شبكة مشكاة اإلسالمية

اإلقتصاد اإلسالمي

في األقتصاد اإلسالمي المرتكزات -التوزيع  -االستثمار  -النظام المالي
احلمد هلل الذي أنزل القرآن تبياناً لكل شيء  ،والصبلة والسبلم على ادلبعوث رٛتة للعادلُت  ،الذي ناط

اهلل بو مهمة البيان ،بقولو (( :وأنزلنا إليك الذكر لتبُت للناس ما نُّزل إليهم )) (النحل  ، ) 44 :فكانت
سَتتو وسنتو علا البيان النبوي العملي  ،والصورة التطبيقية ادلعصومة لتنزيل اآليات على واقع الناس،
السنة بالقرآن وسيلة للبيان ومصدراً لؤلحكام  ،وبعد ،
واقًتنت ّ
األمة الرابع والعشرون (ُب االقتصاد اإلسبلمي  :ادلرتكزات التوزيع االستثمار النظام ادلإب )
فهذا كتاب ّ
للدكتور رفعت السيد العوضي ُ ،ب سلسلة الكتب اليت يصدرىا مركز البحوث وادلعلومات برئاسة احملاكم
الشرعية والشؤون الدينية ُب دولة قطر  ،مساعلة ُب ٖتقيق الوعي احلضاري  ،والتحصُت الثقاُب  ،وإعادة
بناء الشخصية ادلسلمة بعد أن افتقدت كثَتاً من منهجيتها وفاعليتها ووسطيتها اليت تؤىلها للشهادة على
النّاس والقيادة ذلم  ،وإحلاق الرٛتة هبم بتقوًن سلوكهم بشرع اهلل  ،وانتشاذلم من التورط االقتصادي
والتحكم الثقاُب الذي ال تزال مؤسساتو اليت تعرب عنو تعمل عملها ُب احلياة اإلسبلمية  ،األمر الذي ّأدى
إٔب شيوع ادلناخ الثقاُب الذي ؽلثل فكر االستعمار وتشكيل اإلنسان ادلسلم وفق األظلاط االستعمارية حىت
ٕتري عليو سنّة التقليد كما ٕتري على كل كائن فقد صلتو بفكره األصيل  ،فبل يعود يرى حل مشكبلتو
ومعاجلة قضاياه إالّ من خبلل القوالب وادلناىج وادلقاييس اليت اكتسبها من التبعية الثقافية وادلناخ
االستعماري ،وإذا امتلك اخليار فإظلا يقتصر خياره على ساحة احللول ادلطروحة من اخلارج اإلسبلمي  ،مع
شيء من التلفيق  ،لكنو يبقى عاجزاً عن التفكَت ُب ارتياد طريق آخر ىو الطريق اإلسبلمي ادلتميز بعد أن
طال على العقل ادلسلم األمد ُب التقليد والتوقف عن االجتهاد والعطاء  ،فاقتصر على النظر واالجتهاد
والفتوى على تسويغ وتربير بعض أشكال وأعمال مؤسسات االقتصاد الربوي  ،مستخدماً فقو احليل  ،أو
مبيحا الربا ٖتت عنوان  :الضرورة فالضرورات تبيح احملظورات مسويا ادلصلحة بالضرورة  ،متناسياً أن
الضرورة حالة مؤقتة استثنائية  ،تعرض للفرد واألمة ،وليست ىي األصل ادلستمر  ،وأن الضرورة تقدر
بقدرىا .
وتكاد ىذه الصورة  ،تشكل احلالة الغالبة لعامة ادلسلمُت  ،حىت ادلاضي القريب  ،لكن ال بد لنا أن
نسجل ىنا صورة الوجو اآلخر للقضية  ،وىي أن كثَتاً من ادلسلمُت أيضاً رأى ُب مؤسسات االقتصاد
ّ
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الربوي طريق ىبلك نفسي واظلحاق اقتصادي  ،وأفزعو ما ورد من هتديد ووعيد آلكلي الربا وموكليو وٓب
