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عن المجلة

الإ�سالمية،  وال�سريفة  القت�ساد  جمالت  يف  البحوث  بن�سر  تعنى  حمكمة  دولية  علمية  جملة 

وت�سدر هذه املجلة مرتني يف ال�سنة.

العلمي)عربي  نتاجهم  لتحكيم ون�سر  للباحثني واملتخ�س�سني  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  املجلة  تهدف 

اجنليزي( من بحوث ودرا�سات يف جمال القت�ساد وال�سريفة الإ�سالمية، كما تهدف اإىل ن�سر 

الوعي املعريف من خالل اإتاحة هذه البحوث والدرا�سات للم�ستفيدين من و�سائط الن�سر الورقية 

واللكرتونية.

الرؤية
 اأن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

الرسالة
ن�سر البحوث العلمية املحكمة يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية، وفق املعايري العاملية املعتمدة.

االهداف
ــ اإتاحة الفر�سة للباحثني حمليًا وعامليًا للتحكيم والن�سر يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

ــ الإ�سهام يف دعم وتطوير ال�سناعة املالية الإ�سالمية من خالل البحوث العلمية املت�سمة بالأ�سالة 

والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.

واأخالقياتها  ال�سرعية  ب�سوابطها  الع�سرية  الروؤية  وفق  الإ�سالمية  ال�سريفة  عاملية  حتقيق  ــ 

املهنية.

ــ تاأ�سي�س مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون �سجاًل وثائقيًا للبحوث 

والدرا�سات يف جمال ال�سناعة املاليةالإ�سالمية.

العناوين للتواصل: 
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com





• د. خالد اإبراهيم ال�سليطي املدير العام احلي 
الثقايف)كتارا()قطر(.

• اأ.د. عائ�سة يو�سف املناعي عميد كلية الدرا�سات 
اال�سالمية يف جامعة حمد بن خليفة)قطر(.

• اأ.د. يو�سف حممود ال�سديقي عميد كلية ال�سريعة 
والدرا�سات اال�سالمية يف جامعة قطر)قطر(.

• اأ.د. عيا�س بن نامي ال�سلمي مدير مركز 
التميز البحثي بجامعة االإمام حممد بن �سعود 

االإ�سالمية)ال�سعودية(.

• د. العيا�سي ال�سادق فداد باحث بق�سم االقت�ساد 
االإ�سالمي والتنمية والتعاون االقت�سادي باملعهد 

االإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك االإ�سالمي 

للتنمية جـدة)اجلزائر(.

• اأ.د. علي حممد ال�سوا ع�سو هيئة الفتوى والرقابة 
ال�سرعية ببنك االأردن دبي االإ�سالمي)االردن(.

• اأ.د. نظام حممد هندي عميد كلية االإدارة 
واالقت�ساد، جامعة قطر)قطر(.

• د. خالد �سم�س عبدالقادرــ اأ�ستاذ يف ق�سم املالية 
واالقت�ساد بجامعة قطر)قطر(.

• اأ.د. �سالح قادر كرمي الزنكي رئي�س ق�سم الدرا�سات 
االإ�سالمية كلية ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية جامعة 

قطر)قطر(.

• د. ع�سام خلف العنزي ع�سو هيئة التدري�س يف كلية 
ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية جامعة الكويت)الكويت(.

• د. ال�سيد عبد اللطيف ال�سيفي اأ�ستاذ م�سارك كلية 
الدرا�سات اال�سالمية جامعة حمد بن خليفة قطر)م�سر(.

• د. مراد بو�ساية مدر�س منتدب بجامعة الكويت 
بكليتي ال�سريعة واحلقوق)اجلزائر(.

• د. اأ�سامة قي�س الدريعي الع�سو املنتدب الرئي�س 
التنفيذي �سركة بيت امل�سورة)قطر(.

• اأ.د. حممد ن�سران بن حممد عميد كلية الدرا�سات 
االإ�سالمية اجلامعة الوطنية املاليزية)ماليزيا(.

• اأ.د. عبد الودود ال�سعودي ا�ستاذ م�سارك يف ق�سم 
الفقه واأ�سوله يف كلية ال�سريعة والقانون جامعة ال�سلطان 

ال�سريف علي االإ�سالمية بـــرونـــاي)بروناي(.

• د. فوؤاد حميد الدليمي رئي�س جمموعة الرقابة 
والتدقيق لدى بيت امل�سورة لال �ست�سارات املالية)العراق(.

• د. اأحمد بن عبد العزيز ال�سرثي ا�ستاذ م�ساعد يف 
ق�سم الدرا�سات االإ�سالمية اإدارة االأعمال جامعة �سلمان بن 

عبد العزيز ال�سعودية)ال�سعودية(.

• د. وائل م�سطفى ح�سن حما�سر جامعي)م�سر(.
• د. اإبراهيم ح�سن حممد جّمال حما�سر يف اجلامعة 

الوطنية)اليمن(.

 • د. ب�سر حممد موفق لطفي كلية اإدارة االأعمال 
جامعة اململكة)البحرين(.

رئي�س التحرير

 د. خالد بن اإبراهيم ال�سليطي

مدير التحرير

 د. فوؤاد حميد الدليمي

نائب رئي�س التحرير

 د. اأ�سامة قي�س الدريعي

فريق التحرير

 حممد م�سلح الدين م�سعب)ماج�ستري(

حممد نفيل حمبوب)ماج�ستري(

الهيئة االستشارية

هيئة التحرير





نبذة عن الجهة المصدرة
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توطئة:

�سركة بيت امل�سورة لال�ست�سارات املالية هي �سركة م�ساهمة قطرية غري ربحية تاأ�س�ست عام 2007م، 

للموؤ�س�سات  والتدقيق  والرقابة  ال�سرعية  املالية  ال�ست�سارات  تقدمي  يف  قطر  دولة  يف  الأوىل  وتعد 

املالية الإ�سالمية، بالإ�سافة اإىل ال�ست�سارات الإدارية والتدريب والتطوير.

رفع  ولأجل  والأفراد،  لل�سركات  خدماتها  نطاق  �سمن  الإبداعية  والأعمال  احللول  تقدمي  على  تعمل 

اأمريكية  الأداء ان�سمت �سركة بيت امل�سورة لع�سوية حتالف جمموعة)LEA(، وهي �سركة  م�ستوى 

تعترب ثاين اأكرب �سركة عاملية متخ�س�سة يف ال�ست�سارات والتدقيق.

ومن اأجل مواكبة التطور ال�سريع يف قطاع التمويل الإ�سالمي عمدت �سركة بيت امل�سورة اإىل تقنني 

لأعمال  الوا�سع  والنت�سار  ال�سريع  التطور  مع  متا�سيًا  والرقابة  والتدقيق  ال�سرعية  الهيئات  اأعمال 

ن�سر  يف  املتمثل  واملعريف  العلمي  باجلانب  الهتمام  اإىل  بالإ�سافة  العامل،  يف  الإ�سالمي  التمويل 

املفاهيم والقيم والأخالق املالية الإ�سالمية، لتكون �سريكًا حقيقيًا يف جناح العمل امل�سريف الإ�سالمي.

 ر�ؤيتنا:

اأن نكون �سركة رائدة عامليًا يف تقدمي ال�ست�سارات ال�سرعية والتدقيق والتطوير والتدريب يف جمال 

ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

نبذة عن شركة بيت المشورة 
لالستشارات المالية
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ر�سالتنا:

ن�سر املفاهيم والقواعد والأحكام املتعلقة بال�سناعة املالية الإ�سالمية، ومتابعة تطبيقها باأعلى معايري 

اجلودة والتميز من خالل الأ�ساليب العلمية احلديثة والعن�سر الب�سري املوؤهل.

قيمنا:

الأمانة امل�سداقية الحرتافية ال�سفافية روح الفريق ال�سرية.

اأهدافنا:

• ن�سر ثقافة ال�سناعة املالية الإ�سالمية داخل دولة قطر وخارجها.

وتدعيم  الإ�سالمية  املالية  ال�سناعة  يف  النمو  تواكب  اإ�سالمية  مالية  منتجات  وتطوير  ا�ستحداث   •

و�سعها التناف�سي.

ال�ست�سارية  الهيئات  لإعداد كوادر موؤهلة علميًا وعمليًا يف جمال  الب�سري  العن�سر  ال�ستثمار يف   •

والرقابة والتدقيق ال�سرعي.

• حتقيق ر�سا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.

• التوا�سل مع املوؤ�س�سات املالية حمليًا واإقليميًا وعامليًا.





أحكام وشروط النشر
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أوال: شروط النشر العامة:
اأكانت  �سواء  والإجنليزية،  العربية  باللغتني:  الإ�سالمي  بالقت�ساد  املتعلقة  املواد  بن�سر  املجلة  تعنى  1ـ 

بحوث اأ�سيلة، اأم تقارير عن موؤمترات وندوات وور�س عمل، اأم عرو�س لأطاريح علمية مما له �سلة مبجال 

التخ�س�س.

2ـ تعنى املجلة بن�سر البحوث التي مل ي�سبق ن�سرها، باأّي و�سيلة من و�سائل الّن�سر، ول قّدمت للّن�سر يف جملة 

اأخرى، ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف اآخر �سفحة بالبحث عند اإر�ساله للمجلة.

3ـ اأ�سول البحث التي ت�سل اإىل املجلة ل ترَد �سواء ن�سرت اأم مل تن�سر.

4ـ ل يجوز ن�سر البحث يف مكان اآخر بعد اإقرار ن�سره يف املجلة اإل بعد احل�سول على اإذن خطي بذلك من 

رئي�س التحرير.

5ـ الآراء الواردة فـي البحوث املن�سورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط ول تعرب عن راأي املجلة.

ثانيا: شروط النشر الخاصة بالنص المقدم:
العربي  امللخ�سني:  ذلك  يف  مبا   )A4(العادي القطع  من  �سفحة  عن)30(  البحث  �سفحات  عدد  تزيد  ل  1ـ 

والجنليزي، وكذا املراجع واملالحق.

2ـ حجم اخلط ونوعه:

 Traditional(:اخلط ونوع  الهام�س:)12(،  وخط  فيها:)16(،  املنت  خط  يكون  بالعربية  املكتوبة  البحوث  اأ   

.)Arabic

 Times(:ونوع اخلط ،)ب اأما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط:)14(، والهام�س:)10

.)New Roman

كلمة  منهما)300(  كل واحد  يتجاوز  ل  اأن  على  العربية والإجنليزية،  باللغتني:  البحث مبلخ�سني  يرفق  3ـ 

بلغة ر�سينة، ويت�سمن كال امللخ�سني: تو�سيح فكرة البحث واجلديد الذي اأتى به البحث يف بداية امللخ�س.

4ـ ُيق�سم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاظًا على ن�سق البحوث والتقارير املن�سورة يف 

املجلة، على النحو الآتي:

اأ املقدمة وت�سمل: مو�سوع البحث واأهميته، وم�سكلته، وحدوده، واأهدافه، ومنهجه، والدرا�سات ال�سابقة)اإن 

وجدت(، وهيكلة البحث التف�سيلية.

ب منت البحث، وينبغي اأن يكون مق�سمًا اإىل مباحث ومطالب مت�سقة ومرتابطة.

ج احلر�س على عر�س فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنبًا لإطالة الفقرات والعناوين الفرعية.

د اخلامتة، وتكون ملخ�سة و�ساملة للبحث مت�سمنة لأهم)النتائج( و)التو�سيات(.

هـ قائمة امل�سادر واملراجع واملالحق.

5 �سرور التقيد بالقيم املو�سوعية والأخالقية للبحوث العلمية، ومنها:

مواصفات النشر
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اأ اإت�سام البحث بالأ�سالة واجلدية و�سالمة الجتاه علميًا وفكريًا.

ب الُبعد عن التجريح لالأ�سخا�س والهيئات اأثناء النقد العلمي بالبحث.

ج معاجلة البحث الق�سايا املُعا�سرة والأقرب اإىل حاجة الواقع الإن�ساين معاجلة نظرية تطبيقية.

د مالزمة املو�سوعية والتجرد من امليول والجتاهات ال�سخ�سية.

6 ح�سن ال�سياغة العلمية للبحث، وهذا يعني مراعاة ما يلي:

اأ �سالمة اللغة واخللو من الأخطاء اللغوية والنحوية.

ب مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد الإمالئية.

ج الدقة يف التوثيق وتخريج الن�سو�س وال�سواهد)فرياعى ذكر البيانات الأ�سا�سية: عنوان الكتاب،املوؤلف، 

اجلزء وال�سفحة...الخ( ح�سب اأ�سول املنهج العلمي املعمول به فـي توثيق الدرا�سات ذات ال�سلة، اأما اإذا خال 

املرجع من بيانات، فتذكر الخت�سارات املتعارف عليه على النحو الآتي:

 بدون مكان الن�سر:)د. م(. بدون ا�سـم النـا�سر:)د. ن(.

 بدون رقــم الطبـعة:)د. ط(. بدون تاريخ الن�سر:)د. ت(.

 د تو�سع هوام�س كل �سفحة اأ�سفلها ويكون ترقيم هوام�س البحث مت�سل�ساًل من بداية البحث اإىل اآخره.

هـ تثبت م�سادر ومراجع البحث يف فهر�س يلحق باآخر البحث.

و اأما الر�سومات والبيانات واجلداول ونحوها فرياعى فيها ما يلي:

الأبي�س  باللونني  والأ�سكال  الر�سوم  وتكون  الن�س،  يف  التو�سيحية  والأ�سكال  البيانية  الر�سوم  تدرج  ــ 

والأ�سود وترقم ترقيمًا مت�سل�ساًل، وتكتب اأ�سماوؤها واملالحظات التو�سيحية يف اأ�سفلها.

ــ تدرج اجلداول يف الّن�س وترقم ترقيمًا مت�سل�ساًل وتكتب اأ�سماوؤها يف اأعالها، اأما املالحظات التو�سيحية 

فتكتب اأ�سفل اجلدول.

ثالثا: سير البحوث:
.)info@mashurajournal.com(ـ تر�سل الأبحاث اإلكرتونيًا اإىل العناوين اخلا�سة مبوقع املجلة

ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفح�س الأويل للبحث، ومن ثم تقرر اأهليته للتحكيم، اأو رف�سه.

م البحوث والدرا�سات املقدمة للن�سر يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني على الأقل. ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث اإىل الباحثني بعد حتكيمها لغر�س التعديل اإن لزم.

ـ اإذ مت قبول البحث للن�سر، فاإّن كافة حقوق الن�سر توؤول للمجلة، ول يجوز ن�سره باأّي و�سيلة من و�سائل 

الن�سر الورقية اأو الإلكرتونية، اإّل باإذن كتابي من رئي�س هيئة حترير املجلة.

ـ تن�سر البحوث على املوقع الر�سمي للمجلة حال اإجازتها من قبل املحّكمني وتعترب بحوثًا من�سورة من 

حينه وحتال اإىل الدور بانتظار الطبع.

ـ اإذا مت ن�سر البحث مينح الباحث ن�سخة جمانية من املجلة التي مت ن�سر بحثه فيها.
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

حممد  �سيدنا  للعاملني،  رحمة  املبعوث  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  لله  احلمد 

وعلى اآله و�سحبه، ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين، اأما بعد:

في�سّر اأ�سرة »جملة بيت امل�سورة« اأن تعلن لقرائها الكرام عن �سدور عددها الرابع، الذي 

جاء ا�ستمرارًا للنهج الذي انتهجته يف الأعداد ال�سابقة.

املجلة  وانت�سار  جناح  يف  علينا  وامتنانه  توفيقه  على  وتعاىل  تبارك  لله  اأوًل  فال�سكر 

للهيئة  ال�سكر  ثم  واملتابعني،  والباحثني  املتخ�س�سني  من  كبرية  �سريحة  اإقبال  لت�سهد 

ال�ست�سارية وال�سادة املحكمني على ما بذلوه من جهود كبرية يف �سبيل تطوير ودعم 

املجلة كي توا�سل م�سريتها وحتقق اأهدافها التي خطتها، فهاهي ت�سم يف عددها الرابع 

معايري  وفق  ومراجعتها  اختيارها  مت  التي  املتخ�س�سة  العلمية  البحوث  من  جمموعة 

جمالت  يف  املتميزة  املو�سوعات  من  جملة  لت�سمل  عامليًا،  واملعتمدة  املهنية  التحكيم 

متعددة تخدم ق�سايا القت�ساد واملالية الإ�سالمية املعا�سرة، فاجلانب البحثي واملعريف 

الإ�سالمي، ونطمح مع �سدور كل عدد  لبناء ونه�سة القت�ساد واملال  القوي  الرافد  هو 

اأن تكون جملة بيت امل�سورة منربًا وملتقى لطرح الأفكار اجلديدة والدرا�سات العلمية 

التطبيقية وفق قواعد ومناهج البحث العلمي الر�سني.

