   امتنع عن الزكاة، يف حروب الردة املعروفة يف التاريخ،        
 لقاتلتهم على   εوالزكاة، فإن الزكاة حق املال، واِهللا لو منعوين َعَناقاً كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهللا               

  )2(".منعها
ويظهر دور الزكاة يف إعادة التوزيع من خالل تنوع مصارفها وتغطيتها لكافة احتياجـات           

من خالل نظرة فاحصة وسريعة ملصارف الزكاة، يتبني صـدق          ف،  )3(ااإلنسان مهما كانت أسباهب   
ِإنََّما الصََّدقَاُت ِللǐفُقََراء َوالǐَمَساِكِني َوالǐَعاِمِلَني َعلَْيَها َوالǐُمَؤلƋفَـِة        {:Υذلك، وهي احملصورة يف قوله      

  )4(.}لسَِّبيِل فَِريَضةً مōَن اللِّه َواللُّه َعِليٌم َحِكيٌمقُلُوُبُهْم َوِفي الرōقَاِب َوالǐَغاِرِمَني َوِفي َسِبيِل اللِّه َواْبِن ا
1-2-  ƙواملساك ǒوقد ذهب بعض الفقهاء إىل أن الفقـري         ؛وهم ذوو احلاجات   : الفقرا 

 والظاهر من اختالف اللفظني أن الفقـري غـري          ،واملسكني سواء، ومنهم من فّرق وفاضل بينهما      
خر، كأن يكون الفقري من ميلك مـا يكفيـه ويقيمـه،            املسكني، وأن أحدمها أشد حاجة من اآل      

  )5.(واملسكني الذي ال شيء له
وهم الّسعاة واجلباة الذين تعّينهم الدولة لتحصيل الزكاة، فيأخذون          :ن عليها و العامل -3

  )6(.ما يكفيهم ويكفي أسرهم من أجرة
 يف تقريب   وهم صنفان من الناس؛ كافر ومسلم، وللمسلمني مصلحة        : املǘلفة قلوŏم  -4

دفع شّره ومضرته إذا مل يندفع إالّ بعطّيته، أما املسلم          على األقل   الكافر واستئالفه على اإلسالم، أو      

                                                 
 ؛ مسلم، نفس املرجع، كتاب اإلميان، باب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع 307، ص1كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ج، البخاري، نفس املرجع -1

  56، ص1اإلسالم، ج
جع، كتاب اإلميان، باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله  ؛ مسلم، نفس املر308، ص1كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، جنفس املرجع، البخاري،  -2

  .57، ص1إال اهللا حممد رسول اهللا، ج
  . وما بعدها64، ص3 العبادي، املرجع السابق، ج-3
  .9/60:سورة التوبة -4
  . وما بعدها168، ص8 القرطيب، املرجع السابق، ج-5
  .177، ص8، جنفس املرجع القرطيب، -6
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فُتعطى له الزكاة رجاءă يف حسن إسالمه، وإسالم نظرائه، وكل ذلـك راجـع إىل اجتـهاد ويل                  
  )1(.األمر

5- ǡالرق، وذلك بـشرائهم     وهم العبيد الذين ُتدفع الزكاة من أجل حتريرهم من         : الرقا 
ويدخل فّك األسرى ضمن هذا الصنف،      ،  )2(من مالكيهم مثّ ُيعتقون، ويكون والؤهم للمسلمني      

ألنه إذا كان فّك املسلم عن رّق املسلم عبادةً وجائزاً من الصدقة، فـأحرى              "بل هو أحّق وأوىل؛     
  )3(."فّك املسلم عن رّق الكافر وذُلّهوأوىل أن يكون ذلك يف 

والغارم هو الذي عليه ديون حالل، أو يف طاعة؛ كاالستدانة لإلصالح بني             :نورم الȢا -6
املؤمنني، أو ملصلحة خاصة مشروعة، ومل يستطع الوفاء هبا، فُيعطَى من مال الزكاة ما يسّدد بـه                 

  )4.(ديونه، ولو كان غنياً
7-   ǃفيأخذون مـن   وهم اجملاهدون يف سبيل اهللا، دفاعاً عن الدين والوطن،           : يف سبيل ا

أموال الزكاة ما يكفي لتجهيزهم ولو كانوا أغنياء، وأدخل بعض العلماء احلُّجاَج والُعّماَر ضـمن               
  )5(.هذا املصرف

 يف سفر مشروع، وانقطعت به األسباب       وهو املسافر الذي نفدت أمواله     : ابن السبيل  -8
إىل بلده، ولو كان غنيـاً،       وما يكفيه للرجوع     فيعطى مبقدار ما يسد حاجته،    عن بلده ومستقّره،    

  )6.(وال جيب عليه أن يلجأ إىل االستدانة، وال أن يشغل ذّمته بالسلف
ويالحȘ من خالل سهمي الغارم وابن السبيل؛ تفرد االقتصاد اإلسالمي بتغطية احتياجات            
 أصناف من الناس ال تلتفت إليها االقتصاديات الوضعية بشقيها الرأمسايل أو االشتراكي، كمـا مت              

  .ذكره يف جمال إعادة التوزيع لدى كليهما
  صدقة الفطر :اǭًاني

وهي مقدار حمدد من الطعام ُتخرج من طرف الصائم تطهريا لصومه وإطعاماً للمساكني،              
 زكاة الفطر صاعاً    εفرَض رسول اهللا    :" قال τبن عمر   اوهي واجبة على أعيان املسلمني، حلديث       

                                                 
  .181، ص8، جنفس املرجع ؛ القرطيب، 56، املرجع السابق، صسياسة الشرعيةال ابن تيمية، -1
  .147 الرّصاع، املرجع السابق، ص-2
  .183، ص8 القرطيب، املرجع السابق، ج-3
  .184-183:، ص صنفس املرجع ؛ القرطيب، 147 الرّصاع، املرجع السابق، ص-4
  .4-3:ص ص، املرجع السابق، "يف سبيل اهللا"موازنة الزكاة يف ضوء مصرف معه، ومن  ؛ مجال لعمارة 185، ص8، جنفس املرجع القرطيب، -5
  .147 ؛ الرّصاع، املرجع السابق، ص187، ص8، جنفس املرجع القرطيب، -6
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واحلر، والذكر واألنثى، والصغري والكبري، مـن املـسلمني،         من متر أو صاعاً من شعري؛ على العبد         
  )1".(أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالةهبا وأمر 

 حفنة  دُّوالصاع أربعة أمداد، واملُ   ،  )2(ومقدار زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد        
 نظروا  همقيمتها، ولعلّ ملء اليدين املتوسطتني، وجيوز عند فقهاء احلنفية دفع بدهلا نقودا بعد تقدير             

إىل مصلحة القابض يف إشباع حاجته من غري الطعام يوم العيد كاللباس وحنوه، ألن              يف دفع القيمة    
  )3.(الواجب هو إغناء الفقري عن السؤال يوم العيد، واإلغناء Ʒصل بالقيمة، بل أمتّ وأوفر وأيسر

ء أن نصاب زكاة الفطر     وتسقط زكاة الفطر عمن ال ميلك قوت يومه، ويرى بعض العلما          
هو صاع من طعام، فاملسلم الذي فضل عن قوته وقوت عياله أقل من صاع فال جتب عليه، ومن                  
فضل عنه صاع فأكثر دفع صاعاً، ولو كان من الفقراء واحملتاجني، ألن الغرض من زكاة الفطـر                 

ولو كانوا فقراء، مما يزيد     هبذه الطريقة فيما يظهر، تربية مجيع فئات اجملتمع على املشاركة يف البذل             
يف حجم الزكاة املدفوعة، وحتسيس كل فرد يف اجملتمع اإلسالمي مبسؤوليته االجتماعية عن بقيـة               

  )4.(األفراد احمليطني به
ăًاǮالǭ:ǡنفقة األقار   

ما ينفقه اإلنسان   : لغةوهي  . وهو اإلخراج، وال يستعمل إال يف اخلري      : النفقة من اإلنفاق  "و
أي أن  ،  )6("َما ِبِه ِقَواُم ُمْعَتاِد َحاِل اآلَدِميō ُدونَ َسَرفą       "  هي يف اصطالح الفقهاء  و ،)5"(على عياله 

اإلدرار على املنفق عليه مبا فيه بقاؤه، من طعام وكساء وعالج وسـكن وزواج، دون               النفقة تعين   
 أنواعهـا، ألن    إسراف وال تقتري، ويدخل يف معىن املنفق عليه؛ اإلنسان واحليوان واألموال جبميع           

  )7.(الزواج، والنسب، وامللك: األسباب الشرعية للنفقة ثالثة

                                                 
 الزكاة، باب  ؛ مسلم، املرجع السابق، كتاب332، ص1البخاري، املرجع السابق، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغريه من املسلمني، ج -1

دار السالم للطباعة : ، القاهرةبلوȟ املرام من أدلة األحكامأمحد بن حجر العسقالين،  ؛ 564، ص2زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعري، ج
  .178م، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ص2004-هـ1424والنشر والتوزيع والترمجة، سنة

  .148 الرّصاع، املرجع السابق، ص-2
  .909، ص2، املرجع السابق، جالفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي، -3
  .235-234:، املرجع السابق، ص صأصول االقتصاد اإلسالمي رفيق املصري، -4
  .765، 7، املرجع السابق، جالفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي، -5
  .321 الرّصاع، املرجع السابق، ص-6
، دراسات يف االقتصاد اإلسالمي، حبوث خمتارة من املؤمتر الدويل الثاين لالقتصاد اإلسالمي، جامعة يف الفقه اإلسالمينظام نفقات األقارب  روحي أوزجان، -7

، املرجع أصول االقتصاد اإلسالمي ؛ رفيق املصري، 53م، ص1985-هـ1405املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي، سنة: امللك عبد العزيز
  .227السابق، ص
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ِلُينِفْق ذُو َسَعةą مōن َسَعِتِه َوَمن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُُه فَلǐُينِفْق ِممَّـا            {:Ψونفقة الزوجة واجبة بقوله     
وهلن عليكم  :"ε، وقوله   )1(}لُ اللƋُه َبْعَد ُعْسرą ُيْسراً     َما آَتاَها َسَيْجعَ    ُيكَلƍُف اللƋُه َنفǐساً ِإالƋ    الَآَتاُه اللƋُه   

  )2(".رزقهن وكسوهتن باملعروف
 أن  εودليل وجوب نفقة األبناء؛ حديث هند بنت عتبة رضي اهللا عنها ملا سألت الرسول               

 مـا ِبـاملَْعروِف،    ِه مالِ ْنذي مِ ُخ:"تأخذ نفقتها ونفقة أبنائها من مال زوجها دون إذنه، فقال هلا          
  )3(".نيِكفي َبكǐَي َوفيِككǐَي

يد املعطي هي العليا، وابدأ مبـن       :"εأما نفقة الوالدين وبقية األقارب؛ فدليل وجوهبا قوله         
ونفقة األقارب أفضل مـن اإلنفـاق يف   ، )4("أمك وأباك، وأختك وأخاك، مث أدناك أدناك     : تعول

 ألن النفقة على األقارب     ؛كنياء واملس  أو يف الفقرا   ، كاإلنفاق يف سبيل اهللا    ؛)5(أوجه اخلري األخرى  
قد جاء  و ،)6(فاية أو مستحب  كفرض عني، أما اإلنفاق يف اجلهاد أو على ذوي احلاجة فهو فرض             

دينار أنفقته يف سبيل اهللا، ودينار أنفقته يف رقبـة،          :"قال εرسول اهللا    أن   τ  أيب هريرة  يف حديث 
هلك، أعظمها أجراً الـذي أنفقتـه علـى         ودينار تصدقت به على مسكني، ودينار أنفقته على أ        

  ) 7.("أهلك
واملالَحȘ يف نفقة األقارب أهنا تقوم بتلبية احلاجات الطبيعية لإلنسان، بقـدر الكفايـة،              

خذي من مالـه مـا      :" املادية وعادات البالد، ولذلك ورد يف احلديث السابق        ِقومبراعاة حالة املنفِ  
احلاجات تتمثل أساساً يف املأكل واملشرب وامللبس       ، وعلى العموم فإن هذه      "يكفيك ويكفي بنيك  

ِإنƋ لََك أَالƋ َتُجوَع ِفيَها َوالَ َتْعَرى، َوأَنََّك الَ َتظǐَمأُ          {:υ خماطباً آدم    Ψواملأوى، وهي املبينة يف قوله      
أي } َتْضَحىَوالَ  {. والظمأ العطȈ . أي ال تعطȈ  } َوأَنََّك الَ َتظǐَمأُ ِفيَها   {"؛  )8(}ِفيَها َوالَ َتْضَحى  

  . ويدخل العالج ضمن املأكل واملشرب، والزواج ضمن املأوى، )9("تربز للشمس فتجد حّرها

                                                 
  .65/7:ة الطالقسور -1
  .726، ص2، جεمسلم، املرجع السابق، كتاب احلج، باب حجة النيب  -2
  .1079، ص3مسلم، نفس املرجع، كتاب األقضية، باب قضية هند، ج -3
  .205، ص2، املرجع السابق، كتاب الزكاة، باب أيتهما اليد العليا، جصحيح سنن النسائياأللباين،  -4
  . 361، ص6، املرجع السابق، كتاب النفقات، جنيل األوطار ؛ الشوكاين، 179، ص1 ج القرطيب، املرجع السابق،-5
  .128، املرجع السابق، صالسياسة الشرعية ابن تيمية، -6
  .167النووي، املرجع السابق، باب النفقة على العيال، ص ؛ 574، ص2مسلم، املرجع السابق، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال، ج -7
  .119-20/118:سورة طه -8
  .254، ص11 القرطيب، املرجع السابق، ج-9



 117

وتنصرف نفقة األقارب ابتداء إىل الفقراء واحملتاجني والعاجزين من األقارب؛ ولذلك فإن            
ق منـه،   انفكاك رابطة الزواج ُيحول نفقة الزوجة إىل أقارهبا بالنسب إن مل يكن هلا مورد تسترز              

وكذلك الوالدين إذا استغنيا ومل يصريا حمتاجني، واألبناء الذكور إذا بلغوا قادرين على التكسُّب،              
  )1.(والبنات إذا تزّوجن، النتقال وجوب نفقتهن إىل أزواجهن

   الكفارة املالية:رابعاً
ْعلُ َما  والكفارة لغة مشتقة من الكفر وهو الستر، فهي سّتارة للذنب، كتكفري اليمني؛ أي فِ             

ويف اصطالح الفقهاء هي ما ُيكفƋُر به الذنب الـذي يـستوجب ذلـك؛              ،  )2(َيِجُب ِباِحلْنِث ِفيَها  
كالظهار، واِحلنث يف اليمني، واإلفطار يف رمضان، وغري ذلك، وقـد تكـون كفارتـه ماليـة؛                 

  )3.(كالصدقة، وإطعام املساكني، وكسوهتم، وحترير العبيد
َوأَِتمُّواǐ الǐَحجَّ َوالǐُعْمَرةَ ِللِّه    {: يف كفارة حلق الرأس يف احلج      Υه  فمن التكفري بالصدقة؛ قول   

فَِإنǐ أُْحِصْرُتْم فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الǐَهْدِي َوالَ َتْحِلقُواǐ ُرُؤوَسكُْم َحتَّى َيْبلȠَُ الǐَهْدُي َمِحلƋُه فََمن كَانَ ِمنكُم                
ِفْدَيةǆ مōن ِصَيامą أَْو َصَدقَةą أَْو ُنُسكą فَِإذَا أَِمنُتْم فََمن َتَمتََّع ِبالǐُعْمَرِة ِإلَـى              مَِّريضاً أَْو ِبِه أَذًى مōن رَّأǐِسِه فَ      

الǐَحجō فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الǐَهْدِي فََمن لƋْم َيِجْد فَِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامą ِفي الǐَحجō َوَسْبَعةą ِإذَا َرَجْعـُتْم ِتلǐـَك                   
 ǆكَاِملَة ǆاللَّه َشـِديُد                َعَشَرة Ƌأَن ǐاللَّه َواْعلَُموا ǐَحَراِم َواتَّقُواǐَمْسِجِد الǐْم َيكُْن أَْهلُُه َحاِضِري الƋذَِلَك ِلَمن ل 

  )4(.}الǐِعقَاِب
الَ {: يف كفارة احلنث يف الـيمني      Ψومن التكفري باإلطعام والكسوة وحترير العبيد؛ قوله        

أَْيَماِنكُْم َولَـِكن ُيَؤاِخذُكُم ِبَما َعقƋدتُُّم اَألْيَمانَ فَكَفƋاَرُتُه ِإطǐَعـاُم َعـَشَرِة           ُيَؤاِخذُكُُم اللُّه ِباللƋْغِو ِفي     
                 ąْم َيِجْد فَِصَياُم ثَالَثَِة أَيَّامƋفََمن ل ąِعُمونَ أَْهِليكُْم أَْو ِكْسَوُتُهْم أَْو َتْحِريُر َرقََبةǐَمَساِكَني ِمْن أَْوَسِط َما ُتط

َرةُ أَْيَماِنكُْم ِإذَا َحلَفǐُتْم َواْحفَظُواǐ أَْيَماَنكُْم كَـذَِلَك ُيَبـيōُن اللّـُه لَكُـْم آَياِتـِه لََعلƋكُـْم                  ذَِلَك كَفƋا 
والطعام ما يقوم به قوت اإلنسان غالباً، والكسوة ما حتلّ به الصالة؛ درع ومخار              ؛  )5(}َتْشكُُرونَ

  )6.(للمرأة، وثوب للرجل

                                                 
  .769، 7، املرجع السابق، جالفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي، -1
  .389، ص3، جنفس املرجع، الفقه اإلسالمي وأدلته ؛ الزحيلي، 505 الرازي، املرجع السابق، ص-2
  .242بق، ص، املرجع الساأصول االقتصاد اإلسالمي رفيق املصري، -3
  .2/196:سورة البقرة -4
  .5/89:سورة املائدة -5
  .216 الرّصاع، املرجع السابق، ص-6



 118

 للمجتمع، ويتمثـل هـذا       موجهą  خريą  عملُ ُهْن عَ ُرفĉِكَعل اخلطأ يُ  ويعين ذلك أن اإلسالم جي    
، إفارات مالية عن هـذا اخلط    بإخراج ك   يف تغطية بعض حاجات الضمان االجتماعي      ُريĉِالعمل اخلَ 

إليه، والقيم الـيت    لهدف الذي يصبو    وتكمن أمهيته ż ال   يف االقتصاد اإلسالمي،    ز  متمّياجتاه  وهذا  
  . جمتمعهم عن توفري احتياجاتممسؤوليته من حيثنفوس األفراد  ا يفينميهيغرسها و

   دية العاقلة:ساǹًام
َعاِقلَةُ الرَُّجِل َعَصَبُتُه َوُهْم القََراَبةُ ِمْن ِقَبِل اَألِب الذين ُيْعطُونَ ديةَ َمْن قََتلَُه َخطَـأً، أو ُهـْم                  

ي الديةَ، وأُطلق العقل على الدية، ألهنا متنع        والعاقلة هي اليت تتحمل العقلَ أ     )1(أَْصَحاُب الدََّواِوينِ 
وتتحملُ عاقلة الرجل هذه الدية، ومتنح هلا مهلة        ) 2.(الدماء كما مينع العقلُ القيام باألفعال القبيحة      

ثالث سنوات، فإن مل توجد للقاتل عاقلة؛ انتقلـت الديـة إىل تكافـل أصـحاب القاتـل يف                   
املال عاقلة من ال عاقلة له، مثلما هو وارث من ال وارث            ، وإالّ فإن بيت     )أصحاب الديوان (املهنة
  )3.(له

وختتلف الدية يف تقديرها الشرعي، حسب اختالف جنس املقتول، أو دينه، أو حريته، أو              
 إذا كان املقتـول  إ، وعلى العموم فإن دية قتل اخلط أو عمداً لكن ُعفي عن اجلاين  كون القتل خطأً  

ا يف مائة من اإلبل، أو ألف دينار ذهيب، أو اثنا عشر ألف درهم فّضي،               مسلماً حّراً ذكراً تتمثل إمّ    
  )4.(ويف تفصيل بقية األصناف خالف
دية اخلطإ أمخاساً، عشرون حقة، وعـشرون       :" قال ε عن النيب    τفعن عبد اهللا بن مسعود      

وعـشرون  :"لفȘ، ويف   "ن بنات لبون، وعشرون بين لبون     جذعة، وعشرون بنات خماض، وعشرو    
  )5.(وإسناد األول أقوى"بين لبون"بدل"اضبين خم

 قوَّم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار       τكما أن عمر بن اخلطاب      
  )6.(وعلى أهل الوِرق اثين عشر ألف درهم
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   النذور:سادساً
ة أَو صدقة   نذَْرُت أَنِذُر وأَْنذُر نذǐراً ِإذا أَوجبَت علـى نفِسك شيئاً تربعاً من عباد           : تقول"

؛ )2(الوعد سواء باخلري أو الشر، أما يف الفقه فهو الوعد باخلري خاصة           لغةً  النذر  ف ،)1"(أَو غِري ذلك  
وإذا كـان    ،)3(}ُيوفُونَ ِبالنَّذǐِر َوَيَخافُونَ َيْوماً كَانَ َشرُُّه ُمْسَتِطرياً      {:Υ ومن أدلة مشروعيته قوله   

  )4.( املال أن يكون مملوكا للّناذر عند النذرالنذر مبالą؛ كصدقةą مثالً، فإنه ُيشترط يف
ƆاǮوسائل التضامن العامة: الفرع ال  
  :مثلتتحمل مسؤوليتها واإلشراف عليها يف الغالب؛ امللكية العامة وملكية الدولة، و

   التوșيȤ:أوالً
، ما ُيقدَّر له فـي كل يوم من ِرزق أَو طعام أَو علَف أَو َشـراب     : الَوِظيفةُ من كل شيء   "

  )5(."أَلزمها ِإياه: وَوظَف الشيَء علـى نفسه وَوظƋفَه توِظيفاً. ومجعها الَوظائف والُوظُف
هناك آيات وأحاديث توجب حقوقا يف املال غـري الزكـاة           ومن األدلة على التوظيف أن      

كاة يـصل بـه      إنه حق سوى الز    قيل")6(}َوِفي أَْمَواِلِهْم َحقŌ لƍلسَّاِئِل َوالǐَمْحُرومِ    {:Ψقوله  : منها
ألن الـسورة مكيـة      ابن عباس؛    هقال .غين حمروماً ، أو يُ  الŕأو Ʒمل به كَ   ،  ، أو يقري به ضيفاً    رمحاً
  )7(."ضت الزكاة باملدينةِروفُ

مثƋ "ي املَاِل لََحقّـاً سـوى الزكـاة       ِإنƋ فِ :"εقال رسول اهللا    : وعن فاطمة بنت قيس، قالت    
رواه الترمذي، وابن ماجـة،     .  اآلية .}..وَهكُْم ِقَبلَ الǐَمْشِرِق َوالǐَمْغِربِ   لَْيَس الِبرَّ أَن ُتَولƌوا ُوجُ    {:تال

َوَرَوى َبَيانǆ، َوِإْسَماِعيلُ ْبـُن     ...َهذَا َحِديثǆ؛ ِإْسَناُدُه لَْيَس ِبذَاكَ    :"وقال فيه الترمذي   )8(.والدارمي
 على  لƋواحلديث وإن كان فيه مقال فقد دَ      ")9("َوَهذَا أََصحُّ . َساِلمą، َعِن الشَّْعِبيō َهذَا احلَِديِث؛ قَْولَهُ     

فذكر الزكاة مع الصالة،    } َوأَقَاَم الصَّالَةَ َوآَتى الزَّكَاةَ   {:Υصحته معىن ما يف اآلية نفسها من قوله         
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ليس الزكاة املفروضة، فإن ذلـك كـان   } َوآَتى املَالَ َعلَى ُحبōهِ   {:وذلك دليل على أن املراد بقوله     
  )1(".يكون تكراراً

وميكن أن يستدل هبذه النصوص الشرعية على مشروعية التوظيف املايل ألنه حق واجـب              
األداء، تلزم به الدولة األغنياء من مواطنيها، ومما يؤكد مشروعية التوظيف باإلضافة إىل النصوص              

، كما   وكذلك القواعد الفقهية اليت تقرر رفع الضرر       ،السابقة؛ القياس على وجوب البذل للمضطر     
  )2(.اجملالهذا أن املصلحة املرسلة تعترب مستنداً قوياً يف 

إنا إذا قررنا إماماً مطاعاً مفتقراً إىل تكثري اجلنود لسد الثغور ومحاية امللك املتسع األقطار،               "
وخال بيت املال، وارتفعت حاجات اجلند إىل ما ال يكفيهم، فلإلمام إذا كان عدالً أن يوظف على            

كافيا هلم يف احلال، إىل أن يظهر مال بيت املال، مث إليه النظر يف توظيف ذلك على                 األغنياء ما يراه    
به إىل إƷـاش القلـوب،      ) أُناسą: لعلها(الغالت والثمار وغري ذلك، كي ال يؤدي ختصيص الناس        

وإمنا مل ينقل مثل هذا عن األولني .وذلك يقع قليالً من كثري حبيث ال جيحف بأحد وƷصل املقصود         
ع مال بيت املال يف زماهنم خبالف زماننا؛ فإن القضية فيه أحرى، ووجه املصلحة هنا ظاهر؛                التسا

ارت ديارنـا عرضـة     شوكة اإلمام، وص  ) َبطُلَْت: لعلها(فإنه لو مل يفعل اإلمام ذلك النظام بطلب       
  )3(."الستيالء الكفار

غري الزمـان   والشك أن شروط التوظيف من اجتهادات الفقهاء لعصرهم، واليت تتغري بـت           
واملكان واألحوال، وقد تكون املصلحة يف عصرنا عدم األخذ ببعض هذه الشروط كخلو بيـت               

  .املال أو عدالة اإلمام أو عدم إمكان االستقراض
   القرȏ العام:ǭانياً

وهو عند الفقهاء مشابه للبيع؛ ألنه متليك مال        ،  )4(القرض لغة من قََرَض الشيء أي قَطََعهُ      
والقرض العام هو األموال اليت تستقرضها الدولة من األثرياء يف          ،  )5(نوع من السلف  مبال، كما أنه    

  )6.(إقليمها، على سبيل اإللزام
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جى، وأما  َتْرنتظر أو يُ  رجى لبيت املال دخل يُ    واالستقراض يف األزمات إمنا يكون حيث يُ      "
 شيء، فال بد من     ال يغين كبري  ) حبيث: والصواب(إذا مل ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل حبديث       

  )1(."جريان حكم التوظيف
   الفيǭ:ǒالǮاً

وهـو مـا َحـَصل      )"2(الفيء لغة من فاء مبعىن َرَجَع، وُيطلق أيضا على اخلََراِج والَغِنيَمةِ          
        ąوال ِجهاد ąار من غري َحْربƋالرُّجوُع، كأَنه كـانَ    : وأَْصلُ الفَـْيءِ . ِللـُمْسِلـمَني من أَمواِل الكُف

هلم فََرَجَع ِإلـيهم، ومنه قـيل للظƍلƍ الذي يكون بعَد الزَّواِل فَـْيءĄ َألنه َيْرِجُع من              فـي اَألْصل   
الفيء هو ما أِخذَ من الكفار بغري قتـال؛ ألن إجيـاف             ف ،)3"(جاِنب الَغْرب ِإلـى جانب الشَّْرق    

ه علـيهم مـن     اخليل والركاب هو معىن القتال، ومسي فيئا، ألن اهللا أفاءه على املسلمني، أي ردّ             
مَّا أَفَاء اللƋُه َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل الǐقَُرى فَِللƋِه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي الǐقُْرَبى َوالǐَيَتاَمى             {:Ψال  ق،  )4(الكفار

 فَُخـذُوُه َوَمـا     َيكُونَ ُدولَةً َبْيَن الǐأَغǐِنَياء ِمنكُْم َوَما آَتاكُُم الرَُّسولُ         َوالǐَمَساِكِني َواْبِن السَِّبيِل كَْي ال    
؛ فالفْيءć ُيصرف للفقراء واملساكني ضمن      )5(}َنَهاكُْم َعْنُه فَانَتُهوا َواتَّقُوا اللƋَه ِإنƋ اللƋَه َشِديُد الǐِعقَابِ        

  )6(.، كما جيوز صرف بعض أنواعه لɊغنياء كأموال اجلزية بإمجاع الفقهاءمصاحل املسلمني
   اخلراج:بعاًرا

وهو شـيء   :  واحدٌ والـَخْرُج والـَخَراجُ )"7(َتاَوةُ وْمجُعُه أَْخِرَجةǆ َوأََخاِريجُ    اإلِ اخلََراُج لغةً 
اِإلتاَوةُ ُتْؤخـذ مـن     : والـَخْرُج والـَخراج .. .ُيْخِرُجُه القوُم فـي السََّنِة ِمن ماهلم بقََدرą معلوم       

أَرِض الفَــْيء    علـى السواد و   τ وأَما الـَخراُج الذي وظفه عمُربن الـخطاب     .. .أَموال الناس 
فِإن معناه الغلة أَيضاً، َألنه أَمر ِبَمساَحِة السََّواِد ودفعها ِإلـى الفالحني الذين كانوا فـيه علــى              
غلة يؤّدوهنا كل سنة، ولذلك ّمسي َخراجاً، مث قـيل بعد ذلك للبالد التـي افتتـحت ُصلǐــحاً      

                                                 
  .359ت، ص.ط، د.، دار أشريفة، داالعتصام الشاطيب، -1
  .454 الرازي، املرجع السابق، ص-2
  .247، ص11فوا، ج:  ابن منظور، املرجع السابق، مادة-3
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  .59/7:ة احلشرسور -5
مركز هجر للبحوث والدراسات : عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، القاهرة:  حتقيق- موسوعة شروح املوطأ-االستذكار، )بن عبد الربا( يوسف بن عبد اهللا -6
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 الوظيفة أَشبهت الـخراج الذي     خراجية َألن تلك  : ووظف ما صولـحوا علـيه علـى أَراضيهم     
  )1(."أُلزم به الفالƋحون، وهو الغلة، َألن مجلة معىن الـخراج الغلة

فاخلراج هو ما ُيفǐرض على األراضي الزراعية املفتوحة باحلرب وفق أنظمة خاصة، وخراج             
ء  األمـر للفقـرا    األرض يتبع الفيء يف مصرفه، وكالمها من الفرائض اليت يلتـزم بـصرفها ويلّ             

  )2.(واملساكني، مثل مخس الغنيمة
   ȄƦ الȢنيمة-ǹامساً

وغَِنَم .. .الفـيء: والُغنم والَغِنـيمة والـَمْغنم  )"3(الَغِنيَمةُ واملَْغَنُم هلما نفس املعىن اللغوي     
م مـن أَمـوال     الَغِنـيمة ما أَوَجَف علـيه الـمسلـمون خبيلهم وركاهب      .. .فاز به : الشيَء غُْنماً 

: مس لـمن قََسمه اهللا له، وُيقَسم أَربعةُ أَمخاسها بـني الـُموجفــني          ب اخل الـمشركني، وجي 
يمـة واملَغـنم    ديث ذكـر الغن   وقد تكرَّر فـي احل   ...  دللفارس ثالثة أَسهم وللراجل سهم واح     

  )4(."يل والركابيه املسلمون اخلوالغنائم، وهو ما أُصيب من أَموال أَهل احلرب وأَوَجَف عل
ومصارف مخس الغنـائم هـي      ،  )5(موال اليت يكتسبها املسلمون باحلرب    فالغنيمة هي األ  

َواْعلَُمواǐ أَنََّما غَِنْمُتم مōن َشْيءą فَأَنƋ ِللِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي          {:Υنفسها مصارف الفيء، لقوله     
ْم ِباللِّه َوَما أَنَزلǐَنا َعلَى َعْبِدَنا َيْوَم الǐفُْرقَاِن َيْوَم         الǐقُْرَبى َوالǐَيَتاَمى َوالǐَمَساِكِني َواْبِن السَِّبيِل ِإن كُنُتْم آَمنتُ       

  )7.(، وهذا بإمجاع العلماء)6(}الǐَتقَى الǐَجْمَعاِن َواللُّه َعلَى كُلƍ َشْيءą قَِديٌر
   العطاǒ:سادساً

طَى، والــجمع   اسٌم لـما ُيعْ  : والَعطاءć والَعِطيَّة . َنْولǆ للرُجِل السَّْمـحِ  : الَعطاء"يف اللغة 
هو املبالȠ اليت يـدفعها ويل األمـر لɊفـراد          ، وفقهاً   )8"(َعطايا وأَْعِطَية، وأَْعِطياٌت مجُع الـَجمع    
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، إذا كان هناك فائض يف بيت مال املصاحل، وقد يستدعي األمـر              أو سنوياً  وأرباب األćَسر شهرياً  
  )1.(صرفها الفوري، خصوصاً إذا هبط على بيت املال مالǆ كثري