يقتصر ذلك التهديد على اآلكل وادلوكل  ،بل امتد إٔب ادلشاركُت وادلساعدين من الكتبة والشهود إٔب
جانب ما يرى من االهنيارات االقتصادية اليت تتسبب عن الربا  ،فآثر االنسحاب من الساحة وتقليص
نشاطو ومعامبلتو االقتصادية إٔب احلد األدىن ادلسموح بو شرعاً  ،ألنو عاجز عن إغلاد البدائل .
ىذا االنسحاب  ،وإن كان يشكل مواقف فردية تعتصم بالتقوى  ،وتنأى بنفسها عن مواطن الشبو
وادلوقف الفردي قد يكون ضرورياً ألنو يدق ناقوس اخلطر  ،ويشكل صوت النذير الذي ػلذر من
االنغماس ُب مؤسسات االقتصاد الربوي ويستفز العقل ادلسلم  ،ويؤرقو للتفكَت ُب إغلاد البديل اإلسبلمي
لكنو  ،على كل حال  ،ال يعترب حبلِّ للمشكلة  ،أو ؽلنح القدرة على مواجهتها  ،وكيفية التعامل معها ،
حيث ال خيار من النزول إٔب الساحة  ،وعدم االعتداد بادلواقف الفردية الصارمة اليت ال ؽلكن بأي حال
أن ترفع اجلماىَت كلها إٔب مستواىا  ،وإذا أمكن االرتقاء ْتس اجلماىَت ادلسلمة وتوثبها الروحي إٔب
مستوى ادلقاطعة لبلقتصاد الربوي لفًتة  ،فإظلا يعٍت ذلك إيقافاً للمشكلة وليس حبلِّ ذلا.
وقد تكون مشكلة كثَت شلن وقعوا ُب أسر الرؤى االقتصادية غَت اإلسبلمية  ،بسبب من ٖتكم مناخهاً ،
أو الدراسة ُب جامعاهتا  ،وفقر ُب ادلعرفة اإلسبلمية  ،أهنم عاجزون عن اإلدراك  ،ومن ٍبّ التسليم بأن
ىناك هنجاً اقتصادياً غَت الذي درسوه  .لذلك  ،صلدىم يستغربون ويستنكرون وغلفلون  ،وقد يسخرون ،
عندما يلقى على مسامعهم بأن ىناك هنجاً اقتصادياً إسبلمياً متميزاً مرشحاً إلنقاذ اإلنسان من ورطاتو
وأزماتو ادلتبلحقة  ،وأن منطلقاتو وأىدافو وفلسفتو بشكل عام موجودة بالكتاب والسنّة وقد ترٚتت إٔب
برامج وأشكال وأوعية وسعت حركة اجملتمع االقتصادية ُب عصر االجتهاد والتألق اإلسبلمي  ،وأن ادلشكلة
اليوم ُب العقل الذي توقف عن تصنيع تلك ادلواد اخلام  ،وٖتويل ادلبادئ والقيم االقتصادية إٔب برامج
وأوعية تسع حركة اجملتمع ادلسلم على ىدي تلك القيم وادلبادئ  ،وجنح إٔب التقليد واحملاكاة  ،سواء كان
التقليد داخلياً  ،وذلك باستدعاء تلك األشكال واألوعية واحللول اليت وضعت دلشكبلت عصر معٍت  ،لو
سوقو ومنتجاتو وىياكلو االقتصادية وادلالية وشركاتو  ،وزلاولة تطبيقها على ىذا العصر بكل مداخبلتو
االقتصادية ادلعقدة ؛ أو كان التقليد خارجياً  ،وذلك باستدعاء البديل األسهل :مناىج اقتصادية ٖتمل
خصائص وصفات رلتمعات ذلا عقيدهتا وظروفها  ،وٕتربتها  ،ومشكبلهتا  ،وعمرىا الثقاُب واحلضاري ،
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وذلا منطلقاهتا وأىدافها بعيداً عن قيم أمتنا ومعادالهتا النفسية واالجتماعية  ،لذلك  ،بقيت عاجزة عن