ت�سعى جملة بيت امل�سورة وهي موؤ�س�سة غري ربحية اإىل حتقيق الريادة يف ن�سر البحوث 

والباحثني،  القراء  ال�سادة  جتاه  التزامها  خالل  من  التخ�س�سية،  املعرفية  والدرا�سات 

وحر�سها على اإتاحة النتاج العلمي لكل م�ستفيد ومنتفع باملو�سوعات املتعلقة بالقت�ساد 

وال�صريفة الإ�صالمية. 

ي�سرنا توا�سل القراء واملهتمني وتلقي اقرتاحاتهم التي تخدم املجلة وت�سهم يف ارتقائها 

وتطويرها، فال زلنا يف بداية امل�سوار وعلينا بذل املزيد، واإننا نرى باأن م�سوؤولية امل�سي 

على الطريق ال�سليم لبلوغ الهدف النبيل تكاملية بني الباحثني والقراء واأ�سرة التحرير، 

املن�سودة،  الأهداف  حتقيق  لغر�س  والتفاعل  التعاون  من  مبزيد  نحظى  اأن  ناأمل  لذا 

�سائلني املوىل القدير اأن يوفق اجلميع ملا يحبه وير�ساه.

هيئة حترير املجلة

تقديم





الدراسات والبحوث





ي
الم

س
اإل

د 
صا

قت
اال

ر 
ه

ظا
م

ع
ري

ش
لت

ر ا
ص

 ع
ي

ف

95

العدد )٤( دولة قطر- جمادي الآخرة 1٤٣٧ هـ - ابريل 201٦م

مظاهر االقتصاد اإلسالمي
في عصر التشريع

د. حممد عبد الكرمي املومني و د. حازم الوادي و د. ه�سام �سطناوي

كلية اإدارة الأعمالــ جامعة عجلون الوطنية

)�سّلم البحث للن�سر يف )2 / 1/ 2015م، واعتمد للن�سر يف 2/27 / 2016م(

ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخ�ص

درا�سة  خالل  من  الت�سريع،  ع�سر  يف  الإ�سالمي  القت�ساد  معامل  اإظهار  اإىل  البحث  هذا  يهدف 

الأحداث القت�سادية يف حالتي ال�سلم واحلرب خالل تلك الفرتة، حيث �سهدت تلك الفرتة العديد 

اأبرز  البحث: مبا هي  اأ�سئلة  فقد مت �سياغة  الهدف  القت�سادية، ولتحقيق هذا  الت�سريعات  من 

معامل القت�ساد الإ�سالمي يف ع�سر الت�سريع، خالل فرتتي احلرب وال�سلم؟ ولإثبات ذلك فقد مت 

الإ�سالمي  القت�ساد  درا�سة معامل  الأول: حيث مت  املبحث  رئي�سيني هما:  اإىل مبحثني  تق�سيمه 

يف حالة ال�سلم، واملبحث الثاين: فقد مت تخ�سي�سه لدرا�سة معامل القت�ساد الإ�سالمي يف حالة 

احلرب.

اتبع الباحث املنهج ال�ستقرائي لر�سد الأحداث القت�سادية �سمن جمال البحث، وقد تو�سل اإىل 

جملة من النتائج منها: اأن الن�ساطات القت�سادية املختلفة لها اأبعاد اقت�سادية هامة، مثل توفري 

الأيدي العاملة، وزيادة الإنتاج.

الكلمات املفتاحية: القت�ساد الإ�سالمي، ع�سر الت�سريع، الن�ساطات القت�سادية.
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Abstract

Abstract: This research aims to show in the era of legislation Islamic economics 
landmarks, through economic events study in the cases of war and peace during this 
period, where that period has seen many economic legislation, and to achieve this goal 
has been formulating research questions: what is the most prominent features of the 
economy legislation in the Islamic era, during periods of war and peace? 
To prove that it has been divided into two sections two main: First topic where he was 
studying Islamic economics landmarks in the case of peace, and the second section 
has been allocated to study in a state of war landmarks of Islamic economics.
The researcher followed the inductive method to monitor economic 
events within the field of research, has reached a number of conclusions, 
including: that the various economic activities have important economic 
dimensions, such as the provision of labor, and increase production. 
Keys words: Islamic economics, An era legislation, Economic activities
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املقــــدمـة:

احلمد لله رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني، وبعد.

الإ�سالمية قول،  الدعوة  بدء  فبداأت مالحمه مع  الإ�سالمي،  الدين  الإ�سالمي جزء من  القت�ساد 

املتعلق  وجل  عز  الله  اأمر  نفذ  و�سلم  عليه  الله  �سلى  فالر�سول  واإ�سرافا،  وتوجيها،  وعمال، 

بالقت�ساد الإ�سالمي عامال وحمت�سبا واآمرا حالتي احلرب وال�سلم.

وبذلك �ستقت�سر الدرا�سة والبحث على مظاهر القت�ساد الإ�سالمي يف ع�سر الت�سريع، اأي للفرتة 

املمتدة من بدء الدعوة الإ�سالمية حتى ال�سنة احلادية ع�سرة هجرية.

اإن اأهمية هذا البحث تاأتي من اأهمية تلك الفرتة التي �سيتم بحثها، ف�سهدت كل الت�سريعات الثابتة 

اإظهار  هادفة  واحلرب،  ال�سلم  فرتتي  خالل  الجتهادية  القت�سادية  الت�سريعات  من  قدر  واأكرب 

معامل القت�ساد الإ�سالمي يف ع�سر الت�سريع، حيث بداأت معامل الدولة الإ�سالمية الأوىل بالظهور 

قري�س كل  مار�ست  اأن  بعد  املنورة،  املدينة  اإىل  ال�سالة وال�سالم  عليه  �سيدنا حممد  بعد هجرة 

األوان املقاومة، وبخا�سة احل�سار القت�سادي للر�سول �سلى الله عليه و�سلم، ومن اآمن معه من 

 .
)1(

امل�سلمني يف �سعب بني ها�سم ملا يدعو اإليه هذا الدين اجلديد 

اإّن ما قام به �سيدنا حممد عليه ال�سالة وال�سالم من �سيا�سات اقت�سادية، كانت وا�سحة املعامل 

ودقيقة، وملزمة للم�سلمني يف كل الع�سور والأماكن اإىل اأن يرث الله الأر�س ومن عليها.

بال�ستثمار  للقيام  بدعوته  والبطالة،...الخ، وذلك  الفقر،  الدعوة ملحاربة  ال�سيا�سات  ومن هذه 

اأّن  كما  الزراعية، وال�سناعية، والتجارية...الخ،  املختلفة منها:  القت�سادية  الأن�سطة  وبجميع 

الدول  مع  الإ�سالمية  الدولة  بعالقات  يتعلق  ملا  الوا�سحة  الت�سريعات  و�سع  الإ�سالمي  الدين 

الأخرى، وبخا�سة الدول املعادية، فعمل ت�سريعات الغنائم، والفيء، واجلزية، واحلمى.

التي �ستقوم بدرا�ستها، حيث �سهدت تلك  الفرتة  اأهمية  البحث من  اأهمية  البحث: تكمن  اأهمية 

الفرتة بداية تكوين الدولة الإ�سالمية بت�سريعاتها القت�سادية املوؤيدة بوحي ال�سماء من حيث 

احلكم والتوجيه والإ�سراف، خالل فرتتي ال�سلم واحلرب، الأمر الذي يعطي اأهمية كبرية لهذه 

الفرتة من مراحل الت�سريع والتاريخ الإ�سالمي. 

ذاكرة  وفقها،  تاريخا  ال�سريفة  النبوية  ال�سرية  درا�سات  من  الكثري  يالحظ  البحث:  م�سكلة 

الأحداث �سردا ونقال وحتليال، اإل اأن الدرا�سات املخت�سة بتحليل اجلوانب القت�سادية نادرة، 

لذا فاإن البحث يركز على الأحداث القت�سادية وحتليلها فرتة الت�سريع.

اأهداف البحث: يهدف البحث اإىل اإظهار معامل القت�ساد الإ�سالمي يف ع�سر الت�سريع )من بداية 

الدعوة الإ�سالمية اإىل ال�سنة احلادية ع�سرة هجرية(، بدرا�سة الأحداث القت�سادية حالتي ال�سلم 

واحلرب لتلك الفرتة التي �سهدت كل الثوابت القت�سادية والعديد من الت�سريعات القت�سادية 

الجتهادية.

))). ابن كثري، اأبي الفداء اإ�سماعيل بن كثري )متويف774هـ(، البداية والنهاية، حتقيق علي �سريي، دار اأحياء الرتاث، ط)،ج3، �س05)
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اأ�سئلة البحث: ي�سعى البحث لالإجابة عن الأ�سئلة التالية: 

ما هي اأبرز معامل القت�ساد الإ�سالمي يف ع�سر الت�سريع حالة ال�سلم؟. 1

ما هي اأبرز معامل القت�ساد الإ�سالمي يف ع�سر الت�سريع حالة احلرب؟ . 2

الباحث  اتبع  البحث وحتليل م�سكلته  اأ�سئلة  الإجابة عن  اإىل  الو�سول  بهدف  البحث:  منهجية 

املنهج ال�ستقرائي لر�سد الوقائع والأحداث القت�سادية �سمن جمال البحث وحتليلها. 

الدرا�سات ال�سابقة: اعرتافا منا ملن �سبقونا يف هذا العلم، وملن �ساهم يف ن�سر الوعي للو�سول 

اإىل تطبيق �سرع الله عز وجل على الأر�س، فاإننا ن�سري اإىل الدرا�سات ال�سابقة التالية:

.
)2(

1. الدوري، عبد العزيز، مقدمة يف التاريخ القت�سادي العربي

بني الباحث اأن هناك دولتان كانتا ت�سيطران على طرق التجارة على اأطراف اجلزيرة العربية، 

الروم، ثم جاء الإ�سالم ببعثة �سيدنا حممد عليه ال�سالة وال�سالم، ثم  الفر�س ودولة  هما دولة 

جاءت الردة عن الإ�سالم وبعد الق�ساء عليها حملت راية الإ�سالم خارج اجلزيرة العربية، ونتيجة 

لذلك فقد انت�سر العرب يف الأم�سار، وتدفقت اأموال الغنائم. ويف هذه الفرتة ظهر ت�سريع امللكية 

العامة لالأرا�سي التي فتحت وظهرت اأنواع جديدة من ال�سرائب مثل �سريبة اخلراج.

.
)3(

2. حطاب، كمال توفيق، التعاليم القت�سادية يف ال�سنة النبوية

 بني الباحث املنهجية املقرتحة لتفعيل ال�سنة النبوية يف املجال القت�سادي، مع بيان ال�سلوك 

عدة  اإىل  الباحث  اأ�سار  كما  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  الكرمي  للر�سول  والفردي  العام  القت�سادي 

اإ�سالحات قام بها النبي حممد عليه ال�سالة وال�سالم يف املجال القت�سادي مثل: حترمي الغرر، 

والربا وال�سروط الفا�سدة، وحتديد املكاييل واملوازين.

.
)4(

3. العمر، فوؤاد عبد الله »مقدمة يف تاريخ القت�ساد الإ�سالمي وتطوره«

بني الباحث يف بحثه اأن درا�سة تاريخ القت�ساد الإ�سالمي وتطوره له اأهميته اخلا�سة، خا�سة 

ما يتعلق باجلانب القت�سادي، وذلك من خالل معرفة اأهم مالمح النه�سة القت�سادية يف املا�سي 

وا�ستقراء  احلا�سر  حت�سني  يف  منها  لال�ستفادة  قوتها  وعنا�سر  تطورها  ومراحل  واحلا�سر، 

امل�ستقبل.

 كما بني الباحث اأهم التحديات التي تواجه الدار�سني لتاريخ القت�ساد الإ�سالمي، واأهمها تنوع 

امل�سادر العلمية وتعددها اإ�سافة اإىل تفرقها يف عدة كتب تبحث ق�سايا فقهيه اأو تاريخية...الخ.

 ذكر الباحث اأن تطور التاريخ القت�سادي الإ�سالمي مير مبراحل من التو�سع القت�سادي اإىل 

النكما�س، ففي ال�سنوات التي تلت الهجرة النبوية اإىل املدينة املنورة تو�سعت الدولة الإ�سالمية 

اقت�ساديا يف زمن اخلالفة الأموية، حتى بلغت اأوجها يف الفرتة العبا�سية الأوىل، وظل العامل 

الإ�سالمي متما�سكًا اقت�ساديا، ولكن يف القرن 11م حدث تدهور اقت�سادي يف البالد الإ�سالمية 

تال ذلك التو�سع يف الدولة العثمانية يف القرن 15 – 16م.

)2). الدوري، عبد العزيز »مقدمة يف التاريخ االقت�سادي العربي«، مركز درا�سات الوحدة العربية، ط)، بريوت، 2007

)3). حطاب، كمال توفيق، املوؤمتر العلمي االأول لل�سنة النبوية، ال�سنة النبوية يف الدرا�سات املعا�سرة، جامعة الريموك، اأيار 2007م

)4). العمر، فوؤاد عبد الله ، البنك االإ�سالمي للتنمية، املعهد االإ�سالمي للتنمية والتدريب، ط)، 424)هـ )2003م(
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الع�سور) يفء، غنيمة، �سدقة، ع�سور...(  مر  املالية على  املوارد  تنوع  اإىل  الباحث  اأ�سار  كما   

ولكن الهتمام كان من�سبًا على اخلراج لأنه املورد الرئي�سي لذا حر�س اخللفاء على العناية به.

.
)5(

4. ي�سري، عبد الرحمن، تنظيم احلياة القت�سادية للمدينة املنورة يف ع�سر الر�سالة

بني الباحث تنظيم ال�سوؤون القت�سادية يف املدينة املنورة، كما اأ�سار اإىل التوزيع العادل للدخل 

والرثوة، ثم اأ�سار اإىل اأن للمال اخلا�س حرمة ووظيفة اجتماعية، كما بني اأ�س�س امللكية العامة، 

ان�سب  التي  املجالت  �سرد  الباحث  القت�سادي، كما حاول  الدولة  اإىل دور  اإ�سارته  اإىل  اإ�سافة 

عليها تنظيم احلياة القت�سادية يف الع�سر النبوي، دون الإ�سارة اإىل جميع الأحداث.

.
)6(

5. ك�سبة، م�سطفى د�سوقي، قراءات يف مناهج بحث وكتابة التاريخ القت�سادي الإ�سالمي

وامل�ستقبل،  التاريخ  ذكر  ثم  ع�سرنا،  يف  التاريخية  املدار�س  اأهم  اإىل  بحثه  يف  الباحث  اأ�سار   

والقانون يف التاريخ، والفكر القت�سادي، وعلم القت�ساد ومناهج البحث فيه، ثم ذكر التاريخ 

القت�سادي القدمي واجلديد.

ثم فرتة  النبوي  العهد  )مرحلة  الإ�سالمي  القت�سادي  للفكر  مراحل  اأن هناك عدة  الباحث   بني 

البحث  مناهج  بني  ثم  املعا�سرة(،  الدرا�سات  فرتة  ثم  العلماء،  كبار  وفرتة  الرا�سدين،  اخللفاء 

حمكوم  اجتماعي  علم  هو  الإ�سالمي  القت�ساد  علم  هذا  اأن  ذكر  حيث  الإ�سالمي  القت�ساد  يف 

ب�سنن ت�سريعية م�سدرها الوحي، ) ثابت ل يتغري مع الزمان واملكان: القران وال�سنة (، ثم هناك 

الإجماع والقيا�س ل�ستنباط الأحكام من الأدلة ال�سرعية لتحقيق م�سلحة معتربة �سرعا يعني اأن 

هذا املنهج ا�ستنباطي.

 ثم بني الباحث اأن املوؤرخني ركزوا على اجلوانب الدينية وال�سيا�سية والع�سكرية خا�سة التي 

يكون حمورها ال�سرية، واملغازي، والطبقات، وابتعدوا عن اجلانب القت�سادي.

 وما مييز هذا البحث، مظاهر القت�ساد الإ�سالمي يف ع�سر الت�سريع، عن الدرا�سات ال�سابقة هو 

تركيزه على درا�سة الأحداث ذات البعد القت�سادي والتي حدثت خالل ع�سر الت�سريع الإ�سالمي. 