سألت :  قال τومما يشهد للعطاء يف عصر النبوة واخلالفة الراشدة حديث حكيم بن حزام             
يا حكيُم، إن هذا املال خِضٌر      :" فأعطاين، مث سألته فأعطاين، مث سألته فأعطاين، مث قال         εرسول اهللا   

ه، وكـان   ُحلٌو، فمن أخذه ِبَسَخاَوِة نفسą بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفسą مل ُيَبارْك له في               
يا رسول اهللا، والذي    : قال حكيم فقلت  "كالذي يأكل وال يشبُع؛ واليد العليا خري من اليد السفلى         

 يدعو حكيماً   τفكان أبو بكر    . أحداً بعدك شيئا حىت أفارق الدنيا     ) أي أُنِقصُ (بعثك باحلق ال أرزأ   
يا معـشر   : فقال. ŷ أن يقبله   دعاه ليعطيه، فأ   τمث إن عمر    . ليعطيه العطاء، فيأŷ أن يقبل منه شيئاً      

املسلمني، أُشهدكم على حكيم أين أعرض عليه حقه الذي قسمه اهللا له يف هذا الفيء فيـأŷ أن                  
  )2.( حىت ُتويفεفلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد النيب . يأخذه

وملا كثر الناس زمان عمر، أمـر أن        "؛  τومل يكن لبيت املال ديوان للعطاء إىل عهد عمر          
وأمر أن يبدأ يف األنصار باألقرب فاألقرب إىل سعد بـن           ... عل الديوان ألخذ العطاء والبعوث    جي

معاذ وكتب موايل كل فريق معهم، مث كتب سائر الناس وقال البن األرقم حني رفع ذلك إليـه،                  
  )3(."د استيعاب الناسيير". فلعلّك تركت أحداً مل تكتبه. رجع فاكتبأ":وكان على بيت ماله

فترك بعضهم أخذ العطاء تƕهاً وخوفاً أن يـصري         . ن الناس على ذلك حىت تويف عمر      فكا"
فكان الناس بني آخـذ  . وكانوا على عهد عمر يأمنون من ذلك لشّدة اجتهاده. إليه أكثر من حقه   

وال خياف إمثاً لطيب    ،  )ال يرفض اآلخذ من ذلك شيئاً     : لعلها(ال يرفث اآلخذ يف ذلك شيئاً     . وتارك
Ɛفلما زالت اخلالفة من الصاحبة، ودخل بيوت األموال بعض ما ُيكـره، ختلـف              ) من اجلباية (اجمل

واستجاز قوم األخذ لكثرة ما فيها من احلالل، وأن الذي يدخلها من            .. .آخرون عن أخذ العطاء   
املكروه قليل يف كثري، فكان األمر على ذلك إىل أن قلّت رغبتهم يف أخذ األشياء مـن وجههـا                   

 من غري سبيلها؛ فصار أكثر ما بأيديهم يف اجملƐ اخلبيث؛ فاجتنبت ذلك عوام العلماء وهنوا                وتناوهلا
عنه، إال أن يوجد شيء بعينه يعلم طيبه وِحلّه ويكون ُمعطاه ُمستحقاً للعطاء ملا قـدمت ذكـره                  
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جيز لـه أن  فيأخذه، ومن اسُتعِمل يف باطل أو اسُتعني به يف ظلم، أو فيما ال نفع فيه للمسلمني، مل  
  )1(."ى ذلك، وإن كان ما ُيعطاه حالالًيرتزق عل
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ƆاǮاملطلب ال  
   التوزيȜ التكافلي االǹتياري

لذلك فإنه سيتم   ،  )1(االختيارية إلعادة التوزيع يف االقتصاد اإلسالمي كثرية أيضا       ليات  واآل
  .ة النظم االقتصادية يف ذلكاالقتصار على بعضها، لبيان تفّرد االقتصاد اإلسالمي عن كاف

  Ǔليات التكافل الƔ يȢلب علɂ سببها احلاجة: الفرع األول
وهي الوسائل اليت يندفع إليها املسلم للقيام بواجبه جتاه ذوي احلاجات يف جمتمعه، بتلقائية،              

  :قاصداً بذلك األجر واملثوبة يف اآلخرة، واالرتياح والطمأنينة يف الدنيا، ومن أمثلتها
   صدقة التطوع:أوالً

وذلك بأن خيرج املسلم من ماله فوق ما        ،  )2("متليك ذي منفعة لوجه اهللا بغري عوض      "وهي
وهي من أنواع التعاون واملواساة اليت متيل إليها النفـوس الطيبـة،            ،  )3(خيرجه من الصدقة الواجبة   

ا ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيـرą   َوَم{:Υ، قال   نسانيةخاصة وأهنا خالية من اإللزام الذي قد تضجر منه النفس اإل          
  )4(.}فɊََنفُِسكُْم َوَما ُتْنِفقُونَ ِإالƋ اْبِتِغاَء َوْجِه اِهللا َوَما ُتنِفقُوا ِمنĊْ َخْيرą ُيَوفَّ ِإلَْيكُْم َوأَْنُتْم الَ ُتظǐلَُمونَ

فعـن  ؛  )5(وال جيوز االستهانة بصدقات التطوع مهما قلّْت، فالقليل مع القليل يصري كثرياً           
 يف االقتـصاد    هذا االجتاه ف،  )6("اتقوا النار ولو بشق مترة    :" قال ε رسول اهللا  أن   τ بن حامت    عدي

لإلنفاق والعطاء، كمـا أن     إىل إشباع اجلانب النفسي يف اإلنسان من حيث حبه          اإلسالمي يصبو   
  )7(.اإللزام، ولو كان يف اخلريبشرية من لنفس النفور اوناسب تيارية يتجعل هذه الصدقة اخ
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  )الذري واخلريي( الوقǭ:Ȥانياً
شرط الواقف كـنص    ، و إىل من أراد الواقف   هو حبس العني ومتليك منفعتها      الوقف شرعاً   

  )1(. يف خضوع املوقوف عليه إلرادة الواقف يف التصرف باملنفعةالشارع
والوقف اخلريي هو ما ُجِعل على جهة من جهات الّرب دون تعيني أشخاصها ابتداء، أمـا                

لـذات كأمحـد    هو ما ُجِعل على أشخاص معينني بالوصف كأوالده وأوالد فالن، أو با           األهلي ف 
  )2.(د فالنوإبراهيم وحممود أوال

 أرضا خبيرب، فأتى النيب     τأصاب عمر   :  قال τ  ابن عمر  ومن أدلة مشروعية الوقف حديث    
ε   نفس عنـدي   يا رسول اهللا، إين أصبت أرضا خبيرب مل أصب ماال قط هو أ            :  يستأمره فيها، فقال

فتصدق هبا عمر أنه ال يباع أصـلها، وال  : ، قال "إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا     :"منه، قال 
يورَّث، وال يوهب، فتصدق هبا يف الفقراء، ويف القريب، ويف الرقاب، ويف سبيل اهللا، وابن السبيل،                

  )3.( متموōلą ماالًها أن يأكل منها باملعروف، ويطعم صديقاً، غريَيِلوالضيف، ال جناح على من َو
   العارية واملنيحة:ǭالǮاً

الَعاِريَّةُ لغةً بالتشديد كأهنا منسوبة إىل العار، ألن طلبها عاٌر وعيٌب، لكن الصحيح أهنا من               
التََّعاُوِر الذي هو التداول، من اْعَتَوُروا الشيء أي تـداولوه فيمـا بينـهم، وكـذلك َتَعـوƋَُروُه                  

  )5(.اصطالح الفقهاء؛ فالعارية متليُك منفعةą مؤقتةą بغري عوضąأما يف ، )4(وَتَعاَوُروُه
هي إعارة األدوات املƕلية وغريها؛ كالقدر والفـأس واملنخـل          وعارية املاعون   من ذلك   و

الدلو واحلبل واملطرقة واملنشار، وأدوات احلرفة والزينة وما شابه ذلك، وهي مندوبة عنـد أكثـر                
  )6.(العلماء، وواجبة عند بعضهم

َمَنــَحه الـشاةَ والناقـةَ َيْمَنــحه        :" تقول ،)1(اللغة من املَْنِح وهو الَعطَاءć    واملنيحة يف   
 خـرَ واَألصل فـي الـَمِنـيحة أَن جيعل الرجلُ لƏَ شاته أَو ناقتـه آل           .. .أَعاره ِإياها : وَيْمِنـُحه

  )2(."لت كل عطية منـيحةِع، مث ُجسنةً
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ومنهم من يتوسع يف االنتفاع هبا      ،  )3(ة اللƏ دون الرقبة    عن عطيّ  حةياملنوالفقهاء ُيعّبرون ب  
نها ووبرها وصوفها وشعرها زمانـاً، مثƋ       بمينحه ناقةً، أو بقرةً، أو شاةً ينتفُع بل       "فيعّرف املنيحة بأن  

أال رجلǆ مينح أهل بيتą ناقةً تغدو ِبُعسŖ وتروح         :"ε إىل النيب     يبلȠ به  τ فعن أيب هريرة     ،)4("يردُّها
Ŗأْجَرها لََعظيم   ِبُعس Ƌوبـذلك تعتـرب    ،  )6(الذي يعّب فيه اجلماعة     هو القدح الكبري   سُّالُع و ،)5(" إن

تتمثل يف منح شخص حمتاج حق االنتفاع       ألهنا  إلعانة الفقراء،    األعمال اخلريية املوجهة  املنيحة من   
 ąيف ملك ąمث ُه أو شـاَته ليحتلبـها       ة، بإعطاِء املسلِم أخاُه ناقًت    وملدة زمنية معين    من دون مقابل    منتج
  )7(.يرّدها
   القرȏ احلسن:رابعاً

وهو من أعمال   )8".(َدفǐُع ُمَتَموَّلą ِفي ِعَوضą غَْيِر ُمَخاِلفą لَُه الَ َعاِجالً        "والقرض عند الفقهاء  
، والشرط الثاين أن ال يـضاف        أحدمها أن ال جيّر على املقرض نفعاً       ؛الّرب واملعروف، جيوز بشرطني   

عقد آخر كالبيع وغريه، ومجهور الفقهاء على أن صحة القرض يف كل مـا جيـوز أن         إىل القرض   
ويستثىن من النَّفِع الذي جيره القرُض ما إذا        ،  )9(يثبت يف الذمة؛ كالنقود والطعام واألشياء واحليوان      

زاد املقترض من غري شرط، فمن مكارم األخالق ملن اقترض شيئاً أن يزيد على هذا الشيء عنـد                  
، وكان له عليه ديـن، قـال        εأنه أتى رسول اهللا      τبن عبد اهللا    ، فعن جابر    )10(ده للقرض تسدي
  )11(."فقضاين وزادين:"جابر
   وضȜ اجلوائǹ:Ǵامساً

                                                                                                                                                         
  .559 الرازي، املرجع السابق، ص-1
  .132، ص14منح، ج: منظور، املرجع السابق، مادة ابن -2
  .226، املرجع السابق، كتاب البيوع، باب الرخصة يف بيع العرايا، صنيل األوطار الشوكاين، -3
عفان للنشر دار ابن :  السعودية-أبو إسحاق احلويين األثري، اخلرب:  حتقيق-الديباج على صحيح مسلم بن احلجاجبن أيب بكر السيوطي، عبد الرمحن  -4

  .62،ص3م، كتاب الزكاة، باب إمث مانع الزكاة، ج1996-هـ1416والتوزيع، سنة
  .146 املنذري، املرجع السابق، كتاب الزكاة، باب الترغيب يف صدقة املنيحة، ص-5
  .170، ص6 ج املرجع السابق،،سلسلة األحاديث الصحيحةاأللباين،  -6
  .300، ص1 القرطيب، املرجع السابق، ج-7
  .401 الرّصاع، املرجع السابق، ص-8
  .190 ابن جزي، املرجع السابق، ص-9

  .186-185: حممد شكري، املرجع السابق، ص ص-10
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واجلَاِئَحِة يف اللغة هي الشōدَّةُ اليت َتْجَتاُح املَالَ ِمْن َسَنةą أَْو ِفْتَنـةą، وأََجاَحـُه أي أَْهلَكَـُه                  
فُتفـسدها   بعد بيعهـا،      اصطالح الفقهاء هي اآلفة اليت تصيب الثمار والزروع         ويف ،)1(ِباجلَاِئَحِة

  )2(. مما ال ميكن دفعه عادةًكالرياح واألمطار وحنو ذلك
فمن اشترى مثاراً فأصابتها آفة أفسدهتا؛ وجب شرعاً أن يوضع عنه من الثمن مقدار مـا                

راً َمثَلو ِبعَت من أخيك     :"εرسول اهللا   قال  :  قال τأصابته هذه اجلائحة، حلديث جابر بن عبد اهللا         
أن :" ويف روايـة   "، Ŷ تأخذُ مال أخيك بغري حقŖ؟      فأصابته جائحةǆ، فال Ʒل لك أن تأخذ منه شيئاً        

  )3(." أَمَر بوضع اجلوائحεالنيب 
   إنفاȧ العفو:سادساً

 يف املـوارد، أو الفـائض       والعفو هو كل ما زاد عن احلاجة، ويـسمى أيـضا الفـضل            
حيث انعقد اإلمجاع   واملسلم الغين مأمور أن ينفق ما زاد عن حاجته يف سبيل اهللا،             ،  )4(ادياالقتص

  )5(.على استحباب التصّدق بالفاضل
يا ابن آدم إنك إن تبذل :"εقال رسول اهللا :  قالτعن أيب أمامة     )6(احلديث الصحيح ففي  

 واليد العليا خري من     ،ن تعول  وابدأ مب  ،الم على كفاف  الفضل خري لك، وإن متسكه شر لك، وال تُ        
َوَيْسأَلُوَنَك َماذَا ُينِفقُونَ قُِل الǐَعفǐَو كَذَِلَك ُيبيōُن اللّـُه لَكُـُم           {:Ψوهذا تأويل قوله    ،  "اليد السفلى 

  )8(.أي الفضل)7(}اآلَياِت لََعلƋكُْم َتَتفَكƋُرونَ

                                                 
  .102 الرازي، املرجع السابق، ص-1
فرين، باب  ؛  مسلم، املرجع السابق، كتاب صالة املسا522-521:، ص ص1كتاب االستقراض، باب حسن القضاء، جاملرجع السابق، البخاري،  -2

  .416، ص1استحباب حتية املسجد بركعتني، ج
العسقالين، املرجع السابق، كتاب البيوع، باب الرخصة يف العرايا وبيع  ؛ 964، ص3مسلم، املرجع السابق، كتاب املساقاة، باب وضع اجلوائح، ج -3

  .246األصول والثمار، ص
، 5مؤسسة ابن خلدون للدراسات والبحوث، العدد: ، دورية البصرية، اجلزائرودوره يف التنميةالفضل يف املوارد أوالفائض االقتصادي الطيب داودي،  -4

  .107، ص2000السداسي األول، سنة
  .361، ص6، جكتاب النفقات، باب نفقة الزوجة وتقدميها على نفقة االقارب، املرجع السابق، نيل األوطار الشوكاين، -5
 سلسلة األحاديث الصحيحة مرتبة على األبو اب  ؛ األلباين،273م واجلود واإلنفاق يف وجوه اخلري ثقة باهللا تعاىل، ص النووي، املرجع السابق، باب الكر-6

م، 2004-هـ1425مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، سنة: مشهور بن حسن آل سلمان، باب الزكاة والسخاء والصدقة واهلبة، الرياض: ، بعنايةالفقهية
  .327ص

  .2/219:رةسورة البق -7
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 فليعد به على    من كان معه فضل ظهر    ":εل رسول اهللا    قا : قال τعن أيب سعيد اخلدري     و
 فذكر من أصـناف  :، قال"من ال ظهر له، ومن كان له فضل من زاد، فليعد به على من ال زاد له           

  )1(.املال ما ذكر حىت رأينا أنه ال حق ألحد منا يف فضل
مبا  "العفو" قوم بتنظيم عملية استخدام   وميكن للدولة، أو املؤسسات االجتماعية فيها، أن ت       

ىل قنوات االستثمار املختلفة، وجماالت اخلدمة االجتماعية املتعددة، خاصة يكفل انسياب الفوائض إ   
منها مساعدة الفقراء وأصحاب احلاجات، حبيث ƷفȘ هذه الفوائض من التبديد يف مـشروعات              

  )2(.غري نافعة، أو ال Ʒتاجها اجملتمع يف املرحلة احلالية
ƆاǮسببها ال: الفرع ال ɂلب علȢي Ɣليات التكافل الǓتودد  

وهي الوسائل اليت يلجأ إليها املسلم بدافع احملبة لɈخرين، وكسب أخوهتم، واسـتئالف             
قلوهبم، حىت يكسب مرضاة اهللا بشهادة الناس عليه باخلري، وذكره باحلسىن، والدعاء له، ومـا إىل                

   :ذلك من مقاصد طيبة، هلا يف النفس البشرية مكانة واهتمام، ومن ضمن تلك الوسائل ما يأيت
   الوصية واƬدية واƬبة:أوالً

الَعِطيَّة الـخالــيةُ عـن     "اهلبةُ، و )3"(أَْهَدْيُت له وِإلـيه  : ما أَْتـَحفǐُت به، يقال   "واهلَِديَّةُ
  )4(."باً، وَوَهباً ِإذا أَْعطَْيُتهوَوَهْبُت له ِهبةً، وَموِهَبةً، وَوْه.. .اَألْعواِض واَألغǐراِض

، يقتـضي   ليك مضاف إىل ما بعد املوت على سبيل التربع        ويعرف الفقهاء الوصية بأهنا مت    
يا رسول  : قلُت:  قال τفعن سعد بن أيب وقاص      ،  )5(وجوَب حقŖ يف ثلث مال املوصي يلَزم مبوته       

ـ  "الَ:"اهللا، أنا ذو مال، وال يرثين إال ابنة يل واحدة، أفأتصدق بثلثي مايل؟ قال                فأتـصدق  : لا، ق
من أن تذرهم عالـة     أغنياء، خري   ذريتك   تذر   نǐأالثلثُ كثٌري، إنك    ، و  يا سعدُ  لثلثُا:"بشطره؟ قال 

  )6.("يتكففون الناس
   العمرɁ والرقǭ:Ɛانياً

                                                 
  .279النووي، املرجع السابق، باب اإليثار واملواساة، ص ؛ 1090، ص3مسلم، املرجع السابق، كتاب اللقطة، باب استحباب املواساة بفضول املال، ج -1
  .105م، ص1993-هـ1414وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، سنة: ، الدوحةتطبيقإنفاق العفويف اإلسالم بني النظرية وال يوسف إبراهيم يوسف، -2
  .43، ص15هدي، ج:  ابن منظور، املرجع السابق، مادة-3
  .288، ص15وهب، ج: ، مادةنفس املرجع ابن منظور، -4
  .681السابق، ص ؛ الرّصاع، املرجع 22 ؛ حممد مصطفى شليب، املرجع السابق، ص156 اخلفيف، املرجع السابق، ص-5
، ص 3 ؛ مسلم، املرجع السابق، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، ج3، ص3البخاري، املرجع السابق، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على األهل، ج -6

  .280العسقالين، املرجع السابق، كتاب البيوع، باب الوصايا، ص ؛ 1015-1014:ص
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هي لك ُعمري أو ُعمـَرك فـإذا ِمـتَّ        : وأَْعَمَرُه داراً أو أرضاً أو إبالً أعطاه إياها وقال        "
  )2(."ْنفَعةą َحَياةَ املُعطَى ِبَغِري ِعوضą ِإنشاءăَتْمِليُك َم"ويف الفقه هي، )1("َرَجَعْت إيلƋ، واالْسُم الُعْمَرى

وعنـد  ،  )3("هي للباقي ِمنَّا واالْسُم منه الرُّقǐَبـى      : أَْرقََبُه داراً أو أَْرضاً أعطاه إياها وقال      و"
  )4(."ا فََحظƌُه ُحُبٌس علَى اآلَخِرَتحبيُس َرُجلَِني َداراً بينُهما علَى أنƋ َمن َمات منُهم"الفقهاء هي

َمْن أُْعِمَر  :"εقال رسول اهللا    :  قال τ مشروعية العمرى والرقƐ حديث زيد بن ثابت         ودليل
َسـِبيلُ  : ويف روايـة  . َشْيئاً فَُهَو ِلُمْعَمِرِه؛ َمْحَياُه َوَمَماَتُه، والَ ُتْرِقُبوا؛ فََمْن أَْرقََب َشْيئاً؛ فَُهَو َسِبيلُهُ           

 امللك للمعمر واملرقب، ولعقبه من بعده، وال رجـوع  ولذلك فالعمرى والرقƐ توجبان  )5("املَرياِث
  )6.(فيهما
   اإلبضاع:ǭالǮاً

اإلبضاع لغة من أَْبَضَع الشَّْيَء واْسَتْبَضَعُه أَْي َجَعلَُه ِبَضاَعةً، والِبَضاَعةُ طَاِئفَةǆ ِمـْن َماِلـَك               
  )8(."أَعطاه ِإّياها: وأَْبَضعه الِبَضاَعة.. .َرَتهما َحمَّلǐَت آَخَر َبـْيَعه وِإدا: والبضاعة)"7(َتْبَعثَُها ِللتōَجاَرِة
هو استثمار املال بدون ربح للعامل، أي أنه يتـاجر مبـال الغـري              صطالح الفقهي   ويف اال 

فيقوم العامل بالعمل لصاحل صاحب املال، متربعاً جبهده دون اشتراط أجرą أو نصيبą من              ؛  )9(جماناً
 ذلك عليه، وهو من عادة التجار اليت من شأهنا تقوية الروابط            الربح، وإمنا إلخاءą بينهما أو لسهولة     

  )10.(بينهم
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 أعطـاه دينـاراً     εأن النيب   ":τومن أدلة اإلبضاع يف السنة النبوية ما رواه عروة البارقي           
ليشتري به أضحيةً، أو شاةً، فاشترى به شاتني، فباع إحدامها بدينارą، فأتاه بشاةą ودينارą، فدعا له                

  )1.("ن لو اشترى تراباً لََرِبَح فيه يف بيِعِه، فكابالَبَركِة
   الضيافة:رابعاً

كان يـؤمن    من:" يقول εرسول اهللا   مسعت  :  قال τ العدويعن أيب شريح    جاء يف السنة    
، والـضيافة   ة وليل يوم":وما جائزته يا رسول اهللا؟ قال     :قال"باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته     

  )2".(ء ذلك فهو صدقة عليهثالثة أيام، فما كان ورا
 εمسعت رسـول اهللا     :  قال τعن صهيب الرومي    أحاديث كثرية منها    يف فضل الضيافة    و
   )3(".ِخياُركُم َمْن أَطǐَعَم الطƋعاَم:"يقول

والضيافة فرض كفاية، وقال بعض الفقهاء بوجوهبا على أهل القرى حيث ال مـأوى وال               
لك يف الغالب، ومما ال شك فيه أن الضيف كرمي، ويتأكـد            طعام، خبالف املدن اليت ال تفتقر إىل ذ       
  )4.(وجوب ضيافته وإكرامه إذا كان غريبا

   اإليǮار:ǹامساً
املسلم الصادق هو الذي تتحقق بأعماله وسلوكاته فعالية االقتصاد اإلسـالمي يف جمـال              

 يف البيئـات غـري   القضاء على الفقر واحلاجة يف اجملتمع، ومن هذه السلوكيات اليت ال تكاد تتوفر     
اإلسالمية؛ اإليثار وتقدمي اآلخرين على النفس يف إشباع احلاجات وتلبية املـصاحل، فقـد تـصل                

َوُيطǐِعُمونَ الطƋَعـاَم   {:Ιالدرجة باملسلم أن يؤثر أخاه ولو بطعام بطنه الذي تعلّقت حاجته به؛ قال              
، )5(} ُشـكُوراً  الَ ُنِريُد ِمنكُْم َجَزاء وَ    الَطǐِعُمكُْم ِلَوْجِه اللƋِه    َعلَى ُحبōِه ِمْسِكيناً َوَيِتيماً َوأَِسرياً، ِإنََّما نُ      

 فاألنصار وصنيعهم مع إخواهنم     ؛ أروع األمثلة يف اإليثار    ψضرب الرعيل األول من الصحابة      وقد  
وا َوالƋِذيَن َتَبوَّؤُ {: بقوله Υقد مدحهم اهللا    فاملهاجرين يقيمون احلجة على من بعدهم من املسلمني؛         

                                                 
، املرجع السابق، كتاب صحيح الترمذيباين،  ؛ األل347، ص2، املرجع السابق، كتاب البيوع، باب يف املضارب خيالف، جصحيح سنن أيب داود األلباين، -1

 ؛ 275، ص2، املرجع السابق، كتاب الصدقات، باب األمني يتجر فيه فريبح، جصحيح سنن ابن ماجة ؛ األلباين، 32، ص2باب، ج: البيوع، باب
  .236العسقالين، املرجع السابق، كتاب البيوع، باب شروطه وما هني عنه، ص

 ؛ مسلم، املرجع السابق، كتاب اللقطة، باب 142، ص3ق، كتاب األدب، باب من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره، جالبخاري، املرجع الساب -2
  .328النووي، املرجع السابق، كتاب األدب، باب إكرام الضيف، ص ؛ 1089، ص3الضيافة وحنوها، ج

  .109، ص1، املرجع السابق، جسلسلة األحاديث الصحيحةاأللباين،  -3
  .65، ص9 القرطيب، املرجع السابق، ج-4
  .9-76/8:سورة اإلنسان -5
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الدَّاَر َوالǐِإَميانَ ِمن قَْبِلِهْم ُيِحبُّونَ َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوالَ َيِجُدونَ ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجـةً مōمَّـا أُوُتـوا                  
  )1(.}َوُيْؤِثُرونَ َعلَى أَنفُِسِهْم َولَْو كَانَ ِبِهْم َخَصاَصةǆ َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنفǐِسِه فَأُْولَِئَك ُهُم الǐُمفǐِلُحونَ

إىل مبيت املسلم وأبنائه جوعاً، إذا كانت حاجة غريهم أشّد؛ فعـن أيب              قد يصل اإليثار  و 
والـذي  : إين جمهود، فأرسل إىل بعض نسائه، فقالت      :  فقال εجاء رجل إىل النيب      : قال τهريرة  

: بعثك باحلق ما عندي إال ماء، مث أرسل إىل أخرى، فقالت مثل ذلك، حىت قلن كلهن مثل ذلك                 
فقال رجـل مـن   "من يضيف هذا الليلة ؟    ":εفقال النيب   . والذي بعثك باحلق ما عندي إال ماء      ال  

ويف  .ε اهللا   أكرمي ضيف رسـول   : أنا يا رسول اهللا، فانطلق به إىل رحله، فقال المرأته         : األنصار
ا علليهم بشيء وإذا أرادو   : قال. ال، إال قوت صبياين   : هل عندك شيء؟ فقالت     : رواية قال المرأته  

فقعدوا وأكل الضيف وباتـا     . العشاء، فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج، وأَِريه أّنا نأكلُ         
  )2.("اهللا من صنيعكما بضيفكما الليلةلقد عجب :"، فقالεطاويني، فلما أصبح، غَدا على النيب 

  األضحية والعقيقةاƬدي و: سادساً
 من فعل َضحَّى، وهي َشاةǆ      لغةً األضحيةو،  )3( وغريها اهلَْدُي ما ُيْهَدى إىل احلََرِم من النََّعمِ      

ذََبحها ُضحى النَّـْحر، هذا هو اَألصل، وقد     : وَضحَّى بالشاةِ ،  ُتذǐَبُح َيْوَم اَألْضَحى ومجعها أََضاِحيُّ    
 وعند الفقهاء؛ األضحية هي مـا يتقـرب         ،)4(ُتْسَتعَمل التَّْضِحيةُ فـي مجيع أَوقات أَيام النَّـْحر      

م بذكاته من األنعام كالضأن وغريه، يف هنار العاشر من ذي احلجة بعد صالة العيد، أو بعده                 املسل
  )6.( أما العقيقة فهي كاألضحية ولكنها تكون يف هنار السابع من والدة اآلدمي،)5(بيومني

  
  
  

                                                 
  .59/9:سورة احلشر -1
النووي، املرجع السابق، باب اإليثار واملواساة،  ؛ 1293-1292:، ص ص3مسلم، املرجع السابق، كتاب األشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، ج -2

  .279-278:ص ص
 ؛ الرازي، املرجع 172، ص1م، ج1994-هـ1414، 8دار الكتب العلمية، ط: بريوت، الروض املربع بشرح زاد املستقنع  منصور بن يونس البهويت،-3

  .610السابق، ص
  .22، ص9ضحا، ج: ابن منظور، املرجع السابق، مادة ؛ 332، صنفس املرجع الرازي، -4
  .200 الرّصاع، املرجع السابق، ص-5
  .203، صنفس املرجع الرّصاع، -6
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  :لثǹالصة الفصل الǮا
نظـامني الرأمسـايل     متّيزا واضحاً عن التوزيـع يف ال       التوزيع يف االقتصاد اإلسالمي   يتميز  

واالشتراكي، نظرياً وتطبيقياً؛ فنظريته يف التوزيع تقوم أساساً على التوزيع القاعدي للثروة الطبيعية             
ومصادر اإلنتاج، باعتباره اخلطوة األوىل واألساسية إلرساء قواعد العدالة االجتماعية يف توزيـع             

 ومتلّكاً، ولذلك كان تعّدد ملكيـة هـذه          للجميع، استغالالً وانتفاعاً   Υالثروات اليت خلقها اهللا     
الثروات حسب تنوع أشكال ومراكز اإلنسان يف جمتمعه؛ فرداً، أو مجاعة، أو دولة، وكان هلـذا                

مل اإلنتاج اليت   التقسيم أثره يف التوزيع الوظيفي للدخل بعد العملية اإلنتاجية، نظراً ألن ملكية عوا            
 يف  عوامل اإلنتـاج  فكية خاصة وعامة وملكية دولة،       مل ؛ هي بدورها متعددة   تستحق هذا الدخل،  

 ال تعدو أن تكون موارد اقتصادية ومصادر طبيعية يف حالة نشاط، وبالتايل فهي خاضـعة           حقيقتها
  .للتقسيم القاعدي للطبيعة السالف الذكر
يف االقتصاد اإلسالمي، لتسّد كـل ثغـرة،        إعادة التوزيع   وباإلضافة إىل ذلك تأيت عملية      

كل صدع، قد يتسلل منه سوء لتوزيع الثروات والدخول، أو تفاوت كـبري يف مـستوى                وترأب  
املعيشة بني األفراد، أو تركيز ألموال األمة يف أيدي فئة قليلة من األشخاص على حساب الشرائح                
االجتماعية الواسعة، وذلك مبا ميتلكه االقتصاد اإلسالمي من وسائل كافية وآليات شاملة ومتنوعة،             

ة ومجاعية، إجبارية واختيارية، مع حتديد مسؤولية الدولة يف كل ذلك، مـشاركةً وإشـرافاً               فردي
  .وتوجيهاً، وفق ما خّوهلا اإلسالم من رعاية ومسؤولية وقدرة

ولكلّ ذلك؛ كانت نظرة االقتصاد اإلسالمي للتوزيع تتسم بالعمق والشمول واالستيعاب           
ومعنوياً، دنيوياً وأخروياً، مما جيعل مجيع نظمه، وخاصـة  لكل ما Ʒقق لإلنسان حياة كرمية، مادياً  

نظام امللكية ذات األشكال املتعددة، تصبو كلها إىل حتقيق سعادة اإلنسان، كما جتعل املنظـرين               
والعلماء أمام خمططات واضحة، ومسالك بّينة، للوصول إىل ذلك، عن طريق مقاصـد الـشريعة               

جتماعي، إذا ما أخلّت ظواهر النصوص، أو كلّـت فتـاوى           اإلسالمية يف اجملال االقتصادي واال    
  .اجلاحنني
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  رابȜالفصل ال

  

  دور امللكية يف التوزيȜ يف االقتصاد اإلسالمي

  
أن العامل أحق بثمـرة     : يقوم التوزيع العادل يف االقتصاد اإلسالمي على أساسني؛ األول        

، رفعا لكميته أو حتسينا لنوعيته، مما       عمله من غريه، وهذا ما Ʒفزه على بذل جهد أكرب يف اإلنتاج           
التوفيق بني املصلحة اخلاصة للفرد واملصلحة العامة       : والثاين. يعود بالرفاهية والتقدم للمجتمع ككل    

للمجتمع قدر اإلمكان، فإن حدث تعارض؛ ُتقّدم مصلحة اجملتمع بال شك، فالتضحية بالواحد من              
  .لأجل اجلميع مما اتفقت عليه الشرائع والعقو