النهوض والتحديث  ،كما عجزت األشكال القدؽلة عن تقدًن احلل ادلطلوب  ،ودفعت بالكثَت إٔب التفكَت
باستَتاد البديل من اخلارج  ،كما أسلفنا .
وقد يكون من ادلفيد أن نذكر بنظرة اإلسبلم  ،ادلتميزة إٔب ادلال واالقتصاد  ،وإن كان الكتاب الذي نقدمو
ُب سلسلة (كتاب األمة ) غطّى بعضاً منها .
لعل ىذا التميز يستفز العقل ادلسلم  ،ويشكل ىاجساً وقلقاً لو ليتابع رحلة البحث واالجتهاد واإلنضاج
إلبراز معآب االقتصاد اإلسبلمي  ،ويتقدم خطوة أكثر ُب فتح بعض القنوات  ،وإغلاد الوسائل واألوعية
الشرعية حلركة اجملتمع االقتصادية  ،فتنحسر أكثر فأكثر مؤسسات االقتصاد الربوي اليت تؤرق الضمَت
ادلسلم  ،وتكرس معاصينا االقتصادية .
فمن األمور اليت تكاد تكون مسلَّمة عند ادلسلم الذي ؽلتلك احلد األدىن من ادلعرفة اإلسبلمية وىو ما
غلب أن يعلم من الدين بالضرورة أن النظام االقتصادي  ،أو سياسة ادلال ُب اإلسبلم  ،جزء ال يتجزأ من
عقيدتو  ،وأنو ينطلق منها  ،ويرتبط هبا ،وأن احلركة االقتصادية  ،ابتداءً من نّية اإلنسان ( تشكيل الفكرة
والعزم على الفعل ) أو كسبو العملي  ،وشلارساتو ادلختلفة  ،خاضعة لفكرة الثواب والعقاب ،إٔب جانب
التحذير من بعض ادلخاطر االقتصادية اليت تقود إليها ادلمارسات احملظورة شرعا .ولعل ىذا يُشكل مفًتق
طريق ابتداءً بُت االقتصاد اإلسبلمي واالقتصاديات األخرى اليت ال تعًتف باجلانب القيمي للعملية
االقتصادية ،وال تقيم لو وزناً .فاحلركة االقتصادية ،والكسب ادلإب  ،إذا ٓب يضبط بقيم أخبلقية  ،كسباً
وإنفاقاً  ،ينتهي بصاحبو إٔب الطغيان  ،واألثرة ،والدمار االجتماعي.
وادلال ُب اإلسبلم وسيلة لتحقيق رسالة ،وليس ىدفاً قائماً بذاتو  ،واهلل تعأب يقول:
((وابتغ فيما آتاك اهلل الدار اآلخرة وال تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن اهلل إليك )) (القصص
 ) 77 :فإذا ٕتردت احلركة االقتصادية عن ضابطها اخللقي  ،وىدفها  ،وانقلبت الوسيلة إٔب غاية  ،انتهى
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األمر باإلنسان إٔب أزمات نفسية  ،واجتماعية  ،واقتصادية ٕتعل ادلعيشة ضنكاً  ،وٖتولو إٔب عبد للمال ،
وخادم لو بدل أن يكون ادلال ُب خدمة اإلنسان .
وادلال ُب نظر اإلسبلم  ،لو وظيفة اجتماعية ،والتصرف بو كسباً وإنفاقاً  ،مرىون بتحقيق تلك الوظيفة
للفرد واألمة على ح ّد سواء وأي تصرف اقتصادي أو امتناع عن تصرف يلحق الضرر باجلماعة  ،زلظور
شرعاً  ،وػلتاج صاحبو إٔب وصاية وحجر  ،قال تعأب (( :وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهلل لكم