)5). ي�سري، عبد الرحمن، تنظيم احلياة االقت�سادية للمدينة املنورة يف ع�سر الر�سالة، املوؤمتر الدويل حول التاريخ االقت�سادي للم�سلمني، 

مركز �سالح كامل لالقت�ساد االإ�سالمي، القاهرة، ابريل 998)م

)6). ك�سبة، م�سطفى د�سوقي، قراءات يف مناهج بحث وكتابة التاريخ االقت�سادي االإ�سالمي، املوؤمتر الدويل حول التاريخ االقت�سادي 

للم�سلمني، مركز �سالح كامل لالقت�ساد االإ�سالمي، القاهرة، ابريل 998)م
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املبحث االأول: مظاهر االقت�ساد االإ�سالمي يف حالة ال�ّسلم

خلق الله تعاىل الإن�سان على الأر�س لإعمارها من خالل القيام بكل الأن�سطة القت�سادية املختلفة، 

ليعي�س احلياة الكرمية املليئة بالرغد والرفاهية، ف�سخر له الكون وما فيه خلدمته ورهن اإ�سارته، 

َماَواِت َوَما يِف اْلأَْر�ِس َواأَ�ْسَبَغ َعَلْيُكْم ِنَعَمُه  َر َلُكْم َما يِف ال�سَّ قال الله تعاىل:»اأَمَلْ َتَرْوا اأَنَّ اللََّه �َسخَّ

، وبذلك فاإّن تنظيم �سوؤون احلياة القت�سادية يقوم على التوازن بني م�سلحة 
)7(

َظاِهَرًة َوَباِطَنًة«

 .
)((

الفرد املن�سبطة بال�سرع وم�سلحة املجتمع 

الت�سريع �سمن  ال�ّسلم يف ع�سر  الإ�سالمي يف حالة  الباحث بتو�سيح معامل القت�ساد   �سيقوم 

الوقف،  الزكاة،  التجاري،  الن�ساط  ال�سناعي،  الن�ساط  الزراعي،  الن�ساط  التالية:  العناوين 

احلمى. 

املطلب الأول: الن�ساط الزراعي

اأحدث القت�ساد الإ�سالمي العديد من التطورات فيما يخ�س الن�ساط الزراعي من خالل ما يلي: 

اأول: احلث على ممار�سة عمل الزراعة: الإ�سالم اأعطى الن�ساط الزراعي اأهمية كبرية ملا يوفره 

من كل اأنواع الطعام، وعّده ر�سول الله عليه ال�سالة وال�سالم من اأطيب ك�سب املوؤمن، فقال عليه 

لَّ َكاَن  ْو �َسْيٌء اإِ ُكَل ِمْنُه �َسُبٌع اأَْو َطاِئٌر اأَ ال�سالة وال�سالم:»َل َيْغِر�ُس َرُجٌل ُم�ْسِلٌم َغْر�ًسا َوَل َزْرًعا َفَياأْ

ِبيُّ  ِف َفَقاَل النَّ ُبِع َوالنِّ�سْ لُِث َوالرُّ َي اللَُّه َعْنُه َقاَل َكاُنوا َيْزَرُعوَنَها ِبالثُّ ، وَعْن َجاِبٍر َر�سِ
)9(

َلُه ِفيِه اأَْجٌر«

ُه َوَقاَل  ْك اأَْر�سَ لَّى اللَُّه َعَلْيِه َو�َسلََّم َمْن َكاَنْت َلُه اأَْر�ٌس َفْلَيْزَرْعَها اأَْو ِلَيْمَنْحَها َفاإِْن مَلْ َيْفَعْل َفْلُيْم�سِ �سَ

َي اللَُّه َعْنُه  َثَنا ُمَعاِوَيُة َعْن َيْحَيى َعْن اأَِبي �َسَلَمَة َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َر�سِ ِبيُع ْبُن َناِفٍع اأَُبو َتْوَبَة َحدَّ الرَّ

لَّى اللَُّه َعَلْيِه َو�َسلََّم َمْن َكاَنْت َلُه اأَْر�ٌس َفْلَيْزَرْعَها اأَْو ِلَيْمَنْحَها اأََخاُه َفاإِْن اأََبى  َقاَل َقاَل َر�ُسوُل اللَِّه �سَ

 .
)10(

ُه ْك اأَْر�سَ َفْلُيْم�سِ

ووجه الدللة يف الن�سني ال�سابقني: ف�سل العمل بالغر�س والزرع واحل�س على عمارة الأر�س، 

واتخاذ ال�سيعة والقيام عليها، وف�ساد قول من اأنكر ذلك من املتزهدة، وحمل ما ورد من التنفري 

، وفيه بيان اإىل اإباحة الزرع والغر�س من كل املباحات املوؤدية 
)11(

عن ذلك اإذا �سغل عن اأمر الدين

لإعمار الأر�س والنتفاع منها. 

 بل رفع الله عز وجل العمل يف كافة القطاعات املباحة ملرتبة اجلهاد يف �سبيل الله تعاىل، فقد 

ِل اللَِّه َواآَخُروَن ُيَقاِتلُوَن يِف �َسِبيِل  ِرُبوَن يِف اْلأَْر�ِس َيْبَتُغوَن ِمْن َف�سْ قال الله تعاىل:»َواآَخُروَن َي�سْ

، ووجه الدللة يف الآية الكرمية هو:»�سوى الله تعاىل يف هذه الآية الكرمية بني درجة 
)12(

اللَِّه«

)7). �سورة لقمان، اآية 20

)8). اخلطيب، حممود بن اإبراهيم م�سطفى، النظام االقت�سادي يف االإ�سالم، دار اخلطيب، الزرقاء،االأردن، 2006، �س 40 

)9). �سحيح م�سلم، م�سلم بن احلجاج اأبو احل�سني، دار ابن حزم، ط)،ج3، 995)، �س963، كتاب امل�ساقاة، حديث رقم 552).

)0)). �سحيح البخاري، كتاب املزارعة، حديث رقم 2320. 

)))). ابن حجر الع�سقالين، اأحمد بن علي، فتح الباري �سرح �سحيح البخاري 6/5 ط3 )42)هـ 2000م، دار ال�سالم – الريا�س.

)2)). �سورة املزمل، اآية 20 
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للنفقة على نف�سه وعياله، والإح�سان والإف�سال، فكان هذا  املجاهدين واملكت�سبني املال احلالل 

، ويف ذلك حثا 
)13(

دليال على اأن ك�سب املال مبنزلة اجلهاد، لأنه جمعه مع اجلهاد يف �سبيل الله«

على كافة الأعمال اأيا كانت زراعية اأو غري زراعية.

اإحياء الأر�س املوات: تعدد تعريف الأر�س املوات عند الفقهاء، وهذه التعريفات توؤدي  ثانيا: 

�سواء  يكن عامرا،  ما مل  ال�سافعي هي:»كل  املوات عند  الأر�س  فمنها تعريف  املعنى،  نف�س  اإىل 

، ومن �سروط الإحياء عند جمهور الفقهاء:»اأن يعمد ال�سخ�س لأر�س 
)14(

قرب من العامر اأو بعد»

ل يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بال�سقي اأو الزرع اأو الغر�س اأو البناء فت�سري بذلك ملكه 

، ودليل ذلك: 
)15(

�سواء كانت فيما قرب من العمران اأم بعد، �سواء اأذن له الإمام يف ذلك اأم مل ياأذن

ا َلْي�َسْت ِلأََحٍد َفُهَو  لَّى اللَّه َعَلْيِه َو�َسلََّم َقاَل: َمْن اأَْعَمَر اأَْر�سً ِبيِّ �سَ ي اللَّه َعْنَها َعِن النَّ َعْن َعاِئ�َسَة َر�سِ

.
)16(

ي اللَّهم َعْنهم يِف ِخاَلَفِتِه ى ِبِه ُعَمُر َر�سِ اأََحقُّ َقاَل ُعْرَوُة َق�سَ

ثالثا: اإقطاع الأر�س املوات: تعدد تعريف الإقطاع عند الفقهاء، ولكن هذه التعريفات توؤدي اإىل 

نف�س املعنى، ومنها ما ذكره اأبو يو�سف باأنه:»اأن ميكن الإمام فردا اأو جماعة من النتفاع باأر�س 

ُه َوَفَد  اٍل اأَنَّ ، ودليل ذلك: َعْن اأَْبَي�َس ْبِن َحمَّ
)17(

لي�ست عامرة ول يد لأحد عليها ليحييها ويعمرها«

ا اأَْن َوىلَّ َقاَل َرُجٌل ِمْن امْلَْجِل�ِس  ْلَح َفَقَطَع َلُه َفَلمَّ لَّى اللَُّه َعَلْيِه َو�َسلََّم َفا�ْسَتْقَطَعُه امْلِ اإِىَل َر�ُسوِل اللَِّه �سَ

ا ُيْحَمى ِمْن اْلأََراِك َقاَل  ا َقَطْعَت َلُه امْلَاَء الِْعدَّ َقاَل َفاْنَتَزَعُه ِمْنُه َقاَل َو�َساأََلُه َعمَّ َ اأََتْدِري َما َقَطْعَت َلُه اإِمنَّ

ُد  مَّ َثَنا حُمَ ُد ْبُن َيْحَيى ْبِن اأَِبي ُعَمَر َحدَّ مَّ َثَنا حُمَ َما مَلْ َتَنْلُه ِخَفاُف اْلإِِبِل َفاأََقرَّ ِبِه ُقَتْيَبُة َوَقاَل َنَعْم َحدَّ

ْبُن َيْحَيى ْبِن َقْي�ٍس امْلَاأِْرِبيُّ ِبَهَذا اْلإِ�ْسَناِد َنْحَوُه امْلَاأِْرُب َناِحَيٌة ِمْن الَْيَمِن َقاَل َويِف الَْباب َعْن َواِئٍل 

ْبَي�َس َحِديٌث َغِريٌب َوالَْعَمُل َعَلى َهَذا ِعْنَد اأَْهِل الِْعْلِم  ِبي َبْكٍر َقاَل اأَُبو ِعي�َسى َحِديُث اأَ َواأَ�ْسَماَء ِبْنِت اأَ

مِلَْن  اْلإَِماُم  ُيْقِطَع  اأَْن  َيَرْوَن َجاِئًزا  ِهْم يِف الَْقَطاِئِع  َعَلْيِه َو�َسلََّم َوَغرْيِ لَّى اللَُّه  ِبيِّ �سَ َحاِب النَّ اأَ�سْ ِمْن 

اِرِث امْلَُزيِنَّ  لَّى اللَُّه َعَلْيِه َو�َسلََّم اأنه اأَْقَطَع ِباَلَل ْبَن احْلَ ِبيَّ �سَ ، وكذلك: ما روي عن النَّ
)1((

َراأَى َذِلَك

ْرُع ِمْن ُقْد�ٍس َومَلْ  لُُح الزَّ ُه َجْل�َسَها َوَغْوَرَها َوَحْيُث َي�سْ َها َوَقاَل َغرْيُ َها َوَغْوِريَّ يَّ ِة َجْل�سِ َمَعاِدَن الَْقَبِليَّ

اأَْعَطى  َما  َهَذا  ِحيِم  الرَّ ْحَمِن  الرَّ اللَِّه  ِب�ْسِم  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  اللَُّه  لَّى  ِبيُّ �سَ النَّ َلُه  َوَكَتَب  ُم�ْسِلٍم  ُيْعِطِه َحقَّ 

ُه  َغرْيُ َوَقاَل  َها  َوَغْوِريَّ َها  يَّ َجْل�سِ ِة  الَْقَبِليَّ َمَعاِدَن  اأَْعَطاُه  امْلَُزيِنَّ  اِرِث  احْلَ ْبَن  ِباَلَل  اللَِّه  َر�ُسوُل  ٌد  مَّ حُمَ

، فلما كان زمان عمر قال 
)19(

ْرُع ِمْن ُقْد�ٍس َومَلْ ُيْعِطِه َحقَّ ُم�ْسِلٍم لُُح الزَّ َجْل�َسَها َوَغْوَرَها َوَحْيُث َي�سْ

لبالل: اإَن ر�سول الله مل يقطعك لتحجزه عن النا�س، اإمنا اأقطعك لتعمل، فخذ منها ما قدرت على 

)3)). القرطبي، اأبو عبد الله حممد بن اأحمد االأن�ساري، اجلامع الأحكام علوم القراآن، 9)/ 43 املكتبة التوفيقية – القاهرة.

)4)). املاوردي، علي بن حممد )متوفى 450 هـ(، احلاوي يف فقه ال�سافعي، دار الكتب العلمية،ط)، ج7، 994)، �س480

)5)). ابن حجر الع�سقالين، �سرح �سحيح البخاري، مرجع �سابق 24/5.

)6)). �سحيح البخاري،كتاب املزارعة، حديث 2335. 

)7)). اأبو يو�سف، اخلراج، �س64 

)8)). �سنن الرتمذي، كتاب االأحكام عن ر�سول الله، باب ما جاء يف القطائع، حديث رقم )30). 

)9)). اأبو داوود، كتاب اخلراج واالإمارات والفيء، حديث رقم )266.
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.
)20(

عمارته ورَد الباقي«

ُقْد�ٍس: جبل عظيم بنجد، وقيل املو�سع  ِمْن  َها: املكان املنخف�س،  َغْوِريَّ َها: املكان املرتفع،  يَّ َجْل�سِ

املرتفع الذي ي�سلح للزرع. 

وكان اإقطاع الأرا�سي من الر�سول �سلى الله عليه و�سلم لالإعمار وعدم التعطيل، ومن الذين اأقطع 

لهم: اأبا بكر ال�سديق وعمر بن اخلطاب وعلي بن اأبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبري بن 

العوام ر�سي الله عنهم جميعا وكانت تلك الإقطاعيات من اأموال واأر�س بني الن�سري عام 4هـ، 

حنيف  بن  و�سهيل  ال�ساعدي(،  خر�سة  بن  )�سماك  دجانة  اأبا  هما:  الأن�سار  من  اثنني  اأقطع  كما 

 .
)21(

ر�سي الله عنهم جميعا

 ويرى الباحث اأن القت�ساد الإ�سالمي يهتم بالن�ساط الزراعي لأن به ا�ستمررا للعمل وتوظيفا 

والقيام  املوات،  الأر�س  اإحياء  بت�سجيع  وذلك  الأر�س،  اأبرزها  ولعل  الإنتاج،  عنا�سر  جلميع 

بعمليات الإقطاع؛ ولهذه الأعمال فوائد اقت�سادية تعود على الفرد واملجتمع والدولة، والق�ساء 

للزراعة،  القابلة  العمل، وزيادة رقعة الأرا�سي  للباحثني عن  العمل  البطالة بتوفري فر�س  على 

وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل من الفجوة الغذائية للدولة، ويخفف عن كاهلها بع�س النفقات 

املقدمة لالإعانات الجتماعية بتقدميها اإىل جمالت اأخرى مثل القيام مب�ساريع البنية التحتية.

املطلب الثاين: الن�ساط ال�سناعي

التوجيهات  خالل  من  وذلك  ال�سناعي،  بالن�ساط  اهتمامه  يف  وا�سحا  كان  الإ�سالمي  الدين  اأن 

النبوية التالية: 

اأول: اهتمام الإ�سالم بال�سناعة: ف�سجع عليه ال�سالة وال�سالم كل الطرق التي توؤدي بامل�سلم اإىل 

العي�س الكرمي حاثا على العمل دون حتديد نوعية العمل اأو حتديد قطاعه، فبنّي اأف�سل الطرق 

لك�سب املال احلالل، وهو عمل الرجل بيده، ودليل ذلك: �سئل ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم اأي 

، وَعْن َراِئَطَة اْمَراأَِة َعْبِد اللَِّه 
)22(

الك�سب اأطيب اأو اأف�سل قال:»عمل الرجل بيده وكل بيع مربور«

ْنَعِتَها َقاَلْت  َناَع الَْيِد َقاَل َوَكاَنْت ُتْنِفُق َعَلْيِه َوَعَلى َوَلِدِه ِمْن �سَ ًة �سَ مِّ َوَلِدِه َوَكاَنْت اْمَراأَ
ْبِن َم�ْسُعوٍد َواأُ

َمَعُكْم  َق  دَّ اأََت�سَ اأَْن  اأَ�ْسَتِطيُع  َفَما  َدَقِة  َعْن ال�سَّ َوَوَلُدَك  اأَْنَت  َلَقْد �َسَغْلَتِني  َم�ْسُعوٍد  ْبِن  اللَِّه  ِلَعْبِد  َفُقْلُت 

لَّى اللَُّه  ِب�َسْيٍء َفَقاَل َلَها َعْبُد اللَِّه َواللَِّه َما اأُِحبُّ اإِْن مَلْ َيُكْن يِف َذِلَك اأَْجٌر اأَْن َتْفَعِلي َفاأََتْت َر�ُسوَل اللَِّه �سَ

ْنَعٍة اأَِبيُع ِمْنَها َوَلْي�َس يِل َوَل ِلَوَلِدي َوَل ِلَزْوِجي  َعَلْيِه َو�َسلََّم َفَقاَلْت َيا َر�ُسوَل اللَِّه اإِينِّ اْمَراأٌَة َذاُت �سَ

َق ِب�َسْيٍء َفَهْل يِل ِمْن اأَْجٍر ِفيَما اأَْنَفْقُت  دَّ َت�سَ َدَقِة َفَما اأَ�ْسَتِطيُع اأَْن اأَ َها َوَقْد �َسَغلُويِن َعْن ال�سَّ َنَفَقٌة َغرْيَ

.
)23(

لَّى اللَُّه َعَلْيِه َو�َسلََّم اأَْنِفِقي َعَلْيِهْم َفاإِنَّ َلِك يِف َذِلَك اأَْجَر َما اأَْنَفْقِت َعَلْيِهْم  َقاَل َفَقاَل َلَها َر�ُسوُل اللَِّه �سَ

)20). اأبو عبيد، القا�سم بن �سالم، كتاب االأموال، حتقيق وتعليق حممد خليل هرا�س، دار الكتب العلمية – بريوت، 

ط) 406)هـ/ 986)م �س 302. 