وتبعاً لذلك فإن التوزيع غري العادل يزيد من التعارض وعدم االنسجام بني الطلب الكلـي               
والعرض للكلي للسلع واخلدمات االستهالكية واالستثمارية على السواء، والذي ينجم عنه مـن             
األزمات االقتصادية واألمراض االجتماعية ما يصرف املنتجني عن العمل واإلنتاج، وبالتايل حتـل             

لبطالة والفقر، وتتزايد الصراعات االجتماعية، مثلما مت التعرض إليه عند احلديث عـن أحـوال               ا
  .اجملتمعات الرأمسالية واالشتراكية ومن سار يف ركبها

ويف هذا الفصل حماولة لتحليل العالقة بني تطبيق امللكية يف االقتصاد اإلسالمي بأشـكاهلا              
املتوّخاة من ذلك على توزيع الدخل والثـروة يف اجملتمـع،           الثالثة، خاصة وعامة ودولة، والنتيجة      

حتقيق التوزيع األمثل للدخول والثروات، ومن مث       االقتصاد اإلسالمي يف    بيان دور امللكية يف     وذلك ب 
 من الواقع املُعـاش      مستمدةً نظرةًكما تضمن هذا الفصل     الوصول إىل العدالة االجتماعية املطلوبة،      

م امللكية يف االقتصاد اإلسالمي من تغيري للنفوس وإصالح لɊوضاع حىت ينال            ملا يتطلبه تطبيق نظا   
اجملتمع مثار هذا التطبيق، دون أن يكون عرضة لشبهة عدم صالحية هذا النظام للتطبيق يف العـصر                 

، ولذلك كـان هـذا      احلاضر، وال اهتام للقائمني على الدعوة إليه بأهنم يعيشون يف غري عصرهم           
  :ني اثننيالفصل يف مبحث

  دور امللكية يف حتقيق العدالة التوزيعية يف االقتصاد اإلسالمي -
  لملكية يف االقتصاد اإلسالمي حتقيق الدور التوزيعي ل متطلبات-
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  املبحث األول

  
  دور امللكية يف ƠقيȨ العدالة التوزيعية يف االقتصاد اإلسالمي

  
إلسالمي يف حني أهنـا يف الواقـع        دراسات متعددة حتمل عنوان النظام االقتصادي ا      "هناك

مثال ذلك الدراسات اليت تتركـز حـول اخللفيـات          . مقصورة على جزء من أجزاء ذلك النظام      
القانونية للنظام االقتصادي مثل قضايا امللكية وتفصيالهتا القانونية أو الدراسات اليت تقتصر علـى              

طوة أخرى لتحليل نتائج تطبيقها     عرض املبادئ العامة للنظام االقتصادي وحدها دون أن ختطو خ         
إن دراسة تقتصر على املبادئ العامة لالقتصاد اإلسالمي وتسمي نفـسها           . ودراسة كيفية تفاعلها  

دراسة للنظام االقتصادي يف اإلسالم إمنا هي أشبه بدراسة تقتصر على قواعد اإلعـراب وتـزعم                
  )ƽ!.")1وهلا لفنون اللغة أمجعها

متخصصاً يف بيان االنعكاسات التوزيعية لنظـام امللكيـة يف   ألجل ذلك كان هذا املبحث  
االقتصاد اإلسالمي، سواء على توزيع الثروة أو الدخل، أو على جوانب إعادة التوزيـع وحتقيـق                

  :العدالة االجتماعية، فكان ذلك يف مطلبني
   دور امللكية يف التوزيع العادل يف االقتصاد اإلسالمي-
  لتوزيع وحتقيق العدالة االجتماعية يف االقتصاد اإلسالمي دور امللكية يف إعادة ا-
  
  
  
  

                                                 
  .110، املرجع السابق، صاالقتصاد اإلسالميمنذر قحف،  -1
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  املطلب األول
   دور امللكية يف التوزيȜ العادل يف االقتصاد اإلسالمي

التوزيع العادل للدخل والثروة من أهداف االقتصاد اإلسالمي اليت جاءت مبادئه ونظمـه             
 ذات األشكال املتعددة من بني تلك النظم        لتجسيدها يف واقع املسلمني امللتزمني هبا، ونظام امللكية       

اليت يعوَّل عليها يف حتقيق هذا اهلدف االجتماعي السامي، سواء يف التوزيع األويل للثروات الطبيعية               
قبل انطالق عملية اإلنتاج، أو بعد االنتهاء منها واالجتاه حنو التوزيع الوظيفي لعوائد عوامل اإلنتاج               

  .المياليت يقّرها االقتصاد اإلس
   يف االقتصاد اإلسالميدور امللكية يف التوزيȜ العادل للǮروات الطبيعية: الفرع األول

املوارد الطبيعيـة املختلفـة،     وتعترب األرض أهم مصادر الثروة، ألهنا مصدر مجيع الثروات          
مي إما  وكل استخراج أو إنتاج هلذه املوارد فإنه يعود إىل هذه األرض اليت تعترب يف االقتصاد اإلسال               

  .كما مت ذكره يف بيان جماالت امللكية، )1(ملك خاص أو ملك عام أو ملك للدولة
وقد اهتم االقتصاد اإلسالمي يف معاجلة التوزيع منذ انطالقتـه األوىل بتوزيـع الثـروات               
الطبيعية ومصادر اإلنتاج األولية على أشكال امللكية الثالث؛ اخلاصة والعامة والدولة، حيث أعطى             

كل منها نصيبا أو جماال تؤدي فيه وظيفتها وتشبع به احلاجات العامة واخلاصـة ألفـراد                لكل ش 
  :اجملتمع، كما حتقق التوازن االجتماعي واالقتصادي بينهم، وهذا بيان لنصيب كل شكل منها

   نصيب امللكية اخلاصة:أوالً
؛ حيث يسمح   لقد متت مالحظة أن امللكية اخلاصة قد أخذت نصيبها من الطبيعة وثرواهتا           

االقتصاد اإلسالمي ألفراد اجملتمع بامللكية اخلاصة للموارد الطبيعية، أعيانا ومنافع وحقـوق، إمـا              
 بسبب العمل املباشر فيها باإلحياء أو التحجري أو الصيد واإلحراز وغري ذلك، أو باإلقطاع من ويلّ               

  )2.(األمر حلاجة اجتماعية أو اقتصادية ارتǔها باجتهاده
د اإلسالمي مينح للفرد ملكية املورد الطبيعي الذي أصابه بعمله وجهـده، علـى              فاالقتصا

شرط أن يكون يف حدود كفايته، ودون تصادم مع حقوق اآلخرين، وأن ال يكون مـن ضـمن                  
االقتصاد اإلسالمي للفرد بتملـك املـورد       يسمح  كما  ،  لدولة أو امللكية العامة للمجتمع    ملكية ا 

                                                 
  .م، ص وما بعدها1988-هـ1409املكتب اإلسالمي، سنة: ، بريوتالكسب واإلنفاق وعدالة التوزيع يف اجملتمع اإلسالمي حممود حممد بابللي، -1
  .353-352: عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص ص-2
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ملدة ال  ،  )1(؛ أي ضرب احلدود حول ما يريد إحياءه من املوات         لتحجريالطبيعي مؤقتاً عن طريق ا    
تفوق ثالث سنوات عند فقهاء احلنفية، وتقّدر حسب العرف عند غريهم، فإن مل تكـن هنـاك                 
عمارة أو استصالح هلذا املورد طيلة هذه املدة؛ ُينتزع منه لُيمَنح إىل غريه، كما يف إقطاع األراضي                 

  )2.(إحياء املواتو
هذه القيود أو الشروط على امللكية اخلاصة خيُدم هبا االقتصاد اإلسالمي النوعني اآلخرين             و

للملكية؛ العامة والدولة، يف بقاء احليōز الكايف هلما من الطبيعة، ملا يترتب عن تقلƌِص هذا احلّيز من                 
ا هـو مـشاهد يف      تضّخم للثروات الطبيعية يف أيدي األقلية على حساب غالبية أفراد اجملتمع، كم           

البيئات الرأمسالية اليت تتبىن امللكية اخلاصة واملطلقة، وال تواِفُق على أي تقييد حلرية أصحاهبا، بنـاء                
على نظرهتا التقديسية للفرد وفلسفتها يف الوصول إىل مصلحة اجملتمع ورفاهيته، كمـا متّ عرضـه             

  .وبيانه يف الفصل األول من هذه الدراسة
  كية العامة نصيب املل:ǭانياً

مينح االقتصاد اإلسالمي جملموع األفراد املـشكلني يف مجاعـاتą بعينـها، أو للمجتمـع               
اإلسالمي بأكمله؛ احلق يف امللكية العامة للموارد الطبيعية واملصادر األساسية لإلنتاج؛ وباخلصوص            

خمة ذات الدخول   ما كانت حاجة اجلميع إليه ماّسة؛ كاملاء والكɊ والنار، أو كان من املوارد الض             
الكبرية اليت ال تقابلها جهود وتكاليف موازية هلا عند استغالهلا؛ كـاملراعي الواسـعة واملعـادن                

  )3.(الظاهرة، وما شابه ذلك مما يليب احلاجات األساسية للمجتمع، اليت تتميز بالعموم واالشتراك
اجلماعة وحقها يف تلبية    وأساس االعتراف بامللكية العامة هلذه الثروات الطبيعية هو مصلحة          

ضرورياهتا وحاجياهتا املختلفة من الطبيعة، لذلك كان نصيب امللكية العامة منها يتمثل فيما كـان               
من مرافق اجلماعة ومستلزماهتا، أو ما كانت طبيعته ال تسمح بتملكه ملكية خاصـة لɊفـراد أو                 

يؤثر متلكها اخلاص علـى التـوازن       الدولة، باإلضافة إىل ما كانت موارده وإدراراته كبرية، حبيث          
  )4.(االقتصادي واالجتماعي لفئات اجملتمع

                                                 
  .537 الرّصاع، املرجع السابق، ص-1
  ؛ مصطفى سانو175، املرجع السابق، صأصول االقتصاد اإلسالمي ؛ رفيق املصري، 562، ص5، املرجع السابق، جالفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي، -2
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  .49، املرجع السابق، صأصول االقتصاد اإلسالمي ؛ رفيق املصري، 217-216: عبد اهللا يونس، املرجع السابق، ص ص-4
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وال شّك أن متكّن أفراد حمدودي العدد من وضع أيديهم على املوارد االقتصادية واملصادر              
، وليست حقاً هلؤالء األفراد، كما أهنم ال يستطيعون         عاإلنتاجية، اليت هي يف األصل ملك للمجتم      

ؤدي حتماً إىل خلل يف التوزيع من أساسه، إذ تتضخم ثروات أفرادą قلـيلني يف               ؛ سي اتشغيلها كله 
مقابل حرمان اجملتمع بأكمله من هذه املوارد، وبالتايل انعـداٌم للميـادين الطبيعيـة لالسـترزاق      
والكسب أمام اجلموع الغفرية من أفراد اجملتمع، وقضاءĄ على الوسائل الطبيعية لتملّك املباحـات              

 واالستيالء، مما يؤدي بالباحثني عن العمل إىل الدخول حتت سيطرة واستعباد املستحوذين             باإلحراز
اخلواص على الثروات الطبيعية العامة، باعتباره السبيل الوحيد للعمل واحلصول على القوت، وهو             

  .ما خيالف العدالة واملساواة بني بين البشر
   ĉّزيادة ثرواهتم  هو  ؛  كية العامة من الطبيعة   بة املل هؤالء املستحوذين على أنص   هدف  كما أن

وتضخيمها، فمن املستبعد أن يكون غرضهم القيام بتوظيف مجيع أفراد اجملتمع فيما استولوا عليـه               
من ثروات، ألن ذلك يتناقض مع حساباهتم التوسعية للثروة وتعظيمها، فتطال البطالـة والفقـر               

  .  حف على الطبيعة كما تشهده اجملتمعات الرأمساليةشرائح اجتماعية واسعة نتيجة هذا االستيالء اجمل
وهلذا فإن االقتصاد اإلسالمي يعطي احلق، من البداية، لكل فرد قادر أو عاجز يف اجملتمـع                
املسلم؛ أن ينتفع بامللكية العامة للموارد الطبيعية ومصادر اإلنتاج، وله احلق يف امتالك ما يستطيع               

جته، ودون تعارض مع مصلحة اآلخرين، فإن كان هناك تعـارض؛           منها، وفقاً لقدرته، وبقدر حا    
  )1.(فالكل سواء يف االنتفاع بذلك املورد الطبيعي

   نصيب ملكية الدولة:ǭالǮاً
 األمر، أن متتلك من الطبيعة الكثري       يعطي االقتصاد اإلسالمي للدولة اإلسالمية ممثƋلة يف ويلّ       

والثروات الباطنية من املعادن املختلفة، اجلامدة والسائلة،       ،  )املوات( من املوارد؛ كاألراضي البيضاء   
 األمر، ويكون كـل     كما أن هلا أن حتمي ما تشاء من األراضي اخلاصة والعامة؛ باجتهاد من ويلّ             

ذلك وما شاهبه من الثروات الطبيعية حتت تصرفه، ضمن صورة ثالثة من صور امللكية يف االقتصاد                
، استجابة حلاجاهتا السلطوية يف االضـطالع مبـسؤولياهتا األمنيـة           اإلسالمي؛ وهي ملكية الدولة   

  )2.(والدفاعية والرقابية، والقيام بشؤوهنا االقتصادية واالجتماعية املختصة هبا

                                                 
  .90، املرجع السابق، صامللكية وضوابطها يف اإلسالم ؛ البعلي، 355-354: عبد اهللا يونس، نفس املرجع، ص ص-1
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وهبذا يتبني أن الطبيعة يف االقتصاد اإلسالمي مبا تضّمه من مصادر إنتاج ومواد أولية؛ ُتوّزع     
نتاج، على أشكال امللكية الثالثة؛ اخلاصة والعامـة والدولـة،          ابتداء، وقبل اخلوض يف جماالت اإل     

  .فتأخذ كل ملكية نصيبها، حتقيقاً للعدل وتكافؤاً للفرص بني اجلميع من البداية
ولو متّ إمعان النظر يف سبب إخفاق النظامني الرأمسايل واالشتراكي يف عـالج املـشكلة               

له التأثري  ) األراضي مثالً (ثبت أن توزيع األصول   االقتصادية، وجانب التوزيع منها على اخلصوص؛ ل      
  )2.(وهو ما أّيدته الدراسات احلديثة حىت عند الغرب، )1(األكرب على توزيع الدخول

فاالقتصاد اإلسالمي هبذا التوزيع األويل للطبيعة، واعترافه بامللكية العامة فيها؛ يسّد الباب            
جملتمع؛ بتقنني شريعة ظاملة، أو بَسْبقą يف غفلـة،         أمام كل احتكار فردي واستغالل طفيلي ملوارد ا       

كما هو الشأن يف اجملتمعات الرأمسالية؛ الذي جنم عنه التبديد العشوائي هلذه املـوارد، وحرمـان                
اجملتمع من االستفادة منها، وتضخم ثروات األقلية من األفراد على حساب مصاحل األغلبية، جّراء              

ىل أبعد احلدود يف النظام الرأمسايل؛ واليت كانت السبب يف هدم أسس            تبين امللكية اخلاصة واملطلقة إ    
  .العدالة االجتماعية فيه، بداية من التوزيع السيǜ لثروات الطبيعة ومواردها

وال شك أن األنظمة االشتراكية، املبنية على قاعدة امللكية العامة للطبيعة، وحرمان األفراد             
بإقراره للملكية اخلاصـة    ،  )3(قتصاد اإلسالمي يف هذا اجلانب    منها؛ ختالف أيضاً ما ذهب إليه اال      

لبعض املوارد الطبيعية، اليت ُتنال بالعمل فيها، أو بإقطاع من ويل األمر لبعض األفراد منها، وذلك                
 أي تذّرع، أو متلّص من املسؤولية، من        مقبل صريورهتا إىل دواليب اإلنتاج، حيث قطع السبيل أما        

ون حرماهنم وعدم إشباع حاجاهتم على عاتق اجملتمع أو الدولة، دون التـصدي             أولئك الذين يعلّق  
َوأَن لƋـْيَس   {:Ψللبطالة اإلرادية والكسل املخيم عليهم، كما حدث يف البيئات االشتراكية؛ قال            

  )4(.}ِلِإلنَساِن ِإالƋ َما َسَعى، وََأَنƋ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى
الفـرد  : مي يقسم الثروات الطبيعية على ثالث فئات      وخالصة القول؛ أن االقتصاد اإلسال    

وكان االعتبار األول يف هذا التقسيم هو اإلقرار حباجة اإلنسان الفطرية حليازة             واجلماعة والدولة، 
هلا وتنميتها والتصرف هبا، ولكن ضمن أسباب        الثروة، فلم مينعه من حيازهتا، ومل مينعه من السعي        

اد الذي يسود عالقات الناس بسبب تفاوهتم يف القوى اجلـسمية           مشروعة متنع االضطراب والفس   
                                                 

 .12 الزرقا، املرجع السابق، ص-1
 . وما بعدها36م، ص1997، جملة التمويل والتنمية، البنك الدويل، مارس ي وعدم املساواة يف الدخلاالقتصاد النمو كالوس دايننجر ولني سكواير، -2
  .89 حممد املبارك، املرجع السابق، ص-3
  .40-53/39:سورة النجم -4
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والعقلية ويف احلاجة إىل اإلشباع، كما جعل االقتصاد اإلسالمي أمواالً بعينها مشتركة بني مجيـع               
الناس ومنع األفراد من حيازهتا، لكن جعلهم ينتفعون هبا بشكل مجاعي، كما جعل للدولة أيـضا                

حسب ما يرى، وذلـك كاجلزيـة       ا   بعض األفراد بشيء منه     األمر خيصّ  ملكية ختضع لتدبري ويلّ   
والفيء واخلراج وغريها، ومتكنها من رعاية شؤون الناس اليت على رأسها توفري احلاجات األساسية              

  .ألفراد اجملتمع
وهبذا التقسيم األويل ملصادر اإلنتاج الطبيعية؛ يكون االقتصاد اإلسالمي قد وضع القاعدة            

 للتوزيع العادل للثروات، ومن مثّ للتوزيع الوظيفي للدخول الناشئة من اإلنتـاج، علـى               األساسية
اعتبار أن عوامل اإلنتاج ما هي إال موارد طبيعية وبشرية يف حالة اشتغال، وبالتـايل فملكيتـها                 

يعـة،  مقسمة على أنواع امللكية الثالثة؛ اخلاصة والعامة والدولة، انطالقاً من التقـسيم األويل للطب             
  .وهبذا تتحقق العدالة يف التوزيع بني مجيع شرائح اجملتمع، أفرادا ومجاعات ودولة

ƆاǮل: الفرع الǹيفي للدșالو Ȝيف االقتصاد اإلسالميدور امللكية يف التوزي   
 - أو اجلماعة املسلمة   –توظيف الفرد املسلم    :"مار يف االقتصاد اإلسالمي بأنه    ف االستث عرَُّي

اجاته الضرورية بشكل مباشر أو غري مباشر يف نشاط اقتصادي ال يتعارض مـع              ماله الزائد عن ح   
مبادئ الشرع ومقاصده العامة، وذلك بغية احلصول على عائد منه يستعني به ذلك الفرد املستثمر               

  )1".( على القيام مبهمة اخلالفة هللا وعمارة األرض- أو اجلماعة املستثمرة–
وارد الطبيعية علـى الفـرد      امل اإلسالمي دورها يف توزيع      مثلما كان للملكية يف االقتصاد    و

 ، يف األعمال املـشروعة     هذه األموال  استثمارواجلماعة والدولة؛ كذلك كان هلا الدور البارز يف         
أبواب الفقـه اإلسـالمي قـد        إال حلاجة أو مصلحة مشروعة، و      ، اكتنازها أو احتكارها   ميرحتو

، ومن مثّ احلصول علـى عوائـدها        ذه األموال ستثمار هل االستغالل واال من طرق   استوعبت كثريا   
  .، وفق األشكال الثالثة للملكيةوتداوهلا والتصرف فيهااملختلفة، 
  
  
  
  

                                                 
  .24قطب، املرجع السابق، ص  مصطفى سانو-1
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   وșيفة امللكية اخلاصة يف توزيȜ الدǹل:أوالً
يعترف االقتصاد اإلسالمي حبق األفراد يف امللكية اخلاصة ملا ينتجونه، وملا Ʒصلون عليه من              

اإلنتاجية، سواء كان أجراً أو رحباً أو ريعاً، حسب وظيفة كل فرد يف اإلنتاج؛ عامالً               دخل العملية   
  )1.(أو صاحب مالą أو صاحب أرضą، بناء على امتالك كل فرد لعامل من عوامل اإلنتاج

سبها بعمله، ويقرر محاية كاملـة      تكافاالقتصاد اإلسالمي يكفل حق الفرد يف الثروة اليت         
هده وكفاحه، سواء كان هذا املال من وسائل وأدوات اإلنتاج كاألراضـي            للمال الذي حصله جب   

واملصانع واملباين واآلالت ورؤوس األموال، أو كان مما تنتجه هذه الوسائل واألدوات من سـلع               
  .وخدمات استهالكية كاملأكل واملشرب وامللبس وغري ذلك

دخل بناء على مـنح العامـل       وبذلك يرسي االقتصاد اإلسالمي قواعد العدالة يف توزيع ال        
َمْن َعِملَ َصاِلحاً فَِلَنفǐِسِه َوَمْن أََسـاء       {:Υنتيجة عمله، ومتليك املكافح مثرة كفاحه وجهده، قال         

Ƌَعِبيِدفََعلَْيَها َوَما َربَُّك ِبظَالǐلƍم ل{)وقال )2 ،Ι:}َخْيراً َيَرُه ąقَالَ ذَرَّةǐِمث ǐ3(.}فََمن َيْعَمل( 

كون لكل فرد يف اجملتمع املسلم فرصة إشـباع حاجاتـه اخلاصـة             يوعلى هذا األساس    
؛ وذلك عن طريق ملكيتـه       األويل  اليت مل َتقǐَو الطبيعة على إشباعها له يف مرحلة التوزيع          ،واملختلفة
 باحلصول على منافعها الناشئة من استثمارها يف املشاريع اإلنتاجية املختلفة، مث صرفها يف              ؛اخلاصة

ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شـيء        :"εملشروعة، وفق حديث رسول اهللا      أوجه اإلنفاق ا  
شـيء فهكـذا،    عن ذي قرابتك    شيء فلذي قرابتك، فإن فضل      عن أهلك   فɊهلك، فإن فضل    

  )4(." وعن ƽالك،بني يديك، وعن ميينكف :وهكذا، يقول
، يف إطار النشاط    وهبذا يتأكد أن االقتصاد اإلسالمي، يعاž مشاكل الفقر ومساوئ التوزيع         

اإلنتاجي، أي من خالل العملية اإلنتاجية، وقبل إعادة التوزيع واللجوء إىل التحويالت االجتماعية             
  )5(.من األغنياء إىل الفقراء
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  .41/46:سورة فصلت -2
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   وșيفة امللكية العامة يف توزيȜ الدǹل:ǭانياً
اع حاجاهتم  ملا كان من حق األفراد، باعتبارهم جزءاً من اجملتمع، أو هم اجملتمع كله؛ إشب             

العامة، واليت تتسم بالعموم والشمول، كالصحة والتعليم واألمن والعـدل؛ وحقهـم أيـضا يف               
االستغالل مجاعياً مللكيتهم العامة للموارد الطبيعية ومصادر اإلنتاج األولية، اليت هلا صبغة العمـوم              

لدخل الناجم عن العمليات    واالشتراك؛ فقد أقّر االقتصاد اإلسالمي حق اجلماعة يف امللكية العامة ل          
بعد خصم تكاليف االستثمار؛ مثل العمليات اليت تباشرها ، )1(اإلنتاجية الدائرة يف جمال اختصاصها

الدولة نيابة عن اجملتمع، أو تعطيها للخواص إجارة أو مشاركة، كالصيد البحري، والتنقيب عـن               
  .املناجم، واستخراج املعادن وحتويلها، وما شابه ذلك

 يف الغالب على املستحقني، دون تنميـة أو         ُقنفَى وتُ جَبملاضي كانت األموال العامة تُ    يف ا و
أصبح القائمون على إدارة هذه األموال حريصني على تنمية املـال العـام             قد  أما اليوم ف  ،  استثمار

  )2(.وحتقيق الربح من خالل أنشطة اقتصادية خمتلفة كالزراعة والصناعة والتجارة واخلدمات
ملكية العامة؛ كاألرض اليت حتميها الدولـة        الدولة لل  هب الفقهاء إىل جواز استغالل    وقد ذ 

 أو املوارد الطبيعية الباطنيـة، وذلـك يف صـورة           ،ملصلحة عامة، أو األرض املأخوذة من الكفار      
مشروعات أو شركات اقتصادية، وباألخص املشروعات اإلستراتيجية ومشروعات البنية األساسية          

، ومشروعات املرافـق    ها وتصنيع  املعادن  نطاق النفع العام، كمشروعات استخراج      تدخل يف  اليت
  )3.(ذلكالعامة اليت يلزم قيام الدولة هبا، وغري

ريهـا، باعتبـاره     وتثم  األمر بشخصيته االعتبارية هو الذي يقوم بتنمية امللكية العامة         وويلّ
: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ف؛أفرادهامن عادياً  وكيال عن األمة ومسؤوال عن رعاياها ال فرداً

لقد َعِلَم قَْومي أنƋ ِحْرفَيت مل َتكُن َتْعِجُز عن َمُؤَنـِة أهلـي،             ": قال τ ملƋا اسُتْخِلَف أبو بكرą الصديقُ    
  )4(."ملاِل، وَيْحَتِرُف للمسلمني فيهوُشِغلǐُت بأْمِر املسلمَني، فسيأكلُ آلُ أيب بكرą من هذا ا

، احملفوظـة  زكاةأموال ال  تستثمر   ،ψن  يالراشدخلفائه   و εالنيب  ة يف عهد    وقد كانت الدول  
 كان حليوانات الصدقة من إبل وبقر وغنم أراضą         إذ؛  يف بيت املال، كنوع من أنواع امللكية العامة       

                                                 
  . وما بعدها41، املرجع السابق، صمفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي منذر قحف، -1
  .152م، ص1997-هـ1418مؤسسة الرسالة للباعة والنشر والتوزيع، سنة: ، بريوتمنهج االقتصاد يف القرآنيدان عبد الفتاح قعدان، ز -2
  .29-28: حسني شحاتة، املرجع السابق، ص ص-3
  .22، ص2 كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله يده، ج املرجع السابق،،البخارياإلمام خمتصر صحيح  األلباين، -4
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 بن مالـك    أنس فعن   ؛ وƷفظوهنا ، كما كان هلا رعاة يشرفون عليها      يها وتناسلها رعخاصة حممّية ل  
τ:   اهللا  هلم رسول  َص، فرخَّ )اْسَتْوَخُموَها(املدينةَ اْوَوَتن عرينة اجْ   أن ناساً م  ε   ِِةقََد الصَّ لَِب أن يأتوا إ، 

ـ  هبم، فقَ  َيِتأُ فَ ،ε فأرسل رسول اهللا     ،َدْووا الذƋ اقَُتواْسي  اعلوا الرَّ َتها، فقَ واِلها وأبْ اِنفشربوا من ألبَ   ع طَ
  )1(."احلجارة ونضُّة يُعرَّ ومسر أعينهم، وتركهم باحلَ،وأرجلهمم أيديه

وهذا )2(". يف َيِدِه املَْيَسَم، َيِسُم ِإِبلَ الصََّدقَةِ      εرأيت النيب   :  قال  أيضاً τعن أنس بن مالك     و
يدل على أن املواشي اليت تؤخذ من املزكّني كانت ُتجمع يف حظائر قبل أن ُتقسم على املستحقني                 

 وتوليها بنفسه وجواز تأخري القسمة ألهنـا لـو          ويف احلديث اعتناء اإلمام بأموال الصدقة     )"3(هلا
  )4"(عجلت الستغىن عن الوسم
 يوحي بأهنا تبقى زمناً حتت      ؛ ووضع عالمات ملعرفتها    حيوانات الصدقة،  وال شك أن وسم   

 مما ُيحتم استغالله    ؛)5(محاية الدولة؛ حىت يعرف كل مال فيؤدى يف حقه، وال يتجاوز به إىل غريه             
ـ َج لبنـاً فأعْ    بن اخلطابِ   عمرُ شرَب: أنه قال  τم  عن زيد بن أسل   تثماره؛ ف وبالتايل رعايته واس   ، ُهَب

ـ ، فإذا نَ  اُهمĉََ سَ ْد قَ اءą على مَ  َدَر وَ َهأنَُّه  َرب فأخْ ؟نَب هذا اللƋ   أينَ ْن مِ :ُهاقَذي سَ  الƋ فسألَ ـ  مـن نَ   ٌمَع  ِمَع
  بن اخلطابِ   عمرُ لََخْدأَ فَ . هذا َوُه فَ ِئياقَ يف سِ  ُهُتلǐَعَجفَا،  َهاِنَبلǐ أَ ْنِميل  وا  ُبلََح، فَ ونَقُْس يَ ْمُه، وَ ِةقََدالصَّ
  )6.(ُهتقاَءاْس فَُهَدَي

إنشاء املؤسسات اإلنتاجية من أموال الزكاة، وجعلها وقفـاً         على هذا األساس فإنه جيوز      و
لَى ِإِبِل  َع εَحَملََنا النَِّبيُّ   ": قال τ سąعلى مستحقيها، خاصة إذا دعت إىل ذلك ضرورة، فعن أيب الَ          

 ōَحجǐالقاصـدين  صرف شيء من سهم سبيل اهللا من الزكاة إىل           يدل على جواز     مما،  )7("الصََّدقَِة ِلل
، مثلما جيوز للدولة إنشاء مصانع األسلحة واملعامل احلربية مـن أمـوال الزكـاة،               لحج والعمرة ل

 )8(".يف سبيل اهللا"وجعلها وقفاً على املقاتلني، من خالل مصرف

                                                 
  .446، ص1كتاب الزكاة، باب استعمال إبل الصدقة وألباهنا ألبناء السبيل، ج، نفس املرجع، خمتصر صحيح اإلمام البخاري األلباين، -1
  .443، ص3، كتاب العقيقة، باب تسمية املولود غداة يولد ملن مل يعّق عنه وحتنيكه، جنفس املرجع، خمتصر صحيح اإلمام البخارياأللباين،  -2
، .م2001-هـ1422دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، سنة: رفعت فوزي عبد املطلب، املنصورة:  حتقيق وختريج-األم حممد بن إدريس الشافعي، -3

  .227،ص2كتاب قسم الصدقات، باب االختالف، ج
  .177، ص4ت عنده، ج، املرجع السابق، كتاب الزكاة، باب مسة اإلمام املواشي إذا تنوعنيل األوطار الشوكاين، -4
  .392-391:، ص ص5القرطيب، املرجع السابق، ج -5
  .174، املرجع السابق، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف أخذ الصدقات والتشديد فيها، صاملوطأ مالك، -6
  .433، ص1، ج} والَغاِرِمَني وِفي َسِبيِل اللƋِهَوِفي الرōقَاِب{، املرجع السابق، كتاب الزكاة، باب قول اهللا تعاىلخمتصر صحيح اإلمام البخاري األلباين، -7
  .185، ص8 القرطيب، املرجع السابق، ج-8
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املصلحة العامة تقتضي أن تقوم الدولة باستخراج املعادن الظاهرة والباطنة، كالنفط  ن  كما أ 
واحلديد والرصاص والنحاس وامللح وغريها، ألن لكل فرد يف اجملتمع حق فيها، ويستحيل أن يـتم        

اجتة  مث تنفق العوائد الن    ،ذلك إال بأن تقوم الدولة بأعمال استخراجية وحتويلية وتصنيعية هلذه املعادن          
منها على مصاحل املسلمني، وهلا أن تعطي احلق يف ذلك لɊفراد والشركات اخلاصة، مع اإلبقـاء                

 قطاع اخلدمات العامـة الـذي       ، وكذلك على ملكية املعادن لعامة املسلمني وليس لفرد أو شركة        
 وبالتايل  تشرف عليه الدولة نيابة عن اجملتمع، وتساهم يف تنميته واستثمار موارده وحتصيل عوائده،            

  )1(.سني أدائه باستمرارحتالتمكن من ترقيته و
ولذلك يكون استخراج املعادن والتنقيب عن الوقود واستغالل الغابات وإقطاعها، كمثال           

 األمر، سواء بقيـام     هو من اختصاص ويلّ   الذي  عن النشاطات االقتصادية يف جمال امللكية العامة،        
شروط املتفـق   ال وفق   ، أفرادا أو شركات بالقيام بذلك     الدولة نفسها بذلك، أو بتكليف اخلواص،     