قياما )) (النساء. ) 5 :

ولعل من أىم ادلنطلقات األساسية ُب نظرة اإلسبلم إٔب ادلال واحلركة االقتصادية اليت ٘تيز ادلنهج االقتصادي
اإلسبلمي عن غَته  ،وٕتعلو متفرداً  ،ىي :االعتقاد بأن اهلل سبحانو وتعأب ىو ادلالك احلقيقي للمال ،
السموات واألرض
لقولو تعأب(( :وهلل ما ُب السموات وما ُب األرض )) (النساء(( ، ) 626 :وهلل ملك ّ
)) (آل عمران .) 689 :
وأن ملكية اإلنسان للمال ملكية وكالة واستخبلف  ،قال تعأب (( :وأنفقوا شلّا جعل ُكم مستخلفُت فيو ))

(احلديد. ) 7 :

وىذا االعتقاد  ،الذي ىو جزء من عقيدة ادلسلم ينتج عنو حكما أن تصرف اإلنسان االقتصادي
كسباً وإنتاجاً وإنفاقاً زلكوم بإرادة ادلالك األصلي وىو اهلل  ،وىذا يعٍت بشكل أوضح أن اإلنسان ال
ؽلتلك حرية التصرف من كل ضابطُ ،ب كسب وإنفاق ادلال  ،وإظلا ىناك ضوابط شرعية وضعها ادلالك
األصلي ٖتكم شلارساتو ٚتعياً  ،األمر الذي يًتتب عليو قيود للكسب ،وقيود لئلنفاق  ،أو ٔتعٌت آخر :
ىناك وسائل كسب شرعية  ،ووسائل كسب زلظورة وغَت شرعية ال ػلق للمسلم شلارستها كالربا ،وادليسر ،
واالحتكار  ،والغنب والغش ،وكل العقود اليت تتضمن الغرر واخلداع .
وإن كانت ىذه الضوابط بطبيعتها  ،أقرب لؤلحكام  ،أو فقو ادلعامبلت  ،منها إٔب تفسَت ودراسة الظواىر
اقتصادياً ،إالّ أنو تشكل بوصلة احلركة االقتصادية اليت سوف تضل العملية االقتصادية بدوهنا .
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وغلئ إقرار اإلسبلم دلبدأ التملك الفردي بشروطو الشرعية  ،استجابة لدواعي الفطرة وحافزاً لزيادة اإلنتاج ،
ُب الوقت نفسو ٓب غلز وقوع التملك على ادلرافق ذات النفع العام ،بل جعل ملكيتها ٚتاعية  ،قال الرسول
صلى اهلل عليو وسلم(( :الناس شركاء ُب ثبلثة :الكؤل  ،وادلاء  ،والنار )) ورأى كثَت من الفقهاء أن ادلرافق
العامة ليست حصراً ُب ىذه الثبلث  ،وإظلا قاسوا عليها كل ما يقع ُب حكمها  ،وٓب غليزوا ملكيتها ألحد
مهما كانت صفتو  .وأن ادلرافق الثبلثة الواردة ُب احلديث إظلا جاءت على سبيل ادلثال واألظلوذج ،وٓب تأت
على سبيل احلصر ،لذلك ؽلتد احلكم إٔب ما كل ما يشاهبا .
والبد من التأكيد ىنا أن ما ورد ُب الكتاب والسنّة حول ادلسألة االقتصادية بشكل عام  ،أو ما ؽلكن أن
نسميو نظرة اإلسبلم إٔب ادلال  ،إظلا ىو قيم وسياسيات ومبادئ عامة لضبط السَتة االقتصادية  ،ورسم
إتاىها وٛتايتها من االضلراف  ،أكثر من كوهنا برامج تفصيلية وأوعية حلركة األمة االقتصادية  ،وأن العقل
ادلسلم ىو الذي غلتهد ُب ضوء ىذه القيم والسياسيات العامة ُب إغلاد الربامج واألوعية الشرعية للمسألة
االقتصادية ُب كل زمان ومكان  00واالدعاء اليوم بوجود الربامج  ،أمل يعوزه الدليل الواقعي  ،إالّ بعض
ما ورد ُب ادلَتاث وأنصبة الزكاة  .إْب....
والبد أن نعًتف :أن كثَتاً من العلوم اإلنسانية ومنها علم االقتصاد  ،قد توقفت ُب حياة األمة على
ادلستوى العام  ،إالّ من بعض زلاوالت ،ومبلحظات ٓب يكتب ذلا أن تشكل رلرى إسبلمياً ُب ٛتأة
االقتصاد الربوي  ،وأنو البد لنا اليوم من النزول إٔب الساحة الستئناف ادلسَتة االقتصادية اإلسبلمية،
ورلاوزة عقدة اخلوف من اخلطأ اليت يتولد عنها استسهال عملية التقليد واحملاكاة سواء كانت داخلية أم
خارجية .
وىنا  ،قد يكون باإلمكان اإلفادة من الكسب البشري لؤلمم األخرى وما أصلزتو ُب رلال التقنية
االقتصادية وآالت الفهم والتفسَت ُب كل اجلوانب اليت ليس ذلا عبلقة باجلانب القيمي  ،مع احلذر الشديد
أن كثَتاً من ىذه التقنيات ليست زلايدة  ،بل ىي إفراز حلضارة وثقافة  ،وإنسان  ،وظروف ،وشروط قد
ٗتتلف جزئياً أو كلياً عن ظروفنا ،وأن إصرارنا على ٘تييز االقتصاد اإلسبلمي من غَته ،تأكيد ذلذا احلذر ،