))2). البالذري، االإمام اأبو احل�سن، فتوح البلدان، مكتبة الهالل، بريوت، ط)، 983)،�س 28

)22). البيهقي،اأبو بكر اأحمد بن احل�سني بن علي، ال�سنن الكربى، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، ج5، 994)، �س 432 

)23). م�سند االإمام اأحمد، حديث رقم 5504).
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ثانيا: جعل الإ�سالم العمل من فرو�س الكفاية، فاإذا احتاج النا�س اإىل �سناعة طائفة كالفالحة، 

، فكل عمل مكمل لالآخر، فبالإ�سالم 
)24(

والبناء وغري ذلك فلويل الأمر اأن يلزمهم بذلك باأجرة مثلهم

ل يوجد عمل جيد وعمل و�سيع، ولنا يف الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم الأ�سوة احل�سنة، فقد 

كان يقوم بحاجته وحاجة اأهل بيته، ولعل اأبرز ما يوؤثر هنا هو املوقف الوا�سح لل�سنة النبوية 

اجلاهلي،  العرف  هذا  ك�سر  على  وا�سح  واإ�سرار  ازدراء  نظرة  اإليه  ينظر  كان  الذي  العمل  من 

النبي  وكان   .
)25(

الكفاية فرو�س  من  وجتعلها  احلرف،  كل  مّتجد  جديدة  قيمة  منظومة  وبناء 

ير�سي مفاهيم �سيا�سته لالأو�ساع القت�سادية، فقد اأعطى الفقري ال�سائل فاأ�سا )اأداة اإنتاج( واأمره 

لَّى اللَُّه َعَلْيِه  ِبيِّ �سَ اِر َجاَء اإِىَل النَّ اأن يحتطب، ودليل ذلك: َعْن اأََن�ِس ْبِن َماِلٍك اأَنَّ َرُجاًل ِمْن اْلأَْن�سَ

َن�ْسَرُب  َوَقَدٌح  ُه  َبْع�سَ َوَنْب�ُسُط  ُه  َبْع�سَ َنْلَب�ُس  ِحْل�ٌس  َبَلى  َقاَل  �َسْيٌء  َبْيِتَك  َلَك يِف  َفَقاَل  لُُه  َي�ْساأَ َو�َسلََّم 

ِبَيِدِه ُثمَّ َقاَل  َعَلْيِه َو�َسلََّم  لَّى اللَُّه  َفاأََخَذُهَما َر�ُسوُل اللَِّه �سَ ِبِهَما  َفاأََتاُه  ِبِهَما َقاَل  ِفيِه امْلَاَء َقاَل اْئِتِني 

َتنْيِ اأَْو َثاَلًثا َقاَل َرُجٌل  ي َهَذْيِن َفَقاَل َرُجٌل اأََنا اآُخُذُهَما ِبِدْرَهٍم َقاَل َمْن َيِزيُد َعَلى ِدْرَهٍم َمرَّ َمْن َي�ْسرَتِ

اِريَّ َوَقاَل ا�ْسرَتِ ِباأََحِدِهَما  ْعَطاُهَما اْلأَْن�سَ ْرَهَمنْيِ َفاأَ اُه َواأََخَذ الدِّ ْعَطاُهَما اإِيَّ اأََنا اآُخُذُهَما ِبِدْرَهَمنْيِ َفاأَ

َعَلْيِه  لَّى اللَُّه  َفاأََخَذُه َر�ُسوُل اللَِّه �سَ َفَفَعَل  ِبِه  ِتِني  َفاأْ ِباْلآَخِر َقُدوًما  اأَْهِلَك َوا�ْسرَتِ  اإِىَل  َفاْنِبْذُه  َطَعاًما 

َو�َسلََّم َف�َسدَّ ِفيِه ُعوًدا ِبَيِدِه َوَقاَل اْذَهْب َفاْحَتِطْب َوَل اأََراَك َخْم�َسَة َع�َسَر َيْوًما َفَجَعَل َيْحَتِطُب َوَيِبيُع 

َها َثْوًبا ُثمَّ َقاَل َهَذا َخرْيٌ َلَك ِمْن  َها َطَعاًما َوِبَبْع�سِ اَب َع�ْسَرَة َدَراِهَم َفَقاَل ا�ْسرَتِ ِبَبْع�سِ َفَجاَء َوَقْد اأَ�سَ

ُح اإِلَّ ِلِذي َفْقٍر ُمْدِقٍع اأَْو ِلِذي ُغْرٍم 
لُ يَء َوامْلَ�ْساأََلُة ُنْكَتٌة يِف َوْجِهَك َيْوَم الِْقَياَمِة اإِنَّ امْلَ�ْساأََلَة َل َت�سْ اأَْن جَتِ

.
)26(

ُمْفِظٍع اأَْو َدٍم ُموِجٍع 

قدرتهم  مع  الزكاة  اأموال  من  العمل  عن  العاطلني  حرمان  وال�سالم  ال�سالة  عليه  �سيا�سته  ومن 

على العمل، وذلك ليدفع طاقات املجتمع لتكون منتجه وفاعلة وم�ساهمة يف العملية القت�سادية، 

لُّ  ودليل ذلك:عن اأبي ُهَريَرة ر�سي الله عنه، قال: قال ر�سوُل الله �سلَّى الله عليه و�سلَّم: )ل حَتِ

 .
)27(

) ٍة �َسويٍّ دقة لغنيٍّ ول ِلذي ِمرَّ ال�سَّ

ويرى الباحث اأن الدولة الإ�سالمية م�سوؤولة م�سوؤولية كاملة عن تاأمني العمل لكل الفئات القادرة 

العملية  يف  ت�ساهم  الفئات  هذه  يجعل  مما  معطلة،  تركها  وعدم  اإمكاناتها،  بحدود  العمل  على 

الإنتاجية. 

ثالثا: ال�سفة التعبدية للعمل: اأعطى الدين الإ�سالمي كل الأن�سطة القت�سادية ال�سفة التعبدية اإذا 

كان هذا الن�ساط من�سبطا بال�سوابط ال�سرعية، واإذا ابتغى به وجه الله تعاىل بنية خال�سة، فقد 

ورد عن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم انه قال:»ما اأكل اأحد طعاما قّط خريا من اأن ياأكل من 

)24). ابن القيم، حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي اأبو عبد الله، الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية، حتقيق د حممد جميل غازي، ج)، 

بدون تاريخ، �س 359

)25). ال�سبهاين، عبد اجلبار حمد، اال�ستخالف والرتكيب االجتماعي يف االإ�سالم، دار وائل للن�سر، ط)، 2003، �س93

)26). �سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، حديث رقم 89)2.

)27). رواه: اأبو داود حديث رقم )633)(، والرتمذي حديث رقم )652(، والن�سائي 5/99، وابن ماجه حديث رقم )839)).
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.
)2((

عمل يده واإن نبي الله داود عليه ال�سالة وال�سالم كان ياأكل من عمل يده«

وهذا احلديث فيه بيان ف�سل العمل باليد، وتقدمي ما يبا�سره ال�سخ�س بنف�سه على ما يبا�سره 

، وهذا يت�سمن الدعوة اإىل ا�ستثمار كافة طاقات الإن�سان البدنية والذهنية وتنميتها، 
)29(

بغريه

وحّرم البطالة، جاعال ذلك عبادة وقربة لله �سبحانه وتعاىل، قال الله تعال:»َوُقِل اْعَملُوا َف�َسرَيَى 

.
)30(

اللَُّه َعَمَلُكْم َوَر�ُسولُُه َوامْلُوؤِْمُنوَن«

احلقيقية  باحلاجة  مرتبط  الإ�سالمي  القت�ساد  يف  الإنتاج  الإنتاج:  اأولويات  مراعاة  رابعا: 

للمجتمع بحيث يتم الإنتاج ح�سب �سّلم الأولويات التي ي�سعها ويل الأمر، مراعيا ظروف احلياة 

واملقا�سد ال�سرعية)ال�سروريات ثم احلاجيات ثم التح�سينيات(، فاأ�سا�س هذا القول من الناحية 

يراعى  فال  اأولويات  �سلم  وفق  مرتبة  امل�سالح  واإّن  بامل�سالح  معللة  احلقوق  كون  هو  النظرية 

اإخالل  مراعاته  يف  كان  اإذا  حاجي  يراعى  ول  بحاجي،  اإخالل  مراعاته  يف  كان  اإذا  حت�سيني 

 .
)31(

ب�سروري، وهذا يعني وحدة �سلم الإ�سباع الجتماعي

ويرى الباحث اأن الواجب توجيه كافة عوامل الإنتاج يف الدولة الإ�سالمية لهذا الرتتيب، لتوفري 

ما يلزم الإن�سان من ماأكل وم�سرب وعناية �سحية...، واإنتاج ما ميكن احلفاظ على عزة وكرامة 

الأمة والدفاع عن حيا�سها.

املطلب الثالث: الن�ساط التجاري

 اأتقن العرب قبل الإ�سالم التجارة، وخا�سة اأهل مكة، وعندما هاجر الر�سول الكرمي مع جموع 

امل�سلمني اإىل املدينة املنورة، كان اليهود يحتكرون التجارة، بينما اأهل املدينة كانوا يعملون يف 

الله عليه  الر�سول �سلى  فاإّن  اليدوية، وكما هو معروف  الزراعة، وبع�س احلرف وال�سناعات 

الدين  لهذا  العداء  اليهود  ينا�سب  اأن  امل�ستغرب  فلي�س من  التجارة،  مار�سوا  و�سلم وال�سحابة 

اجلديد، لأنهم اعتربوا اأن هذا الدين �سوف يهدد م�ساحلهم الدينية القت�سادية.

 �سيتم بحث ما يتعلق بالن�ساط التجاري �سمن العناوين التالية:

اأول:اأهمية التجارة: �سّجع الإ�سالم التجارة بدفع الأموال اإىل التداول وعدم كنزها، ودليل ذلك 

ْرُهم  َفَب�سِّ الّلِه  �َسِبيِل  يِف  ُينِفُقوَنَها  َوَل  َة  َوالِْف�سَّ َهَب  الذَّ َيْكِنُزوَن  وتعاىل:»َوالَِّذيَن  �سبحانه  قوله 

َهَذا  َوُظُهوُرُهْم  َوُجنوُبُهْم  ِجَباُهُهْم  ِبَها  َفُتْكَوى  َم  َجَهنَّ َناِر  يِف  َعَلْيَها  ُيْحَمى  َيْوَم  اأَِليٍم)34(  ِبَعَذاٍب 

، والكتناز فقها هو: كل مال مدخر ومل توؤد 
)32(

ُكْم َفُذوُقوْا َما ُكنُتْم َتْكِنُزوَن)35( َما َكَنْزمُتْ لأَنُف�سِ

من  اإخراجه  اأي  التداول،  عن  املدخر  املال  حب�س  هو:  لالكتناز  القت�سادي  واملعنى   ،
)33(

زكاته

)28). �سحيح البخاري،ج2، �س 730، كتاب البيوع، حديث رقم 2073.

)29). ابن حجر الع�سقالين، فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، مرجع �سابق 387/4.

)30).�سورة التوبة، اآية 05)

))3).ال�سبهاين، اال�ستخالف والرتكيب االجتماعي يف االإ�سالم، �س97

)32). �سورة التوبة اآية 34ــ 35.

)33). القرطبي، اجلامع الأحكام علوم القراآن، مرجع �سابق، 8/ 25) – 26).
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القطاعات القت�سادية، في�سبب الركود القت�سادي، فاملكتنز متع�سف يف ا�ستعمال حقه، لأنه يغنب 

 .
)34(

املجتمع وظيفة النقود الجتماعية

 عمل كبار ال�سحابة يف التجارة واأتقنوها م�ستفيدين من خربتهم التجارية الكبرية، وهم يف 

َي اللَُّه  مكة فاأ�سبحت التجارة هي و�سيلة العي�س الرئي�سية لهم، ودليل ذلك: َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َر�سِ

اِر َل  ِديَث َواللَُّه امْلَْوِعُد َوَيُقولُوَن َما ِلْلُمَهاِجِريَن َواْلأَْن�سَ َعْنُه َقاَل: »َيُقولُوَن اإِنَّ اأََبا ُهَرْيَرَة ُيْكرِثُ احْلَ

ْخَوِتي ِمْن  �ْسَواِق َواإِنَّ اإِ ْفُق ِباْلأَ ُثوَن ِمْثَل اأََحاِديِثِه َواإِنَّ اإِْخَوِتي ِمْن امْلَُهاِجِريَن َكاَن َي�ْسَغلُُهْم ال�سَّ ُيَحدِّ

لَّى اللَُّه َعَلْيِه َو�َسلََّم َعَلى  ْمَواِلِهْم َوُكْنُت اْمَراأً ِم�ْسِكيًنا اأَلَْزُم َر�ُسوَل اللَِّه �سَ اِر َكاَن َي�ْسَغلُُهْم َعَمُل اأَ اْلأَْن�سَ

 .
)35(

ِعي ِحنَي َيْن�َسْوَن« ُر ِحنَي َيِغيُبوَن َواأَ ِمْلِء َبْطِني َفاأَْح�سُ

هناك العديد من الآيات الكرمية والأحاديث النبوية ال�سريفة التي حتارب الغ�س نوعا وكما، قال 

، فالغ�س يظهر ال�سلعة على غري حقيقتها 
)36(

ُروا امْلِيَزاَن« تعاىل:»َواأَِقيُموا الَْوْزَن ِبالِْق�ْسِط َول ُتْخ�سِ

اأن ر�سول الله �سلى الله  اأبو هريرة ر�سي الله عنه  الأ�سلية، فيتعر�س امل�سرتي للغرر، فروى 

ة طعام، فاأدخل يده فيها فنالت اأ�سابعه بلاًل، فقال: )ما هذا يا �ساحب  رْبَ عليه و�سلم مّر على �سُ

الطعام؟(، قال: اأ�سابته ال�سماء يا ر�سول الله، قال: )اأفال جعلته فوق الطعام كي يراه النا�س؟ من 

، هذا اإذا كان الغا�س هو البائع، اأما اإذا كان امل�سرتي فيجب عليه اأن ل يبخ�س 
)37(

غ�ّس فلي�س مني( 

 .
)3((

ِديَن« ْر�ِس ُمْف�سِ ا�َس اأَ�ْسَياَءُهْم َوَل َتْعَثْوا يِف اْلأَ ال�سلعة عند تقيمها قال تعال:»َوَل َتْبَخ�ُسوا النَّ

وحرم الإ�سالم الحتكار بحب�س عر�س ال�سلع عن ال�سوق لرفع ثمنها، ودليل ذلك: اأن ر�سول الله 

، فالدين الإ�سالمي حرم الحتكار لأنه 
)39(

�سلى الله عليه واآله و�سلم قال: »ل يحتكر اإل خاطئ«

عمليات  على  والتجديدات  التح�سينات  اإدخال  وعدم  الإنتاج،  كميات  وحتديد  للت�سخم،  يوؤدي 

الإنتاج... الخ.

قام الر�سول الكرمي �سلى الله عليه و�سلم بعمل اقت�سادي هام، وهو توحيد املوازين واملكاييل، 

الله  توؤدى حقوق  ففيها  بها،  ال�سرعية  املعامالت  اأحكام  بع�س  لتعلق  دقيق،  ب�سكل  فتم �سبطها 

كالزكاة، وحقوق العباد كالبيع وال�سراء، ودليل ذلك: عن ابن عمر قال،قال ر�سول الله �سلى الله 

.
)40(

عليه و�سلم:»الوزن وزن اأهل مكة واملكيال مكيال اأهل املدينة«

ثانيا: اإن�ساء اأول �سوق اإ�سالمية: قام الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم بعدد من الأعمال القت�سادية 

)34). ال�سبهاين، اال�ستخالف والرتكيب االجتماعي يف االإ�سالم، �س 95.

)35). �سحيح م�سلم، ج4، �س540)، كتاب ف�سائل ال�سحابة، باب من ف�سائل اأبي هريرة، حديث رقم )2492).