  . يف االقتصاد اإلسالميات واإلقطاعاتعليها واخلاضعة ألحكام املشارك
وال شك أن اعتبار موارد األمالك العامة من ضمن مصادر متويل النفقات العامة لبيت املال               

 يف اإلنتاج واالستثمار، وبالتـايل يف        منه أن للملكية العامة دورها     ُجستنَتيف االقتصاد اإلسالمي، يُ   
توزيع الدخول والعوائد واإليرادات الناجتة من العمليات اإلنتاجية، ولذلك جعل اخلليفة الراشـد             

ملكية عامة، الستغالهلا واحلصول على عوائدها املتمثلة       والشام  ، أراضي العراق    τعمر بن اخلطاب    
  )2(.حتياجات اإلنفاق العاميف اخلراج، من أجل متويل بيت املال وتغطية ا

وباإلضافة إىل ذلك؛ فإن للملكية العامة دورها الذي ال ُينكَر يف املسامهة يف اإلنتاج ومن مث                
  عمرأمروقد "يف توزيع الناتج، خاصة مشروعات البنية األساسية، كالطرق واجلسور وما إىل ذلك،       

مبشاريع البنية التحتية، وال تقوم التنميـة إال         ببناء املرافق العامة، واليت تسمى اليوم        بن عبد العزيز  ا
  )3(."قهبذه املرافق الضرورية من أهنار وترع ومواصالت وطر

كما أن امللكية العامة الزمة حلركة مشروعات امللكية اخلاصة وملكية الدولـة يف نفـس               
ـ الوقت، من خالل مرافقها العامة، أو ما تعلقت به مصاحل الناس وحاجاهتم العامـة كاأل                يراض

                                                 
  . وما بعدها101البهي اخلويل، املرجع السابق، ص -1
  . وما بعدها286حممد اجلمال، املرجع السابق، ص -2
 يف net.web-libya.www، الشبكة الليبية، لراشدي على منهاج النبوة معامل التجديد واإلصالح ا-عمر بن عبد العزيز، علي حممد حممد الصŋالƋيبَّ -3

  .995سا، ص10:00 الساعة19-02-2007
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ه مـن   املتروكة حول املدن أو املناطق الصناعية، وبالتايل مسامهتها يف العمليات اإلنتاجية وما تدرّ            
  )1.(دخول، ولو بطريق غري مباشر

   وșيفة ملكية الدولة يف توزيȜ الدǹل:ǭالǮاً
مل يغفل االقتصاد اإلسالمي مسؤولية الدولة وحاجاهتـا؛ ذات األولويـة اإلسـتراتيجية؛             

 واألمنية والرقابية، واليت تعّبر عن سيادة األمة ووحدهتا، ورعاية األفراد ومحايتهم، ويدخل             الدفاعية
يف ذلك تسديد أجور موظفيها اإلداريني، وموظفي الدفاع واألمن والقضاء واحلسبة، واإلشـراف             

الدور على تطوير البحوث العلمية، وتوفري اخلدمات االجتماعية والصحية والتثقيفية وغريها، وهلا            
  .األكرب يف حتقيق التوازن بني امللكية الفردية وامللكية العامة، واالستمرار يف احلفاȗ عليه

 اليت نالتها مبقتـضى التوزيـع األويل        ، احلق يف استثمار مواردها من الطبيعة      لدولةومبا أن ل  
ـ              صيتها للموارد الطبيعية السالف الذكر؛ فإن االقتصاد اإلسالمي يعترف مبلكيـة الدولـة، بشخ

االعتبارية، للدخول والعوائد الناشئة من العمليات االستثمارية واإلنتاجية املختلفة، واليت تقوم هبـا             
نيابة عن األمة وملصلحتها، إما مباشرة بواسطة موظفيها، أو عن طريق اخلواص أو الدول األجنبية،               

 غريها من عقود االسـتثمار      حسبما تأذن به الشريعة اإلسالمية، مشاركةً أو مضاربةً أو إجارةً أو          
  )2.(وتنمية األموال

 فإن دور ملكية الدولة يف توزيع الدخل يتمثل يف اعتراف االقتـصاد اإلسـالمي               لذلكو
بامتالك الدولة لعوائد عوامل اإلنتاج املختلفة، سواء كانت أجرا أو رحباً أو ريعاً، حسب مكانتها               

 لدولة بواسطة موظفيها، وقد يكون رب املال أيـضاً        يف العملية اإلنتاجية؛ إذ قد يكون العامل هو ا        
من رؤوس أموال عينية ونقدية؛ مثلما هو احلـال يف التنقيـب واالسـتخراج               هو الدولة مبا تبذله   

والتحويل للوقود واملعادن واملياه وغريها، كما قد يكون صاحب األرض هـو الدولـة يف حالـة       
  .لفةاستغالل أراضيها يف العمليات اإلنتاجية املخت

ن اخلراج والفيء والغنيمة واجلزية من موارد ملكية الدولة اإلسالمية،          وإضافة إىل ذلك؛ فإ   
 اليت من لوازمها حـدوث      ،فريضة اجلهاد يف سبيل اهللا    العمل الذي تقوم به، واملتمثل يف       بناء على   

 ،ل والغنـائم يف األمـوا     ،انتصارات ومصاحلات وغريها، وعند النصر تكون األراضي اخلراجيـة        

                                                 
  .99، املرجع السابق، صامللكية وضوابطها يف اإلسالم البعلي، -1
  . وما بعدها41بق، ص، املرجع السامفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي منذر قحف، -2
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إىل ،  )1(مقابل إبقائهم ببلدهم حتت حكم اإلسالم وصونه      وتفرض اجلزية على رؤوس أهل الذمة،       
  .غري ذلك من إيرادات اجلهاد

عبد ما رواه    ؛ومن األدلة على إمكانية قيام الدولة بالعمل اإلنتاجي واحلصول على عوائده          
ر أو زرع، فكان يعطي أزواجـه        عامل خيرب بشطر ما خيرج منها من مث        ε، أن النيب    τاهللا بن عمر    

 أن يقطع   εمائة وسق، مثانون وسق متر وعشرون وسق شعري، فقسم عمر خيرب، فخري أزواج النيب               
ـ                 ت هلن من املاء واألرض، أو ميضي هلن، فمنهن من اختار األرض ومنهن من اختار الوسق، وكان

 هذا احلديث من خـالل       فدور ملكية الدولة يظهر يف     ،)2(عائشة رضي اهللا عنها اختارت األرض     
قيام الدولة ذاهتا بالعملية اإلنتاجية، إما عن طريق استغالل ملكيتها ألرض خيرب ومتلكهـا للنـاتج                

 مقابـل   εاحلاصل منها، أو من خالل استغالل احلصص اململوكة ملكية خاصـة ألزواج الـنيب               
  .املشاركة معهن يف ريع األرض

 يف  إنτ :Ƌأنه قال لعمر بن اخلطـاب        أبيه نع ،τ زيد بن أسلم  ومن األدلة كذلك حديث     
Ƌبَ ادفعها إىل أهلِ  :  فقال عمرُ  ، عمياءَ  ناقةً هِرالظ ąفقلت : ينتفعون هبا قال   يت  : ć؟ فقـال    وهي عمياء 
زية هي  اِجلِمَع َنْنِمأَ:  فقال عمر:كيف تأكل من األرض؟ قال :  فقلت :قال،  ا باإلبل َهروَنطُقǐَي: عمر

 عليها  إنƋ: فقلت،  لهاكǐ، أَ مت، واهللاِ ْدَر أَ :فقال عمر ،  بل من نعم اجلزية   :  ؟ فقلت  قةَد الصَّ ِمَعأم من نَ  
 إال جعل   فةǆْيَر وال طُ  فال تكون فاكهةǆ   ٌعْس تِ حاٌفرت وكان عنده صِ   ِحفأمر هبا عمر فنُ   ،   اجلزية َمْسَو

   ōفبعث هبا إىل أزواج النيب       ،حافمنها يف تلك الص ε  ،     ابنته، من   ويكون الذي يبعث به إىل حفصة 
فجعل يف تلك الصحاف من حلم تلك       :  حفصة قال  فإن كان فيه نقصان، كان يف حƍȘ      ،  آخر ذلك 

ـ          ،εفبعث به إىل أزواج النيب      ،  وِرُزاجلَ  فـدعا عليـه     َعِنُص وأمر مبا بقي من حلم تلك اجلـزور، فَ
ن عمر  بة، أل على أن وسم إبل اجلزية كان يفعل يف أيام الصحا         وهذا يدل    ،)3(املهاجرين واألنصار 

τ          ومثلما تـستثمر أمـوال     ،  )4( كان َيِسم املواشي بومسني أحدمها لنعم اجلزية واآلخر لنعم الزكاة
الزكاة كملكية عامة، كما متّ ذكره سابقاً؛ تستثمر أيضاً أموال اجلزية كصنف من أصناف ملكية               

  .الدولة

                                                 
  .228-227: الرّصاع، املرجع السابق، ص ص-1
  .508، ص1، املرجع السابق، كتاب املزارعة، باب املزارعة بالشطر وحنوه، جالبخاري -2
  .170، املرجع السابق، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب واجملوس، صاملوطأ مالك، -3
، املرجع السابق، كتاب الزكاة، باب مسة اإلمام نيل األوطار ؛ الشوكاين، 154، ص2، باب الفضل يف الصدقة، جاملرجع السابق، كتاب الزكاة  الشافعي،-4

  .177، ص4املواشي إذا تنوعت عنده، ج
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قتصادية التقليدية كما هـو     ولإلشارة فإنه ال جيوز للدولة مزامحة األفراد يف املشروعات اال         
احلال يف النظام االشتراكي الذي يتبىن امللكية العامة لعوامل اإلنتاج، مما يؤدي إىل التضييق علـيهم                
يف ممارسة جتارة السلع االستهالكية أو القيام باألعمال احلرفية البسيطة، مما هو داخل يف أعمـال                

ارسة النشاط االقتصادي يف املـشروعات العامـة        امللكية اخلاصة؛ وإمنا اختصاص ملكية الدولة مبم      
 كاملـشروعات   ؛والضروريات واحلاجيات اليت ال يقوى عليها األفراد أو ليست من اختـصاصهم           

 وما تعلق منها باألمن والدفاع، ومشروعات املوانǜ واحلدود، ومشروعات الطـرق            ،اإلستراتيجية
  )1.(املياه، وما شابه ذلكوالنظافة والصرف الصحي، ومشروعات الكهرباء والغاز و

 يف اجملال االقتصادي له ضوابط وحدود، أمههـا أن يكـون            تدخل الدولة  كان   من هنا و
تدخلها من أجل املصلحة العامة للمجتمع ودون املساس حبقوق األفراد االقتـصادية وحريـاهتم              

فسة ألي فرد أو    املشروعة، فال جمال للتدخل جملرد رغبة يف نفس ويل األمر من أجل مصادرة أو منا              
  .مؤسسة يف اجملتمع

 يعطي الفرد املسلم جماال واسعا      ؛إن اعتراف االقتصاد اإلسالمي باألشكال الثالثة للملكية      
الكتساب املوارد املختلفة وبالتايل إشباعا كافيا حلاجاته الفردية واجلماعية، وتوازنا أفقيا وعموديا            

ألجيال الالحقة من جهة أخرى، يف احلصول علـى         بينه وبني أفراد جمتمعه من جهة، وبني جيله وا        
، ورغم كل ذلك فإن جمرد وجود تفاوت ولو قليـل           الثروات والدخول وعدم التفاوت الكبري فيها     

  .يبقى وارداً، وهو ما تكفّل نظام امللكية يف االقتصاد اإلسالمي بعالجه والتصّدي ملساوئه
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
  .150، ص1 وما بعدها ؛ عمر سليمان األشقر ومن معه، املرجع السابق، ج28 حسني شحاتة، املرجع السابق، ص-1
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ƆاǮاملطلب ال  
   إعادة التوزيȜ وƠقيȨ العدالة االجتماعيةيفاإلسالمية  دور امللكية 

يسعى االقتصاد اإلسالمي إىل حتقيق التوزيع األمثل للدخول والثروات بني مجيـع أفـراد              
اجملتمع، وبالتايل حتقيق العدالة االجتماعية وتقريب الفوارق املعيشية بني فئاهتم، وذلـك بتوجيـه              

 - ال حّد الكفـاف    -، وتوفري حّد الكفاية منها    املوارد بشىت أنواعها، إلشباع احلاجات األساسية     
  .لكل فرد يف اجملتمع مهما كان انتسابه وصفته

  حد الكفاية يف االقتصاد اإلسالمي: الفرع األول
ال تتم معرفة حد الكفاية إال بالتعرض ملفهوم احلاجات اإلنسانية، وتقـسيماهتا، وكيفيـة              

 النظرة على  املفهوم الصحيح حلد الكفاية يف         إخضاعها لفقه األولويات عند التعارض، حىت تتركز      
االقتصاد اإلسالمي، ومسّو هذا املفهوم عن مفهوم حّد الكفاف الذي يعتمده االقتصاد الوضـعي              

  .بشقيه الرأمسايل واالشتراكي يف حتديد مستويات الفقر ومعاجلة مساوئ التوزيع
  احلاجات يف االقتصاد اإلسالمي مفهوم :أوالً

يف االقتصاد اإلسالمي بدورها يف إعادة التوزيع بناء على النظـرة اإلسـالمية             تقوم امللكية   
للحاجات الفردية واجلماعية جلميع شرائح اجملتمع، هذه احلاجات اليت تتسم بالـشمول والتنـوع              
والتدرج وفق املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية يف حتقيقها ملصاحل العباد املادية والروحية، والـيت              

لتصور الواضح والعميق ألولويات االقتصاد اإلسالمي يف مواجهته ملساوئ التوزيع اليت قد            تعطي ا 
حتدث يف مرحليت توزيع الثروة أو التوزيع الوظيفي، خصوصا مسألة عـالج الفقـر والفـروق                

  .االجتماعية بني أفراد اجملتمع
لوياهتا بناء علـى    ولذلك كان من الالزم اإلملام هبذه احلاجات، والتعرف على مراتبها وأو          

تقسيمات علماء اإلسالم ملقاصد الشريعة اإلسالمية؛ إىل مقاصد ضرورية وحاجيـة وحتـسينية،             
  )1(:فكانت احلاجات البشرية يف تصور االقتصاد اإلسالمي؛ ضروريات وحاجيات وحتسينيات

                                                 
أصول املالية العامة  ؛ غازي عناية،  وما بعدها79، ص1985الشركة التونسية للتوزيع، سنة: ، تونسمقاصد الشريعة اإلسالمية، حممد الطاهر ابن عاشور -1

  .96م، ص1993-هـ1414دار ابن حزم للباعة والنشر والتوزيع، سنة: ، بريوتاإلسالمية
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اليت تتوقف عليها حيـاة النـاس ومـصاحل اجملتمـع           احلاجات  وهي  :  الضروريات -1
، وإذا فقدت حلّ الفساد وعّمت الفوضى واختل نظام احلياة وأصاب الناَس الـشقاءć يف               واستقراره

، الـنفس حفȘ  حفȘ الدين، و  : الدنيا، واحلسرة وفقدان النعيم يف اآلخرة، وهي مخس ضروريات        
  .املالحفȘ النسل، وحفȘ ، والعقلحفȘ و

ة، وإذا فقدت الخيتل    وهي األمور اليت Ʒتاجها الناس ليعيشوا يف يسر وسع        :  احلاجيات -2
نظام احلياة وال تعم الفوضى، كما يف الضروريات، وإمنا ينال الناس احلرج واملـشقة والـضيق،                
وحفȘ احلاجيات يعترب وقاية للضروريات، ومحاية هلا مما قد يصيبها من خلل، وهـي موزعـة يف                 

  .كامل أبواب الشريعة من عبادات ومعامالت وعقوبات
 ما يتعلق مبكارم األخالق وتقتضيه املروءة، وإذا فقـدت ال           وهي كل :  التحسينيات -3

خيتل نظام احلياة، وال يصيب الناَس احلرُج واملشقةُ، لكن تصبح حياهتم منافية لɊذواق الـسليمة،               
  .والعادات واملعامالت والعقوبات وخمالفة للعقول الراجحة، وهي كذلك مفرقة يف العبادات

 توفّر األوىل ولوقـوع    ي احلاجات األساسية، نظرا للزوم    وتعترب الضروريات واحلاجيات ه   
  )1(:احلرج عند انعدام الثانية، وأهم احلاجات األساسية اليت ُتقدَُّر النفقة بناء عليها، ما يأيت

   الطعام والشراب والعالج-
   الكساء-
   السكن ومتطلباته-
   اخلادم للعاجز واملريض-
   الزواج-
  د نفقة الزوجة واألوال-
  تياجات طالب العلم من كتب وغريها اح-
  . كل ما هو ضروري حلفȘ النفس-

 وفـق منـهج     ؛ اخلاصة والعامة والدولة،   إن ختصيص املوارد املالية للملكية بأنواعها الثالثة      
األولويات يف االقتصاد اإلسالمي على حنو مقاصد الشريعة اإلسالمية؛ يضمن إشباع الضروريات            

                                                 
  .101م، ص2005-هـ1426سة الرسالة ناشرون، سنةمؤس: ، بريوتمشكلة البطالة وعالجها يف اإلسالم سامر مظهر قنطقجي، -1
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اء على الفقر داخل اجملتمع، ومينع ثانياً اإلسراف والتبذير هلـذه           كهدف أول يف القض    واحلاجيات
املوارد؛ مما Ʒتم صرفها يف الوجوه االستثمارية واالجتماعية، والتصدي للفقر والبطالة، وما يـنجم    

  .عن ذلك من صراعات اجتماعية
   يف االقتصاد اإلسالمي مفهوم حد الكفاية:ǭانياً

مادون دوالر يوميا بالنسبة للفرد، وهذا املقياس ال ينطبق إال          يعرف البنك الدويل الفقر بأنه      
على البلدان النامية، ألنه خيالف الشواهد الواقعية اليت تؤكد أن هناك جمتمعات يصل دخل الفـرد                
فيها إىل مخس دوالرات يوميا لكنها تبقى حتت مظلة الفقر، عاجزة عن تلبية ضروريات احلياة من                

ج وتعليم، كما أنه يتناقض مع مقاييس احلكومات الغربية واملنظمات          مأكل وملبس ومسكن وعال   
  )1(.احلكومية الدولية يف تعريف الفقر وقياسه يف البلدان املتقدمة

إن حد الكفاف الذي يعتمده االقتصاد الرأمسايل واالشتراكي كمقياس خلروج اإلنسان من            
ي على حياته   ِقْب، يتمثل يف القدر الذي يُ     الفقر، وعدم احتياجه لالنتفاع مبوارد الضمان االجتماعي      

  قادرا على العمل ويف نفس الوقت عاجزاً       قيِهْبسرته فقط، حبيث يُ   أل و هويشبع احلاجات الضرورية ل   
  )2(.عن زيادة اإلجناب

وهذا خمالف متاما حلد الكفاية الذي يتميز به االقتصاد اإلسالمي يف حتديد عدم اتـصاف               
 الكفاية ال يعين القدرة على تلبية احلاجات الضرورية فقـط، وإمنـا             اإلنسان بالفقر؛ ذلك أن حد    

حتقيق املطالب  عن طريق   االستجابة لكل ما تتطلبه احلياة اإلنسانية من عيȈ كرمي ورفاهة معتدلة،            
 وقد  ،)3(الضرورية واحلاجية لإلنسان، حىت يبلȠ املستوى الالئق من الغىن املتعارف عليه يف جمتمعه            

فعـن  يأخذون أرزاقهم بقدر كفايتهم، ووفقاً هلـذا املعـىن؛           ولة يف العهد النبوي   كان عمال الد  
من كان لنا عامالً فليكتسب زوجة، فإن مل يكن         :" يقول ε مسعت النيب    :قال τ املستورد بن شداد  

  )4".(له خادم فليكتسب خادماً، فإن مل يكن له مسكن فليكتسب مسكناً

                                                 
  . وما بعدها297: ميشيل تشوسودوفيسكي، املرجع السابق، ص-1
 ؛ أوسكار 249 وما بعدها ؛ السيد عبد املوىل، املرجع السابق، ص527، نفس املرجع، صومن معهلغويل ا ؛ أسامة 200بن اشنهو، املرجع السابق، ص -2

:  طرابلس- منهج نظري وأساليب ختطيطية -املدخل إىل التخطيطات االقتصادية  ؛ عقيل جاسم عبد اهللا، 101بق، ص ، املرجع الساومن معهالنكة 
  . ومابعدها127م، ص1996اجلامعة املفتوحة، سنة

  .14، ص1996، سنةجامعة حممد خيضر: ، بسكرةالوقف وآثاره االقتصادية واالجتماعية يف التنمية الشاملة الطيب داودي، -3
، املرجع السابق، كتاب  داودأيب سنن صحيح ؛ األلباين، 53، ص3، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، باب يف أرزاق العمال، جسنن أيب داود أبو داود، -4

  .230، ص2اخلراج واإلمارة والفيء، باب يف أرزاق العمال، ج
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إذا اتسعت الزكـاة مـا      . .فُيدفع إىل كل واحد   "؛  وكذلك العمال املكلفون جبمع الزكاة     
 وذلك معترب حبسب حاهلم، فمنـهم مـن         ،خيرج به من اسم الفقر واملسكنة إىل أدƅ مراتب الغىن         

يصري بالدينار الواحد غنيا إذا كان من أهل األسواق يربح فيه قدر كفايته، فال جيوز أن يزاد عليه،                  
  )1(."فيجوز أن يدفع إليه أكثر منهومنهم من ال يستغين إال مبائة دينار 

لذلك كان اعتبار الثƌُمن يف حتديد أجرة العاملني على الزكاة غري معتربą؛ بل ُيعطَْونَ قـدر                
ألهنم عطّلوا أنفسهم ملصلحة الفقراء، كـاملرأة إذا        عملهم من األجرة مبا يكفيهم ويكفي أعواهنم،        

ها من خادم أو خادمني على زوجها، ولذلك        عطّلت نفسها حلق الزوج كانت نفقتها ونفقة أتباع       
  )2.(ال تقّدر أجرهتم بالثƌُمِن، بل العربة بالكفاية سواء كانت ثُُمناً أو أكثر

وللفقهاء آراء خمتلفة يف حتديد القدر الذي ُيعطى لإلنسان للبلوȟ بـه درجـة الغـىن يف                 
له، ومنهم من اقتصر علـى      االقتصاد اإلسالمي؛ فمنهم من يرى إعطاءه ما يكفيه وأسرته العمر ك          

ومنهم من اقتصر   ،  )3"(كان Ʒبس ألهله قوت سنة    :"ε رسول اهللا    إعطائه كفاية سنة، ملا ورد عن     
  .على توفري قوت كل يوم لوحده؛ اعتمادا على زكاة الفطر

 تنطبق على ضرورة توفري حّد الكفاية؛       "الضرورات تبيح احملظورات  " قاعدة    الفقهاءć ُرِبَتْعوَي
ق احلراُم األرَض، أو ناحية من األرض يعسر االنتقال منها وانسدت طـرق املكاسـب               لو طب "إذ

الطيبة، ومست احلاجة إىل الزيادة على سد الرمق فإن ذلك سائȠ أن يزيد على قـدر الـضرورة،                  
ويرتقي إىل قدر احلاجة يف القوت وامللبس واملسكن، إذ لو اقتصر على سـد الرمـق لتعطلـت                  

 ذلك إىل أن يهلكوا، ويف ذلـك        )مقاساة: لعلّها(ال يزال الناس يف مقاسات    املكاسب واألشغال، و  
  .، كما ال يقتصر على مقدار الضرورةِمعَُّن والتَِّهفƌَرلكنه ال ينتهي إىل التَّ. خراب الدين

ص على عينه، فإنه قد أجاز أكل امليتة للمـضطر،          ُنوهو مالئم لتصرفات الشرع وإن مل يَ      
  )4(."وغري ذلك من اخلبائث احملرماتوالدم وحلم اخلƕير، 

  
  

                                                 
  .156ت، ص.، داملرجع السابق املاوردي، -1
  .177، ص8ج القرطيب، املرجع السابق، -2
  .269 -268:، ص ص السابق، املرجعغاية املرام ؛ األلباين، 349، ص2، املرجع السابق، جخمتصر صحيح اإلمام البخاري األلباين، -3
  .361، املرجع السابق، صاالعتصام الشاطيب، -4
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ƆاǮحد الكفايةاإلسالمية دور امللكية : الفرع ال ȨقيƠو Ɔالتواز Ȝيف التوزي  
ال يتم التوزيع يف االقتصاد اإلسالمي تلقائيا حسب أولويات السوق كما هو الـشأن يف               

ي؛ وإمنا وفقاً للحاجة    النظام الرأمسايل، وال حسب العمل فقط، كما هو احلال يف النظام االشتراك           
  .أوالً، مث العمل ثانياً

ومن خالل النظر يف وسائل االقتصاد اإلسالمي إلعادة التوزيع، سواء اليت تتصف باإللزام             
أو اليت تتميز باالختيار، يتضح أهنا مقسمة بانسجام بني أشكال امللكية الثالثة، اخلاصـة والعامـة                

 وتوفري حد الكفاية جلميع فئات اجملتمع، ال يقع على عـاتق          والدولة، مما جيعل مسألة إعادة التوزيع     
امللكية اخلاصة لɊفراد فقط، وال العامة، وال الدولة، وإمنا مجيع أنواع امللكيـة، كـل واحـدة يف             

  . تتحمل جزءاً من أعباء الضمان االجتماعي وتوفري حد الكفاية ألفراد اجملتمع؛نطاقها
  ادة التوزيȜ دور امللكية اخلاصة يف إع:أوالً

لقد أعطى االقتصاد اإلسالمي للملكية اخلاصة من األدوات الفعالة ما جيعلها تقوم بدورها             
كما ينبغي يف إعادة توزيع الثروة والدخل على أفراد اجملتمع، بالقضاء على الفقـر واملـشاركة يف                 

راكم االحتكـاري   كما منحها آليات جتّنبها التكديس والت     ،  )1(توفري حد الكفاية املطلوب للجميع    
للثروات، الذي من شأنه أن يؤدي إىل الغىن الفاحȈ لɊقلية يف مقابل الفقر املدقع لɊغلبية كمـا                 

  )2.(متت مالحظته يف اجملتمعات الرأمسالية واالشتراكية
فلوال إقرار االقتصاد اإلسالمي للملكية اخلاصة لɊموال، ثروات ودخول؛ ملا كانت هناك            

تطلبات الضمان االجتماعي وتأمني حد الكفاية لɊفراد عن طريـق فـرض            مسؤولية فردية عن م   
، أو  )3(}َوآُتواǐ َحقƋُه َيْوَم َحَصاِدِه َوالَ ُتْسِرفُواǐ ِإنَُّه الَ ُيِحبُّ الǐُمـْسِرِفنيَ          {:Ψالزكاة، كما يف قوله     

ري ذلـك    وغ ،)4("كان Ʒبس ألهله قوت سنة    " εنفقة األقارب كما ورد يف السنة أن رسول اهللا          
إىل للمحتاجني  ، اليت قد تصل إىل حّد أن الفقهاء أجازوا          من الواجبات الواقعة على امللكية اخلاصة     

  )5(.، وُيجرب املالك على إجيار ملكه يف حال أزمة املساكنلسكن أن يسكنوا دار أخيهم اخلاليةا
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ها، يـؤدي إىل    ال خيفى أن توزيع أنواع املال اليت جتب فيها الزكاة، على مستحقي           "كما أنه 
إعادة شيء غري قليل من التوازن يف توزيع الثروة يف اجملتمع، وما قد يترتب عليه من هتيئة مـوارد                   

 يف اجملتمع، وما يترتب على ذلك مـن         اإلنتاجمالية تدفق حنو االستثمار، مبا Ʒدث نوعا من زيادة          
  )1".(آثار اقتصادية متعددة

ملا كان باستطاعة األفراد التطّوع      ؛ كذلك ة اخلاصة ولوال إقرار االقتصاد اإلسالمي للملكي    
بأمواهلم والتربع هبا، صدقة أو وقفا أو وصية أو نذرا أو غري ذلك من الوسائل االختيارية يف إعادة                  

  .التوزيع كما مّر ذكره يف الفصل السابق
  Ƌللجماعة أو للدولة حقوق يف أموال وملكيات األفراد يترتب علـى أدائهـا تفتيـت               "إن

الثروات الضخمة؛ ألن اإلسالم يكره تكديس األموال واكتنازهـا وتـضخيم امللكيـات؛ قـال              
Υ:}           ąأَِليم ąْرُهم ِبَعذَابōِفضَّةَ َوالَ ُينِفقُوَنَها ِفي َسِبيِل اللِّه فََبشǐَهَب َوالƋِنُزونَ الذǐِذيَن َيكƋوقال  )2(}َوال ،
ِه لََبَغْوا ِفي الǐأَْرِض َولَِكن ُيَنزōلُ ِبقََدرą مَّا َيَشاءć ِإنَُّه ِبِعَبـاِدِه َخـِبٌري              َولَْو َبَسطَ اللƋُه الرōْزَق ِلِعَبادِ    {:أيضاً
 َيكُونَ ُدولَةً َبْيَن الǐأَغǐِنَياء ِمنكُْم َوَما آَتاكُُم الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم            كَْي الَ {:Ι، وقال   )3(}َبِصٌري

   Ƌِعقَابِ    َعْنُه فَانَتُهوا َواتَّقُوا اللǐَه َشِديُد الƋالل Ƌفيجب مسامهة ذوي احلاجات يف أموال األغنياء        )4(}َه ِإن ،
حتقيقاً للعدالة االجتماعية يف توزيع الثروات، كما جيب على األغنياء املسامهة يف دعم موارد اخلزينة       

  )5(."العامة للمحافظة على كيان األمة
 حتترم صاحبها، وال تصادر أمواله ولو كانـت         كما أن اإلقرار بامللكية اخلاصة جعل الدولة      

حباجة إليها، بل تلجأ لالقتراض منه وتسديد ما عليها جتاهه مىت توفرت عندها األموال يف بيـت                 
املال، وهذا ماال أثر له يف النظام االشتراكي الذي ال حرمة للملكية اخلاصـة عنـده، فالتـأميم                  

ة السائدة يف اجملتمع االشتراكي وعلى أساسها أقـام         واملصادرات اجملحفة لɊمالك اخلاصة هو السم     
  .مبدأه يف تبين امللكية العامة وإقصاء اخلاصة من الوجود
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   دور امللكية العامة يف إعادة التوزيǭ:Ȝانياً
اليت حتقق هدف االقتصاد اإلسالمي الكـبري يف         ونفس األمر بالنسبة للملكية العامة، فهي     

ادة التوزيع، وذلك عن طريق التوازن االجتماعي الذي تقـوم بـه   التكافل االجتماعي وإع حتقيق
  .الدولة وكالة عن اجملتمع

واعتراف االقتصاد اإلسالمي بامللكية العامة يعترب معلوما من الدين بالضرورة، سواء مـن             
 وخلفائه عرب التاريخ اإلسالمي الطويل، وكان       εالنصوص الشرعية أو من التطبيقات العملية للنيب        

نتيجة ذلك قيام امللكية العامة بدورها يف إعادة التوزيع حسب ما أتيح هلـا مـن وسـائل يف                   من  
 واليت متّ ذكر بعضها يف الفصل السابق؛ كخراج أراضي امللكية العامة وفيئها،             ،االقتصاد اإلسالمي 

بالنـسبة  ودخول املشروعات العامة، وجمانية استعمال واستغالل املرافق العامة، اليت تعترب دخـوالً             
للفقراء واحملتاجني ُتقّدم هلم يف أشكال غري نقدية، إذ لو كانت حتت التملـك اخلـاص لكانـت                  

  .االستفادة منها ذات تكلفة مادية ال يستطيعها هؤالء
هذا الدور املناط بامللكية العامة يف إعادة التوزيع ما جاء عن عمـر بـن               على  ومن األدلة   

 يف هذا   ما من أحد من املسلمني إال وله      :"مة والفيء؛ منها قوله   وال الغني  من أقوال يف أم    τاخلطاب  
من أراد أن يسأل عن ذلك املال فليأتين، فإن اهللا تبـارك            :"وكذلك قوله "املال حق أعطيه أو منعه    
  )1(." وقامساًوتعاىل جعلين له عارفاً

 املنقولـة   ؛امـة  من األمالك الع    واحملتاجني فويل األمر يقوم نيابة عن اجملتمع بإعطاء الفقراء       
ليسّد رمقهم ويقضي حاجتهم اآلنية فقط، وإمنا ليملّكهم من الثروة ما يليب حاجاهتم              والعقارية، ال 