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وإبراز لؤلىداف والقيم اليت ٖتكمو من دون سائر األظلاط االقتصادية األخرى  ،ذلك أن تلك األظلاط قد
تكون أتقنت الوسيلة احلكمة واذلدف .
وال شك أن العقدين اآلخرين قد شهدا نتيجة للتحدي واالستفزاز ،وكأمر مواز للصحوة اإلسبلمية
زلاوالت جيدة وجادة ُب ٖتديد وإبراز معآب ادلنهج ومبلمح االقتصاد اإلسبلمي ،وأسست معاىد ،
ومراكز  ،وأقسام ُب اجلامعات متخصصة ُب رلال االقتصاد اإلسبلمي ،يأٌب على رأسها مركز أْتاث
االقتصاد اإلسبلمي ّتامعة ادللك عبد العزيز ّتدة ،وادلعهد اإلسبلمي للبحوث والتدريب التابع للبنك
اإلسبلمي للتنمية ّتدة  ،وادلعهد العادلي لبلقتصاد اإلسبلمي ُب جامعة إسبلم أباد باكستان ومركز
الدراسات والبحوث ُب االقتصاد اإلسبلمي إكس  ،فرنسا ومركز التدريب والبحوث اإلحصائية
االقتصادية واالجتماعية للببلد اإلسبلمية ُب أنقرة  ،إٔب جانب اجلهود الفردية الفذة اليت تشارك ُب ىذا
اجملال .
وٓب يقتصر األمر على مستوى التنظَت  ،بل جاءت ٕتربة ادلصارف اإلسبلمية كأوعية تنفيذية ومراكز تدريب
ميدانية  ،وسلتربات عملية حلركة االقتصاد اإلسبلمي تغٍت التنظَت ،وذلك باختباره ميدانياً  ،وتتقدم
بادلشكبلت وادلعوقات اليت تعًتض ادلسَتة واليت تقتضي حلوالً واقعية ذات أولوية ُب الدراسة .
فادلصارف اإلسبلمية ُب ىذا  ،ؽلكن أن تعترب ادلراكز التطبيقية للدراسات النظرية .
من ىنا نقول :إن ٕتربة ادلصارف اإلسبلمية ٘تثل إحدى اخلطوات العملية ُب زلاولة لًتٚتة ادلبادئ إٔب
برامج  ،وإغلاد األوعية الشرعية لنشاط ادلسلم االقتصادي بعيداً عن ادلؤسسات الربوية اليت تتحكم
بتصرفاتو  ،وتنغص عليو حياتو  .وال شك أن ىذه التجربة اليت برزت على أكثر من موقع على خارطة
العآب اإلسبلمي ،واليت جاءت ٙترة حلركة الوعي اإلسبلمي سوف تواجو بكثَت من التحديات الداخلية
كرب أخطاؤىا وقد يكون ُب بعض ىذه التهم
واخلارجية على ح ّد سواء  ،وسوف تُكال ذلا التهم كيبلً  ،وتُ ّ
حق  ،لكن ال شك أن فيها الكثَت من التجٍت ،وقد تكون األخطاء من طبيعة الريادة اليت تسدد الطريق ،
وتقوم مسارىا .
وتغٍت التجربة  ،وتصلب عودىا ّ ،
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مستوى  ،وبأكثر من وسيلة إلسقاطها
كما أن التجربة سوف ٖتاصر من ادلؤسسات الربوية على أكثر من
ً
 ،وإعادة التحكم من جديد  ،واالستئثار بالنظام ادلصرُب للعآب اإلسبلمي  ،وقد تدخل الساحة مؤسسات
مصرفية ٕتارية  ،ترفع شعارات إسبلمية ُب زلاولة القتناص شعور ادلسلمُت واضليازىم إٔب ادلصارف
اإلسبلمية اليت خلصتهم من ادلعامبلت الربوية احملرمة  ،وٖتاول إفساد التجربة من الداخل ،ونزع الثقة هبا ،
إضافة إٔب أن الكثَت من العثرات ؽلكن أن تأٌب من ادلسلمُت أنفسهم ،وقد يكونون مسلمُت سللصُت
لكنهم غَت متخصصُت  ،يظنون أن مباشرة العمليات ادلصرفية وتقدًن احللول واألوعية الشرعية حلركة
مستوى  ،سواء كان
ادلصارف ؽلكن أن تغٍت فيها العاطفة الطيبة  ،وال بد من االعًتاف وعلى أكثر من
ً
ذلك ُب رلال اإلعبلم  ،أو االقتصاد واألعمال ادلصرفية وغَتىا أننا ال نزال نفتقد أصحاب التخصص
الذي ؽلتلكون أىلية التحمل واألداء معاً  ،فتفرض علينا احلاجة االستعانة باختصاصُت ال يتحققون بالقدر
ادلطلوب من التصور وادلعرفة اإلسبلمية  ،فتجيء تصرفاهتم وشلارساهتم ،
واحللول اليت يقدمونا أو يقًتحوهنا صورة طبق األصل عن شلارسات ادلؤسسات الربوية اليت ما أنشئت
ادلصارف اإلسبلمية إال للتخلص من رباىا .
لذا يكننا القول بأن قيام ادلؤسسات ادلصرفية اإلسبلمية ،وادلؤسسات اإلعبلمية اإلسبلمية وغَتىا  ،كشف
لنا الكثَت من جوانب التقصَت والتخلف ُب أكثر من ميدان  ،وكأننا بالعقل ادلسلم ادلعاصر ٓب يبصر إال
ميداناً واحداً للحركة  ،وطريقاً خاصاً ُب الدعوة ،ووسيلة زلدودة ُب العمل اإلسبلمي  ،أما بقية ادليادين