)36). �سورة الرحمن، اآية 9.

)37). �سحيح م�سلم، ج)، �س94، كتاب االإميان، باب قول النبي �سلى الله عليه و�سلم:»من غ�سنا فلي�س منا«، حديث رقم )02)).

)38). �سورة ال�سعراء،اآية 83).

)39).اأبو داود، �سليمان بن االأ�سعث، �سنن اأبي داود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، )200، �س )55، كتاب البيوع، باب يف النهي عن 

احلكرة.

)40). �سنن اأبي داود، �س 537، كتاب البيوع، باب قي قول النبي �سلى الله عليه و�سلم:»املكيال مكيال املدينة«.
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اأَنَّ  اإ�سالمية، ودليل ذلك:  اإن�ساء اأول �سوق  اخلالدة عند و�سوله املدينة املنورة مهاجرا، ومنها 

وُق،  َبِط َفَنَظَر اإَِلْيِه، َفَقاَل:»َلْي�َس َلُكْم َهَذا ال�سُّ لَّى اللَُّه َعَلْيِه َو�َسلََّم، َذَهَب اإِىَل �ُسوِق النَّ َر�ُسوَل اللَِّه �سَ

 .
)41(

َرُب َعَلْيِه َخَراٌج« وِق َفَطاَف ِفيِه، َفَقاَل: َهَذا �ُسوُقُكْم، ل ُيْنَتَق�ُس، َول ُي�سْ ُثمَّ َرَجَع اإِىَل َهَذا ال�سُّ

ووفق هذا التوجيه النبوي ميكن القول اأن هيكل ال�سوق الإ�سالمية هي �سوق املناف�سة التامة 

املن�سبطة بال�سوابط ال�سرعية، وهي حرية الدخول واخلروج اإىل ال�سوق، حيث ل يوجد اأي 

نوع من اأنواع الر�سوم املفرو�سة على التجار، ولعل �سبب عدم فر�س الر�سول الله عليه ال�سالة 

وال�سالم اأي �سريبة على التجار، يعود لرغبته يف ازدهار التجارة يف املدينة املنورة.

و�سعها  التي  والأخالقيات  ال�سوابط  جمموعة  الإ�سالمية  ال�سوق  يف  املناف�سة  دعائم  ومن 

الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم مثل: حترمي الغ�س، وحترمي الربا، وحترمي الحتكار،...، ومنع 

بيع املحرمات يف ال�سوق الإ�سالمية مثل اخلمر واخلنزير.

اأَِبي  فَعْن  لل�سوق،  ال�سلع حتى ت�سل  تلقي  ال�سالة وال�سالم عن  الكرمي عليه  الر�سول   كما نهى 

اُه  َتَلقَّ َفَمْن  َلَب،  اجْلَ ُوا  َتَلقَّ َو�َسلََّم:»ل  َعَلْيِه  اللَُّه  لَّى  اللَِّه �سَ َر�ُسوُل  َقاَل  َقاَل:  الله عنه  ُهَرْيَرَة ر�سي 

، ففي ال�سوق يتم حتديد ال�سعر املنا�سب 
)42(

َياِر« وَق ِباخْلِ َتى ال�سُّ َذا اأَ اِحُبُه اإِ ى ِمْنُه �َسْيًئا َف�سَ َفا�ْسرَتَ

عن طريق العر�س والطلب لل�سلع، اإ�سافة اإىل اأن ال�سريعة الإ�سالمية ت�سعى اإىل حرية املناف�سة 

خيار  ال�سرط،  خيار  مثل:  املختلفة  اخليارات  �سرعت  لهذا  ال�سراء،  معادلة  طريف  بني  التامة 

بني  بالرتا�سي  وال�سراء  البيع  يكون  اأن  الإ�سالمية  ال�سوق  املناف�سة يف  دعائم  ، ومن 
)43(

العيب

لَّى اللَُّه َعَلْيِه َو�َسلََّم َرِحَم اللَُّه َعْبًدا  البائع وامل�سرتي، فَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َقاَل،َقاَل َر�ُسوُل اللَِّه �سَ

.
)44(

ى  َذا اْقَت�سَ َذا ا�ْسرَتَى �َسْمًحا اإِ �َسْمًحا اإَِذا َباَع �َسْمًحا اإِ

وكان الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم ي�سرف با�ستمرار على ال�سوق لأنه رئي�س الدولة الإ�سالمية، 

حتى يتيح الفر�س املتكافئة جلميع املتعاملني )بائعني وم�سرتين(، ليتم الق�ساء على اأي مظهر 

من مظاهر المتياز يف ال�سوق. 

ثالثا: الت�سعري:ارتفعت اأ�سعار ال�سلع يف عهد ر�سول الله عليه ال�سالة وال�سالم، فرف�س حتديد 

لَّى  ْر َلَنا، َفَقاَل َر�ُسوُل اللَِّه �سَ ْعُر َف�َسعِّ ال�سعر، فَعْن اأََن�ٍس قال:»قال النَّا�ُس: َيا َر�ُسوَل اللَِّه، َغاَل ال�سِّ

اِزُق، َواإِينِّ َلأَْرُجو اأَْن اأَلَْقى اللََّه َوَلْي�َس  ُط الرَّ ُر الَْقاِب�ُس الَْبا�سِ اللُه َعَلْيِه َو�َسلََّم: ) اإِنَّ اللََّه ُهَو امْلُ�َسعِّ

.
)45(

ْظَلَمٍة يِف َدٍم َوَل َماٍل(. اأََحٌد ِمْنُكْم ُيَطاِلُبِني مِبَ

))4). ابن ماجه، اأبي عبدا لله حممد، �سنن ابن ماجه، بيت االأفكار الدولية، لبنان 2004، �س)24، كتاب التجارات، باب االأ�سواق 

)42). �سحيح م�سلم، �س 935، كتاب البيوع، باب حترمي تلقي اجللب، حديث رقم )9)5)).

)43).اخلياط. عبد العزيز، نظرية العقد واخليارات يف الفقه االإ�سالمي، املعهد العربي للدرا�سات املالية وامل�سرفية، 1994،213

)44). �سحيح البخاري، ج2، �س730، البيوع، باب ال�سهولة وال�سماحة، حديث رقم )2076).

)45). �سنن الرتمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء يف الت�سعري، حديث رقم )235)). 
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الطلب،  الطبيعية يف  الزيادة  ب�سبب  اأو  العر�س،  الق�سور يف  ب�سبب  اأمرًا طبيعيًا  الغالء  فكان 

لتعد ظاهرة  امل�ستهلكني،  البائعني واملنتجني حل�ساب  اإىل ظلم  يوؤدي  فالت�سعري يف هذه احلالة 

الدولة  ظهور  بدايات  يف  حدثت  فاإذا  معروفة،  ظاهرة  طبيعيا  انخفا�سها  اأو  الأ�سعار  ارتفاع 

الإ�سالمية، فاإّن تكرارها يف اأي زمان ومكان اأمر وارد احلدوث، فاملهم اأن يكون الرتفاع ب�سورة 

كان  اإذا  ولكن  يحرمه،  ل  فالإ�سالم  املجتمع،  �سالح  ب�سبب  اأحد  من  تعّد  عن  ينتج  ومل  طبيعية 

امتناع  اأو  بامل�ستهلك وبطرق غري م�سروعة كالحتكار،  ال�سرر  الأ�سعار مفتعال وملحقا  ارتفاع 

النا�س  من  مبجموعة  البيع  ح�سر  حالة  اأو  لها،  النا�س  حاجة  مع  ال�سلع  بيع  عن  ال�سلع  اأرباب 

خم�سو�سني اأيام املجاعات واحلروب والكوارث الطبيعية وغري ذلك، اأو حالة تواطوؤ البائعني، 

.
)46(

اأو غري ذلك، فعندها يجوز لويل الأمر التدخل لتحديد ال�سعر العادل اأو املثل

املطلب الرابع: الزكاة

الزكاة اأحد ركائز القت�ساد الإ�سالمي، فهي اأداة حتويل املال من الأغنياء اإىل الفقراء، وهي من 

قال  الكرمي  القران  يف  مذكورة  خم�سو�سة  لفئات  امل�سلم،  مال  يف  الواجبة  الدورية  الفرائ�س 

َقاِب َوالَْغاِرِمنَي  َدَقاُت ِلْلُفَقَراء َوامْلَ�َساِكنِي َوالَْعاِمِلنَي َعَلْيَها َوامْلُوؤَلََّفِة ُقلُوُبُهْم َويِف الرِّ ا ال�سَّ َ تعاىل:»اإِمنَّ

حمددة  ب�سروط  وذلك   ،
)47(

َحِكيم« َعِليٌم  َوالّلُه  الّلِه  َن  مِّ ًة  َفِري�سَ ِبيِل  ال�سَّ َواْبِن  الّلِه  �َسِبيِل  َويِف 

.
)4((

وهي:متام احلول، وبلوغ الن�ساب، وامللك التام، والنماء، والف�سل عن احلوائج الأ�سلية

وقد تدرج فر�سها ح�سب الزمن التايل: 

اأول: الزكاة يف العهد املكي: ورد الكثري من الآيات القراآنية حاثة الأغنياء على م�ساعدة الفقراء 

نَي َلُه  ِل�سِ من منطلق اأن للفقراء حقا يف اأموال الأغنياء قال تعاىل:»َوَما اأُِمُروا اإِلَّ ِلَيْعُبُدوا اللََّه خُمْ

.
)49(

َمِة« َكاَة َوَذِلَك ِديُن الَْقيِّ اَلَة َوُيوؤُْتوا الزَّ يَن ُحَنَفاَء َوُيِقيُموا ال�سَّ الدِّ

منها  اأن تخرج  التي يجب  الأموال  اأنواع  ال�سريفة،  النبوية  ال�سنة  الكرمي، ول  القران  يبني  مل 

الزكاة، اإ�سافة اإىل اأن الزكاة يف العهد املكي، كانت طوعية، وخالية من ال�سروط، وموكولة اإىل 

اإميان الأفراد، و�سعورهم بواجب الأخّوة نحو اإخوانهم من املوؤمنني، فقد يكفي يف ذلك القليل 

 .
)50(

من املال، وقد تقت�سي احلاجة بذل الكثري

)46). ينظر:ابن تيمية، احل�سبة يف االإ�سالم، دار الكتاب العربي، �س 5) وما بعدها. 

)47). �سورة التوبة، اآية 60

)48). اأبو اإ�سحاق، اإبراهيم بن حممد بن عبد الله بن حممد ) متوفى 884هـ(، املبدع �سرح املقنع، دار عامل الكتب، الريا�س، ج2، 2003، 

�س262

)49). �سورة البينة، اآية 4

)50). القر�ساوي، يو�سف، فقه الزكاة، موؤ�س�سة الر�سالة نا�سرون، ط)، 2005، �س 56 
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بازدياد  يوحي  مما  للهجرة،  الثانية  ال�سنة  يف  الزكاة  فر�ست  املدين:  العهد  يف  الزكاة  ثانيا: 

الأموال  وال�سالم  ال�سالة  عليه  الر�سول  فبني  امل�سارف،  اإىل  وحاجتها  املادية  الدولة  متطلبات 

الأ�سناف  يف  القول  وف�سل  فيها،  الواجب  واملقدار  مال،  كل  ون�ساب  الزكاة،  فيها  جتب  التي 

واجلهات التي ت�سرف لها وفيها الزكاة.

وقد ورد الكثري من الأحاديث النبوية ال�سريفة الدالة على فر�س الزكاة منها: ما رواه ابن عبا�س 

اأن معاذًا قال بعثني ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم قال: اإنك تاأتي قوما من اأهل الكتاب فادعهم 

اإىل �سهادة اأن ل اإله اإل الله واأين ر�سول الله فاإن هم اأطاعوا لذلك فاأعلمهم اأن الله افرت�س عليهم 

خم�س �سلوات يف كل يوم وليلة فاإن هم اأطاعوا لذلك فاأعلمهم اأن الله افرت�س عليهم �سدقة توؤخذ 

من اأغنيائهم فرتد يف فقرائهم فاإن هم اأطاعوا لذلك فاإياك وكرائم اأموالهم واتق دعوة املظلوم فاإنه 

 .
)51(

لي�س بينها وبني الله حجاب«

ثالثا: حملية الزكاة: من اأهم واجبات موظف الزكاة توزيع الزكاة يف مكان جمعها، حيث توؤخذ 

من اأغنيائهم لرتد اإىل فقرائهم، فعندما بعث النبي عليه ال�سالة وال�سالم معاذ بن جبل اإىل اليمن 

، وهذا ما 
)52(

اأغنيائهم فرتد يف فقرائهم« الله افر�س عليهم �سدقة توؤخذ من  اأن  له:»اأعلمهم  قال 

قاله معاذ بن جبل لأهل اليمن:»من خرج من خمالف  اإىل خمالف فاإن �سدقته وع�سره يف خمالف 

 .
)53(

ع�سريته«

تكاليف  تقليل  منها  القت�سادية،  الأهداف  من  العديد  يحقق  املنطقة  نف�س  الزكاة يف  اإن �سرف 

النقل، واحلرا�سة، والتخزين...، اإ�سافة اإىل �سرعة حتقيق عدالة التوزيع، وتقدمي كافة اخلدمات 

بكفاءة عالية، ولعل الأهم هو اأن يكون كل جتمع �سكاين على علم تام بفقرائهم وحاجاتهم، واإن مل 

.
)54(

تفي اأموال الزكاة بحاجاتهم في�ستطيعوا اتخاذ الإجراءات ال�سريعة ل�سد حاجتهم 

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء  ا ال�سَّ َ  رابعا: م�سارف الزكاة: فهي املذكورة يف الآية الكرمية التالية قال تعاىل:»اإِمنَّ

ِبيِل  َقاِب َوالَْغاِرِمنَي َويِف �َسِبيِل اللَِّه َوِاْبِن ال�سَّ َوامْلَ�َساِكنِي َوالَْعاِمِلنَي َعَلْيَها َوامْلُوؤَلََّفِة ُقلُوُبُهْم َويِف الرِّ

 .
)55(

ًة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم« َفِري�سَ

تعترب الزكاة مظلة اجتماعية جلميع الطبقات الفقرية واملحتاجة، ورب العاملني وزعها على هذه 

الطبقات بكتابه ومل يدعها لأ�سحاب الأهواء لكي يوزعوها، فبينت امل�سارف ليعرف كل ذي حق 

))5). رواه ال�سيخان. 

)52)، اأبو عبيد، االأموال، �س 626 املخالف كما عرفه �ساحب ل�سان العرب » وامِلْخالُف الُكورُة َيْقَدُم عليها االإن�سان وهو عند اأَهل اليمن 

الٍف منها ا�سم يعرف به وهي الأَهل اليمن كاالأَْجناِد الأَهل ال�ساِم والكوِر الأَهل الِعراِق“ ل�سان العرب  واِحُد املَخاِليُف وهي ُكَوُرها ولكلِّ خِمْ

ج9، �س82، حرف األفا باب خلف

)53). ال�سوكاين،حممد بن علي بن حممد، نيل االأوطار، مطبعة م�سطفي احللبي، ط5، ج2، بدون تاريخ، �س)6) 

اإبراهيم، النفقات العامة يف االإ�سالم درا�سة مقارنة، دار الثقافة للطباعة والن�سر والتوزيع، قطر، الدوحة، ط2،  )54). يو�سف، يو�سف 

988)، �س 28

)55).. �سورة التوبة، اآية 60
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حقه.

 خام�سا: الأثر القت�سادي للزكاة: للزكاة اآثار اقت�سادية كثرية ومهمة، و�سوف ي�سري الباحث اإىل 

اأهم الآثار القت�ساديه للزكاة وهي: 

بني  الفجوة  من  يقلل  وهذا  الفقراء،  اإىل  لرتد  الأغنياء  من  توؤخذ  الزكاة  اإن  التوزيع:  1.اإعادة 

الأغنياء والفقراء، وبالتايل تعمل الزكاة على اإعادة توزيع الدخل والرثوة بني طبقات املجتمع، 

الطلب  زيادة  اإىل  الزكاة  من  واملحتاجني  الفقراء  اإعطاء  يوؤدي  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا 

ال�ستهالكي، لأّن الفقراء ميلهم احلدّي لال�ستهالك مرتفع على عك�س الأغنياء، ويتبع ذلك زيادة 

الطلب ال�ستثماري، فيزيد الطلب على مدخالت الإنتاج بهدف التو�سع يف الإنتاج، وفيه ت�سغيل 

للفقراء وتقريبه من  ، وبذلك يتم رفع امل�ستوى املادي 
)56(

للموارد القت�سادية ومعاجلة البطالة

الأغنياء.