املختلفة باستمرار، خصوصاً عند حدوث تفاوت كبري يف توزيع الثروات يف اجملتمـع، وتكـدس               
سم أرضهم على فقـراء      يفء بين النضري وق    ε، وهلذا السبب وّزع النيب      فئة قليلة األموال يف أيدي    

املهاجرين، الذين كانوا يعتمدون يف سكناهم على أراضą وبيوتą لɊنصار، باإلضافة إىل فقريين من              
  )2.(مها سهل بن حنيف وأبو دجانة مساك بن خرشة حلاجتهما؛ األنصار

كما تعترب امللكية العامة، الطريق غري املباشر بالنسبة للملكية اخلاصـة وملكيـة الدولـة،               
لوكه حنو إعادة التوزيع من جانبهما؛ فامللكية العامة هي اليت تسمح بتكّون امللكيـة اخلاصـة                لس

ونشأهتا، خصوصا يف مرحلة التوزيع األويل للطبيعة، ومن مثّ قيامها مبسؤوليتها يف إعادة التوزيـع،               
                                                 

  .39 اخلفيف، املرجع السابق، ص-1
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مللكيـة  كما أن متطلبات الضمان االجتماعي حتّتم على الدولة عند احلاجة أن تأخذ من مـوارد ا               
العامة احملرزة يف بيت املال، ما يكفيها للقيام بواجباهتا كدولة يف جمال إعادة التوزيع، مـن إعالـة                  
للعجزة وإغناء للفقراء وتوفري لفرص العمل وتسديد ألجور املـوظفني، وبـاألخص إذا مل تكـن                

  .مواردها كافية لذلك
   دور ملكية الدولة يف إعادة التوزيǭ:ȜالǮاً

والسهر على األمن الداخلي     ر الدولة يف االقتصاد اإلسالمي على إقامة العدل       ال يقتصر دو  
مما يدخل ضمن األعباء التقليديـة فقـط، وإمنـا تتعـدى             وهتيئة احلماية ضد االعتداء اخلارجي،    

مسؤوليتها كل هذه األعباء لتشمل أعباء أخرى؛ كالقيام بعدد من الوظائف االقتصادية املباشـرة              
  . وكذلك النفقات االجتماعية والتعليمية والصحية والضمان االجتماعيوغري املباشرة،

ما يقع   ك يقع على عاتق الدولة تأمني حد الكفاية جلميع الناس الواقعني يف دائرة إقليمها،            ف
على عاتقها مسؤولية اإلشراف املباشر على قطاع اخلدمات، وضمان حق الفقراء واحملتـاجني يف              

  .لعالج والتعليم وما شابه ذلك، مما يستلزم نفقات كبرية لتحقيق هذه املهاماالنتفاع هبا جماناً، كا
وال يكتفي االقتصاد اإلسالمي بضمان الدولة للمسلمني، بل يتجـاوز ذلـك إىل غـري               
املسلمني؛ فالذميō الذي يعيȈ يف كنف الدولة اإلسالمية إذا كرب وعجز عن الكسب، كفلته الدولة           

  .من بيت املالاإلسالمية وأصبحت نفقته 
وهلذا كله كان مللكية الدولة ما يربرها يف االقتصاد اإلسالمي كغريها من أشكال امللكية،              
وهلا دورها الفعال كذلك يف جمال إعادة التوزيع، طاملا توفرت شرعية ويل األمر، الذي ُتمنح له يف                 

رة العلماء من حولـه،     االقتصاد اإلسالمي كامل الصالحيات يف هذا اجملال؛ وفق اجتهاده واستشا         
ولوال هذا االعتراف مبلكية الدولة ملا كان والة األمور رعاة مسؤولني عن رعاياهم ديانة وقضاء،               
                   Șسواء يف جمال إعادة التوزيع وتوفري حد الكفاية جلميع الناس دون اسـتثناء، أو يف جمـال حفـ

ا اجملتمعات الرأمسالية واالشتراكية؛    التوازن بني األفراد وجتنيبهم الصراعات االجتماعية اليت تتميز هب        
  .بني األغنياء والفقراء

 واملقصود بـه    ويعترب اخلراج من أهم الوسائل اليت توظفها الدولة يف مسألة إعادة التوزيع،           
 املفتوحة عنوة والباقية حتت أيدي حائزيها مقابـل         عام على أراضي غري املسلمني    الايل  املكليف  الت

نه إىل بيت املال، أو األراضي اليت جال عنها أهلها مـن غـري قتـال          خراج مضروب عليها يدفعو   
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فأقطعها ويل األمر إقطاع انتفاع ال إقطاع متليك لبعض األفراد مقابل خراجها، أو أراضي الصلح               
  .على بقاء األرض بأيدي أهلها مقابل ما يؤدونه من خراج

واقع معني، وقد تغري هذا     اخلراج فرض باالجتهاد لتحقيق مصلحة عامة للمسلمني يف ظل          و
اجة ماسة لالجتهاد مبا Ʒقق املصلحة العامة للمسلمني يف ضوء الواقـع             اآلن، وأصبحت احل   الواقع
، االستمرار يف عدم تطبيق اخلراج اآلن،        بعض الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي     رى، ولذلك ي  اجلديد

  )1(.يق املصلحة العامة للمسلمنيواالستعاضة عنه بضريبة عامة على األراضي إذا ما لزمت لتحق
وال شك أن اإلنفاق العام للدولة يف االقتصاد اإلسالمي له أثره يف إعادة توزيـع الثـروة                 

ـ تعليم و  كال دمي بعض اخلدمات االجتماعية   تقوالدخل بني أفراد اجملتمع، من خالل        صحة وحنـو   ال
عات نقدية أو عينية، أو إنـشاء       يف شكل مدفو   بإعانات مالية    لفقراء واحملتاجني ة ا ذلك، أو مساعد  

مشاريع عامة توظّف أعدادا كبرية من أفراد اجملتمع الباحثني عن العمل، أو من خالل كفالة احلّـد                 
  .األدƅ الالئق من مستوى املعيشة لكافة أفراد اجملتمع

 خالفة عمر بن عبد العزيز حجة تارخيية، على كل أولئك الذين يـشككون يف               لوال تزا 
 هو وحده   لشريعة اإلسالم امة نظام اقتصادي إسالمي وبرهاناً ساطعاً على أن االحتكام          إمكانية إق 

قد ساس رعيته سياسة رحيمة، وأمَّن هلم عيـشاً         ة، ف الذي يكفل للناس السعادة يف الدنيا واآلخر      
الفقر واملسكنة، حىت بلȠ األمر يف خالفته أن يكون جتهيـز العـاجزين ألداء              رغيداً وكفاهم مذلة    

يضة احلج، وضيافة املسافرين يف خانات وفنادق عرب أقاليم اخلالفة وتعاهد دواهبم، بل وإعانـة               فر
املنقطعني منهم مبا يكفيهم من مال ليصلوا به إىل بلداهنم، كل ذلك من بيت املال، وقـد عـّز يف                    

  )2.( من يقبل الزكاة، فال فقر وال فقراءτعهده 
دة التوزيع، ليس له ترتيب معني، وال حتميل للمسؤولية         ودور امللكية بأنواعها الثالثة يف إعا     

بدرجة واحدة، وإمنا املرجع يف ذلك أحكام الشريعة ومقاصدها، وال ينفي ذلك مسؤولية كل نوع               
  .من أنواع امللكية عمن يف دائرته ونطاق قدرته

ى عاتق  فمسؤولية مساعدة فقري مثالً، وإخراجه من ضيق الفقر إىل سعة الغىن؛ تقع أوالً عل             
َوِكـْسَوُتُهنَّ   َوَعلَى الǐَمْولُوِد لَُه ِرْزقُُهنَّ{:Ψامللكية اخلاصة، ممثلة يف أقارب هذا الفقري، كما قال 
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فإن عجز أقارب الفقري أو افُتِقدوا؛ انتقلت مسؤوليته إىل امللكية العامة احملرزة يف             ،  )1(}ِبالǐَمْعُروِف
اُت ِللǐفُقََراء َوالǐَمَساِكِني َوالǐَعاِمِلَني َعلَْيَها َوالǐُمَؤلƋفَِة قُلُـوُبُهْم        ِإنََّما الصََّدقَ {:Υقال   بيت مال الزكاة،  

، فإن مل   )2(}َوِفي الرōقَاِب َوالǐَغاِرِمَني َوِفي َسِبيِل اللِّه َواْبِن السَِّبيِل فَِريَضةً مōَن اللِّه َواللُّه َعِليٌم َحِكيمٌ             
حتّملت ملكية الدولة مسؤوليته عند ذلك من أمواهلـا اخلاصـة           تكف الزكاة يف القيام هبذا الفقري؛       

املوجودة ببيت املال، فإن مل يكن يف بيت املال أموال للدولة، عادت املسؤولية من جديـد علـى                  
عاتق امللكية اخلاصة؛ فتفرض الدولة من الضرائب على األغنياء ما يكفي للقيام هبذا الفقري وإشباع               

 ألنه من فروض الكفاية اليت ال تربأ ذمة األمة إال بالقيـام هبـا وإال أمث            حاجته والقضاء على فقره،   
ـ  يَسلَ:"يف احلديث ، و )3(}َوِفي أَْمَواِلِهْم َحقŌ ِللسَّاِئِل َوالǐَمْحُرومِ    {:Ψاجلميع؛ قال    الـذي   ُنؤِماملُ

لـشرعي، بـني    ، على سبيل اإللـزام ا     ε، كما آخى رسول اهللا      )4("ِهِبْنىل جَ ِإجائٌع   ُه وجارُ َيشَبُع
  .املهاجرين واألنصار، ووضع مسؤولية فقر املهاجرين على عاتق األنصار

رغم احلرية املشروعة جلميع أبنائـه؛ يف       و ، اإلسالمي عرب تارخيه الطويل    أن اجملتمع والنتيجة  
العمل والتجارة وغريها، إال أنه مل يتعرض لɊزمات االقتصادية واالجتماعية اليت تتخـبط فيهـا               

ات الرأمسالية واالشتراكية، كما أن أفراده مل يصادفوا املـشاكل التوزيعيـة والتناقـضات              اجملتمع
االجتماعية اليت تعاين منها تلك اجملتمعات، وذلك بفضل تنوع أشكال امللكيـة وتنـوع آلياهتـا                

  .اإللزامية والتطوعية يف جمال اإلنفاق وإعادة التوزيع
يف نقل الفقراء    اإلسالمي   عوōل عليها االقتصاد  اليت يُ   وتعترب الزكاة من أهم البدائل الشرعية     

 الذي ال ميلك فيه الفرد القدرة الشرائية، ويكون         حالة الفقر إىل حالة الغىن، ومن حد الكفاف        من
            ،ŋإىل حـد الكفايـة    احلد االستهالكي عنده صفراً، واحلاجة عنده إىل ضروريات احلياة كبرية جد 

ئية ويساهم يف الدورة االقتصادية بالتأثري يف الطلب الفّعـال الـذي            حيث تتوفر لديه القدرة الشرا    
  .يعتمد على القوة الشرائية ألفراد اجملتمع

والزكاة من وسائل إعادة التوزيع املشتركة بني أنواع امللكيات الثالث؛ اخلاصة والعامـة             
تثمرة سواء كانت هذه    والدولة، ألن الزكاة يف األصل مقدار معلوم من املال خيرج من األموال املس            

 احلاجات   إشباعُ وليس اهلدف من الزكاةِ   ،  خاصا أو عاما أو ملكا لبيت املال      األموال مملوكة ملكا    
                                                 

  .2/233:سورة البقرة -1
  .9/60:سورة التوبة -2
  .51/19:سورة الذاريات -3
  .278، ص1، املرجع السابق، جسلسلة األحاديث الصحيحةاأللباين،  -4
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األساسية للفقراء مؤقتاً، وإمنا هدفها األساسي القضاء على فقرهم إىل األبد، وذلك جبعلهم مالكاً              
جراء، فيملك التاجر حملƋـه، وميلـك       للوسائل اليت يعيشون هبا ويسترزقون منها بدل أن يكونوا أ         

الفالّح حقله، وبذلك يزداد عدد املالكني، ويزداد معه اشتراك الناس يف خريات الطبيعة وما أودعه               
اهللا فيها، وال تكون حكرا على طائفة منهم فقط، وبذلك يتحقق التوازن االقتصادي واالجتماعي              

  .عن الضرورية واحلاجيةاملرغوب، وتتوفر احلاجات الكمالية للجميع فضالً 
ورغم ذلك فإن االقتصاد اإلسالمي ال ينكر التفاوت يف املعيشة بني أفراد اجملتمع، بل يقّره               
ويبين عليه نظمه ومبادئه يف التوزيع، ألن هذا التفاوت راجع إىل االختالفات الفطرية بني الناس يف                

ه إعطاء الفرصة للغين ليزداد غىنń على       القدرات والكفاءات واملواهب، إال أن هذا اإلقرار ليس معنا        
حساب ازدياد فقر الفقري، وتوسيع للهوة بينهما، حىت يصبح األغنياء طبقة عليا والفقراء طبقة دنيا،         

  .إذ أنه ال طبقية يف اإلسالم
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ƆاǮاملبحث ال  

  

   التوزيعيهاتحقيȨ دورامللكية يف االقتصاد اإلسالمي لمتطلبات 

   

وصل البحث إىل إثبات العالقة بني امللكية والتوزيع، وأمهيـة وخطـورة الـدور              بعد أن ت  
التوزيعي للملكية يف اجملتمع؛ انطالقاً من نتائج التطبيقات الرأمسالية واالشتراكية لنظام امللكية ذات             

  .الشكل الوحيد؛ الفردي أو اجلماعي
نظام امللكية ذات األشكال املتعددة؛     واستناداً إىل النظرية اإلسالمية يف التوزيع القائمة على         

اخلاصة والعامة وملكية الدولة، وما حتققه من توزيع عادل للثروات والدخول، ورفع للمـستوى              
  . املعيشي لɊفراد، وقضاء على التباين االجتماعي وتركيز الثروات يف أوساطهم
قل ُيحّتم أنـه هـو      يتساءل الفكر عن سبب انعدام عدالة التوزيع يف اجملتمع املسلم؛ فالع          

  األرضية اليت ينعكس عليها منط امللكية املتعددة، وجيين مثارها التوزيعية مجيع أبنائه؟
ال ريب أن املشكلة االقتصادية للمجتمع املسلم، ومنها جانب التوزيع؛ سببها عدم تطبيق             

نهج االقتصاد  نظام االقتصاد اإلسالمي، خصوصا مبدأه يف امللكية، وعدم وصول الوعي واالقتناع مب           
  .اإلسالمي إىل القائمني على سياسة اجملتمع

حىت يكون لالقتصاد اإلسالمي دور مسؤول وفاعل يف عـالج املـشاكل االقتـصادية              و
واالجتماعية لɊمة؛ البد أن ُيفسح اجملال لتطبيق أنظمته مبا فيها نظـام امللكيـة ذات األشـكال                 

  ).خاصة، عامة، دولة(املتعددة
 حماولة لبيان ما يتطلبه نظام امللكية يف االقتصاد اإلسالمي من واقع ُمَوافقą             ويف هذا املبحث  

 تتوفر فيهم القابلية الحتضان هذا النظام وتطبيقه بإخالص، وهذا ما يعاجله املطلبان             ؛وأفراد ُمَواتني 
  :اآلتيان

   املتطلبات الواقعية وطرق إجيادها-
   املتطلبات التربوية ووسائل بلوغها-
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  األولاملطلب 
   املتطلبات الواقعية وطرȧ إƶادها

إلغاء املؤسـسات   قد يتبادر إىل الذهن أن تطبيق االقتصاد اإلسالمي يف واقع الناس معناه             
 غري املبنية على أسس اإلسالم ومبادئـه يف االقتـصاد           الشركاتكل البنوك و  االقتصادية القائمة و  

يت قد جتعل الكثري ممـن يكيـدون لإلسـالم          ليس هبذه الصورة السطحية، ال    األمر  واملال؛ إال أن    
ها مـن   ييتحجَّجون باستحالة هذه التغيريات اجلذرية، أو على األقل ترهيب قيادات األمة ومسّير           

  .تكاليفها الباهضة على جوانب االقتصاد والسياسة واالجتماع
 مـن   مل يكن اإلسالم أبدا هبذه الصورة القامتة وهو يرتقي باإلنسانية، يف عـصر النبـوة،              

ويف  ظلمات اجلاهلية األوىل إىل نور احلضارة ورحابتها، وإمنا كان مطّهراً للواقع، هادياً للنفـوس،             
  .نفس الوقت ترك ما وجده من خري، بل أضاف إليه ومتƋَم نقائصه

ولذلك فتطبيق االقتصاد اإلسالمي، من هذا اجلانب، يعين إحياء مؤسساته اليت اندرست،            
ات االقتصادية واالجتماعية اليت يتميز هبا اجملتمع اإلسالمي، ومتثل جـزءاً           وتفعيل وتنشيط املمارس  

  .ومؤيَّداًمن خصوصياته، مما جيعل التطبيق سهالً ومقبوالً 
  القتصاد اإلسالميلإحياǒ املǘسسات العامة :الفرع األول

، رقابيةاملالية والنقدية واالجتماعية وال   فاالقتصاد اإلسالمي ميتلك ما يكفي من املؤسسات        
اليت يزخر هبا الفقه اإلسالمي يف مجيع أبوابه التعّبدية واملعامالتية؛ ومن أهم املؤسسات اليت جيـب                

  .مؤسستا الزكاة واألوقاف: مراعاهتا يف ذلك
   مǘسسة الزكاة:أوالً

إن من خصائص الزكاة؛ أهنا ال خترج إال بعد بلوȟ النصاب، ومعىن ذلك أهنا حتافȘ على                
ية لɊفراد، بل إهنا حتافȘ على كرائم أمواهلم، إال إذا جادوا هبا طائعة هبا نفوسهم،               احلاجات األساس 

وبالتايل فإن الفائض عن احلاجات األساسية هو حمل الزكاة، ألن هذا الفائض ذا نفع قليل بالنسبة                
؛ للغين الذي ضمن حاجاته الضرورية، إذا ما قورن بالفقري الذي هو يف أمس احلاجة هلذا الفـائض                

  . ألن ضروريات حياته ذاهتا منعدمة أو تكاد
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ومن خصائص الزكاة أيضا أهنا تقع على مجيع أنواع األموال املعروفة؛ نقديـة أو عينيـة،                
منافع أوحقوق، وهذا االتساع يف وعاء الزكاة يضمن هلا القدرة الكاملة والكافية إلعادة توزيـع               

؛ جيعل  %10 و %5 و %2,5واملتراوح بني   الدخول والثروات، كما أن نصاب الزكاة املعتدل،        
التكليف هبا يتسع ليشمل أكرب عدد من أفراد اجملتمع، مما جيعل هذا العدد من املشتركني يشكل قوة                

  .كبرية وقاعدة ضخمة لإلحاطة بفقراء اجملتمع واحتوائهم بشكل فّعال
ملساكني إال إذا   ومن خصائص الزكاة أيضا أهنا ال تصرف على احملتاجني إليها من الفقراء وا            

كانوا عاجزين عن العمل، أو انعدمت أسباب الرزق لديهم، فتكون الزكاة بذلك دافعاً للقـضاء               
على البطالة اإلرادية؛ سواء من جانب األفراد بالسعي إىل العمل، أو الدولة بتوفري فرص الـشغل                

  .للجميع حىت ال يقع كاهل فقرهم عليها
والتجدد، وعدم اقتصار مجعها على موسم وحيد أو سنة         كما أن متتع الزكاة بصفة التكرار       

واحدة فقط؛ جيعل من املكلفني بإخراجها من األغنياء أو العاملني عليها من موظفي بيـت مـال                 
الزكاة، يقومون جبمعها بصفة مستمرة وبشكل دوري ولو مل يكن هناك من Ʒتاج إليهـا، ممـا                 

  .تياط للمستقبليضيف إليها بعداً اقتصاديا واجتماعيا يف االح
حيث يؤدي دفع الزكاة إىل شرƷة واسعة من        ،  أن العمل بالزكاة يعد بديال للضرائب     كما  

، ممـا   )بيت املـال  (خزينة الدولة اجملتمع، إىل توفري ما كان خمصصا لإلنفاق على تلك الفئات من            
  .يف امليزانيةعجز اليؤدي إىل ختفيف 

الجتماعي الرأمسالية واإلشتراكية مـن عـدة       وختتلف الزكاة عن أنظمة التأمني والضمان ا      
  )1(:جوانب

 فالزكاة عمل مجاعي منظم على مدار السنة، وكل مال بلȠ النـصاب يقـوم صـاحبه                 -
بإخراج زكاته وصرفها إىل مستحقيها الذين حددهم القرآن الكرمي، خالفاً للتأمينات االجتماعيـة             

  .اليت توصف بأهنا اشتراكات ضريبية باسم مستعار
ما أن تنظيم مجع الزكاة وإخراجها وصرفها يقوم به األفراد أنفسهم أو مـن طـرف                 ك -

مجعيات خريية إذا مل تقم بذلك الدولة، أما تنظيم عمليات الضمان االجتماعي والتأمني فمرّدها إىل 
  .الدولة أو شركات خاصة رحبية

                                                 
  .102-101: قنطقجي، املرجع السابق، ص ص-1
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انه، وهـذا مـا    ترتبط الزكاة بعقيدة املسلم فهي قنطرة اإلسالم وركن أساسي من أرك  -
جيعله ُيقǐِدُم على دفعها انطالقاً من وازعه الديين، عكس اشتراكات الضمان والتأمني االجتماعيـة              

  .اللذان يتهرب الناس من دفعها إذا كانت إجبارية، أو ميتنعون عن ذلك إذا كانت تطوعية
ال، خالفـاً    ُتدفع الزكاة إىل مستحقيها دون النظر إىل كوهنم من املزكني الـسابقني أم               -

ألنظمة الضمان والتأمني، فإن املستحقني هلا هم املشتركون فيها فقط، وحـسبما سـّددوه مـن                
  .اشتراكات سابقة، ال حسب حاجتهم

  مǘسسة األوقاف :ǭانياً
خاصة األوقاف اخلريية اليت يعود مردودها إىل املصلحة العامة اليت حبست من أجلها، واليت              

سالمية، كاجلزائر يف العهد العثماين؛ حيث أصبحت األراضي الوقفيـة          انتشرت بكثرة يف البالد اإل    
تستحوذ على مساحات شاسعة، ال مياثلها يف االتساع واألمهية إال ملكيات الدولـة واألمـالك               
املشاعة، إذǐ أن مدخول األراضي الوقفية يف الربع األول من القرن التاسع عشر كان يساوي نصف                

  )1(.ةمدخول كل األراضي الزراعي
 ملكيـة،   2600وقد كانت األوقاف اخلريية يف مدينة اجلزائر لوحدها، يقدر عددها بـ            

أوقاف مكة واملدينة، سبل اخلريات، اجلامع الكبري، الزوايا، أوقاف األندلس،          : وهي مرتبة كما يلي   
 ثالثة  االنكشارية، املياه، الطرق، وتعترب أوقاف مكة واملدينة أهم هذه األوقاف ألن دخلها يشكل            
اجلزء وأرباع كل املؤسسات الوقفية، وكان يقسم إىل جزءين؛ جزء يبعث إىل فقراء مكة واملدينة،               

  )2.(اآلخر يوزع على شكل صدقات لفقراء مدينة اجلزائر صباح كل مخيس
، الذي ُيـصرف يف     مار مواردها؛ مما يزيد من ريعها     ة األوقاف واستث  تطوير مؤسس ويعترب  

ف عليها، وهي على العموم ذات صبغة اجتماعية وحتقق أهدافاً تكافليـة، ال             مصاحل اجملتمع املوقو  
تستطيع الدولة وال أغنياؤها حتقيقها على الوجه اليت هي عليه، من انعدام لɊغراض الرحبية والنفعية               

الـدخول   إعادة توزيع     األخرى على    الجتماعيوالعوائق اإلدارية، مما يساعد مؤسسات الضمان ا      
  )3(. اجملتمع وحتقيق التوازن بني أفراده وفئاته اقتصاديا واجتماعياوالثروات يف

                                                 
  .57-56:م، ص ص2000-هـ1420دار العلوم للنشر والتوزيع، سنة: ، عنابةنقل امللكية العقارية يف التشريع اجلزائرياشا عمر،  محدي ب-1
م، 1981-هـ1401وزارة اإلعالم والثقافة، سنة: ، اجلزائر62، جملة الثقافة، العدد1830أوقاف مدينة اجلزائر بعد االحتالل الفرنسي  خدجية بقطاش، -2

  .77ص
  . وما بعدها19م، ص2005-هـ1426مؤسسة الرسالة ناشرون، سنة: ، بريوتالوقف متويله وتنميتههشام أسامة منور،  -3
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إىل غري ذلك من املؤسسات اليت تتصف بشموهلا وإحاطتها بكافة ما يلزم امللكية بأشكاهلا              
  .املختلفة لتنصرف حنو حتقيق العدالة االجتماعية والرفاهية االقتصادية يف البالد املسلمة

 يتفق مـع التعـاليم     مبا   اجملتمعيف   واالجتماعية    االقتصادية إصالح املؤسسات لذلك جيب   
إلغاء نظام الربا من البنوك القائمة، واستبداله باملعامالت الشرعية الكثرية واملتنوعـة،            ؛ ك يةاإلسالم

كاملضاربة واملشاركة واملراحبة وغريها، كما جيب االعتماد يف ذلك علـى العلمـاء واملفكـرين               
  .تشويه ملبادئ االقتصاد اإلسالمي أو حتريف ملسريتهالعدول، حىت ال Ʒدث 

ƆاǮال امللكية: الفرع الƭ اإلسالمي يف Ȝتمǲتفعيل املمارسات اخلاصة للم  
  :ومن أهم املمارسات اليت جيب مراعاهتا يف هذا املضمار مايأيت

   احلمɂ:أوالً
 الطبيعيـة،   وذلك من أجل إجياد نطاقات للملكية العامة وملكية الدولـة يف الفـضاءات            

وبه تؤديـان     وملكية الدولة أيضا،   أحد مظاهر امللكية العامة   ميثل  احلمى  واملصادر اإلنتاجية، ألن    
يف إعادة التوزيع والقضاء على الفقر يف اجملتمع، ألنه يقع على قطع أرضية مـن األمـالك                 دورمها  

 من رعـي مواشـيهم فيهـا        املباحة كأراضي املوات اليت ُيمنع إحياؤها، كما مينع انتفاع األغنياء         
  )1(.واالنتفاع بالكɊ النابت فيها، وإمنا هي حممية ملواشي الفقراء واملساكني، أو ملصاحلهم العامة

 τ ما فعله عمر بن اخلطـاب        ؛ومن األمثلة عن محى األراضي الستغالهلا من طرف الفقراء        
، وأصدر إليـه    )هين  (ه  أيام خالفته، حيث محى أرضńا تسّمى الشرف وعني مسؤوالً عنها يقال ل           

يا هين، اضمم   :"ى من طرف الفقراء فقط فقال له        تعليمات صارمة، يف احلرص على استغالل احلم      
جناحك عن الناس، واتق دعوة املظلوم، فإن دعوة املظلوم جمابـة، وأدخـل رب الـصرمية ورب                

 املدينـة إىل زرع  الغنيمة، وإياي ونعم بن عفان وابن عوف، فإهنما إن هتلك ماشيتهما يرجعان إىل    
يا أمري املـؤمنني، يـا أمـري        : وƳل، وإن رب الصرمية والغنيمة إن هتلك ماشيته يأتين ببينة فيقول          

 إهنم لريون    اهللاِ ُمْيأَولك، فاملاء والكɊ أيسر علي من الذهب والورق،          املؤمنني، أفتاركهم أنا ال أبا    
 يف اجلاهلية، وأسلموا عليها يف اإلسالم، والذي        أين قد ظلمتهم، إهنا لبالدهم ومياههم، قاتلوا عليها       

  )2(."نفسي بيده لوال املال الذي أمحل عليه يف سبيل اهللا ما محيت عليهم من بالدهم شرباً
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ة يف إدارة احلمى، وتوجيهه حنو القضاء على مـشاكل التوزيـع            يَِّرَمومن هذه السياسة العُ   
ع، يظهر ما للملكية العامة يف االقتصاد اإلسالمي من         والتفاوت يف مستويات املعيشة بني أفراد اجملتم      

دور فعال يف إعادة توزيع الدخل والثروة، وذلك جبعل احلمى مقصورا على الفئات الفقـرية ذات                
  .الدخل املنخفض، وعدم السماح للفئات الغنية ذات الدخل املرتفع من مزامحتهم يف ذلك

   اإلقطاع:ǭانياً
سائداً يف القرون الوسطى من أنظمة إقطاعية، حيث كـان          ارتبطت كلمة إقطاع مبا كان      

امللوك يف أوربا مينحون األراضي الزراعية الواسعة لكبار القادة واألشراف من أجل استرضـائهم،              
حبيث تكون عالقة اإلقطاعي مع الفالح عالقة سيد وعبد، فالفالح يف النظـام اإلقطـاعي تـابع                 

ملوكة، بينما إقطاع األراضي يف االقتصاد اإلسالمي؛ فهو        لɊرض كغريه من اآلالت واحليوانات امل     
  )1.(بعيد كل البعد عن هذه املفاهيم املبنية على استرقاق البشر وهضم حقوقهم اإلنسانية

 األمر لشخص من األشخاص، مصدرا من        يف االقتصاد اإلسالمي هو أن مينح ويلّ       اإلقطاعف
باألموال املباحة وأمالك بيـت     الستثمارات املتعلقة   وذلك لتوسيع مساحة ا   مصادر الثروة الطبيعية،    

  )2.(، سواء كان هذا اإلقطاع متليك عني أو منفعة أو مها معاًاملال
ولذلك يعترب مبدأ اإلقطاع يف االقتصاد اإلسالمي أحد أوجه االستثمار للملكيـة العامـة              

هدą الستغالهلا واالنتفـاع    وملكية الدولة، خاصة مصادر الثروة الطبيعية اخلام، اليت تتطلب بذل ج          
 األمر أن يقوم باستثمار تلك املصادر، إما مبمارسة ذلك مباشرة، أو            هبا، ولذلك فمن الطبيعي لويلّ    

بإجياد مشاريع مجاعية، أو مبنح فرص استثمارها لɊفراد، تبعاً للشروط املوضـوعية واإلمكانـات              
العدالة االجتماعية من وجهة نظر اإلسالم من       اإلنتاجية، اليت تتوفر يف اجملتمع من ناحية، ومتطلبات         

  )3(.ناحية أخرى
واملالَحȘُ هنا أن إقطاع التمليك ُيشجع املستفيد على االستثمار بعيد املدى واحملافظة على             
إنتاجية األرض، ألهنا صارت ملكاً له، بينما إقطاع االنتفاع دون متليـك ال يـشجع إال علـى                  
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أنه أقرب إىل العدالة واملساواة بني الناس، لذلك خيضع اإلقطـاع           االستغالل السريع املردود، رغم     
  )1(.الجتهاد أولياء األمور يف املوازنة والترجيح بني الكفاءة املرغوبة واملساواة املطلوبة

   اإلحياǭ:ǒالǮاً
خاصة إحياء األراضي املوات، اليت تكّون نسبة كبرية من أراضي العامل اإلسالمي، حبيث لو              

مها واستغالل ما فوقها وما يف باطنها، لكان الريع الناتج منها فائضا على أهلها خـريا                متّ استخدا 
،  من املـساحة اإلمجاليـة     %18جاوز  وبركة؛ فاألراضي الصاحلة للزراعة يف اجلزائر مثالً؛ ال تت        

، والسبب يف ذلك أن     صاحلة للزراعة األراضي ال هذه   من   %37)أي املوات (وتشكل األراضي البور  
  )2.(ي البور يتوقف استرجاعها وإحياؤها على وسائل مادية متعددة وتكاليف باهضةاألراض

وهذا ما يتطلب رعاية وإشرافاً من السلطات يف البالد اإلسالمية، خاصة عند الـشروع يف   
استصالحها، من أجل إجياد جماالت واسعة للملكيات اخلاصة اليت تدّعم اقتصاد الدولة، وختفـف              

فة هبا، وذلك بالسماح بتملك األرض املوات ملكية خاصـة          ء االجتماعية املكلƋ  على كاهلها األعبا  
باإلحياء، وفقاً ألحكام الشريعة يف املعاوضات، ألن متلك هذه األرض واالنتفاع هبا ال يكـون إال                

  )3(.باإلنفاق وبذل اجلهد
  الطرȧ املǘدية إƂ تطبيȨ أنȚمة االقتصاد اإلسالمي: الفرع الǮالث

عن سبيلني؛ العلم والعمـل،     االقتصاد اإلسالمي ال خترج     ؤدية إىل تطبيق أنظمة     الطرق امل 
نظمة مبؤسساهتا، ومنها نظام امللكية، وبالعمل ختضع للنقد والتجديد حـىت           هذه األ فبالعلم تّتضح   