فتكاد تكون خالية ٘تاماً (. ) 6

وعلى الرغم من ذلك كلو  ،نستطيع أن نقول :بأن ما كتب حىت اآلن ىو عبارة عن توجهات وملحوظات
ووجهات نظر ال يزال يعوزىا كثَت من التحديد والدراسة  ،والتمحيص  ،واحلوار حىت تتبلور وتتحدد معآب
ادلنهج ،ويزول التداخل الذي ال يزال قائماً بُت ما ؼلص علم ادلالية وعلم االقتصاد  ،وادلذىب االقتصادي
 ،وفقو ادلعامبلت الشرعية إْب ....

7

شبكة مشكاة اإلسالمية

اإلقتصاد اإلسالمي

ولعل الكتاب الذي نقدمو ُب سلسلة ((كتاب األمة )) لؤلخ الدكتور رفعت العوضي ،أحد ادلهتمُت هبذا
األمر  ،يشكل مساعلة طيبة ُب ىذا ادلوضوع ،وخطوة إٔب األمام على الطريق الطويل الذي يقتضي
دراسات وندوات وحوارات حىت يتضح منهجو  ،ويستقيم على سوقو  ،واهلل من وراء القصد ....
االقتصاد اإلسبلمي أحد العلوم اإلسبلمية  ،اليت حظيت باىتمام واسع ُب السنوات األخَتة ٘تثل ذلك ُب
كثَت من الكتب واألْتاث ،وُب كثَت من ادلؤ٘ترات وأيضا ُب تدريسو ُب اجلامعات  ،وجاء ُب القمة من ىذا
االىتمام أن أصبح موضوعاً للدرجات العلمية العالية  ،ادلاجستَت ،الدكتوراه .
االىتمام باالقتصاد اإلسبلمي ٓب يتمثل ُب األْتاث والدراسات عنو فحسب وإظلا ُب التطبيق أيضا  ،فقد
شهدت السنوات األخَتة ظهور كثَت من ادلؤسسات االقتصادية اليت تقوم على أساس تطبيق االقتصاد
اإلسبلمي ؛ ٘تثل ىذا ُب ادلصارف وُب الشركات بأنواعها ادلتعددة ،وىذه ادلؤسسات كانت موضع دراسة
ومتابعة حىت من غَت ادلسلمُت ُب غَت العآب اإلسبلمي ،وذلك دلا أحسوه من آثارىا االقتصادية وغَت
االقتصادية ُب النهوض بالعآب اإلسبلمي .
وىذا الكتاب الذي أقدمو عن االقتصاد اإلسبلمي غليء ُب ىذا اإلطار من االىتمام باالقتصاد اإلسبلمي
 .وشلا أٛتد اهلل عليو أن اىتمامي باالقتصاد اإلسبلمي بدأ منذ أكثر من عشرين عاما  ،عندما قدمت
رساليت للماجستَت ُب ىذا ادلوضوع إٔب كلية التجارة ّتامعة األزىر  ،ومنذ ذلك التاريخ واصلت العمل
والبحث ُب ىذا احلقل  .والكتاب الذي أضعو اآلن بُت يدي القاريء ادلسلم أضمنو بعض ما اكتسبتو ُب
االقتصاد اإلسبلمي خبلل ىذه الفًتة .
ػلتوي ىذا الكتاب على أربعة فصول:
الفصل األول :مرتكزات ُب االقتصاد اإلسبلمي:
وأستهدف هبذا الفصل أن أبرز بعض موضوعات األساس ُب االقتصاد اإلسبلمي ،واعتربهتا مدخبل
للدراسة  .وقد ناقشت ُب ىذا الصدد العبلقة بُت علم الفقو  ،وعلم االقتصاد اإلسبلمي  .وعند مناقشة
8
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ىذا ادلوضوع طرحت كثَتاً من القضايا اليت تدخل فيو ،واالىتمام الذي بذلتو إلظهار ذلك لو سببو
ادلوضوعي الذي يتعلق بادلوضوع ُب حد ذاتو ولو سبب يتعلق ٔتا يبلحظو الذي يهتم ٔتا يكتب عن
االقتصاد اإلسبلمي  ،إذ غلد أن ىناك خلطاً بُت موضوعي ىذين العلمُت اإلسبلميُت  :علم الفقو  ،وعلم
االقتصاد اإلسبلمي.
كما ناقشت ُب ىذا الفصل الثبات والتطور ُب االقتصاد اإلسبلمي  ،وُب ىذا ادلوضوع أعطيت أيضاً
اىتماماً بتحديد طبيعة الثبات والتطور ُب الفقو ،وُب االقتصاد اإلسبلمي  .وقد مددت البحث ُب ىذا
ادلوضوع إٔب االقتصاد الوضعي ،ألقابل بينو وبُت االقتصاد اإلسبلمي ُب خاصيّة التطور والثبات .
الفصل الثاين :توزيع الثروات والدخول:
موضوع توزيع الثروات والدخول ىو الذي ؽليز بُت النظم االقتصادية ادلتعددة ،وغليء ىذا ُب االقتصاد
اإلسبلمي أيضاً  ،إذ التوزيع من بُت موضوعاتو الرئيسة اليت ٘تيزه عن االقتصاديات الوضعية  .وذلذه األعلية
للتوزيع جعلتو ادلوضوع األول  ،بعد ادلرتكزات اليت ناقشتها ُب الفصل األول  .وقد عرضت ىذا ادلوضوع
ُب مبحثُت ؛ ُب ادلبحث األول عرضت لعناصر رئيسة ُب فقهو ،أما ادلبحث الثاين فقد خصصتو لتقدًن
زلاولة عن نظرية توزيع إسبلمية للثروات والدخول  .وقد توسعت ُب عرض ذلك بقدر ما يسمح بو ىذا
الكتاب .
الفصل الثالث :ضوابط ُب ادلنهج اإلسبلمي الستثمار ادللكية واستخدامها:
موضوع ىذا الفصل لو صلة قوية بالتنمية  ،وىي القضية الرئيسة اليت تواجو رلتمعاتنا اإلسبلمية ادلعاصرة،
وذلذا أعطيت ادلوضوع أعلية ُب ىذا الكتاب ،فجعلتو ادلوضوع الثاين الذي يبحث بعد موضوع التوزيع .
وأشَت من البداية إٔب أنٍت ٓب أقدم دراسة تفصيلية عن التنمية ،وإظلا أخذت ما يتعلق برأس ادلال  ،وما ْتثتو
عن ىذا ادلوضوع يصنف بإٚتال ُب موضوعُت؛ ادلوضوع األول ربطت فيو بُت استثمار ادلال  ،ىذا
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ادلوضوع االقتصادي  ،وبُت العقيدة وعبلج الصراع االجتماعي  .وادلوضوع الثاين ربطت فيو بُت
االستثمار ،وبُت التنمية والتوجيو  ،أو التخطيط االقتصادي .
الفصل الرابع :النظام ادلإب اإلسبلمي:
الصفة الغالبة على موضوعي الفصل الثاين والثالث ىي أهنما يعتربان دراسة ُب القطاع اخلاص  ،من حيث
توزيع ادللكية والدخل  ،ومن حيث استثمار ادلال  ،وذلذا خصصت ىذا الفصل الرابع للنظام ادلإب
اإلسبلمي ،وحيث يظهر دور الدولة .وما قدمتو ُب ىذا الفصل ال يتعلق بدور الدولة التدخلي ُب االقتصاد
 ،وإظلا يتعلق باإليرادات والنفقات اليت تكون الدولة طرفا فيها ،ويسمى ىذا الفرع ُب االقتصاد الوضعي
باسم ادلالية العامة  .وٓب أستخدم ىذا ادلصطلح أي ادلالية العامة وإظلا جعلت ادلبحث األول ُب ىذا الفصل
الرابع دلناقشة ادلصطلح ادلبلئم للنظام ادلإب اإلسبلمي  ،كما أعطيت أعلية لدراسة بعض اإلجراءات ُب
النظام ادلإب ٍ .ب أهنيت ىذا الفصل بدراسة عن أخبلق النظام ادلإب اإلسبلمي  .وأشَت ٓتصوص ىذا
ادلوضوع األخَت إٔب أنو منذ أن بدأ احلديث عن االقتصاد اإلسبلمي  ،فإنو ربط باألخبلق إال أن ما كتب
عن ذلك إتو إٔب األخبلق على مستوى الفرد  ،أما ما قدمتو عن ىذا ادلوضوع فإنو إتو إٔب إظهار
العناصر األخبلقية اليت تلتزم هبا الدولة  ،عندما تكون ُب اإليرادات والنفقات .
بقي أن أشَت ُب ىذه ادلقدمة إٔب أمرين  :األمر األول  ،أن ما جاء ُب ىذا الكتاب انصب كلو بصفة
رئيسة على االقتصاد اإلسبلمي  ،وما جاء عن االقتصاد الوضعي إظلا ىو إشارات قليلة اقتضتها الضرورة ،
وىذا ادلنهج يتيح عرض االقتصاد اإلسبلمي باستقبلل  .أما األمر الثاين فهو أن فقو ادلوضوعات اليت
ْتثت ُب ىذا الكتاب ٓب يتوسع فيو  ،وإظلا جاءت منو إشارات بالقدر الذي يلزم  ،أما ما توسعت فيو
فهو ادلعٌت االقتصادي ذلذا الفقو أو األثر االقتصادي إلعمالو.
ىذا ىو اإلطار العام ذلذا الكتاب  ،وأدعو اهلل أن يرقى ما جاء فيو إٔب أن يكون إضافة إٔب االقتصاد
اإلسبلمي ،واحلمد هلل رب العادلُت .