2. حتفيز ال�ستثمار وحماربة الكتناز: الدين الإ�سالمي يدعوا اإىل توظيف الأموال، وحترمي 

اللَِّه  �َسِبيِل  يِف  ُيْنِفُقوَنَها  َوَل  َة  َوالِْف�سَّ َهَب  الذَّ َيْكِنُزوَن  تعاىل:»َوالَِّذيَن  الله  قال  فقد  الأموال  كنز 

.
)5((

، والكنز هنا كما عرفه ابن كثري هو املال الذي ل توؤدى منه الزكاة
)57(

ْرُهْم ِبَعَذاٍب اأَِليٍم« َفَب�سِّ

يقول اأحد الباحثني اأن لنخفا�س الن�ساب معنى مهم يف التنظيم القت�سادي للمجتمع الإ�سالمي 

الإنتاج،  عملية  يف  ال�سرتاك  على  منها  ال�سغرية  حتى  الكامنة  الطاقات  حّث  اإىل  يهدف  فهو 

ومعاقبتها على ق�سورها عن ذلك من جهة، وهو يتطلب ا�سرتاك اأكرثية اأفراد املجتمع يف احلركة 

القت�سادية والجتماعية، بحيث يوؤدي اإىل زيادة وعيهم، واإح�سا�سهم القت�سادي والجتماعي 

 .
)59(

من جهة اأخرى

بال�سيولة  2.5%، وهذا ما ميثل كلفة الكتناز والحتفاظ  الزكاة ل تقل عن  اإّن ن�سبة   ويالحظ 

والتنمية  ال�ستثمار  قنوات  نحو  املعطلة  بالرثوات  يدفع  مما  الإ�سالمي،  القت�ساد  يف  النقدية 

الربح  على  مفرو�سة  الزكاة  وكذلك  ال�سنني،  مر  على  الفري�سة  لهذه  وفقًا  التاآكل  من  لها  حماية 

ال�سايف اإذا كان املال م�ستثمرا، اأما اإن مل يكن م�ستثمرا فتكون الزكاة على اأ�سل املال مما ينق�سه 

مع الزمن، وهذا ميثل حافزا ودافعًا لال�ستثمار.

تعاقب  ل  فهي  ال�ستثمار،  والبعيدة عن  املكتنزة  الرثوات  فعالة يف حماربة  اأداة  الزكاة  تعترب 

كلما زاد  لأنه  املعطلة،  الإنتاج  املكتنزة، واإمنا تتعدى ملعاقبة و�سائل  املعطلة والرثوات  النقود 

تعطيلها قّلت قدرتها على تعوي�س النق�س احلا�سل عن اإخراج الزكاة من جهة، وقوتها ال�سرائية 

النا�سئة عن تاآكل الرثوة بالزكاة من جهة اأخرى، وهذا يوؤدي اإىل دفع املوارد املعطلة اإىل الن�ساط 

)56). ال�سبهاين، عبد اجلبار حمد، عدالة التوزيع والكفاءة االقت�سادية يف النظم الو�سعية واالإ�سالم، جملة ال�سريعة والقانون، جامعه 

االإمارات العربية املتحدة، ع4)، )200، �س2)2

)57). �سورة التوبة، اأية 34

للن�سر  الكرمي، حتقيق �سامي بن حممد �سالمة، دار طيبة  القران  تف�سري  774هـــ(  )700ــــ  اإ�سماعيل بن عمر  الفداء  اأبو  ابن كثري،   .(58(

والتوزيع، ط2، ج4، 999)، �س 38)

)59). قحف، حممد منذر، االقت�ساد االإ�سالمي، دار القلم، الكويت، ط)، 979)، �س20)
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ب�سورة  الإنتاج  اإىل  اإما  املعّطلة  الرثوات  ا�ستثمار  على  باعثا  تعترب  الزكاة  لأّن  القت�سادي؛ 

 .
)60(

مبا�سرة اأو اإىل جمال ال�ستهالك

معدات  اإيجاد  خالل  من  البطالة  م�سكلة  عالج  يف  الزكاة  ت�ساهم  اأن  ميكن  الإنتاج:  3.توجيه 

الإنتاج، من اآلت ومعدات وخامات للعمال حتى ي�سبحوا عن�سرا منتجا، فتوفر الزكاة الو�سائل 

الإنتاجية ملن يحتاجون اإليها، ول ي�ستطيعون احل�سول عليها باإمكاناتهم الذاتية، مما ي�ساعدهم 

.
)61(

على التحول اإىل طاقات اإنتاجية يف املجتمع الإ�سالمي

4.تقلل خماطر ال�ستثمار: اإّن م�سرف �سهم الغارمني من اأموال الزكاة فيه تطمني للم�ستثمرين 

اإىل ال�ستثمار بالتمويل، فاإذا عجز عن ال�سداد ب�سبب خارج اإرادته، فاإن م�سرف �سهم الغارمني 

يتكفل بال�سداد، وي�ساعد امل�ستثمر الغارم املهدد للخروج من ال�سوق ب�سبب الإفال�س من العودة 

لل�سوق وال�ستمرار بالإنتاج، يقول اأحد الباحثني: »اأن ح�سول الغارم بعد فرتة من الزمن على 

، وبذلك نالحظ 
)62(

املبالغ التي دفعها قد يجعله قادرا على اأعادتها لال�ستثمار املبا�سر مرة اأخرى«

اأن القت�ساد الإ�سالمي يوظف كل عنا�سر الإنتاج بالكفاءة الإنتاجية املطلوبة. 

توزيع  اإعادة  ففي  الهامة،  الجتماعية  الآثار  من  العديد  للزكاة  الجتماعية:  الآثار  �ساد�سا:   

الدخل والرثوة يتم ن�سر الأخوة واملحبة الإ�سالمية، والق�ساء على احل�سد والبغ�س والفوارق 

لطالب  ت�سرف  الزكاة  كون  اجلهل  حماربة  اإىل  اإ�سافة  الإ�سالمي،  املجتمع  اأفراد  بني  والتنازع 

العنو�سة بني فئات  للعبادة، وتعمل على حماربة ظاهرة  للمتفرغ  له، ول ت�سرف  العلم املتفرغ 

.
)63(

ال�سباب بامل�ساهمة بزواجهم 

املطلب اخلام�س: الوقف

حث الدين الإ�سالمي على فعل اخلري باإنفاق املال يف وجوه الرّب املختلفة، ومن اأبرزها الوقف 

الذي يعترب اأحد �سور ال�سدقة اجلارية، �سهد الوقف بدايات مت�سارعة زمن �سيدنا حممد عليه 

َحتَّى  الْرِبَّ  َتَنالُوا  تعاىل:»َلْن  لقوله  تطبيقا  التالية  الإ�سالمية  الع�سور  ويف  وال�سالم،  ال�سالة 

، فالرب هي اجلنة كما ذكرها ابن 
)64(

َعِليٌم« ِبِه  اللََّه  َفاإِنَّ  ِمْن �َسْيٍء  ُتْنِفُقوا  َوَما  بُّوَن  ا حُتِ ُتْنِفُقوا مِمَّ

.
)65(

كثري يف تف�سريه

وكلها  وال�سدقات...،  الزكاة  مثل  اأخرى  لت�سريعات  موازيا  كان  الإ�سالم  يف  الوقف  وت�سريع 

تهدف اإىل م�ساعدة الطبقات الفقرية يف املجتمع. 

)60). قحف، االقت�ساد االإ�سالمي، �س 20)

))6). دنيا، �سوقي، متويل التنمية يف االقت�ساد االإ�سالمي، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط)، �س)28

)62). الق�ساة. زكريا، الزكاة واأثارها االقت�سادية واالجتماعية، من بحوث ندوة الزكاة واقع وطموحات الذي عقدها املركز االإ�سالمي يف 

اربد، االأردن، 988)، �س4)

)63). ال�سبهاين،عدالة التوزيع والكفاءة االقت�سادية، �س 4)2

)64). �سورة اآل عمران، اأية 92

)65). تف�سري ابن كثري، ج2، �س 72
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مع عدم ورود اآية قراآنية تذكر الوقف �سراحة، ولكن الفقهاء ا�ستدلوا على م�سروعية الوقف من 

اإَِماٍم  ْيَناُه يِف  اأْح�سَ �َسْيٍء  َوُكلَّ  َواآََثاَرُهْم  ُموا  َقدَّ َما  َوَنْكُتُب  امْلَْوَتى  ُنْحِيي  َنْحُن  ا  الكرمية:»اإِنَّ الآية 

، يقول ابن كثري يف تف�سري هذه الآية الكرمية:»ما �سنوا من �سنة، فعمل بها قوم من بعد 
)66(

ُمِبنٍي«

ا فعليه  موتهم، فاإن كان خرًيا فله مثل اأجورهم، ل ينق�س من اأجر َمْن عمله �سيئا، واإن كانت �سرًّ

 .
)67(

مثل اأوزارهم، ول ينق�س من اأوزار من عمله �سيًئا«

الله عليه  الله �سلى  اأن ر�سول  ــ  الله عنه  اأبي هريرة ر�سي  النبوية فنذكر منها: عن  ال�سنة  اأما 

و�سلم ــ قال: اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل من ثالث: �سدقة جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد 

.
)6((

�سالح يدعو له

اأما الإجماع على الوقف فقد ذكر جابر بن عبد الله ر�سي الله عنه اأنه قال:»مل يكن اأحد من اأ�سحاب 

.
)69(

ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم ذو مقدرة اإل وقف« ومل ينكره اأحد فكان هذا اإجماعًا

اخلري  بذل  يف  النا�س  اأكرم  الله  ر�سول  كان  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  النبي  زمن  الأوقاف  اأول: 

وال�سدقات والإح�سان اإىل النا�س، فهو القدوة لالأمة الإ�سالمية من بعده، فهو اأول من �سّن الوقف 

لهذا قال ال�سافعي: »مل يحب�س اأهل اجلاهلية فيما علمته دارًا، ول اأر�سًا تربرًا بحب�سها، واإمنا 

 .
)70(

حب�س اأهل الإ�سالم«

اأوقف الر�سول الكرمي حوائط خمرييق الذي قاتل مع امل�سلمني وقتل، فقال ر�سول عليه ال�سالة 

اإن اأ�سبت فاأموايل  وال�سالم:»خمرييق خري يهود«، وقد كان خمرييق حني خرج اإىل اأحد قال: 

.
)71(

ملحمد ي�سعها حيث اأراه الله فهذه عامة �سدقات النبي �سلى الله عليه و�سلم

ثانيا: اأوقاف ال�سحابة ر�سوان الله عليهم يف عهده عليه ال�سالة وال�سالم نذكر منها: عن اأَِبي 

ُة  نَّ اجْلَ َفَلُه  ُروَمَة  ِبْئَر  َيْحِفْر  َمْن  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  اللَُّه  لَّى  �سَ ِبيُّ  النَّ َقاَل  َعْنُه َ اللَُّه  َي  َر�سِ يِّ  الُْقَر�سِ َعْمٍرو 

 .
)72(

َزُه ُعْثَماُن« ُة َفَجهَّ نَّ َز َجْي�َس الُْع�ْسَرِة َفَلُه اجْلَ َفَحَفَرَها ُعْثَماُن َوَقاَل َمْن َجهَّ

التكافل  قيم  يج�سد  فهو  الدائمة،  التطوعية  لل�سدقة  �سورة  اأو�سح  الإ�سالمي  الوقف  يعترب 

ال�سحابة  ت�سابق  حتى  الوقف،  الر�سول  �سّن  اأن  فمنذ  الإ�سالمية،  الدولة  اأفراد  بني  الجتماعي 

ر�سوان الله عليهم لالقتداء بهذه ال�سنة، حيث �سجلوا اأروع الأمثلة يف التطوع حتى اأن جابر بن 

عبد الله ر�سي الله عنه اأنه قال:»مل يكن اأحد من اأ�سحاب ر�سول الله  �سلى الله عليه و�سلم  ذو 

.
)73(

مقدرة اإل وقف«

ثالثًا:الأثر القت�سادي للوقف: الأوقاف متثل اأحد الركائز القت�سادية الأ�سا�سية يف بناء الدولة 

)66). �سورة ي�س، اآية 2)

)67). تف�سري ابن كثري،ج6،�س566

)68). رواه ال�سيخان.

)69). ابن قدامه، املغني، ج6،�س85)

)70). ال�سافعي،اأبي عبد الله حممد بن اإدري�س) 50)ــ 204هـ(، االأم، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، ط2، ج4،1983، �س 54 

 http://www.al - islam.com ،887). �سرية ابن ه�سام، ج2، �س((

)72). �سحيح البخاري، كتاب الو�سايا حديث رقم 2778.

)73). ابن قدامه، املغني، ج6،�س85).
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الأ�سا�سية،  امل�سلمني  حاجات  تاأمني  مت  ومنه  قباء،  م�سجد  بني  الوقف  طريق  فعن  الإ�سالمية، 

مثل مياه ال�سرب من بئر رومه، وقد �ساهم الوقف بن�سر الدعوة الإ�سالمية، والدفاع عن الدولة 

الإ�سالمية �سد ما كان يتهددها من اأخطار، وميكن اعتبار الوقف الإ�سالمي موؤ�س�سة اقت�سادية 

تقوم ببناء امل�ستقبل، عن طريق ال�ستثمار يف الرثوة الإنتاجية الآنية من اأجل الأجيال القادمة، 

هو  منه  الهدف  فان  الوقف  اأما  الربح،  هدفها  باأّن  املعروفة  القت�سادية  املوؤ�س�سات  عن  ويتميز 

.
)74(

م�ستقبلي يتعدى احلياة الدنيوية للواقف اإىل احلياة الأخروية

املطلب ال�ساد�س: احلمى

تراه من  ملا  ال�ستفادة منها طبقا  املنتجة وتنظيم  الأر�س  الدولة بتخ�سي�س جزء من  قيام  هو 

.
)75(

م�سلحة امل�سلمني 

 ودليل م�سروعيته: عن ابن عبا�س ر�سي الله عنهما اأن ال�سعب بن جثامة قال اإن ر�سول الله �سلى 

الله عليه و�سلم قال:»ل حمى اإل لله ور�سوله« وقال بلغنا اأن النبي �سلى الله عليه و�سلم حمى 

، ومن هذا احلديث األغى الر�سول �سلى الله عليه و�سلم 
)76(

النقيع واأن عمر حمى ال�سرف والربذة

احلمى اجلاهلي، الذي كان يقوم على القوة واجلاه الذي يتمتع به رئي�س القبيلة، اأو من ميلك 

املال، حيث كان يعمد هوؤلء اإىل حماية اأف�سل الأرا�سي التي حتوي على املاء والكالأ، فال ي�ستطيع 

اأحد من اأفراد القبيلة من القرتاب اإليها..

 اأما حمى الإ�سالم فهو لل�سالح العام وحتت �سيطرة ويل الأمر، فعن بع�س ال�سحابة قال: »غزوت 

 ،
)77(

مع النبي  �سلى الله عليه و�سلم  ف�سمعته يقول: النا�س �سركاء يف ثالث: الكالأ واملاء والنار«

اأن تكون مللكية فردية، لأّن منافعها لعامة النا�س كونها من ال�سروريات،  فهذه املوارد ل يجوز 

وت�سمل الكثري من املوارد القت�سادية الأخرى الهامة مثل املعادن �سواًء باطنة حتت الأر�س، اأو 

ظاهرة فوق الأر�س، وحتى لو وجدت يف اأر�س خا�سة كما قال ال�سافعي رحمه الله:»ما كان فيه 

منفعة بال نفقة على من حماه فلي�س له اأن يحميه، ومثل هذا كل عني ظاهرة كالبرتول اأو كربيت 

يف غري ملك لأحد فلي�س لأحد اأن يتحجرها دون غريه ول ل�سلطانها اأن مينعها لنف�سه ول خلا�س 

 .
)7((

من النا�س لن هذا كله ظاهر كاملاء والكالأ«

حماية  حق  له  كان  الإ�سالمية  الدولة  رئي�س  ب�سفته  وال�سالم  ال�سالة  عليه  الله  ر�سول  اأن  كما 

اأر�س املوات ليكون حمى لعامة امل�سلمني، فمثل هذه الأرا�سي تكون لرعي الأنعام، وقد حمى 

ر�سول الله عليه ال�سالة وال�سالم باملدينة و�سعد جبال بالبقيع وقال:» هذا حماي واأ�سار بيده اإىل 

)74). قحف، منذر، الدور االقت�سادي لنظام الوقف االإ�سالمي يف تنمية املجتمع املدين، ورقة عمل عر�ست يف ندوة نظام الوقف واملجتمع 

املدين يف الوطن العربي، بريوت 8ــ 2)/0)/)200، �س))

)75). دنيا، �سوقي احمد، درو�س يف االقت�ساد االإ�سالمي، مكتبة اخلريجي، الريا�س، ط)، 984)، �س93)

)76). �سحيح البخاري،ج2، �س 835، كتاب امل�ساقاة، باب ال حمى اإال لله ولر�سوله �سلى الله عليه و�سلم، حديث رقم 2370.