  .تترّسخ يف أفكار اجملتمع، ويصبح احتضاهنا والعمل هبا من ثوابت األمة اليت ال تنفك عنها
  يȨ االقتصاد اإلسالمي بالتدرņج واملرحلية تطب:أوالً

التدرج يف تطبيق األحكام مبدأ أصيل من مبادئ الشريعة اإلسالمية، جاءت به نـصوص              
 والتابعون هلم بإحسان، كما أكدته القواعـد     ψ ، وعمل به الصحابة    املطهرة  والسنة  الكرمي القرآن

 املرونة يف التطبيق امليداين     لتحديداً ومقبوالً    ولذلك يعترب منهجاً طبيعي    ،الفقهية يف املذاهب املختلفة   
 ألنه Ʒقق التوازن بني الواقعية واملثالية، وبني الرخص         ؛د اإلسالمي يف خضم حتديات الواقع     لالقتصا
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قد أجاز الفقهاء ترك بعض واجبات الشريعة وارتكـاب         ف،  )1(والعزائم، وبني الوسائل والغايات   
  )2(.بعض حمظوراهتا للضرورة

 ملا بايع ثقيفـاً     ε أن النيب    τدلة على مشروعية التدرج؛ حديث جابر بن عبد اهللا          ومن األ 
 بعـد أن    εعلى اإلسالم اشترطت عليه أن ال صدقة عليهـا وال جهـاد، فقـال رسـول اهللا                  

 يقبل شرط ثقيـف أال يتـصدقوا وال         εهو   فها" ؛)3("َتَصدَّقُون وجياهدون إذا أسلموا   َسَي:"بايعهم
فهـو  .  أهنم إذا أسلموا ومتكن اإلميان من قلوهبم ستطيب أنفسهم بذلك          υلمه  جياهدوا، وذلك لع  

ويالحȘ أن هذا التدرج    . صورة من صور التدرج يف الدعوة ويف امتثال أحكام الشريعة اإلسالمية          
فاحلاجة إىل التدرج حال االستضعاف من باب       . وقع حال عز اإلسالم وعلو كلمته وقوة سلطانه       

    )4(."أوىل
ثلة التدرج عند السلف الصاحل؛ مقولة عمر بن عبد العزيز البنه، ملا دخـل عليـه                ومن أم 

إين لو  . غينفسي مطييت إن مل أرفق هبا مل تبل       يا بين، إن ن   :"يستعجله يف رّد املظامل إىل أهلها، فقال له       
وإين ألحتسب يف نوميت مـن  . أتعبت نفسي وأعواين، مل يك ذلك إال قليالً، حىت أسقط ويسقطوا  

إن اهللا، جل ثناؤه، لو أراد أن يƕل القرآن مجلة ألنزله، ولكنه            . ألجر مثل الذي أحتسب يف يقظيت     ا
  )5(."أنزله اآلية واآليتني، حىت استكن اإلميان يف قلوهبم

تعارض بني التدرج واألمر باملسارعة إىل اخلريات يف اإلسالم، ألن التدرج هـو             يوجد  وال  
ني استكمال األسباب ووجود الظروف املالئمة، ففرق بني تأخري         التريث يف تطبيق األحكام إىل ح     

العمل مع وجود سببه، وبني تأخريه إىل حني وجود السبب، ألن األول تسويف مذموم، والثـاين                
  )6(.تأنĉą حممود

ومن الصور احلية للتدرج يف تطبيق االقتصاد اإلسالمي يف العصر احلاضر، جتربة ماليزيا يف              
اإلسـالمي   برز التجارب اليت كللت بالنجاح على مستوى العامل       أ" من ليت تعترب مكافحة الفقر، وا  
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   Ȉعقـود   من سكانه حتت خط الفقر، فقد استطاعت ماليزيـا خـالل ثالثـة            % 37الذي يعي
ـ      % 5,5إىل  % 52,4ختفيض معدل الفقر من     ) 1970-2000( ر وهو ما يعين أن عدد األس

. تسبعيناد ال  احلال يف عق   هثة أضعاف عما كانت علي    ات إىل ثال   تناقص بنهاية عقد التسعين    ةالفقري
  .القضاء عليه ويكون الفقر املدقع قد مت% 0,5 إىل 2005فقد اƳفض معدل الفقر حبلول 

 تنفيـذها لتقويـة      مت  اليت والالفت يف جتربة ماليزيا أن احلكومة وجهت برامج تقليل الفقر         
هذه الربامج كوسـيلة سـلمية    يزي واستخدمتالوحدة الوطنية بني األعراق املختلفة للشعب املال

  .القتسام مثار النمو االقتصادي
 ماليزيا على فكرة أن النمو االقتصادي يقود إىل املساواة يف الدخل،             يف  التنمية وتقوم فلسفة 

و  إىل تعليم وصحة أفضل، يسامها بفعالية يف عملية تسريع وزيادة معدالت النم            ل الفقراء ن وصو أو
الزكاة صندوق  جعت املواطنني املسلمني أفرادا وشركات على دفع الزكاة لصاحل          وش .االقتصادي

  . الدخلالقومي، مقابل ختفيض نسبة ما يؤخذ من ضريبة
 وسياستها املواجهة للفقر برامج منها برنـامج التنميـة          فلسفتها رإطاونفذت احلكومة يف    

منحت احلكومة إعانات مالية للفقـراء      أمانة األسهم، وأمان اختيار ماليزيا، و     ا، و لɊسر األشد فقر  
ـ   260-130 بني   تتراوحمي إعانة مالية     تقد مثل ى  دوالر ملن يعول أسرة أو معوق أو غري قادر عل
عم  بسبب الشيخوخة، وقدمت قروضا بدون فوائد لشراء مساكن، وأسست صندوقا لـد            العمل
ة االجتماعية  ق البنية األساسي  م، ووفرت مراف  1997 املتأثرين بأزمة العمالت اآلسيوية عام       الفقراء

مثل إقامـة املـدارس      الفقراء   قامت بأنشطة يستفيد منها السكان    و ،ةيف املناطق النائي  واالقتصادية  
التعليم وتشجيع التالميذ الفقـراء     قاعدة خدمات   الدينية اليت تتم بالعون الشعيب وتساهم يف دعم         

 يتـاح من الفقراء يف ماليزيا     % 94الداللة أن   الرمسية ذات    ومن املؤشرات  .على البقاء يف الدراسة   
منـهم  % 65من الفقراء من خدمات الكهرباء و     % 72جمانا ويستفيد    ألطفاهلم التعليم األساسي  

  )1(."ة سن69 سنة بدال من 74 إىل توقعات احلياة لديهم توارتفع Ʒصل على مياه نقية
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   تطبيȨ احليل الشرعية يف االقتصاد اإلسالمي:ǭانياً
َتْعَملُ احليلة مبعىن جودة النظر واستعمال الفكر، والقدرة علـى التـصرف يف األمـور              ُتس

وهي وسيلة غري مباشرة للوصول إىل غرض ال جيوز التوّصل إليه مباشرةً، فَيِتمُّ االلتفاف              ،  )1(بدقة
  )2(.على الطريق املباشر احملّرم من أجل الوصول إىل هذا الغرض

من مباح فيه مصلحة، أو استرداد حلق، أو إثباته، وكانت ساملة           إىل  ل هبا   توصَُّيكل حيلة   و
ُيظِهَر مباحاً، "كأن؛)3(ل هبا إىل إبطال مقصد شرعيتوصَُّي اليت    احليلةُ ؛ فهي جائزة، وإمنا احملرم    ؛اإلمث

 أو َدفǐِع َحقŖ، وحنو     ِجبą،ُمخاَدَعةً وَتَوسُّالً إىل ِفْعِل ما َحرََّم اهللاć، واْسِتباَحِة َمْحظُوراِته، أو إْسقاطǐ وا           
احليل املباحة املتفق على صحتها وسالمتها من سوء النية، هي خمارج مـن             "ولذلك فإنƋ ،  )4("ذلك

الضيق، وهي ُتْشِبُه الرَُّخص اليت َتفَضَّلَ اهللاć هبا على عباده للتخفيف عنهم من شدة التكاليف وقَت                
ا املُخَتلَُف فيها فيمكن األخذ هبا عند الضرورة        أم... االحتياج لذلك، وإزالِة احلرج عنهم يف الدين      

واحلرج الشديد، إن ترجَّح دليلُها أو تساَوى مع دليل بطالهنا، خصوصاً للُمضطِر املُحَرِج، فيجوز              
  )5("اإلفتاء هبا له إلخراجه من احلرج والضيق، وإلبقاء حرمة الدين يف نفسه

مر مشروع على وجه ينقل إىل أمر مشروع        ومن أنواع احليل اجلائزة؛ التحيُّل على تعطيل أ       
آخر؛ كإنقاص املال عن نصاب الزكاة ببذله يف شراء السلع، فقد انتقلت مصلحة هذا املال مـن                 
نفع الفقري إىل منافع عامة تنشأ عن حتريك املال، كما انتقلت مـن زكـاة النقـدين إىل زكـاة                    

فراره من وجوب زكاة النقـدين، مؤقتـاً،   ويف هذا التفاتة اقتصادية بارعة؛ فاملزكي ب    ،  )6(التجارة
 ōملصاحل اقتصادية عامة؛ كترخيص األسعار على النـاس               صمبثابة املترخ ąمع ما يف ذلك من جلب ،

ه من الزكاة، وإمنا متّ تأجيله فقط، مقابل حتقيق         ضافة إىل أن الفقري مل يِضْع حقƌ      وخاصة الفقراء، باإل  
  )7(.مصلحة عامة

  

                                                 
  .24، ص1985لعربية للكتاب، سنةالدار ا، احليل الفقهية يف املعامالت املالية حممد بن إبراهيم، -1
  .36املرجع السابق، ص السويلم، -2
لقرطيب،  ؛ ا289، ص5، املرجع السابق، كتاب الصلح وأحكام اجلوار، باب جواز الصلح عن املعلوم واجملهول والتحليل منهما، جنيل األوطار الشوكاين، -3

  . 217ص ،9املرجع السابق، ج
  .116، ص6اب البيوع، باب الربا والصرف، ج ابن قدامة، املرجع السابق، كت-4
  .116-115:، املرجع السابق، ص ص حممد بن إبراهيم-5
  .112، صاملرجع السابقحممد الطاهر ابن عاشور،  -6
  .63 حممد بن إبراهيم، املرجع السابق، ص-7
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ƆاǮاملطلب ال  
  بات التربوية ووسائل بلوȡهااملتطل

العامل اإلسالمي ليس بيده أن يغري أوضاعه االقتصادية إال بقدر ما يطبق خطة تنمية تفّتق               "
  .أبعاده النفسية، وختلصه من تركة عصر ما بعد املوحدين، من خرافاهتا، وعقدها ومسلماهتا الومهية

ي جيعل من اإلنسان القيمـة      جيب أن تتضمن النهضة االقتصادية هذا اجلانب التربوي الذ        
وسيلة تتحقق هبا خطة التنمية، وكنقطة تالقي تلتقي عندها كـل اخلطـوط              ك االقتصادية األوىل، 

  )1(."الرئيسية يف الربامج املعروضة لإلجناز
 من تصورات واضـحة،     ، ومجاعاتą اًويف هذا املطلب بيان ملا يلزم توافره يف املسلمني أفراد         

 تربوية الزمة، فيما يتعلق مبلكية األموال من جانب اإلنسان يف هذه            توعقائد صحيحة، وسلوكيا  
احلياة، كفرد أو مجاعة أو دولة، وما هي املسؤوليات امللقاة على عاتقه، والواجبات اخلاصة والعامة               

  .اليت تناط به بسبب هذه امللكية
  التربية العقائدية: الفرع األول
 التفكري اإلسالمي، اليت حتدد نظرة املسلم الرئيـسية         العقيدة، هي القاعدة املركزية يف    تعترب  

، ومتɊ نفسه شعورا بالثقة واالطمئنان للشرائع والقوانني النابعة من تلـك            إىل الكون بصورة عامة   
  . تتحقق ملالعقيدة، بصرف النظر عن املنافع املتوخاة من االلتزام هبا؛ حتققت أو

مسؤولية، وليس سلطاناً مطلقاً، كما يعطـي        يرى أن امللكية حق يتضمن        مثالً؛ فاإلسالم
، يدخل يف نطـاق الـربح     ؛ إذ   للربح مفهوماً أرحب وأوسع مما يعنيه يف احلساب املادي اخلالص         

  .ثري من النشاطات اليت تعترب خسارة مبنظار آخر غري إسالمي، كمبدلوله اإلسالمي
ه على جمموعة من املبـادئ      ، بتربية أبنائ  وقد سار اإلسالم باإلنسان لغرس هذه العقيدة فيه       

واألسس، وترسيخها يف أفكارهم وأفئدهتم، حىت تؤيت مثارها يف واقعهم وتكون سبباً يف فالحهـم               
  :رة، ومن أهم هذه املبادئ ما يأيتيف الدنيا واآلخ

  
  

                                                 
  .92ت، ص. ددار الشروق،: القاهرة-، بريوتاملسلم يف عامل االقتصاد مالك بن نيب، -1
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  االستǺالف: أوالً
جيعله يقـوم باملـال     مما   اإلنسان بتمليكه هذا الكون ملكية استخالفية،        Υاستخلف اهللا   

وƷافȘ عليه ويستمر يف تنميته، وƷرص مع ذلك على تنفيذ الواجبات وأداء احلقوق املتعلقة هبذه               
  . اليت تقدمت دراستها،امللكية، خصوصا ما تعلق منها جبوانب التوزيع بأنواعه املختلفة

 Ιاهللا ال جيوز له خليفة، بل هو        واالستخالف ليس معناه أنƋ اإلنسان خليفة هللا يف أرضه، ف         
اخلليفة ال   ألنƋ   ،)1("اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل       :"εكما يف قوله     ،ليفة لغريه خ

ف إىل االستخالف، بينما اهللا تعـاىل       ف أو غيبته، أو حلاجة املستخلِ     يكون إال عند موت املستخلِ    
 )2(.غين عن العاملني، ومن جعل له خليفة فقد أشرك به حي، قيوم، ال ميوت، وال يغيب،

 ألنƋ الذي يأيت خليفـةǆ ملـن   ولذلك فمعىن اخلليفة كما بيَّنه العلماءć؛ الذي خيلُُف َمْن قَْبلَه،    
، وهذا الوصُف ُيتصوَُّر يف مجيع األمم وسائر أصناف الناس، لكنه يليق باألمة اإلسـالمية أن                ميضي

  )3(.ُيسمى أهلها جبملتهم خالئف لɊمم، وليس هلم من خيلفهم، ألهنم آخر أمة
  :ومبدأ االستخالف له من األدلة يف كتاب اهللا الكثري من اآليات من بينها

  )4(.}َوِإذǐ قَالَ َربَُّك ِللǐَمالِئكَِة ِإنōي َجاِعلǆ ِفي اَألْرِض َخِليفَة{ -
 )5(.}َوُهَو الƋِذي َجَعلَكُْم َخالِئَف اَألْرضِ { -

 )6(.}ُهَو الƋِذي َجَعلَكُْم َخالِئَف ِفي اَألرِض { -

َمُنوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلفَنَُّهْم ِفي اَألْرِض كََما اْسَتْخلَفَ            آ َوَعَد اللƋُه الƋِذينَ  { -
 )7(.}الƋِذيَن ِمْن قَْبِلِهم

                                                 
، املرجع السابق، كتاب االستئذان، باب ما املوطأ ؛ مالك، 172ملنذري، املرجع السابق، كتاب احلج، باب ما يقول إذا ركب إىل سفر احلج وغريه، صا -1

  .571يؤمر به من الكالم يف السفر، ص
 يصّح أن ُيقال اإلنسان خليفة عن اهللا يف أرضه فهي ال ؛ عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، 54-53:، املرجع السابق، ص صاخلالفة وامللكابن تيمية،  -2
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ارتباطا وثيقا  ترتبط  ) اخلاصة والعامة والدولة  (امللكية يف االقتصاد اإلسالمي بأنواعها الثالثة     و
 الذي يعترب أصال للملكية، وإطارا يضبطها ويتحكم فيها من حيث اكتـساهبا             ،ف االستخال إمببد

  .واستثمارها والعوائد اليت تتحقق منها
مبدأ االستخالف جيعل امللكية بأنواعها الثالثة تستمد مشروعيتها من املالك األصلي الذي            ف
اته يف امللكية مقيـدة بقيـود       ، مما يؤثر على املالك فردا أو مجاعة أو دولة فيجعل تصرف           Ιهو اللƋه   

الوكالة ومقتضياهتا، فيلتزم باألحكام التشريعية اليت تنظم هذه امللكية سواء من حيـث وسـائل               
اكتساهبا أو طرق استثمارها، أو التكاليف االجتماعية املنوطة هبا، وهذا ما يسمح للملكية بـأداء               

  )1.(تمع وحتقيق العدالة االجتماعيةدورها التوزيعي يف رفع املستوى املعيشي جلميع أفراد اجمل
تطلب بيئـة عقائديـة     ي ؛ والقضاء عليها  ،ج مساوئ التوزيع   عال وباإلضافة إىل ذلك فإن   

 ومبدأ االستخالف يوفر هذه البيئة العقائدية، اليت هتيمن على كل األساليب            ،ةصحيحة حتكم امللكي  
 مما جيعل االقتـصاد اإلسـالمي ينفـرد         املادية اليت ُتواَجه هبا مشاكل التوزيع والتفاوت الطبقي،       

يل واالشتراكي، وذلـك    خبصوصية أساليبه يف حماربة الفقر ومشاكل التوزيع، عن النظامني الرأمسا         
 االستخالف املهيمن عقائديا على كل االلتزامات املشاركة يف مواجهة مساوئ التوزيع            إلتميزه مببد 

 َفخِل املستخلَف بأن جيعل جزءاً مما استُ      ُملِزتخِلف يُ  انطالقا من أن املس    ؛وحتقيق العدالة االجتماعية  
هذا هو التميز الذي ينفرد به االقتصاد اإلسـالمي والـذي يتجـسد يف              . فيه للقضاء على الفقر   

  )2.(األساليب ذات الصبغة العقائدية يف أداء األدوار التوزيعية
 جعل مـن امللكيـة      ها؛إن اإلسالم بإقراره نظام امللكية، وإضفائه مفهوم االستخالف علي        

وكالة يف التصرف يف الثروات، وأمانة يف تأدية الواجبات، ومبجرد أن يسيطر هذا املفهوم للملكية               
 يصبح قوة توجهه يف سلوكه االقتصادي، وضابطاً صارماً يفرض عليه االلتـزام             ؛على عقلية املالك  

  املاديةَ القيَماالقتصاد اإلسالمي   يربط   اذهب، و  وحدوده املرسومة يف سياسة األموال     ،Υ بفرائض اهللا 
الرأمسالية واالشتراكية يف احنرافاهتـا املاديـة   ؛  للمذاهب االقتصادية الوضعيةبالقيم الروحية، خالفاً 

  )3(.سيئةال
  

                                                 
  .238، ص17 القرطيب، املرجع السابق، ج-1
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   التوازن:ǭانياً
ينطلق االقتصاد الرأمسايل واالشتراكي يف بناء نظرياهتما االقتصادية حول امللكية من التسليم            

عدام التوازن بني املوارد االقتصادية وحاجات البشر؛ فاحلاجات االقتصادية حسبهم غري           املسبق بان 
اليت  حمدودة، واملوارد االقتصادية اليت تستخدم إلشباعها حمدودة، ويعربون عن ذلك مبشكلة الندرة؛       

  .تعترب من املسلمات الرئيسية عندهم، وجيعلوهنا موضوع علم االقتصاد
 ارتباطه مبشكلة الندرة، يسلّم بتعارض مصاحل البشر وعدم تناسـقها،           والنظام الرأمسايل يف  

انعدامها عند البعض   وفوجود الفقر ليس سببه سوء توزيع الثروة بني الناس، وتكدسها عند البعض             
  .اآلخر؛ وإمنا هو شح الطبيعة نفسها عن إمداد اإلنسان باملوارد الكافية إلشباع حاجاته االقتصادية

 سلبا على السياسات الرأمسالية يف معاجلة مساوئ التوزيع وحماربة الفقـر            وهذا ما انعكس  
  Ƌأن   قادة واقتصاديني، يعتقـدون مـسبقاً      ْن بيدهم سلطة اختاذ القرار مِ     ْنَم  والفوارق الطبقية؛ ألن 

  .، ألن املوارد االقتصادية املوجودة ال تستجيب جلميع احلاجاتلَّحاملشكلة لن ُت
سالمي ال يقّر مبشكلة الندرة؛ ألهنا ختالف عقيدتـه يف االسـتخالف            إال أن االقتصاد اإل   

ا ِمن Ċَدابَّةą   َمَو{:Υقد ضمن الرزق جلميع الناس مبا فيها الدواب األخرى؛ يقول            Υاهللا  فوالتسخري،  
Ƌِفي ِكِفي اَألْرِض ِإال Ɖِه ِرْزقَُها َوَيْعلَُم ُمْسَتقَرََّها َوُمْسَتْوَدَعَها كُلƋ1(.}تاب مبني َعلَى الل(  

فالتوازن بني احلاجات البشرية واملوارد االقتصادية مقّرر سلفا؛ ضمن العقيدة اإلسـالمية،            
 فهو  ، وتوازن حاجات اإلنسان كفرد أو مجاعة أو دولة        ،وأكثر من ذلك؛ توازن املوارد فيما بينها      

ْرَض َمَدْدَناَها َوأَلǐقَْيَنا ِفيَها    َواَأل{:Ι ل يقو  أيضاً، بينهاواحلاجات فيما    توازن داخل املوارد فيما بينها،    
      ąَمْوُزون ąَشْيء ƍَوَمْن لَ     ،  َرَواِسَي َوأَْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن كُل Ȉََنا لَكُْم ِفيَها َمَعاِيǐِمْن  ،  ْسُتْم لَُه ِبَراِزِقنيَ  َوَجَعل ǐَوِإن

  )2(.}َشْيءą ِإال ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُه َوَما ُنَنزōله إال ِبقَدِر َمْعلوم
   التسǺري:ǭالǮاً

سّخر كـل    ؛Υ، وهو اهللا    أن املالك احلقيقي هلذا الكون    ، بناء على    الكون مسّخر لإلنسان  
ما فيه من موجودات هلذا لإلنسان؛ مما يدفعه إىل عدم إمهال اجلانب املادي للحياة، ويقبل علـى                 

ْرِض َواْسـَتْعَمَركُْم  ُهـَو أَنـَشأَكُم مōـَن األَ   {:Ψقال  العمل جلمع املال والسعي لعمارة األرض؛     

                                                 
  .11/6:سورة هود -1
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 ألجلها وهـي    Υ، وعمارة األرض يف عقيدة املسلم ال تتعارض مع الغاية اليت خلقه اهللا              )1(}ِفيَها
، ألن العبادة تشمل كل عمل صـاحل        )2(} ِلَيْعُبُدونِ نَس ِإالƋ اِإلقǐُت الǐِجنَّ وَ  َوَما َخلَ {:Ιالعبادة بقوله   

ةُ فَانَتِشُروا ِفي الǐأَْرِض الَفَِإذَا قُِضَيِت الصَّ {:Υ يف قوله    ، ويتجلّى ذلك بوضوح   Ψرافقه إخالص هللا    
؛ فاالنتشار يف األرض ابتغاء فضل اهللا       )3(}َواْبَتُغوا ِمن فَْضِل اللƋِه َواذǐكُُروا اللƋَه كَِثرياً لƋَعلƋكُْم ُتفǐِلُحونَ        

  )4.(يشمل كلّ صور عمارهتا
الفقر الذي يتعرض له املسلم الصادق بريئاً مـن         ومبدأ التسخري يف التصّور اإلسالمي جيعل       

فالفقر املقبول يف اإلسالم؛ مـا      الكسل أو عدم كفاية املوارد كما يف النظامني الوضعيني،          أسباب  
َولǐَيْخȈَ الƋِذيَن لَـْو    {:Υ، كما قال    تماً إما عجزا َبدنياً أو فكرياً أو يُ       ،مع املال جل اًترككان سببه   

، أو استضعافاً ال    )5(}ِهْم ذُرōيَّةً ِضَعافاً َخافُواǐ َعلَْيِهْم فَلǐَيتَّقُوا اللَّه َولǐَيقُولُواǐ قَْوالً َسِديداً         َتَركُواǐ ِمْن َخلǐفِ  
، )6(}فَقَالَ َربō ِإنōي ِلَما أَنَزلǐَت ِإلَـيَّ ِمـْن َخْيـرą فَِقـريٌ            {:Ψ  كما يف قوله   حيلة للخروج منه؛  

أَمَّا السَِّفيَنةُ فَكَاَنـْت    {:Υله  و وق ،)7(}ى ُحبōِه ِمْسِكيناً َوَيِتيماً َوأَِسرياً    َوُيطǐِعُمونَ الطƋَعاَم َعلَ  {:وقوله
ِلَمَساِكَني َيْعَملُونَ ِفي الǐَبْحِر فَأََردتُّ أَنǐ أَِعيَبَها َوكَانَ َوَراءُهم مَِّلٌك َيأǐُخذُ كُلƋ َسِفيَنةą غَْصباً، َوأَمَّـا                

ِمَنْيِن فََخِشيَنا أَن ُيْرِهقَُهَما طُْغَياناً َوكُفǐراً، فَأََرْدَنا أَن ُيْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخْيراً مōْنـُه             ُم فَكَانَ أََبَواُه ُمؤْ   الَالǐُغ
َمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي الǐَمِديَنِة َوكَانَ َتْحَتُه كǆƕَ لƋُهَما َوكَـانَ          الََزكَاةً َوأَقǐَرَب ُرْحماً، َوأَمَّا الǐِجَداُر فَكَانَ ِلغُ      

، أو  )8(}...أَُبوُهَما َصاِلحاً فَأََراَد َربَُّك أَنǐ َيْبلَُغا أَُشدَُّهَما َوَيْسَتْخِرَجا كƕََُهَما َرْحَمةً مōـن رَّبōـكَ             
 أو طلب العلم النافع والتخصص فيه ،ملا هو أوىل؛ كتعلم القرآن والدعوة إليه     انصرافا عن مجع املال   

 τ  بن خالـدą   زيِدعن  ، ف واألمر باملعروف والنهي عن املنكر    وجهادا و دعوة إىل اإلسالم      أوتعليمه،  
Ƌاهللا    رسولَ أن ε َاهللاِ  غازياً يف سبيلِ   َفلَن خَ زا، ومَ  فقد غَ  ؛ اهللاِ  غازياً يف سبيلِ   َزهَّن جَ َم": قال  ą؛ خبري 

  )9(."زافقد غَ
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ن، أو  ولذلك ال يقبل االقتصاد اإلسالمي إطالق تسمية الفقري على من ترده اللقمة واللقمتا            
قـد  فالغين الذي عنده ما يكفيه، أو سليم اجلسم املتفرȟ لكسب قوته بنفسه دون شواغل متنعه،                

 حـديث   ى يف النهي عن تقمص نعوت الفقراء من هؤالء؛ فمن ذلك          َرْت تَ  النبوية جاءت األحاديث 
 ،ه علـى ظهـرِ    طِباحل زمِة حبُ  فيأيتَ ُهكم حبلَ  أحدُ  يأخذَ نǐَأل:" قال ε عن النيب    τالزبري بن العوام    

قولـه  كـذلك   و ،)1("وه أو منعُ  ُهْو أعطَ ، الناسَ  يسألَ من أنǐ لُه    خريٌ ؛ُه اهللا هبا وجهَ   فَّ فيكُ ،هافيبيَع
ε":    قوله   و ،)2(" لذي مرة سوي   ال حتل الصدقة لغين والε ًما يزال الرجل يسأل الناس؛ حىت      ": أيضا

  )3(". حلمةَُعْزيأيت يوم القيامة وليس يف وجهه ُم
Șأن انصراف األفراد عن مجع املال يف املفهوم اإلسالمي؛ البد وأن يكون خدمـة               واملالح 

 دون تكليف من أحد، وإمنا برغبة وتلقائية ُجِبلـوا عليهـا، أو             ،لɊفراد الذين انصرفوا جلمع املال    
 ومل يضيعوها، وتقدمي هذه اخلدمة من الفقراء إىل أغنياهم يكون بأشكال خمتلفة    ،بفَُرصą أتيحت هلم  

  .تسم بالتنوع والعمق والشموليةت
فاجلهاد التطوعي مثال عمل دفاعي عن املال وصاحبه، والعلم تنمية مالية وبشرية بالكشف             
عن السبل والوسائل الناجحة إلجياد املال وزيادته كما ونوعا؛ من إدارة وتقنية وعلم نفس وحنـو                

أمين للمال وصاحبه؛ يصرف عنه     األمر باملعروف والنهي عن املنكر عمل وقائي و       وذلك، والدعوة   
  .أصناف االعتداءات املختلفة من األفراد أو املسؤولني

بل إن وجود العاجز املعدم، والشيخ الفقري، واليتيم املسكني، وغري هؤالء ممن حفلت هبـم               
اجملتمعات اإلنسانية يف كامل العصور؛ يضفي على مجع املال معىن، وعلى الغىن هدفا، بـالنظر إىل                

  . بقواه اإلنتاجية كاملةقويال  الفقري ومتتع الغين، وتضرر القاصر وانتفاعابتالء
وهذه بدورها خدمة معنوية ألصحاب األموال بشكل من األشكال اليت تدخل ضمن رفع             

ـ ْعَيلǐفَ{:Ψاملعنويات أو اإلحساس باألمن، أو االطمئنان على املستقبل أو ما شابه ذلك، قال               وا ُدُب
  )4(.}فąْوم من َخُهَنآَم َووعą ُجْنم ِمُهَمَعطǐي أَِذ الƋ؛ِتْيا الَبذَ َهبََّر

  
                                                 

  .435، ص1، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن املسألة، جنفس املرجع، خمتصر صحيح اإلمام البخارياأللباين،  -1
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 ؛ مسلم، املرجع السابق، كتاب الزكاة، باب كراهة 326-325:، ص ص1البخاري، املرجع السابق، كتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثرا، ج -3
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ƆاǮالقية: الفرع الǹالتربية األ  
ا الشرعي؛ الـيت     على مبادئ التقوى مبفهومها الواسع واألخوة مبعناه       تقوم التربية األخالقية  

سنة ئة احل اتق اهللا حيثما كنت وأتبع السي     :"وقد خلصها احلديث النبوي الشريف     تشمل مجيع الناس،  
   )1(".متحها وخالق الناس خبلق حسن

  التقوɁ :أوالً
لقد حرص اإلسالم على تربية أبنائه على خلق التقوى، وتكثيف معانيهـا يف أفكـارهم               

 يف  ρحياهتم واستوعبت كل مكان يكونون فيه، كمـا قـال            جوانب   وممارساهتم، فشملت كل  
لتقوى يستأصل األخالقيات الفاسدة مـن      ، ذلك أن خلق ا    "اتق اهللا حيثما كنت   :"احلديث السابق 

  . حياة الفرد واجملتمع، وƷارب كل سلوك يتناż مع الفطرة البشرية وكرامة اإلنسان
نسان اليومية يف اإلسالم كلها عبـادة؛ بدايـة مـن آداب النـوم             حياة اإل ولذلك كانت   

والعمل والسفر، إىل   واالستيقاȗ، إىل آداب األكل والشرب واللباس، إىل آداب اجللوس واحلديث،           
السلوكيات اليت هتدف إىل غرس خلق التقوى، وتعميق معانيه يف النفوس،           وغري ذلك من اآلداب     

االلتزام، عن طواعية ورغبة، مبواصفات الشخصية اإلسالمية السوية، املعطاءة، يف          إىل  حىت تصل هبا    
 Υتليق باإلنسان كمخلوق كرَّمه اهللا      مجيع اجملاالت االقتصادية واالجتماعية، املادية واملعنوية، اليت        

  .ّمحله من املسؤوليات الفردية واجلماعية ما يليق هبذا التكرميو
 دور تربوي كبري يف ترسيخ خلق التقوى يف األفراد، فأركـان            ةكما أن للشعائر اإلسالمي   

جتماع  أركان التقوى، ملا هلا من مواصفات اال       حقĉąر بِ عتَب تُ  صالة وزكاة وصوم وحج    اإلسالم من 
والتربية واالستمرار، اليت هتذّب شخصية اإلنسان وتصوȟ نفسيته صياغة سوّية، تـربط الـشكر              

  .بالغىن، والقناعة بالتنمية، مثلما تربط احلياة باآلخرة
َولَْو أَنƋ أَْهـلَ    {:Ψفالتقوى أساس كل األعمال، واالقتصادية منها على اخلصوص؛ لقوله          

  ǐَواتَّقَوا ǐقَُرى آَمُنواǐال            ǐَناُهم ِبَما كَاُنواǐفَأََخذ ǐُبواƋَن السََّماِء َواَألْرِض َولَـِكن كَذōم ąلَفََتْحَنا َعلَْيِهم َبَركَات 
، فهي اليت توقȘ الضمري اإلنساين وتدفع به إىل احلالل وتبعده عن احلـرام، حمققـة                )2(}َيكǐِسُبونَ

 واحملاَسَبات القـضائية، إذ ال       اإلدارية اتَبقَار يف السّر والعلن، مستغنية عن امل      Υبذلك مراقبة اهللا    

                                                 
  .362، ص3ج، املرجع السابق، سلسلة األحاديث الصحيحة األلباين، -1
  .7/96:سورة األعراف -2
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التقوى عـامالً   ، وهذا ما أدى ببعض العلماء إىل اعتبار         Υجتدي مراقبة البشر إذا انتفت خمافة اهللا        
  )1(.من عوامل اإلنتاج يف االقتصاد اإلسالمي

  ألǹوة ا:ǭانياً
تجسد فيه نظم اإلسالم    متثل األخوة دعامة أخالقية أساسية يف بنية اجملتمع اإلسالمي الذي ت          

وشرائعه، مبا فيها نظام امللكية، ذلك أن األخوة تعين التعاون والتعاطف والرمحة واإليثار، ومـا إىل               
  .ذلك من قيم احملبة اليت Ʒملها األخ ألخيه

هم متاسـك رابطة تؤلف بني قلوب املسلمني وتعمـل علـى          أوثق  وتعترب األخوة يف الدين     
مثل املؤمنني يف توادهم وتـرامحهم      ": بقوله εمثلما وصفهم النيب    ،  علهم على قلب رجل واحد    وجت

بذلك ، و )2("، مثل اجلسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى            وتعاطفهم
 فيكون  ،يتحقق انتماء األفراد للمجتمع، ومشاركتهم يف انشغاالته االقتصادية واالجتماعية وغريها         

 اخلريية وغاياته احلضارية، حبيث تكون األخوة اليت Ʒملها هدافه واحتضاهنم ألذلك سبباً يف حتّملهم
كل فرد بني جنبيه، دافعاً أساسياً للمبادرة والعطاء، سواء إلغناء النفس بعمارة األرض، أو إلعانة               

ـ نَِّإ{:Ψالغري ببذل املعروف هلم، وكل ذلك من مواصفات اإلميان، كمـا قـال               ـ ِمْؤا املُ َم  ونَُن
  )3(.}ةǆَوْخِإ

اجملتمع يكون ذوبان األثرة واألنانية واملصاحل اخلاصة يف كيان         باألخوة،  وبقدر هذا الشعور    
 حليـاة االقتـصادية    مما جيعل خلق األخوة ذا دور كبري يف توجيه ا          ،)4( ومصاحله العامة  اإلسالمي

  .واالجتماعية للمجتمع وحتقيق أهداف االقتصاد اإلسالمي فيه
احليـاة  اة بني املسلمني من مهاجرين وأنصار؛ مثال Ʒتذى به يف ترقية            ولقد كانت املؤاخ  

 قواعـد الدولـة     εفهي األساس املتني الذي أرسى به الـنيب         االقتصادية واالجتماعية للمجتمع،    
ميلكون اإلسالمية األوىل بعد بناء املسجد النبوي يف املدينة املنورة، حيث كان املهاجرون فقراء ال               

مؤاخاة فريـدة مـن     األنصار،   بينهم وبني    εالنيب  كة، فǔخى   وأهليهم مب مواهلم  هم أل تركشيئًا بعد   
ور واألموال، وقد   نوعها، قائمة على املشاركة املعنوية يف املؤازرة والوالء، واملشاركة املادية يف الدُّ           

                                                 
 .173 صاحل محيد العلي، املرجع السابق، ص-1
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                 ƕل بلغت هذه املؤاخاة إىل حّد التوارث بني املسلمني، بدل التوارث بني األقـارب الـذي مل يـ
  )1(.التشريع به بعد

مبلغـاً عظيمـاً قلّمـا    املهاجرين وألنصار بلغت درجة األخوة بني ا   قد  أكثر من ذلك؛ ف   و
يتصف به بنو البشر، إنه اإليثار الذي نال به األنصار شرف مدحهم والثناء عليهم مـن رهبـم،                  

  ِمن قَْبِلِهْم ُيِحبُّونَ َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوالَ       َميانَإلَوالƋِذيَن َتَبوَُّؤوا الدَّاَر َوا   {:Υووْعِدهم بالفالح يف قوله     
َيِجُدونَ ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجةً مōمَّا أُوُتوا َوُيْؤِثُرونَ َعلَى أَنفُِسِهْم َولَْو كَانَ ِبِهْم َخَصاَصةǆ َوَمن ُيـوَق                

  )2(.}ُشحَّ َنفǐِسِه فَأُْولَِئَك ُهُم الǐُمفǐِلُحونَ
  التربوية لبلوȟ أهداف االقتصاد اإلسالمي الوسائل : الفرع الǮالث

  التعليم :أوالً
 يف ظل اإلسالم، ظهر ُمبكƍراً، منذ عهد النبوة، من خالل تعلـيم        الناحية التعليمية االهتمام ب 

كـان نـاس مـن      :  قال τ عن ابن عباس  فالصغار الكتابة، وجعله من ضمن طرق فداء األسرى،         
د األنـصار    فداءهم أن يعلمـوا أوال     ε هلم رسول اهللا      فجعل ،األسرى يوم بدر مل يكن هلم فداء      

  )3.(الكتابة
كما كانت املدن يف البالد اإلسالمية تشّع نورا مبا تضمنته من مدارس ومعاهد ومراكـز               

فمن ذلك أن صقلية يف العهد اإلسالمي، بلȠ عدد املساجد بأحد           علمية ال يزال التاريخ يذكرها،      
اخلروج إىل اجلهاد   ب ون القرآن ال يكلف   ود معلم للقرآن، ومعلم   مدهنا ثالمثائة مسجد، يف كل مسج     

 أصـبحت   حىتكانت العلوم اإلسالمية رائجة واألدب العريب متمكناً،        ، كما   عند مصادمة العدو  
صقلية من أصقاع العلوم اإلسالمية الشهرية، ومقصداً ألهل العلم، يرحل إليها األندلسيون ألخـذ              

 )4.( العلماء إليها من أطراف بالد اإلسالم شائعةكانت رحلةوالعلم عن رجاهلا، 

يجب االهتمام بإصالح منـاهج     فالتعليم له دور خطري يف تنمية اجملتمع وبعث حضارته؛          و
التعليم يف كل مراحله، وفقاً خلصوصيات اجملتمع الدينية واحلضارية والتارخيية، حبيث تكون براجمه             

                                                 
  . ومابعدها112، املرجع السابق، صاخلالفة وامللكابن تيمية،  -1
  .59/6:سورة احلشر -2
السرية النبوية يف ضوء  ؛ مهدي رزق اهللا أمحد، 348صاب اجلهاد والسري، باب املن والفداء يف حق األسارى، كت، املرجع السابق، نيل األوطارالشوكاين،  -3

 ؛ إبراهيم العلي، 359م، ص1992-هـ1412مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، سنة: ، الرياضدراسة حتليلية: املصادر األصلية
  .193-192:م، ص ص1995-هـ1415دار النفائس للنشر والتوزيع، سنة: األردن-، عمانصحيح السرية النبوية

  .85م، ص1942-هـ1361، سنة5، عدد5، اجمللة الزيتونية، جملداحلضارة اإلسالمية يف صقلية حممد الفاضل بن عاشور، -4
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؛ باعتبارمها دستور املسلمني ومنهج حيـاهتم يف        ρ ومفرداته مستمدة من كتاب اهللا وسنة رسوله      
شىت اجملاالت، واليت منها اجملال االقتصادي واالجتماعي، كما جيب االهتمام باملعلم واألستاذ الذي             

كفالته ماديا ومعنويـا    ويبذل العلم لتالميذه وطالبه، من خالل تكوينه وإعداده باستمرار وفعالية،           
  )1(.رغه له، حىت يقوم مبهمته على أكمل وجهمبا يليق مبنصبه احليوي وتف

إحداث حتول جذري يف التعليم ليتخلص من استخدامه كوسيلة ألقلمة اإلنسان           "كما جيب 
جـل  أنسان على ابتكار املستقبل، ومن      مع حاجات النظام القائم، وليصبح التعليم وسيلة تعني اإل        

هاء من صياغتها، ولكن العامل عمل ينتظـر        ذلك البد أن يتعلم الطفل أن العامل ليس حقيقة مت االنت          
إن املهمة األوىل للمثقفني كشف األكاذيب اليت تسود املراجـع املدرسـية، ووسـائل               .االبتكار

اإلعالم، ومها اللذان خيدمان الغرب لإلبقاء على هيمنته بأيديولوجيات مغالطة عن حداثته، وليس             
  )2(."د افتراء وكذبامثة افتراض واحد عن تلك احلداثة املزعومة ال يع

من أسباب عدم تطبيق االقتصاد اإلسالمي؛ إقصاؤه من املراجـع التعليميـة            وال شك أنّ    
املعتمدة يف املدارس واملعاهد واجلامعات، وحلّ حمله تدريس املناهج والنظريات الغربية يف االقتصاد             

 االشتراكية أو الرأمسالية،    واالجتماع، واليت كانت السبب يف جعل أبناء اإلسالم يستوردون املناهج         
ويف البالد اإلسالمية على وجه اخلصوص ليست       " معضالت جمتمعهم ومشكالت اقتصادهم،      حللّ

املسألة بأن نعطي املال سلطانا مل يƕل به اهللا؛ بتركيزه يف أيدą قليلة يتبعه اƳفاض يف مستوى املعيشة          
يست املسألة بأن ننتزع منه كل سـلطان        ونقص يف القوة الشرائية وإفقار للجماهري الكادحة، ول       

  )3(."كذلك بإذابته يف ُضُرِب املساواة الطوباوية َيذهُب بنْجِعِه النافِع يف دفع اإلنتاج
ترقية الدراسات اإلسالمية يف جمال االقتصاد اإلسالمي وتطبيقاته         كانت   على هذا األساس  و

مني على التخطيط إلرجـاع األمـة إىل        ؛ من أهم ما جيب أن تتوجه إليه مهم القائ         املواكبة للعصر 
املطلوب من علم االقتصاد يف الـسابق       "حظرية اإلسالم، وإخراجها من نفق التخلف والتبعية، ألن       

كان أقل بكثري من املطلوب منه اليوم، فاإلنسان كان يتقبل يف السابق معظم ما جيري علـى أنـه        

                                                 
 ؛ حممد  وما بعدها111م، ص2004-هـ1424وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، سنة: ، الدوحةالتعليم وإشكالية التنميةحسن بن إبراهيم اهلنداوي،  -1

  . وما بعدها116ان، املرجع السابق، صأمحد كنع
 .146 روجيه جارودي، املرجع السابق، ص-2
  .47املرجع السابق، ص مالك بن نيب، -3
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 وال يتقبل شيئا كما هو؛ وإمنـا يبحـث          طبيعي أو مقدر وحمتوم، بينما اإلنسان اليوم ال يستسلم        
  )1".(ويفكر يف األسباب والنتائج والوسائل والغايات وغري ذلك

   Ƌعدم وجود الكفاءات العلمية املتمكنة، وبالقدر الكـايف،         ؛من العوائق الواقعية  ولذلك فإن 
 للخلفية السليمة   مما يعيق قيام أي فكرة، ومينع جتسدها يف الواقع املعاش، ومرد ذلك افتقاد املتعلمني             

يف تكوينهم وتعليمهم، وهذا جيعلهم غري متمكنني من نقل املعاين بصورة واضحة وسهلة والقدرة              
على إقناع اآلخرين، باإلضافة إىل سوء العالقات وانعدام الثقة بني العلماء الربانيني والقائمني على              

التمسك باملعتقدات السابقة ورفض مـا      السلطة يف اجملتمع، فالطبيعة البشرية يف احلقيقة ميالة إىل          
  ) 2(.يعارضها من أفكار ونظريات، فال تقبل إال ما يتفق مع معتقداهتا األصيلة

  اإلعالم: ǭانياً
اإلسالم وحضارته، مبـا يف ذلـك       ينبغي أن ُتستغل وسائل اإلعالم استغالالً خيدم مبادئ         

حبيـث  ،  قـروءة  أو م  ة أو مسموع  ةمرئيكانت هذه الوسائل    سواء  االقتصاد اإلسالمي وأهدافه،    
اجملـاالت،  مجيـع  املـسلمني يف   َمدُّقََتهذه احلضارة وأسباب تفوقها، ويف عظمة  الجوانب  تعرض  

، وأن تكون تلك الوسـائل أداة       أعماهلم تراثهم و  ، ونشر شىت امليادين والتعريف بعلماء اإلسالم يف     
  )3(.د اإلسالم كما هو الواقع يف كثري من بالمąْد َهلََوْع ال ِماءąَنِب

ويعترب املسجد أهم مؤسسة إعالمية قادرة على اإلسهام يف بعث حضارة اإلسالم، وتكوين             
رأي عام Ʒتضن شرائعه وقيمه، ويدافع عنها، مبا يف ذلك مبادئه يف االقتصاد، وذلك ملـا هلـذه                  

مكونـات  وم  املؤسسة من مكانة يف قلوب املسلمني، قادهتم وعامتهم، ونظراً الرتباطهـا بدينـه            
أثبت أن املسجد قد أدى دورا هائال يف حياة اجلماهري اإلسـالمية،            كما أن التاريخ    شخصيتهم،  

  )4(.روحياً وحضارياً
 من فراȟ، بل من رصيد تارخيي حافـل         اجملال اإلعالمي وال ينطلق االقتصاد اإلسالمي يف      

 اقتصادية وعدالة اجتماعية ال     بالصور احلية اليت تبني مدى ما بلغته اجملتمعات اإلسالمية من رفاهية          
قال رجل من ولد زيد     ": هذه الصور يف القضاء على الفقر      منزال صداها يدوي إىل يومنا هذا، ف      ي

                                                 
  .10م، ص1987، سنة2دار الطليعة للطباعة والنشر، ط: ، بريوتحبث يف االقتصاد السياسي عارف دليلة، -1
  .40 -39:، ص ص1997املكتب اجلامعي احلديث، سنة: ، اإلسكندريةيثاالتصال ووسائله يف اجملتمع احلد خريي خليل اجلميلي، -2
  . وما بعدها125م، ص1991-هـ1412دار البشائر اإلسالمية، سنة: ، بريوتسبيل النهضة منهج وهدف  حممد أمحد كنعان، -3
  . وما بعدها312م، ص1990-ـه1410، سنة2، القاهرة، دار الفكر العريب، طالرأي العام يف اإلسالم  حمي الدين عبد احلليم، -4
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 وذلك ثالثون شهراً فما مات حىت جعل        ،إمنا ويل عمر بن عبد العزيز سنتني ونصفاً       : بن اخلطاب ا
يف الفقراء، فما يربح حىت يرجع مبالـه،        جعلوا هذا حيث ترون     ا:  يأتينا باملال العظيم فيقول    الرجلُ

  )1(."يتذكر من يضعه فيهم فما جيده، فريجع مباله قد أغىن عمر بن عبد العزيز الناس
أحاديـث  من صور الرعاية الصحية وكفالة املرضى، فقراءهم وأغنياءهم على حدŖ سواء؛            و

صيب سعد يـوم اخلنـدق      أ: عائشة رضي اهللا عنها قالت    ؛ فعن   نبوية وآثار للسلف الصاحل كثرية    
  )2(."خيمة يف املسجد، ليعوده من قريب εفضرب عليه رسول اهللا 

 بقوم جمذومني من النصارى عند مقدمه من دمشق فأمر أن يعطوا            τومّر عمر بن اخلطاب     
من الصدقات وأن جيري عليهم الوقف، كما وقف عثمان بن عفان حملة سلوان يف ربض القـدس                 

الزمىن والتوسيع عليهم؛ حيث    و ى الوليد بن عبد امللك باالهتمام باملرض      على ضعفاء البلد، واشتهر   
 )3.(قعد خادما ولكل أعمى قائداأعطى لكل ُم

 أحـد اخللفـاء   هبا   بناه   ،نيت مبراكȈ املغرب  اليت بُ  حد املستشفيات وهذه صورة عجيبة أل   
أنه ختري ساحة فسيحة     وذلك   ،ما أظن أن يف الدنيا مثله     :"املوحدين، وقد وصفه أحد علمائها بقوله     

 فأتقنوا فيه من النقوش البديعـة       ، وأمر البنائني بإتقانه على أحسن الوجوه      ،بأعدل موضع يف البلد   
 وأمر أن يغرس فيه مع ذلـك مـن مجيـع األشـجار              ،والزخاريف احملكمة ما زاد على االقتراح     

زيادة على أربع برك يف      ، وأجرى فيه مياهاً كثرية تدور على مجيع البيوت        ،املشمومات واملأكوالت 
 مث أمر له من الفرش النفيسة من أنواع الصوف والكتـان واحلريـر              ، إحداها رخام أبيض   ؛وسطه

 ؛ وأجرى له ثالثني ديناراً يف كـل يـوم         ، ويأيت فوق النعت   ،واألدمي وغريه مبا يزيد على الوصف     
قام فيه مـن الـصيادلة       وأ ، خارجاً عما جلب إليه من األدوية      ،وما ينفق عليه خاصة    برسم الطعام 

 من جهاز الـصيف     ، وأعّد فيه للمرضى ثياب ليل وهنار للنوم       ،لعمل األشربة واألدهان واألكحال   
 وإن كان ، فإن كان فقرياً أمر له عند خروجه مبال يعيȈ به ريثما يستقل       ؛ فإذا نقه املريض   ،والشتاء

 بل كل من مرض مبراكȈ      ؛ألغنياء ومل يقصره على الفقراء دون ا      ،غنياً دفع إليه ماله وترك وسببه     

                                                 
  94 ابن اجلوزي، املرجع السابق، ص ؛128نقال عن سرية عمر البن عبد احلكم ص، 995صاملرجع السابق، ، علي حممد حممد الصŋالƋيبَّ -1
كتاب السري، باب احلكم ، املرجع السابقاملنذري،  ؛ 113،ص1البخاري، املرجع السابق، كتاب الصالة، باب اخليمة يف املسجد للمرضى وغريهم، ج -2

   .74العسقالين، املرجع السابق، كتاب الصالة، باب املساجد، ص ؛ 308فيمن حارب ونقض العهد، ص
  .  237صم، 1939-هـ1357، سنة5، عدد3، اجمللة الزيتونية، جملداملالجǜ اخلريية اإلسالميةحممد عبد احلي الكتاين،  -3
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 وكان يف كل مجعة بعد صـالته يركـب          ، وعوž إىل أن يستريح أو ميوت      ،من غريب محل إليه   
  )1(."ويدخله يعود املرضى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
سا، 14:23: الساعة25/01/2007 ، يوم comto.mostafa-al.www:TO PDF، خيص أخبار املغرباملعجب يف تل عبد الواحد املراكشي، -1
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Ȝالصة الفصل الرابǹ:  
أو حـسب   ،  ال يقر االقتصاد اإلسالمي بأن يتغري شكل امللكية حسب حاجات اإلنتـاج          

غيري والتبديل، بل له رؤية أخرى أعم وأƽل وأدق؛ إهنا قضيـة إنسان له حاجـات              ميول دعاة الت  
ولـذلك كـان تنويعـه      أصيلة وميول فطرية تستوجب إشباعها دون املساس بإنسانيته وكرامته،          

  .ملكية دولة، له داللته الواضحة يف القصد إلشباع تلك احلاجاتوعامة وخاصة ؛ألشكال امللكية
تليب احلاجات اخلاصة لɊفراد، باعتبار كل واحد منهم لـه شخـصيته            : فامللكيـة اخلاصة 

  .اخلاصة، وكيانه الذي مييزه عن بقية األفراد
تستجيب للحاجات العامة لɊفراد، بوصفهم أعـضاء يف اجملتمـع، وال           : وامللكيـة العامة 

  .يستطيعون العيȈ منفردين، فاإلنسان اجتماعي بطبعه
فإهنا تقوم بإحداث التوازن االجتمـاعي، وسـد        : ة بيت املال  أما ملكية الدولـة أو ملكي    

اخللل بني شرائح اجملتمع، بإشباع احلاجات اخلاصة أو العامة لɊفراد الذين مل يتمكنوا من إشباعها               
عن طريق نوعي امللكية السابقني، كي ال Ʒدث تفاوت كبري بني األفراد يف الـدخول والثروات،               

  . وانعدام للعدالة االجتماعيةينجر عنه سوء يف التوزيع
 كـل   دورها يف التوزيع من خالل حـصول      ذات األشكال الثالثة،    تلعب امللكية   وبذلك  

 األفراد واجلماعـات،   على نصيبه يف االقتصاد اإلسالمي، مما يرفع من مستوى معيشة           شكل منها   
 ما قبل اإلنتاج بتملك     السؤال، سواء يف مرحلة    التكفّف و   عن ايغنيهولɊمة  كتفاء الذايت   االوƷقق  

، أو بعد اإلنتاج باحلـصول     ؛ ملكية خاصة وعامة وملكية دولة      املختلفة اإلنتاجية صادرالثروات وامل 
  .من أرباح وأجور وريوعالعملية اإلنتاجية  بتنوع أشكال امللكية، مما تدّره على عوائد متنوعة

اخلاصـة بإنفاقهـا يف     راد  األفكما تؤدي دورها التوزيعي يف انصرافها إىل تلبية حاجات          
من اجملموع، أو رفع     كل فرد جزءاً      العامة بإنفاقها يف خدمة اجملتمع باعتبار      ماالستهالك، أو حاجاهت  
ȟ مـصاف الغـىن والقيـام مبهمـة         بلولللجميع، أفرادا ومجاعات ودولة،     املستوى االقتصادي   

  .االستخالف والعمارة بإنفاقها يف االستثمار
هجية متكاملة يف االقتصاد اإلسـالمي ومـن رؤيتـه للحاجـات            وكل ذلك يتم وفق من    

  .االقتصادية لإلنسان، املستمدة من ترتيب األولويات وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية وأهدافها
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إن األنظمة الوضعية تتخبط ختبطا كبريا يف معاجلة املشكالت اإلنسانية، لبعدها عن هدي             "
 والصواب، والذي يتأثر مبختلـف األهـواء        ملعّرض للخطإ اد البشر ا  السماء، واعتمادها على اجته   

والواقع أنه ال خـالص هلـذه       ...واملصاحل، لذلك رأيناها تتعرض للتغيري والتبديل بني فترة وأخرى        
وما علينا إال أن نعيد بناء كل زوايا حياتنا على          ...البشرية احلائرة إال بالعودة إىل شريعة اهللا وهديه       

 اإلهلية، فنقيم بذلك جمتمع خري أمة أخرجت للناس، ونفـوز بـسعاديت             ضوء مبادئ هذه الشريعة   
وإذا قال اإلسالم كلمته فهي كلمة اهللا، فال ينظر بعد ثبوت األحكام الـشرعية              ...الدنيا واآلخرة 

  )1(."لشيء آخر غري تطبيقها والعمل مبوجبها
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Ƣةـاخلا:  
ها، والتوزيع ومفاهيمـه، وبيـان االنعكاسـات        بعد هذا اإلحبار يف دراسة امللكية وأمناط      

التوزيعية لنمط امللكية يف كل من االقتصاد اإلسالمي، واالقتصاد الوضـعي بـشقيه الرأمسـايل                
  :إليها البحث فيما يأيتتوصل تلخيص أهم النتائج اليت  واالشتراكي، ميكن

دل واملنسجم مع    امللكية ذات األشكال املتعددة، خاصة وعامة ودولة، هي النمط العا          -1
الفطرة اإلنسانية وما تبتغيه من عدالة توزيعية ورفاهية اقتصادية، أما اجلنوح إىل شكل واحد منها                

بطالـة  الفقر و كالألشكال األخرى، فهو الظلم الذي تظهر نتائجه يف املǔسي االجتماعية           اوإقصاء  
 مالحظته يف اجملتمعات    تما مت لمثهتدد الوجود اإلنساين،    االجتماعية اليت   فوارق  التوزيع و الوسوء  

  .الرأمسالية واالشتراكية
 التوزيع األويل ملصادر اإلنتاج واملوارد الطبيعية هو األساس الذي يقوم عليـه شـكل               -2

توزيع الدخول الناجتة من العمليات اإلنتاجية، وبالتايل فهو املتحكّم يف أسباب الغىن والفقر املتعلّقة              
  . هذا التوزيع األويل عادالً، كانت العدالة مرافقة جلميع مراحل التوزيعبأفراد اجملتمع، فكلما كان

 ال يكون التوزيع األويل للطبيعة ومواردها عادالً إال بتقسيمها على أشـكال امللكيـة               -3
الثالثة، اخلاصة والعامة وملكية الدولة، نظرا ملا Ʒمله هذا التقسيم من اعتراف بـالفرد واجملتمـع                

فرضه عليهم من وظائف اقتصادية واجتماعية، خاصة ما تعلق منـها باملـسامهة يف              والدولة، وما ي  
  .إعادة التوزيع وحتقيق الضمان االجتماعي والتوازن االقتصادي

أن  ؛ األرض ورأس املال والعامل واملـنظم،       تكاد عوامل اإلنتاج يف االقتصاد الرأمسايل      -4
امليدان التطبيقي، غري أن التـصريح هبـا يف         ، خاصة يف    االشتراكيهي نفسها يف االقتصاد     تكون  

  .أدبياهتما خيتلف من فريق إىل آخر
 يعترف االقتصاد اإلسالمي بعوامل اإلنتـاج يف االقتـصاد الوضـعي الرأمسـايل أو               -5

االشتراكي، يف املبىن ال يف املعىن؛ حيث أنه خيتلف عنها يف كثري من األمور؛ كربط التنظيم بالعمل، 
على صاحب رأس املال، وتعّدد العوائد والدخول لكل عامل من عوامل اإلنتـاج،             وحترمي الفائدة   

وَجْعِل حتديد أمثان تلك العوائد خاضعاً للسوق ضمن ظروف عادية، وحّرية حممّية، فال احتكـار               
  اƀ...وال تسعري، وال غȈ وال تالعب يف األسعار
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املؤثرة يف التوزيـع العـادل       للملكية يف االقتصاد اإلسالمي دورها الواضح ووظيفتها         -6
للثروات والدخول، ويف إعادة التوزيع وحتقيق العدالة االجتماعية، نظرا ملا تكتسيه هذه امللكية من              
اعتراف للفرد واجلماعة والدولة باملشاركة يف متلك الثروات الطبيعية، واملـسامهة يف االسـتثمار              

ية املفروضة أو التطوعية، حسب طبيعة ونطاق       والعمليات اإلنتاجية، وااللتزام بالوظائف االجتماع    
  .كل شكل من أشكال هذه امللكية

  :وبناء على النتائج السابقة؛ هذه جمموعة من التوصيات اليت يقترحها هذا البحث
، تعتمد على آليات اإلحـصاء واالسـتقراء         مستفيضةą دراساتą ل  ماّسةǆ احلاجة العلميةُ  -1

تصادي Ʒّدد بدقة؛ العالقة بني توزيع األصول الطبيعية وبـني          وغريها؛ ألجل الوصول إىل قانون اق     
  .توزيع الدخل لدى األفراد

 ضرورة مواصلة البحث يف تقسيمات امللكية وجماالهتا ووظائفها يف حماربـة الفقـر،              -2
وإعادة النظر يف األساليب املعتمدة للقضاء على الفقر من جذوره، دون االكتفاء باحللول الترقيعية              

  .اجلات املَُسكƍَنةواملع
صـورة  ، إلعطـاء     البحث والدراسة املكثƋفة ألدبيات النظامني الرأمسايل واالشتراكي       -3

يفيد يف ربطهما مبصدر واحد يستِمدَّاِن منه       مما  ،  يف كثري من املبادئ واملفاهيم     هماواضحة عن اتفاق  
  .أفكارمها ومذاهبهما

وجود والتطبيق، ألكثر من عشرة قرون،       ال شك أن أسبقية االقتصاد اإلسالمي، يف ال        -4
له إƷاؤه اخلاص يف تأثّر األنظمة االقتصادية الوضعية به، يف حتديدها لعوامل اإلنتاج وعوائدها، إالّ               
أن عدم استهدائها بنور الوحي، أو حتريفها ملا كان منه يف الرساالت السابقة، هو الذي جنح هبـا                  

لشمال، مما يوفّر جماال للبحث والدراسة يف تـأثر الفكـر           إىل الزيȠ والضالل ذات اليمني وذات ا      
  .االقتصادي الغريب باالقتصاد اإلسالمي

 هذا البحث قليل من كثري ينتظر االلتفات إليه من الباحثني والدارسني يف االقتـصاد               -5
الراقية، اإلسالمي، إلجياد هذه العالقات التأثريية بني شرائع اإلسالم ونظمه املختلفة، وبني احلضارة             

  .واحلياة االقتصادية واالجتماعية الناصعة، للمجتمع الذي يتبّنى اإلسالم منهجاً يف احلياة
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 فهرȃ اɇيات القرǓنية

  

 الصفحة السورة والرقم طرف اɇيـة

 170 ]2/30:البقرة[}َوِإذǐ قَالَ َربَُّك ِللǐَمالِئكَِة ِإنōي َجاِعلǆ ِفي اَألْرِض َخِليفَة{

}ǐَباِطِلَوالَ َتأǐأَْمَوالَكُم َبْيَنكُم ِبال ǐ100-59 ]2/188:البقرة[ }كُلُوا 

 117 ]2/196:البقرة[ }َوأَِتمُّواǐ الǐَحجَّ َوالǐُعْمَرةَ ِللِّه{

 129 ]2/219:البقرة[ }َوَيْسأَلُوَنَك َماذَا ُينِفقُونَ قُِل الǐَعفǐَو{

 157 ]2/233:البقرة[ }نََّوِكْسَوُتُه َوَعلَى الǐَمْولُوِد لَُه ِرْزقُُهنَّ{

 125  ]2/272:البقرة[ }َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرą فɊََنفُِسكُْم{

 68 ]2/274:البقرة[ }الƋِذيَن ُينِفقُونَ أَْمَوالَُهم ِباللƋْيِل َوالنََّهاِر ِسّراً َوَعالَِنَيةً{

 104-101 ]2/275:البقرة[ }َوأََحلƋ اللُّه الǐَبْيَع َوَحرََّم الرōَبا{

 104 ]279-2/278:البقرة[ }َيا أَيَُّها الƋِذيَن آَمُنواǐ اتَّقُواǐ اللَّه َوذَُرواǐ َما َبِقَي ِمَن الرōَبا{

 104-58 ]2/279:البقرة[ }فَِإن لƋْم َتفǐَعلُواǐ فَأǐذَُنواǐ ِبَحْربą مōَن اللِّه َوَرُسوِلِه{

 82 ]2/282:البقرة[ }َيْنُتم ِبَدْينą ِإلَى أََجلą مَُّسمŋىَيا أَيَُّها الƋِذيَن آَمُنوا ِإذَا َتَدا{

 52 ]3/26:آل عمران[ }قُِل اللƋُهمَّ َماِلَك الǐُملǐِك ُتْؤِتي الǐُملǐَك َمن َتَشاء{

}Ƌِت ِبَما غَلǐَيأ ǐأَن يَُّغلّ َوَمن يَّْغلُل Ŗ85 ]3/161:آل عمران[ }َوَما كَانَ ِلَنِبي 

 52 ]3/189:آل عمران[ }سََّماَواِت َواَألْرِضَوِللِّه ُملǐُك ال{

 83 ]4/5:النساء[ }َوالَ ُتْؤُتوا السُّفََهاَء أَْمَوالَكُُم الƋِتي َجَعلَ اهللاć لَكُْم{
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 173 ]4/09:النساء[ }َولǐَيْخȈَ الƋِذيَن لَْو َتَركُواǐ ِمْن َخلǐِفِهْم ذُرōيَّةً ِضَعافاً{

101-97-82-78-68 ]4/29:النساء[ }واǐ الَ َتأǐكُلُواǐ أَْمَوالَكُْم َبْيَنكُْم ِبالǐَباِطِلَيا أَيَُّها الƋِذيَن آَمُن{

 97 ]4/32:النساء[ }لƍلرōَجاِل َنِصيٌب مōمَّا اكǐَتَسُبواǐ َوِللنōَساء َنِصيٌب{

 82 ]5/35:املائدة[ }ِإنََّما َجَزاءć الƋِذيَن ُيَحاِرُبونَ اَهللا َوَرُسولَُه{

 82 ]5/40:املائدة[ }لسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاقǐطَُعوا أَْيِدَيُهَما َجَزاءă ِبَما كََسَباَوا{