)77). �سنن اأبي داود، ج2، �س249 

)78). ال�سافعي، االأم، ج4، �س43
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 .
)79(

القاع«، وهو قدر ميل يف �ستة اأميال حماه خليل امل�سلمني، من الأن�سار واملهاجرين

فهدف احلمى هو حتقيق  به،  اأو خيل اجلهاد لرتعى  ال�سدقة  اأنعام  فاحلمى هو مكان جتميع   

التوازن الجتماعي الذي هو من واجبات الدولة لإذابة الفوارق بني الأغنياء والفقراء، فال يجوز 

لأحد من  كما ل يجوز  امل�سلمني،  ذمة دون  لأهل  لأغنيائهم، ول  فئة خا�سة ول  احلمى مل�سلحة 

الولة اأن ياأخذ من اأرباب املوا�سي عو�سا عن مراعي موات، اأو حمى لقول ر�سول الله �سلى الله 

.
)(0(

عليه و�سلم:»امل�سلمون �سركاء يف ثالث: يف املاء والنار والكالأ«

تنظيم احلمى: مت تنظيم احلمى كما يلي: 

قيام ويل الأمر مبنع احلمى الفردي اخلا�س؛ لأنه يتعار�س مع مبداأ ا�سرتاك اجلميع باملوارد، 

.
)(1(

فقد قال ر�سول الله عليه ال�سالة وال�سالم:»ل حمى اإل لله ور�سوله«

قيام ويل الأمر بحماية بع�س الأرا�سي واملوارد للم�سلحة العامة، فحمى الر�سول �سلى الله عليه 

و�سلم بع�س الأرا�سي وخ�س�سها خليل اجلهاد، وقام الر�سول باإ�سراك اجلميع ببع�س املوارد 

التي ي�ستفيد منها اجلميع، فقد قال عليه ال�سالة وال�سالم:»امل�سلمون �سركاء يف ثالث املاء والنار 

، وهذا التنظيم �سوف يحقق التوازن بني الفقراء والأغنياء، فالكل ي�ستفيد من احلمى، 
)(2(

والكالأ«

فالأغنياء ل ي�ستاأثروا باملوارد لأنهم اأغنياء وي�ستطيعوا اأن يحيوا الأر�س، والفقراء ي�ستفيدوا 

من املوارد باإعطائهم فر�سة الإحياء لهذه املوارد والنتفاع من احلمى. 

املبحث الثاين: االقت�ساد االإ�سالمي يف حالة احلرب 

 احلرب يف الإ�سالم لي�ست غزوا، واإمنا الق�سد منها اإزالة كافة العوائق التي تعرت�س ن�سر الدعوة 

الإ�سالمية، جلعل كلمة الله هي العليا، ورد الظلم والعدوان عن امل�سلمني حيث قال الله تعاىل: 

، حيث التزمت 
)(3(

»َوَقاِتلُوا يِف �َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن ُيَقاِتلُوَنُكْم َوَل َتْعَتُدوا اإِنَّ اللََّه َل ُيِحبُّ امْلُْعَتِدين«

الله عليه و�سلم واخللفاء الرا�سدين باآدابها واأخالقها  الدولة الإ�سالمية يف عهد الر�سول �سلى 

الفتح  وقادة  الغزوات،  �سرايا  لقادة  الو�سايا  خالل  من  وا�سحة،  الأمور  هذه  ومثل  ال�سامية، 

الإ�سالمي، ونتيجة لهذه الغزوات والفتوحات، فقد زادت موارد الدولة الإ�سالمية القت�سادية، 

ب�سبب ما كانت حت�سل عليه من غنائم، ويفء، وجزية، اإ�سافة اإىل موارد الزكاة ب�سبب دخول 

اأعداد كبرية يف الدين الإ�سالمي، و�سيقوم الباحث بتو�سيح هذا املبحث وفق املطالب التالية: 

)79). املاوردي، االأحكام ال�سلطانية، �س 233

)80). املاوردي، االأحكام ال�سلطانية، �س 234ــ 235

))8). �سحيح البخاري، �سبق تخريجه 

)82).املاوردي، االأحكام ال�سلطانية، �س 233

)83). �سورة البقرة، اآية 90)
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املطلب الأول: الغنائم

تعرف الغنيمة باأنها:»ا�سم ملا يوؤخذ من اأموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة على وجه يكون 

، ولأهمية هذا املطلب �سيتم بحثه كما يلي:
)(4(

فيه اإعالء كلمة الله تعاىل«

اأول: غنائم الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم: 

اأول غنيمة غنمها �سيدنا حممد عليه ال�سالة وال�سالم هي غنيمة �سرية عبد الله بن جح�س عام 

مع  وال�سالم  ال�سالة  عليه  للر�سول  الغنيمة  هذه  خم�س  جح�س  بن  الله  عبد  ق�سم  وقد   ،
)(5(

2هـ

العلم باأن اآية اخلم�س مل تنزل بعد، وهذا يتما�سى مع العرف اجلاهلي حيث كانوا يق�سمون ربع 

الغنيمة لرئي�س القبيلة. 

ويف ال�سنة 2هـ حدثت غزوة بدر الكربى وانت�سر امل�سلمون فيها، وح�سلوا على غنائم اإل اأّنه 

ظهر بوادر خالف بني امل�سلمني حول تق�سيم الغنائم، فجمع ر�سول الله كل الغنائم وق�ّسمها على 

امل�ساركني يف الغزوة بالت�ساوي ومل تخم�س، فاأنزل الله تعاىل:»َي�ْساأَلُوَنَك َعِن الأْنَفاِل ُقِل الأْنَفاُل 

 ،
)(6(

ِمِننَي« ُموؤْ ُكْنُتْم  اإِْن  َوَر�ُسوَلُه  اللََّه  َواأَِطيُعوا  َبْيِنُكْم  َذاَت  ِلُحوا  َواأَ�سْ اللََّه  ُقوا  َفاتَّ �ُسوِل  َوالرَّ ِللَِّه 

�ُسوِل  َوِللرَّ ِللَِّه ُخُم�َسُه  َفاأَنَّ  ِمْن �َسْيٍء  َغِنْمُتْم  ا  َ اأَمنَّ اأنزل الله تعاىل:»َواْعَلُموا  وب�سبب هذا اخلالف 

ِبيِل اإِْن ُكْنُتْم اآَمْنُتْم ِباللَِّه َوَما اأَنزلَْنا َعَلى َعْبِدَنا َيْوَم  َوِلِذي الُْقْرَبى َوالَْيَتاَمى َوامْلَ�َساِكنِي َواْبِن ال�سَّ

�سبب  هو  الغزوة  هذه  من  فالهدف   ،
)(7(

» َقِديٌرِ �َسْيٍء  ُكلِّ  َعَلى  َواللَُّه  ْمَعاِن  اجْلَ الَْتَقى  َيْوَم  الُْفْرَقاِن 

اقت�سادي حيث كانت قافلة لقري�س عائدة من ال�سام، فحاول امل�سلمون اعرتا�س طريق تلك القافلة 

اإل اأنها جاوزت امل�سلمني عندما غرّي قائد القافلة طريقها. 

ويف نف�س العام وقعت غزوة بني قينقاع، حيث انت�سر امل�سلمون بقيادة الر�سول عليه ال�سالة 

وال�سالم على اليهود، واأخرجوهم من املدينة املنورة، وغنم امل�سلمون ال�سالح واأدوات ال�سياغة، 

ومل تكن لهم اأرا�س، فاأخذ ر�سول الله عليه ال�سالة وال�سالم اخلم�س و�سهمه، ووزع اأربعة اأخما�س 

، وهو 
)(((

على امل�سلمني، ويف هذه الغزوة كان اأول خم�ٍس قب�سه ر�سول الله عليه ال�سالة وال�سالم

رئي�س الدولة الإ�سالمية، وهذا يعني اأن اخلم�س من الغنائم يدخل �سمن ملكية الدولة العامة، 

و�سوف يوزع من قبل رئي�س الدولة، وهذا ي�ساهم يف التقليل من الفوارق بني طبقات املجتمع 

الفقرية والغنية.

ويف ال�سنة 5هـ وقعت غزوة بني قريظة، وانت�سر فيها امل�سلمون، بعد اأن نزل بني قريظة على 

ون�ساءهم  قريظة  بني  اأموال  وال�سالم  ال�سالة  عليه  الله  ر�سول  ق�سم  ثم  معاذ،  بن  �سعد  حكم 

واأبناءهم على امل�سلمني، بعدما اأخرج اخلم�س، وق�سم للفار�س ثالثة اأ�سهم �سهمني للفر�س و�سهما 

لراكبه، و�سهما للراجل، وكانت اخليل يومئذ �ستا وثالثني، قال ابن كثري:»وكان اأول فئ وقعت 

)84).اجلرجاين، التعريفات، ج)، 209

)85). الطربي، حممد بن جرير، تاريخ الر�سل وامللوك، دار الكتب العلمية، بريوت ج 2، 997)، �س 7)

)86).�سورة االأنفال، اآية ) 

)87). �سورة االأنفال، اآية )4

)88). الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج 2 �س49
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.
)(9(

فيه ال�سهمان وخم�س«

َي اللَُّه َعْنُه » اأَْجَلى الَْيُهوَد  ويف �سنه 7هـ فتحت خيرب بعد قتال �سديد، فَعِن اْبِن ُعَمَر، اأَنَّ ُعَمَر َر�سِ

اأََراَد  َخْيرَبَ  َعَلى  َظَهَر  مَلَّا  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  اللَُّه  لَّى  �سَ اللَِّه  َر�ُسوُل  َوَكاَن  َجاِز  احْلِ اأَْر�ِس  ِمْن  اَرى  َوالنَّ�سَ

ْخَراَج الَْيُهوِد  َراَد اإِ اإِْخَراَج الَْيُهوِد ِمْنَها، َفَكاَنِت الأَْر�ُس ِحنَي َظَهَر َعَلْيَها ِللَِّه َوِلَر�ُسوِلِه َوِلْلُم�ْسِلِمنَي، َفاأَ

ُف  ُهْم َعَلى اأَْن َيْكُفوُه َعَمَلَها َوَلُهْم ِن�سْ لَّى اللَُّه َعَلْيِه َو�َسلََّم ِلُيِقرَّ َلِت الَْيُهوُد َر�ُسوَل اللَِّه �سَ ِمْنَها، َف�َساأَ

وا ِبَها َحتَّى  ْئَنا«، َفَقرُّ ُكْم ِبَها َعَلى َذِلَك َما �سِ لَّى اللَُّه َعَلْيِه َو�َسلََّم: ُنِقرُّ َمِر، َفَقاَل َلُهْم َر�ُسوُل اللَِّه �سَ الثَّ

، كما اأن النبي عليه ال�سالة وال�سالم ق�سم خيرب 
)90(

َي اللَُّه َعْنُه اإِىَل َتْيَماَء َواأَِريَحا« اأَْجالُهْم ُعَمُر َر�سِ

لنوائبه وما ينزل به، وق�سم  على �ستة وثالثني �سهما، وجعل كل �سهم مئة �سهم، فعزل ن�سفها 

.
)91(

الن�سف الباقي بني امل�سلمني

ويف �سنة )هـ فتحت مكة بالقوة، اإل اأن ر�سول الله عليه ال�سالة وال�سالم، مل يق�سمها، ومل يغنم 

منها مال لأنه مل يطبق عليها حكم الأرا�سي املفتوحة بالقوة، ويف العام نف�سه كانت غزوة حنني 

وجمع امل�سلمون منها الغنائم الكبرية، وكان معظم العطاء حلديثي العهد بالإ�سالم ممن اأ�سلموا 

التميمي،  حاب�س  بن  والأقرع  الفزاري،  ح�سن  بن  عيينة  مثل  لقلوبهم  كتاأليف  مكة  فتح  يوم 

 .
)92(

والعبا�س بن مردا�س ال�سلمي

 

 :
)93(

ثانيا: اأنواع الغنائم: اأورد الفقهاء اأربعة اأ�سناف للغنائم وهي

 1. الأ�سرى: هم املقاتلون من الكفار اإذا ظفر امل�سلمون باأ�سرهم اأحياء، ويف هذا احلال يكون ويل 

 ،
)94(

الأمر خمري فاإما اأن يقتلهم، اأو ي�سرتقهم، اأو الفداء باملال، اأو الأ�سر، اأو املّن عليهم بالفداء

َقاِب  ْرَب الرِّ وهذا الإجراء ح�سب ن�س الآية الكرمية قال الله تعاىل:»َفاإَِذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َف�سَ

َذِلَك  اأَْوَزاَرَها  ْرُب  احْلَ َع  َت�سَ َحتَّى  ِفَداًء  ا  َواإِمَّ َبْعُد  ا  َمنًّ ا  مَّ َفاإِ الَْوَثاَق  وا  َف�ُسدُّ اأَْثَخْنُتُموُهْم  اإَِذا  َحتَّى 

لَّ  ُكْم ِبَبْع�ٍس َوالَِّذيَن ُقِتلُوا يِف �َسِبيِل اللَِّه َفَلْن ُي�سِ ِلَيْبلَُو َبْع�سَ َر ِمْنُهْم َوَلِكْن  َوَلْو َي�َساُء اللَُّه َلْنَت�سَ

، فقد اأفدى الر�سول اأ�سرى بدر ومّن على اأهل مكة. 
)95(

اأَْعَماَلُهْم«

 2. ال�سبي: وهم الن�ساء والأطفال امل�ساركون يف القتال، ل يجوز اأن يقتلوا فهم �سبٌي م�سرتقون 

مال  بيع ويكون  الفداء  هذا  لأّن  مال جاز،  على  بال�سبي  الإمام  اأفدى  فاإن  الغنائم،  مع  يق�سمون 

اأراد  فدائهم مغنوما مكانهم، ومل يلزمه ا�ستطابه نفو�س الغامنني عنهم من �سهم امل�سالح، واإن 

الإمام اأن يفدي بهم باأ�سرى امل�سلمني يف اأيدي العدو جاز ذلك، وعو�س الغامنني عنهم من �سهم 

)89). ابن االأثري، الكامل يف التاريخ، ج4، �س70 

)90). رواه ال�سيخان، �سحيح البخاري، كتاب املزارعة، حديث رقم )233. 

))9).البالذري، فتوح البلدان، �س34

)92). املاوردي، االأحكام ال�سلطانية، �س 63)

)93). املاوردي، االأحكام ال�سلطانية، �س 67)

)94). تف�سري ابن كثري، ج 7، �س307 

)95). �سورة حممد، اآية 4 
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امل�سالح، واإن اأراد املّن عليهم لزم ا�ستطابه نفو�س الغامنني عنهم، اإما بالعفو عن حقوقهم منهم، 

، وقد اأفدى ر�سول الله عليه ال�سالة وال�سالم اأ�سرى غزوة بدر بدفع 
)96(

واإما مبال يعو�سهم عنهم

 .
)97(

مال، اأو تعليم �سبيان الأن�سار الكتابة

3.الأرا�سي: وهي اأنواع وكما يلي:

فتحت  التي  الأرا�سي  حول  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  النبي  حكم  اختلف  عنوة:  فتحت  اأ.اأر�س 

باعتبارهم  لهم  لتكون  منا�سفة  اأهلها  اأيدي  حتت  كلها  الزراعية  خيرب  اأر�س  اأبقى  فمثال  عنوة، 

زارعوها، واأما الن�سف الثاين فكان للنبي عليه ال�سالة وال�سالم باعتباره رئي�س الدولة يوزعه 

التي فتحت  الله ومل يطبق عليها حكم الأرا�سي  على م�سارفه، ويف فتح مكة مّن عليها ر�سول 

عنوه فعن ب�سري بن ي�سار، اأنه �سمع نفرا من اأ�سحاب ر�سول الله عليه ال�سالة وال�سالم قالوا: اإن 

ر�سول الله عليه ال�سالة وال�سالم حني ظهر على خيرب، ق�سمها على �ستة وثالثني �سهما، جمع كل 

�سهم مائة �سهم، وكان الن�سف �سهاما للم�سلمني، و�سهم ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم، وعزل 

.
)9((

الن�سف ملا ينوبه من الأمور النوائب

اأهلها خوفا: هذه الأر�س تكون ملك لبيت مال امل�سلمني وتعترب من  ب. الأر�س التي جال عنها 

 .
)99(

اأمالك الدولة 

الزكاة  زرعها  من  ي�ستوفى   ،
)100(

عليها اأهلها  اأ�سلم  التي  الأرا�سي  وهي  الع�سرية:  الأر�س  ج. 

املفرو�سة، وهذا كان يف املدينة، واأر�س اليمن، واأر�س الطائف. 

اأن  فيمكن  ال�سلح،  عقد  اأ�سا�س  على  حكمها  يتحّدد  الأر�س  هذه  �سلحا:  فتحت  التي  الأر�س  د. 