 117 ]5/89:املائدة[ }الَ ُيَؤاِخذُكُُم اللُّه ِباللƋْغِو ِفي أَْيَماِنكُْم{

 95-79 ]5/96:املائدة[ }أُِحلƋ لَكُْم َصْيُد الǐَبْحِر َوطََعاُمُه َمَتاعاً لƋكُْم{

}Ąَُّك السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما ِفيِهنǐ52 ]5/120:املائدة[ }ِللِّه ُمل 

}ąَوغَْيَر َمْعُروَشات ąمَّْعُروَشات ąِذي أَْنَشأََ َجنَّاتƋ152-69 ]6/141:األنعام[ }َوُهَو ال 

 68 ]6/152:األنعام[ }والَ َتقǐَرُبواǐ َمالَ الǐَيِتيِم ِإالƋ ِبالƋِتي ِهَي أَْحَسُن{

 170 ]6/165:األنعام[ }َوُهَو الƋِذي َجَعلَكُْم َخالِئَف اَألْرضِ {

 175 ]7/96:األعراف[ }َولَْو أَنƋ أَْهلَ الǐقَُرى آَمُنواǐ َواتَّقَواǐ لَفََتْحَنا َعلَْيِهم{

 122-80-74-71 ]8/41:األنفال[ } َواْعلَُمواǐ أَنََّما غَِنْمُتم مōن َشْيءą فَأَنƋ ِللِّه ُخُمَسُه{

 153 ]9/34:التوبة[ }َوالƋِذيَن َيكǐِنُزونَ الذƋَهَب َوالǐِفضَّةَ َوالَ ُينِفقُوَنَها{

 157-113-86 ]9/60:التوبة[ }ِإنََّما الصََّدقَاُت ِللǐفُقََراء َوالǐَمَساِكِني{

  112-69-59 ]9/103:التوبة[ }ُخذǐ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدقَةً ُتطَهōُرُهْم َوُتَزكƍيِهم ِبَها{

  96 ]9/105:التوبة[ }َوقُِل اْعَملُواǐ فََسَيَرى اللُّه َعَملَكُْم َوَرُسولُُه{

 172 ]11/6:هود[ }وما ِمن Ċَدابَّةą ِفي اَألْرِض ِإال َعلَى اللƋِه ِرْزقَُها{
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 78 ]11/37:هود[ }َواْصَنِع الǐفُلǐَك ِبأَْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا{

}ō173-106 ]11/61:هود[ }َن اَألْرِض َواْسَتْعَمَركُْم ِفيَهاُهَو أَنَشأَكُم م 

 100 ]11/85:هود[ }َوالَ َتْبَخُسواǐ النَّاَس أَْشَياءُهْم{

 ب ]14/7:إبراهيم[ }لَِئن َشكَْرُتْم َألِزيَدنَّكُْم{

 172 ]21-15/19:احلجر[ }َواَألْرَض َمَدْدَناَها َوأَلǐقَْيَنا ِفيَها َرَواِسَي{

}ć78 ]81-16/80:النحل[ } َجَعلَ لَكُْم ِمْن ُبُيوِتكُْم َسكَناًَواهللا 

 58 ]17/34:اإلسراء[ }َوالَ َتقǐَرُبواǐ َمالَ الǐَيِتيِم ِإالƋ ِبالƋِتي ِهَي أَْحَسُن{

 173 ]82-18/79:الكهف[ }أَمَّا السَِّفيَنةُ فَكَاَنْت ِلَمَساِكَني َيْعَملُونَ ِفي الǐَبْحِر{

 116 ]119-20/118:طه[ } أَالƋ َتُجوَع ِفيَها َوالَ َتْعَرىِإنƋ لََك{

 78 ]21/80:األنبياء[ }َوَعلƋْمَناُه َصْنَعةَ لَُبوسą لƋكُْم ِلُتْحِصَنكُم مōن َبأǐِسكُْم{

 58 ]24/33:النور[ }َولǐَيْسَتْعِفِف الƋِذيَن الَ َيِجُدونَ ِنكَاحاً{

 170 ]24/55:النور[ }ِمْنكُْمَوَعَد اللƋُه الƋِذيَن آَمُنوا {

 112 ]24/56:النور[ }َوأَِقيُموا الصَّالَةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ{

 52 ]24/61:النور[ }لَْيَس َعلَى اَألْعَمى َحَرٌج َوالَ َعلَى األََْعَرِج َحَرٌج{

 173 ]28/24:القصص[ }ِقٌريفَقَالَ َربō ِإنōي ِلَما أَنَزلǐَت ِإلَيَّ ِمْن َخْيرą فَ{

 78 ]28/26:القصص[ }قَالَْت ِإْحَداُهَما َيا أََبِت اْسَتأǐِجْرُه{

}ąِْيلƋْيلَ ِفي النََّهاِر َوُيوِلُج النََّهاَر ِفي اللƋ52 ]35/13:فاطر[ }ُيوِلُج الل 

 170  ]35/39:فاطر[ }ُهَو الƋِذي َجَعلَكُْم َخالِئَف ِفي اَألرِض {
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 52 ]36/71:يس[ } َيَرْوا أَنَّا َخلَقǐَنا لَُهْم ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَنا أَْنَعاماًَأََولَْم{

 69 ]73-36/71:يس[ }أََولَْم َيَرْوا أَنَّا َخلَقǐَنا لَُهْم ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَنا أَْنَعاماً{

 141 ]41/46:فصلت[ }َمْن َعِملَ َصاِلحاً فَِلَنفǐِسِه َوَمْن أََساء فََعلَْيَها{

 153 ]42/27:الشورى[ }َولَْو َبَسطَ اللƋُه الرōْزَق ِلِعَباِدِه لََبَغْوا ِفي الǐأَْرِض{

 69 ]37-47/36:حممد[ }ِإنََّما احلََياةُ الدُّْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو{

}ǆ176 ]49/10:احلجرات[ }ِإنََّما املُْؤِمُنونَ ِإْخَوة 

 157-119 ]51/19:الذاريات[ }اِئِل َوالǐَمْحُروِمَوِفي أَْمَواِلِهْم َحقŌ لƍلسَّ{

 173 ]51/56:الذاريات[ }َوَما َخلَقǐُت الǐِجنَّ َوالǐِإنَس ِإالƋ ِلَيْعُبُدوِن{

 139 ]40-53/39:النجم[ }َوأَن لƋْيَس ِلِإلنَساِن ِإالƋ َما َسَعى{

 121-74-71 ]59/7:احلشر[ }مَّا أَفَاء اللƋُه َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل الǐقَُرى{

 177-132 ]59/9:احلشر[ }َوالƋِذيَن َتَبوَُّؤوا الدَّاَر َوالǐِإَميانَ ِمن قَْبِلِهْم{

 173-97 ]62/10:اجلمعة[ }فَِإذَا قُِضَيِت الصَّالَةُ فَانَتِشُروا ِفي الǐأَْرِض{

 68 ]64/15:التغابن[ }ْجٌر َعِظيٌمُدكُْم ِفْتَنةǆ َواللƋُه ِعنَدُه أَِإنََّما أَْمَوالُكُْم َوأوالَ{

 99 ]65/6:الطالق[ }فَِإنǐ أَْرَضْعَن لَكُْم فǔَُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ{

 116 ]65/7:الطالق[ }ِلُينِفْق ذُو َسَعةą مōن َسَعِتِه َوَمن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُُه فَلǐُينِفْق{

 106-97 ]67/15:كاملل[ }ُهَو الƋِذي َجَعلَ لَكُُم اَألْرَض ذَلُوالً{

 69 ]25-70/24:املعارج[ }َوالƋِذيَن ِفي أَْمَواِلِهْم َحقŌ مَّْعلُوٌم، لƍلسَّاِئِل َوالǐَمْحُروِم{

 85-71 ]72/18:اجلن[ }َوأَنƋ الǐَمَساِجَد ِللƋِه فَالَ َتْدُعوا َمَع اللƋِه أََحداً{
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 119 ]76/7:اإلنسان[ }رُُّه ُمْسَتِطرياًُيوفُونَ ِبالنَّذǐِر َوَيَخافُونَ َيْوماً كَانَ َش{

 173 ]76/8:اإلنسان[ }َوُيطǐِعُمونَ الطƋَعاَم َعلَى ُحبōِه ِمْسِكيناً َوَيِتيماً َوأَِسرياً{

 132 ]9-76/8:اإلنسان[ }َوُيطǐِعُمونَ الطƋَعاَم َعلَى ُحبōِه ِمْسِكيناً َوَيِتيماً َوأَِسرياً{

 58 ]92/18:الليل[ }َتَزكƋىالƋِذي ُيْؤِتي َمالَُه َي{

 141 ]99/7:الزلزلة[ }فََمن َيْعَملǐ ِمثǐقَالَ ذَرَّةą َخْيراً َيَرُه{

}ąَعَمُهم ِمْن ُجوعǐِذي أَطƋَيْعُبُدوا َربَّ َهذَا الَبْيِت؛ الǐفَل{ ]Ȉ174 ]4-106/3:قري 
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  فهرȃ األحاديث النبوية
    

  الصفحة  طرف احلديـث
  141  "فسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فɊهلكابدأ بن"
  175  "اتق اهللا حيثما كنت"
  125  "اتقوا النار ولو بشق مترة"
  128  "فقضاين وزادين:"، وكان له عليه دين، قال جابرεأتى رسول اهللا "
  104  "قاِت املوِبَعْببوا السَِّناجَت"
  99  "يا خريتا، وأبو بكر، رجال من بين الديل هادεاستأجر رسول اهللا "
  180  " خيمةεأصيب سعد يوم اخلندق فضرب عليه رسول اهللا "
  127  "أال رجلǆ مينح أهل بيتą ناقةً تغدو ِبُعسŖ وتروح ِبُعسŖ إنƋ أْجَرها لََعظيم"
  130  "، والثلثُ كثٌري يا سعُدلثلثُا"
  170  "اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل"
  84-73  " والنار، والكɊ، يف املاء:يف ثالثاملسلمون شركاء "
  76  "أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم"
  131  " أعطاه ديناراً ليشتري به أضحيةεًأن النيب "
  75  " أقطعه أرضا حبضرموتεأن النيب "
  128  " أَمَر بوضع اجلوائحεأن النيب "
  81  " قضى بالسلب للقاتلεأن النيب "
" Ƌرسول اهللا أَنε 105  " سهماًصاحبهللفرس سهمني، وللَ َجَع  
  143  "املدينةَ اْوَوَتأن ناساً من عرينة اْج"
  108  " معلوماًجاًْرأن مينح أحدكم أخاه خري له من أن يأخذ عليه َخ"
  102  "إن اهللا هو املسعōُر،القابُض، الباسطُ، الرازُق"
  98  "إن اهللا Ʒب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه"
  126-72  "بست أصلها وتصدقت هباإن شئت ح"
  119  "ِإنƋ ِفي املَاِل لََحقّاً سوى الزكاة"
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  97  "رورąْب َم بيعą وكلƌِه بيِد الرجِلعملُ": قال؟أي الكسب أطيب"
  80  "قبل جند سرية ε النيببعث "
  112  "ُبِنَي اإلسالم على مخس"
  143  "جōَعلَى ِإِبِل الصََّدقَِة ِللǐَح εَحَملََنا النَِّبيُّ "
  116  "خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك"
  131  "ِخياُركُم َمْن أَطǐَعَم الطƋعاَم"
  118  "دية اخلطإ أمخاساً"
  116  "دينار أنفقته يف سبيل اهللا، ودينار أنفقته يف رقبة، ودينار تصدقت به على مسكني"
  143  "ِة يف َيِدِه املَْيَسَم، َيِسُم ِإِبلَ الصََّدقεَرأيت النيب "
 166  "َسَيَتَصدَّقُون وجياهدون إذا أسلموا"
  146-108  " أهل خيرب بشطر ما خيرج منهاεعامل رسول اهللا "
  113  "فَأَْعِلْمُهْم أَنƋ اهللا افǐَتَرَض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم، فُتردُّ على فقرائهم"
  69  "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامف"
  115  " زكاة الفطر صاعاً من متر أو صاعاً من شعريεل اهللا فرَض رسو"
  82  "فقاتله:"أرأيت إن قاتلين؟ قال: قال"فال تعطه مالك"
  100  "ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة:"قال اهللا تعاىل"
  107  " على املاذياناتεكان الناس يؤاجرون على عهد رسول اهللا "
  177  "م فداءكان ناس من األسرى يوم بدر مل يكن هل"
  152-151  "كان Ʒبس ألهله قوت سنة"
  80  "، إذا قفلوالثلث بعد اخلمس، كان ُيَنفّلُ الربع بعد اخلمس"
  70  "كل املسلم على املسلم حرام، دمه وماله وعرضه"
  98-87  "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"
  174  "ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي"
  83  "ن، وال يبع بعضكم على بيع بعض، وال تناجشوا، وال يبع حاضر لبادال تلقوا الركبا"
  102  "بادą ِلٌر حاِضُعيب وال َي،كبانَا الرُُّوقƋلَال َت"
  75  "ال محى إال هللا ولرسوله"
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  174-101  "ه على ظهِرطِباحل زمِة ُحب فيأيتَُهكم حبلَ أحُد يأخذَنǐَأل"
  97  " فيعطيه أو مينعه،من أن يسأل أحداله   خري،ألن Ʒتطب أحدكم حزمة على ظهره"
  103  "ضąْع َبْن ِمْمُهَضْع اهللا َبُقُزْر َياَسـوا النَُّع َد،ادąَب ِلٌراِض َحْعِب َيالَ"
"ǜتكر إال خاطƷ 102  "ال  
  ب  "ال يشكر اهللا َمن مل يشكر النَّاس"
  132  "لقد عجب اهللا من صنيعكما بضيفكما الليلة"
  104  "هم سواء: وموكله وكاتبه وشاهديه وقاللعن آكل الربا "
  75  "ملا قدم املدينة جعلوا له كل أرض ال يبلغها املاء"
  128  "لو ِبعَت من أخيك متراً فأصابته جائحةǆ، فال Ʒل لك أن تأخذ منه شيئاً"
  157  "لَيَس املُؤِمُن الذي َيشَبُع وجاُرُه جائٌع ِإىل َجْنِبِه"
  97  "ِهِد َيِلَمن َع ِملَأكُن َي ِم خرياً قَطƌ طعاماً أحٌدلَما أكَ"
  174  "ما يزال الرجل يسأل الناس؛ حىت يأيت يوم القيامة وليس يف وجهه مزعة حلم"
  176  "مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم"
  79-70  " ليست ألحد، فهو أحقُّر أرضاًمع أمن"
  130  "ِه؛ َمْحَياُه َوَمَماَتُهَمْن أُْعِمَر َشْيئاً فَُهَو ِلُمْعَمِر"
  70  " وهو عليه غضبانΥلقي اهللا يمني كاذبة، من اقتطع مال امرئ مسلم ب"
  85  "ِمنńى َمَناُخ َمْن َسَبَق"
  173  "زا فقد غَ؛ خبريą اِهللا غازياً يف سبيِلَفلَن َخزا، وَم فقد غَ؛ اِهللا غازياً يف سبيِلَزهَّن َجَم"
  82  "هيدمن قتل دون ماله فهو ش"
  81  " فله سلبه قتيالً له عليه بّينة؛من قتل"
  77  "خاُهها أَْعِرْزُيلǐفَ فِإنǐ لَْم َيْزَرْعها ها،ْعَرْزَيلǐمن كانت له أرض فَ"
  150  "من كان لنا عامالً فليكتسب زوجة، فإن مل يكن له خادم فليكتسب خادماً"
  129  "من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له"
  131  "من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته"
  132  "من يضيف هذا الليلة ؟"
  154  " يفء بين النضري وقسم أرضهم على فقراء املهاجرينεوّزع النيب "
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  116  "وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف"
  128  "يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خري لك، وإن متسكه شر لك"
  123  "يا حكيُم، إن هذا املال خِضٌر ُحلٌو، فمن أخذه ِبَسَخاَوِة نفسą بورك له فيه"
  116  "أمك وأباك، وأختك وأخاك، مث أدناك أدناك: يد املعطي هي العليا، وابدأ مبن تعول"
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Ȝاملراجـ ȃفهر  
  

  الكتب : أوالً
 القرآن الكرمي -1
دار النفائس للنشر والتوزيـع،     : األردن-، عمان لنبويةصحيح السرية ا  إبراهيم العلي،    -2

 .م1995-هـ1415سنة
 .ت.ط، د.، دار أشريفة، داالعتصام، )الشاطيب(بن موسى بن حممد إبراهيم  -3
حممـد أبـو    :  حتقيق -فتاوى اإلمام الشاطيب   ،)الشاطيب(إبراهيم بن موسى بن حممد       -4

 .م1985-هـ1406، سنة2مطبعة الكواكب، ط: األجفان، تونس
دار لسان العرب،   : ، لبنان االقتصاد اإلسالمي مقوماته ومنهاجه   إبراهيم دسوقي أباظة،     -5

 .ت.د
حممد عاصم احلداد، :  ترمجة-مسألة ملكية األرض يف اإلسالم    ،  )املودودي(أبو األعلى    -6
  .م1969-هـ1389، سنة2دار العروبة للدعوة اإلسالمية، ط:  باكستان-الهور

ّمحـاد  :  حتقيق -اخلالفة وامللك ،  )هـ828ت()ابن تيمية (بن عبد احلليم احلراين   أمحد   -7
 .م1994-هـ1414، سنة2مكتبة املنار، ط: األردن-سالمة، الزرقاء

، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية     ،  )بن تيمية ا(بن عبد احلليم احلراين     أمحد   -8
 .ت.قصر الكتب، د: اجلزائر

دار الوفـاء   : املنـصورة ،  موعة الفتـاوى  جم،  )ابن تيمية (بن عبد احلليم احلراين     أمحد   -9
 .م2005-هـ1426، 3سبعة وثالثون جزءاً، طللطباعة والنشر والتوزيع، 

، بلوȟ املرام من أدلة األحكـام     ،  )هـ852ت()العسقالين(أمحد بن علي بن حجر       -10
 .م2004-هـ1424دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترمجة، سنة: القاهرة

دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع،     : ، القاهرة األموال،  )ووديالدا(أمحد بن نصر     -11
 .م2001-هـ1421سنة

 .م1999ديوان املطبوعات اجلامعية، سنة : ، اجلزائرالنقودوالعملة أمحد هين،  -12
: ،اإلسكندريةأساسيات االقتصاد السياسي  حممود شهاب، ي  أسامة حممد الغويل وجمد    -13

 .م1998دار اجلامعة اجلديدة للنشر، سنة 
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دار النهـضة العربيـة،     : ، بـريوت  مبادئ االقتصاد التحليلي  إمساعيل حممد هاشم،     -14
 .م1978سنة

مركز حبـوث الـسرية     : ، جامعة قطر  السرية النبوية الصحيحة   أكرم ضياء العمري،   -15
 .م1991-هـ1411والسّنة، جزءان، سنة

 والتوزيع،  دار بوسالمة للطباعة والنشر   : ، تونس الثروة يف ظل اإلسالم   البهي اخلويل،    -16
 .م1984سنة

ـ 1406املكتب اإلسـالمي، سـنة      : ، بريوت معلمة اإلسالم ،  أنور اجلندي  -17  -هـ
 .م1986

، االشـتراكية واالقتصاد السياسي ـ الرأمسالية  أوسكار النكة ومايكل كاليتسكي،  -18
 .م1980النشر، ودار الطليعة للطباعة : حممد سلمان حسن، بريوت: ترمجة

النـشر  ودار اهلـدى للطباعـة      : ، عني مليلة  ليونريا كيف تصبح م   أمين أبو الروس،   -19
 .ت.التوزيع، دو

ديـوان  : ، اجلزائـر  السياسات النقدية وحماضرات يف النظريات    بن عزوز بن علي،      -20
 .م2004املطبوعات اجلامعية، سنة 

:  ترمجة -)توزيع الدخل، ومكافأة عوامل اإلنتاج    (علم االقتصاد سامويلسون،  . بول أ  -21
 .م1993 ديوان املطبوعات اجلامعية، سنة:مصطفى موفق، اجلزائر

الـشركة  :جوزيف عبود كبه، اجلزائـر    : ، ترمجة الطبقات االجتماعية بيار الروك،    -22
 .م1973الوطنية للنشر والتوزيع، سنة 

:  بـاريس  -نسيم نصر، بريوت  : ، ترمجة املاركسية بعد ماركس  بيارومونيك فاقر،    -23
 .م1974منشورات عويدات، سنة

احتـاد الكتـاب العـرب،      :  دمشق - دراسة -الرأمسالية اجلديد وجه  توفيق املديين،    -24
 .م2004سنة

دار : ، الفجالـة  االشتراكيةوالنظرية العامة بني الرأمسالية     مجال الدين حممد السعيد،      -25
 .م1965اجليل للطباعة، سنة 

 .م1996دار النبأ، سنة: ، اجلزائرالنظام املايل يف اإلسالممجال لعمارة،  -26
، القانون املـدين اجلزائـري     الدميقراطية الشعبية، وزارة العدل،      اجلمهورية اجلزائرية  -27

 .م2007دار بلقيس للنشر، سنة : اجلزائر
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مكتبـة  : راشد الرباوي، القاهرة  : ، ترمجة املذاهب االقتصادية الكربى  جورج سول،    -28
 .م1957، سنة 2النهضة املصرية، ط

وزارة األوقاف : حة، الدوالتعليم وإشكالية التنميةحسن بن إبراهيم اهلنداوي،  -29
 . م2004-هـ1424والشؤون اإلسالمية، سنة

دار النشر : ، القاهرةحرمة املال العام يف ضوء الشريعة اإلسالميةحسني شحاتة،  -30
 .م1999-هـ1420للجامعات، سنة

 .م1988دار الفكر العريب، سنة: ، القاهرةالتطور االقتصاديحسني عمر،  -31
 .ت.دار الشروق، د: ، جدةيةموسوعة املصطلحات االقتصادحسني عمر،  -32
دار ابن : فاضل جنكر، بريوت: ، ترمجةتطور أشكال امللكيةحكمت ققلجملي،  -33
 .م1978رشد، سنة 
دار العلوم للنشر : ، عنابةنقل امللكية العقارية يف التشريع اجلزائريمحدي باشا عمر،  -34
 .م2000-هـ1420والتوزيع، سنة
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ȌǺمل:  
يقوم االقتصاد الرأمسايل على أساس امللكية اخلاصة واملطلقة إىل أبعد احلدود، وإمهال اجملـال              
التوزيعي؛ بترك األفراد أحراراً يف متلك ما يشاؤون من ثروات، وبأي الوسائل املتاحة هلم، وعـدم                

 ذلك على حياة     وقد انعكس  .تقييد حرياهتم فيما ميلكون، ولو كان ذلك معارضاً للمصلحة العامة         
اجملتمع االقتصادية واالجتماعية، إذ استوىل أفراد قليلون على معظم الثروات، وجتّمعـت لـديهم              
أضخم األموال، ويف املقابل بقيت الشرائح العريضة من اجلماهري ال متلك ما تسّد بـه جوعهـا،                 

  .وتداوي به أسقامها
صاد االشتراكي على تقديس امللكيـة      وعلى العكس متاماً من االقتصاد الرأمسايل؛ يقوم االقت       

العامة، والتوزيع املتساوي للثروة، ومنع كل أشكال امللكية اخلاصة اليت يعتربها السبب يف سـوء               
وكان من نتائج ذلك أن اصطدم هـذا النظـام بـالفطرة             .التوزيع واإلخالل بالعدالة االجتماعية   

 فتولّدت فئة قليلة من رجال الـسلطة يف         اإلنسانية يف حب التملك، والظفر بنتيجة العمل والكّد،       
البالد االشتراكية، تتسّتر وراء خدمة املصلحة العامة لتحقيق مǔرهبا اخلاصة، فكانت االشـتراكيةُ             
رأمساليةً يف أبشع صورها، نظراً ملا اجنّر عن ذلك من تصفيات للمخالفني وإبادة للمنافسني، جّراء               

  .وجتنيد األفراد ليكونوا عبيداً لدى هذه الفئة املتسلطةعمليات التأميم ونزع امللكيات اخلاصة 
أما االقتصاد اإلسالمي؛ فقد أعطى لكل ذي حقه، وأقام نظامه يف امللكية والتوزيـع علـى                
أساس من العدل وامليزان، وذلك بتنويعه ألشكال امللكية حسب مركز كل فرد يف اجملتمع، فرداً أو                

التوزيع لتشمل التوزيع العادل للدخول والثـروات بدايـة مـن           مجاعةً أو دولةً، وبتوسيعه لدائرة      
األصل، الذي هو توزيع املوارد الطبيعية ومصادر اإلنتاج األولية على أنواع امللكية مجيعها، اخلاصة              
والعامة وملكية الدولة، وذلك قبل أن تدخل هذه املوارد واملصادر دواليب اإلنتاج واالسـتغالل،              

أمناط امللكية وجود مستقلّ، وكيان متمّيز، وبذلك يؤدي دوره التوزيعي          حىت يكون لكل منط من      
املناط به كما ينبغي، فتحقق امللكية اخلاصة حاجات أصحاهبا اخلاصة، وتلـيب امللكيـة العامـة                

  .احلاجات العامة، وتستجيب ملكية الدولة ملتطلبات التوازن االجتماعي واالقتصادي للجميع
مي عند هذا احلّد من االرتقاء مبستويات التوزيع؛ بل أضـاف إىل            ومل يقف االقتصاد اإلسال   

ذلك كله جمموعة كبرية من الضمانات االجتماعية، جتعل اجملتمع اإلسالمي يف مناعة دائمة من آثار               
الفقر ومساوئ التوزيع، وذلك مبا اعتمده من وسائل وآليات متنوعة حسب تنوع أشكال امللكية              

ة منها بدورها يف إعادة التوزيع، إلزاماً أو تطوعاً، وبذلك يتحقق التوزيـع             الثالثة، لتقوم كل ملكي   
  .العادل وتتجسد العدالة االجتماعية املنشودة



Summary: 
The capitalist economy is based on a private and absolute property and 

neglecting distributional area; by let Individuals free to own every kind of 
wealth, by any kind of means also, do not restrict freedom upon their properties, 
even if it opposed the public interest. All this is reflected upon the economic and 
social life in the community, obviously few individuals own most of the wealth 
and gathered large funds, in contrast great part of the people starve and died 
because of hunger and disease. 

In the contrary the socialist economy is based on the importance of the 
public property and equal distribution of wealth, and prevents all forms of 
private property, which is considered as the cause of the misdistribution and of 
social injustice. As a result of these characteristics, This system clashed with the 
human nature of loving possession, and gaining the result of their works, 
therefore this system generated a few people that hold the power socialist 
countries, hidden behind the public interest, so this was the socialism of 
capitalism was in its hideous forms, because of, the killing of offenders and 
competitors through nationalization, and through recruiting people to be slaves 
for this category. 

The Islamic economy gave  the right and established its ownership and 
distribution on the basis of fairness and balance, by make a diversity in the 
forms of property according to the state of the individual in the society; 
individual, group or state, and by the expansion of the distribution to include 
equitable distribution of income and wealth, before the incorporation of these 
resources and sources of production and exploitation, so that each pattern of 
ownership can be separate, and have distinct entity, so that it can play its role, 
and the private property can realize the needs of their owner and the public 
property respond to the public needs and the state property realize the economic 
and social equilibrium to all. 

Islamic economy did not stop at this high level of distribution; it added  a 
large number of social guarantees led the Islamic community in security from 
poverty and the misdistribution, according to its diverse means and mechanisms 
due to the three diverse forms of property, that allow to each property to play its 
role in the redistribution mandatory or voluntary, so the justice and social 
equality can be realized. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé: 
L'économie capitaliste est basée sur la propriété privée absolu et la 

négligence du secteur distributionnel; et laisser les individus libres d'avoir tous 
genre de fortune, et par tous les moyens et de faire ce qu'ils veulent avec leur 
fortune même si l'intérêt public si oppose. Ceci a été vue dans la vie de la 
communauté économique et au niveau du développement social, pendant que les 
quelques individus s'appropriaient la majeur partie de la richesse les autres 
parties de la vie sociale dans la pauvreté, la faim et les maladies. 

Au contraire de l'économie capitaliste; l'économie socialiste donne de la 
valeur propriété publique, et l'égalité de distribution des richesses, et empêchent 
toutes les formes de propriété privée, qui est considérée comme la cause de la 
mauvaise distribution et l'infraction de la justice sociale. Les résultats de cela 
l'affrontement de ce système avec la nature humaine (l'amour de s'approprier et 
d'avoir les résultats du travail) mais ce système produit quelques hommes de 
puissance dans les pays socialistes, qui se cache derrière l'intérêt publique cela 
fais voir le socialisme comme le capitalisme dans ses plus affreuses formes, et 
aussi par leur extermination des concurrents et des contrevenant à l'aide des 
opérations de nationalisation sur les propriétés privées et le recrutement des 
individus comme esclaves à cette catégorie. 

L'économie islamique a donné a chacun son droit, et a établit son système 
de propriété et de distribution sur la base de justice et équilibre, et sa part la 
diversification des formes de la propriété, selon la statut de chaque individu dans 
la communauté, et l'expansion de la distribution pour inclure la distribution 
équitable des revenus et de richesse à l'origine, qui est lui-même les ressources 
naturelles et les sources de production primaire sur tous les types de propriété, 
privée, publique et propriété d'état avant que ces sources ne soient incorporées 
dans le cercle de production et de l'exploitation, de sorte que chaque modèle de 
propriété a une entité séparée et distinct, comme ça il joue son rôle ; la propriété 
privée réalise les besoins de ces propriétaires, la propriété publique réalise les 
besoins publiques, et la propriété d'état répond aux conditions de l'équilibre 
économique et social pour tous. 

l'économie islamique ne s'est pas arrêtée a ces niveaux élevés de la 
distribution, mais aussi il a amène un éventail de garanties sociales qui de son 
tour protége totalement la société islamique des effets de la pauvreté et à 
l'inconvénient de la distribution, et cela par des diverses moyens et mécanismes 
basés sur les trois formes de propriété, réalisant de ce fait une distribution 
équitable de justice sociale. 

 
 



  رـمناقشة رسالة املاجستيقصيدة مبناسبة 
 

 هَوِعْشـُروَنا َوَسْبَعـةُ  ِفْبِرَيــاَر  هـاَرـ النََّصـ ثََماِنَيـةǆ َوأَلǐفَـاِن
 الǐَمَنــاَرة ِبَباِتنـةą  ِإلَى َحْيـثُ    ـاَرةـأَْربَعـاءă  ِللزōَيـ َدَعـْوِني
 )2)(َهاَرة (ذَُرى الǐأَْوَراِس ْدُنَو ِمْنِلأَ   الǐَحَضـاَرة َوِةـالشَِّريَع)1(ِبَجاِمَعِة
ǆِعَم )3(َجَمـالǐـَاِء َوِلل  لǐِعطَـاَرة اُبـِطي لََنا)4(َوَداُووِدي   ـاَرةـِللǐِبن
 الǐِعَبـاَرة   ِفيِهُم َحَسـُن)6(َوفَْحلَةُ   َمَهـاَرة ِفي  ِعزُّ ِديِني )5(َوكَْيَحلُ
 َعلَى َعَمِلـي فَكَاُنـوا كَالǐِإغَـاَرة   وا َوَجالُوا ِفي َجَسـاَرةـلَقَْد َصالُ

 َوَبْيَنُهــُم أُقَلƋـى كَالǐَمَحــاَرة   ْم ِمثǐلَ الǐُحَبـاَرةـَوِصْرُت ِبِسْجِنِه
 أُقَلƋـُب  ِفي الǐحĊَـلَاَوِة َوالǐَمـَراَرة   ِبَحاَرة)  7()قانـه طَاِهـٌر(فَِإذǐ ِبي
 لَقَْد َناقَْشـُت َبْحِثي  ِفي َحـَراَرة   َداَرةالǐِإ ٌن ذُوـ َيا ُحَسْي)8(أَُشْرفَـةُ

 َمِجْسِتيـراً  َعلَى ُجْهِدي  أََمـاَرة   طَاِلِبكُـْم  ِبَشـاَرة ْج قَلǐَبـثǐِلفَأَ
 ِمَن النَّاِر  الƋِتي  اْسَتَعـَرْت ِحَجاَرة   ةً َتْغُدو ُمَجـاَرةـَعَسى  ِلي ُمْهَج
 َوَتْنُجو  ِبالشَّفَاَعـِة  ِمْن َخَسـاَرة   يُّ  َمعـاً  َوَجـاَرةـَوُتْصِبُح َوالنَِّب

 َوَتْنظُـُر َوْجـَه َربōي ِفي َنَضـاَرة   ُر ِبالǐِجَنـاِن َعلَى َجـَداَرةـَوَتظǐفَ
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