ين�س عقد ال�سلح على اأن ت�سبح ملكا للم�سلمني، واأّما اأن تبقى لأ�سحابها.

ففي احلالة الأوىل: فحكمها حكم الأر�س التي فتحت بالقوة، حيث تدخل يف اأمالك الدولة، ول 

يجوز الت�سرف فيها بالبيع، اأو الرهن، ولويل الأمر اأن ي�سع عليها اخلراج ول ي�سقط هذا اخلراج 

بالإ�سالم، لأنه يعد اأجرة مقابل النتفاع بالأر�س، وللمنتفعني حق نقل منفعة الخت�سا�س دون 

 .
)101(

بيع الأر�س

ويف احلالة الثانية: الأر�س يف هذه احلالة تكون ملكا لأ�سحابها وفق العقد، ول ت�سري اأر�سهم 

.
)102(

دار اإ�سالم وتكون دار عهد، ولهم بيعها ورهنها واإذا انتقلت اإىل م�سلم �سقط خراجها

4.الأموال املنقولة: )ما�سية، �سالح... ( هذه ل تدخل بيت مال امل�سلمني، واإمّنا يتم توزيعها على 

الله عليه  الله �سلى  اأبي قتادة قال قال ر�سول  املحاربني من امل�سلمني بعد حتقيق الن�سر، فعن 

)96). املاوردي، االأحكام ال�سلطانية.، �س)7)

)97). اأبو عبيد، االأموال، �س37)

)98). ابن ادم، اخلراج، �س38

)99). ابن القيم اجلوزية، حممد بن اأبي بكر، اأحكام اأهل الذمة، حتقيق يو�سف اأحمد البكري،،دار ابن حزم، بريوت، ط)، 997)، �س 252

)00)). زيود، التاريخ االقت�سادي واالجتماعي للعامل العربي االإ�سالمي، �س 32

))0)). ابن القيم اجلوزية، اأحكام اأهل الذمة، �س 05) 

)02)).املاوردي، االأحكام ال�سلطانية، �س 75)
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.
)103(

و�سلم من قتل قتيال له عليه بينة فله �سلبه«

املطلب الثاين: الفيء

، فقد 
)104(

اأول: تعريفه: هو كل مال و�سل من امل�سركني من غري قتال ول باإيجاف خيل ول ركاب

اللََّه  َوَلِكنَّ  ِرَكاٍب  َوَل  َخْيٍل  ِمْن  َعَلْيِه  اأَْوَجْفُتْم  َفَما  ِمْنُهْم  َر�ُسوِلِه  َعَلى  اللَُّه  اأََفاَء  َوَما  الله تعاىل:  قال 

 .
)105(

ُي�َسلُِّط ُر�ُسَلُه َعَلى َمْن َي�َساُء َواللَُّه َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر 

ففي �سنة 4هـ كانت غزوة بني الن�سري ففتحها ر�سول الله، وكانت اأموالهم فيئا لر�سول الله له 

احلق بالت�سرف بها كيف �ساء، فوزعها على املهاجرين الأولني، ومل يعط الأن�سار منها �سيء اإل 

.
)106(

�سهل بن حنيف واأبا دجانه كانا قد ذكرا فقرا فاأعطاهما من هذا الفيء

الدخل  اإعادة توزيع  ال�سالة وال�سالم من هذا الإجراء حماولة  الله عليه  فكانت �سيا�سة ر�سول 

والرثوة بني طبقات الأغنياء والفقراء ب�سفته ويل الأمر، حماول رفع م�ستوى معي�سة املهاجرين 

اأموالهم يف مكة مهاجرين اإىل  حيث كان معظمهم من الفقراء وحتى الأغنياء منهم، فقد تركوا 

املدينة طالبني ر�سوان الله تعاىل، كما كانت �سيا�سة الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم يف ذلك هو 

التخفيف من م�سارف الأن�سار، فكانوا ي�ست�سيفون املهاجرين، ويتقا�سمون معهم مرارة العي�س.

فكانت اأول اأر�س ملكها ر�سول الله عليه ال�سالة وال�سالم اأر�س خمرييق كما ذكرها الواقدي:»وكان 

اأحد بني الن�سري حربا عاملا، فاآمن بر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم وجعل ماله له،  خمريبق 

.
)107(

وهو �سبعة حوائط فجعلها ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم �سدقة«

يوجف  مل  لأنه  خا�سة،  وال�سالم  ال�سالة  عليه  الله  لر�سول  فدك  اأر�س  اأ�سبحت  7هـ  �سنه  ويف 

 .
)10((

امل�سلمون عليها بخيل ول ركاب، فكان ما ياأتيه منها ي�سرف على اأبناء ال�سبيل لأنها كانت فيئا

ثانيا: م�سارف الفيء: عن عمر بن اخلطاب ر�سي الله عنه قال: كانت اأموال بني الن�سري مما 

اأفاء الله على ر�سوله، مما مل يوجف امل�سلمون عليه بخيل ول ركاب، فكانت لر�سول الله �سلى 

الله عليه و�سلم خا�سة، فكان ينفق منها على اأهله نفقة �سنة، وما بقي جعله يف الكراع وال�سالح 

 .
)109(

عدة يف �سبيل الله

خم�سة  على  يق�ّسم  كان  وال�سالم  ال�سالة  عليه  الله  ر�سول  عهد  يف  الفيء  املاوردي:»اإن  وقال   

عليه  الله  لر�سول  كان  منها  �سهم  مت�ساوية:  اأ�سهم  خم�سة  على  الأول  اخلم�س  فيق�سم  اأخما�س 

وم�سالح  م�ساحله  يف  وي�سرفه  واأزواجه  نف�سه  على  منه  ينفق  حياته  يف  وال�سالم  ال�سالة 

)03)). البخاري، �سحيح البخاري، حديث رقم 42)3. 

)04)). املاوردي، االأحكام ال�سلطانية، �س)6) 

)05)). �سورة احل�سر، اآية 6

)06)).ابن االأثري، الكامل يف التاريخ، �س 65

http://www.al - islam.com ،07)). الواقدي، اأبو عبد الله حممد بن عمرو بن واقد، مغازي الواقدي،ج)،�س378. موقع االإ�سالم(

)08)).البالذري، فتوح البلدان، �س )4

)09)).اأبو عبيد، االأموال، حديث 7) 
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امل�سلمني، وال�سهم الثاين �سهم ذوي القربى، وهم بنو ها�سم وبنو عبد املطلب ابنا عبد مناف، 

وال�سهم الثالث لليتامى من ذوي احلاجات. واليتم: موت الأب مع ال�سغر، وي�ستوي فيه حكم 

الغالم واجلارية؛ فاإذا بلغ زال ا�سم اليتم عنهما قال ر�سول الله عليه ال�سالة وال�سالم:»ل يتم بعد 

.
)110(

حلم«

اأما ال�سهم الرابع للم�ساكني وهم الذين ل يجدون ما يكفيهم من اأهل الفيء، لأن م�ساكني الفيء 

وهم  ال�سبيل،  لبني  اخلام�س:  وال�سهم  م�سرفهما،  لختالف  ال�سدقات  م�ساكني  عن  يتميزون 

امل�سافرون من اأهل الفيء ل يجدون ما ينفقون، و�سواء منهم من ابتداأ بال�سفر اأو كان جمتازا. 

اأما اأربعة اأخما�س الفيء الباقية فرتد اإىل بيت املال )تكون من موارد الدولة العامة(.

املطلب الثالًث: اجلزية

اأول: تعريف اجلزية: هي املال املاأخوذ من الكافر لإقامته بدار الإ�سالم يف كل عام، وهي ثابتة يف 

القراآن، وال�سنة النبوية، والإجماع. 

َم  َحرَّ َما  ُموَن  ُيَحرِّ َوَل  اْلآَِخِر  ِبالَْيْوِم  َوَل  ِباللَِّه  ُيوؤِْمُنوَن  َل  الَِّذيَن  َقاِتلُوا  تعاىل:  قال  القران  ففي 

َوُهْم  َيٍد  َعْن  ْزَيَة  اجْلِ ُيْعُطوا  َحتَّى  الِْكَتاَب  اأُوُتوا  الَِّذيَن  ِمَن  قِّ  احْلَ ِديَن  َيِديُنوَن  َوَل  َوَر�ُسولُُه  اللَُّه 

 وهذه الغزوة 
،)112(

، وهذه الآية نزلت حني اأمر ر�سول الله واأ�سحابه بغزوة تبوك
)111(

اِغُروَن« �سَ

حدثت يف ال�سنة 9هـ.

واأما يف ال�سنة النبوية: قال اأبو عبيد:»كتب ر�سول الله عليه ال�سالة وال�سالم اإىل اأهل اليمن: 

اأو  فاإنه ل يفنت عنها، وعليه اجلزية، على كل حامل: ذكر  اأو ن�سرانية  اإنه من كان على يهودية 

اأنثى، عبد اأو اأمة، دينار واف اأو قيمته من املعافر، فمن اأدى ذلك اإىل ر�سلي فاإنه له ذمة الله وذمة 

 .
)113(

ر�سوله، ومن منعه منكم فاإنه عدو لله ولر�سوله وللموؤمنني«

والإجماع: فقد ذكر ابن قدامه:»اأّن اأخذ اجلزية من اأهل الكتاب واملجو�س ثابت بالإجماع بدللة 

 .
)114(

الكتاب على اأخذ اجلزية من اأهل الكتاب ودللة ال�سنة على اخذ اجلزية من املجو�س«

دار  �سكان  من  امل�سلمني  غري  على  اجلزية  الإ�سالمي  الدين  يفر�س  للجزية:  ثانيا:اخلا�سعون 

واأعرا�سهم،  وديارهم  لأنف�سهم  الكرمي  ور�سوله  الله  ذمة  لهم  الذين  الذمة  اأهل  وهم  الإ�سالم، 

ويق�سد بدار الإ�سالم الدار التي جتري عليها اأحكام الإ�سالم وياأمن فيها باأمان امل�سلمني، �سواء 

ال�سالح  حمل  اإعفائهم  ونظري  الأمن  منحوا  الكتاب  اأهل  دفعها  فاإذا  ذميني،  اأم  م�سلمني  اأكانوا 

 .
)115(

والدفاع عن البالد، فاإذا ا�سرتك بع�سهم مع امل�سلمني يف اأمور الدفاع �سقطت عنهم اجلزية

)0))). املاوردي، االأحكام ال�سلطانية، �س73)، واحلديث رواه اأبو داود رقم 2873.

))))) �سورة التوبة، اآية 29

)2))). اأبو عبيد، االأموال، �س 29

)3))). اأبو عبيد، االأموال، �س 37، واحلديث رواه: اأبو دود، والرتمذي، والن�سائي.

)4))). ابن قدامه، املغني، ج9،�س 50)

)5))). رحاحله، مالية الدولة االإ�سالمية، �س54
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على  ول  اململوك  على  ول  املراأة،  على  جزية  فال  البالغني،  العقالء  الأحرار  الرجال  من  وتوؤخذ 

ياأخذ  اأن  اأمره  اليمن  اإىل  جبل  بن  معاذ  الر�سول  بعث  عندما  الدللة  ووجه  واملجنون،  ال�سبي 

 .
)116(

اجلزية من كل حامل دينارا اأو عدله من املعافر

 ول توؤخذ جزية الذمي اإذا ا�سلم لقوله تعاىل:»ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُروا اإِْن َيْنَتُهوا ُيْغَفْر َلُهْم َما َقْد �َسَلَف 

، كما ل توؤخذ جزية عن اأهل الذمة اإذا كان امل�سلمون غري 
)117(

ِلنَي« وَّ
ُة اْلأَ ْت �ُسنَّ َواإِْن َيُعوُدوا َفَقْد َم�سَ

قادرين على حمايتهم. 

ثالثا: املال الذي توؤخذ منه اجلزية ومقداره: مل يحدد ال�سارع احلكيم نوعية املال اأو املقدار الذي 

جتبى منه اجلزية، بل جوزها مبا يتي�سر من اأموال اأهل الذمة من دنانري اأو مواد ا�ستهالكية اأو 

�سالح...، والدليل على ذلك عندما بعث الر�سول معاذ بن جبل اإىل اليمن اأمره اأن ياأخذ اجلزية من 

كل حامل دينارا اأو عدله من املعافر. 

 كما اأن الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم مل ياأخذ اجلزية من يهود جنران ذهبا ول ف�سة، بل اأخذ 

منهم احللي وال�سالح.

واأما اأهل تبوك فقد اأخذت منهم اجلزية من الذهب، واأهل اأيله وتباله وجر�س فقد فر�ست عليهم 

.
)11((

اجلزية دينار يف ال�سنة على كل حامل مع �سيافة من مر باملنطقة من امل�سلمني

 .
)119(

اأما يهود ون�سارى وجمو�س البحرين فقد اأخذت منهم اجلزية دينارًا على كل حامل

رابعا: ميعاد دفع اجلزية: وقت اجلزية يكون وقت دفع الزكاة، يعني اأن تكون عند نهاية احلول 

فعندما �سرب ر�سول الله اجلزية على اأهل الكتاب واملجو�س مل يطالبهم بها حني �سربها عليهم، 

ومل يلزمهم باأدائها يف وقت نزول الآية، بل �ساحلهم عليها، وكان يبعث ر�سله فياأتون باجلزية 

وال�سدقة عند حملهما، وا�ستمرت على ذلك �سرية خلفائه من بعده، وهذا مقت�سى قواعد ال�سريعة 

واأ�سولها، فاإن الأموال التي تتكرر بتكرر الأعوام اإمنا جتب يف اآخر العام ل يف اأوله كالزكاة. 

اأنها تدخل �سمن الأموال العامة اخلا�سعة ل�سلطان   من خالل درا�سة مو�سوع اجلزية نالحظ 

لقب�سها وحمايتها، ومما يالحظ على  املوظفني  اإر�سال  فيتم  امل�سوؤول عن جبايتها،  فهو  الدولة 

ذلك اأّن املوظفني كانوا يتمتعون بقدر كبري من املرونة، وح�سب ما متليه عليهم ظروف عملهم، 

كما تربز هنا مالحظة وهي اأن اأموال اجلزية كانت جتبى عينا اأو نقدا، وكان ممن توىل جباية 

.
)120(

اجلزية اأبو عبيدة عامر بن اجلراح ر�سي الله عنه الذي ويّل جباية اأموال البحرين 

واجلزية فري�سة مالية اإ�سالمية مفرو�سة على اأهل الذمة، وبها يتحقق مبداأ التوازن بني رعايا 

الدولة الإ�سالمية، حيث اأن امل�سلمني، والذميني تابعني لدولة واحدة، ويتمتعون بحقوق واحدة، 

)6))). اأبو عبيد، االأموال، �س 36

)7))). �سورة االأنفال،اآية 38

)8))). البالذري، فتوح البلدان.، �س66

)9))). البالذري، فتوح البلدان، 85

)20)). �سحيح البخاري، ج3، �س 52)، كتاب اأبواب اجلزية واملوادعة، باب اجلزية واملوادعة مع اأهل الذمة واحلرب
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وينتفعون بامل�سالح العامة، وهذه النفقات يتحمل امل�سلمون ق�سمها الأكرب وي�ساهم اأهل الكتاب 

.
)121(

يف بقية التكاليف، ومن هنا فر�ست اجلزية على اأهل الذمة مقابل فر�س الزكاة على امل�سلمني

اخلامتة و النتــائج 

من خالل الدرا�سة ال�سابقة ن�ستخل�س النتائج التالية:

اأن القت�ساد الإ�سالمي يف ع�سر الت�سريع، مثل التجربة القت�سادية الكاملة فالت�سريعات . 1

القت�سادية م�ستمدة من ال�سريعة الغراء، القراآن الكرمي وال�سنة النبوية ال�سريفة.

 اأوجد الدين الإ�سالمي اأ�س�س ت�سريع متكامل منظم للحياة القت�سادية من كافة جوانبها . 2

�سواء يف جانب ال�سلم اأو جانب احلرب.

النبي عليه ال�سالة وال�سالم اأر�سى قواعد القت�ساد الإ�سالمي من خالل اإن�ساء املوؤ�س�سات . 3

القت�سادية مثل موؤ�س�سة الزكاة والوقف.

اإن الن�ساطات القت�سادية املختلفة لها اأبعاد اقت�سادية هامة، مثل توفري الأيدي العاملة، . 4

وزيادة الإنتاج.

 اإن كافة �سكان الدولة الإ�سالمية عليهم واجبات جتاه الدولة، فال فرق بني م�سلم وذمي، . 5

فامل�سلم عليه واجب اأداء الزكاة من ماله اخلا�س، والذمي عليه واجب مايل دفع اجلزية 

لبيت مال امل�سلمني. 

))2)). رحاحلة، مالية الدولة االإ�سالمية، �س 53
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