11

شبكة مشكاة اإلسالمية

اإلقتصاد اإلسالمي
الدكتور :رفعت السيد العوضي
قدمت ىذا الفصل ُب ثبلث مباحث على النحو التإب:
ادلبحث األول :بُت علم الفقو ،وعلم االقتصاد اإلسبلمي

والسبب الذي جعلٍت أقدم ىذا ادلوضوع ضمن األصول النظرية ،اليت يقوم عليها االقتصاد اإلسبلمي ،فهماً
وْتثاً وتدريساً ،ما أعتقده من أن االقتصاد اإلسبلمي ىو ترتيب تال  ،وتفريع على علم الفقو .وأضيف إٔب
يكون بشأنو ما يبدو أحياناً ،من أن موضوع
ىذا السبب أمراً آخر ،ىو أن بعض اللبس أو الغموض قد ّ
علم الفقو (االقتصادي وادلإب ) ،وموضوع علم االقتصاد اإلسبلمي أمر واحد .وليس ىذا ما أراه.
حاولت ُب ْتث ىذا ادلوضوع ،بعد أن عرضت فكرتو الرئيسة ،إعطاء أمثلة بينت هبا أن لعلم االقتصاد
اإلسبلمي موضوعو ،كما أن لعلم الفقو موضوعوٍ .ب ذىبت إٔب كتب الًتاث باحثاً عن ىذا ادلعٌت ،مؤكداً
لو .
ادلبحث الثاين :الثبات والتطور ،وطبيعتهما ُب علم الفقو ،وعلم االقتصاد اإلسبلمي ،وعلم االقتصاد
(الوضعي)
إن الثبات والتطور مسألة دقيقة بُت علم الفقو ،وعلم االقتصاد اإلسبلمي ،كما أهنا مسألة مثارة بُت علم
االقتصاد اإلسبلمي ،وعلم االقتصاد الوضعي .إن أحكام الفقو ذلا خاصيّة الثبات  ،وىذا ال يصادر أن
الفقو يسع ما يستجد من معامبلت  ،والظاىرة االقتصادية اليت ىي موضوع علم االقتصاد (اإلسبلمي )
يعتقد أنو متغَتة ،وعلم الفقو ،وعلم االقتصاد اإلسبلمي ُب وعاء واحد فكيف ؽلكن اجلمع بُت الثبات
والتطور؟
ٍب إن الثبات والتطور مسألة مثارة أيضا بُت علم االقتصاد اإلسبلمي ،وعلم االقتصاد الوضعي .االقتصاد
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الوضعي ؼلضع لقاعدة اإللغاء واإلحبلل ادلستمرين  ،ويعتقد أن ىذا ؼلدم التقدم ُب ىذا العلم ،كما ؼلدم
تقدم الواقع االقتصادي.
وباعتبار أن االقتصاد اإلسبلمي مؤسس على أحكام اإلسبلم اليت يعتقد أن ذلا خاصيّة الثبات ،أمام ىذا،
يتوقف بعضهم عند القول بعلم االقتصاد اإلسبلمي.
ىذه القضية بشقيها :الثبات والتطور بُت علم الفقو  ،وعلم االقتصاد اإلسبلمي ،والثبات والتطور بُت علم
االقتصاد اإلسبلمي ،وعلم االقتصاد الوضعي ،خصصت ذلا ادلبحث الثاين ُب القسم األول.
ادلبحث الثالث :االقتصاد اإلسبلمي بديل لبلقتصاد الوضعي
عندما ندعو إٔب االقتصاد اإلسبلمي ،فإن ىذا غليء ُب عآب لو اقتصاده ،ذلذا فاالقتصاد اإلسبلمي يطرح
بديبل عن االقتصاد الوضعي.
وىذا الطرح البديلي ،يثَت موضوعات ومشكبلت كثَتة ،وقد اخًتت منها ثبلثة موضوعات معترباً إياىا
تدخل ُب األصول النظرية اليت يقوم عليها فهم االقتصاد اإلسبلمي.
ادلوضوع األول:
ىو ٔتثابة قضية ضد االقتصاد الوضعي .إن االقتصاد الوضعي على النحو الذي يدرس بو اآلن ىو ُب
حقيقة األمر فكر اإلنسان األورويب وتارؼلو .وقد ناقشت ىذه الفكرة شارحاً ذلاٍ ،ب انطبلقاً منها بينت
مشروعية أن يكون للمسلمُت احلق ُب بيان وتعليم فكرىم االقتصادي وتارؼلو.
ادلوضوع الثاين:
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بعض قضايا األساس بُت االقتصاد اإلسبلمي واالقتصاد الوضعي .االقتصاد الوضعي لو أسسو وفروضو،
اليت يدرس انطبلقاً منها ،وعندما نقول باالقتصاد اإلسبلمي ،فمن ادلشكبلت اليت تواجهنا أن العقلية
االقتصادية اليت تتعامل معها إعطاءً أو تلقياً ،قد توجد فيها بعض آثار ذلذه األسس ،لذلك ْتثت ىذا
ادلوضوع ،وقد ناقشت األسس التالية:
مصدر ادلعرفة ،والعبلقات والقوانُت ُب االقتصاد ،والفردية واجلماعية ،واإلعمار ،والتبادل ،وال أدعي مناقشة
كل أسس وفروض االقتصاد الوضعي  ،كما ال أدعي أن ما ذكرتو فيو تفصيل ،وإظلا ما فعلتو ىو إثارة
االىتمام هبذا ادلوضوع كلو عند ْتث االقتصاد اإلسبلمي ،مع إعطاء فكرة عن بعض ىذه األسس.
ادلوضوع الثالث:
أسس االقتصاد الوضعي ليست مقبولة من كل األمم :االقتصاد الوضعي يعرض وكأنو مقبول من كل
األمم ،وىذا اللبس غليء حىت من ادلتخصصُت .لذلك ناقشت ىذا ادلعٌت مثبتاً أن األمر ليس على ىذا
النحو ،وذلذا ادلوضوع أعلية إٔب احلد الذي ناقشتو ضمن األصول النظرية اليت يقوم عليها االقتصاد
اإلسبلمي.
ادلبحث األول
بُت علم الفقو وعلم االقتصاد اإلسبلمي
ال شك أنو يوجد ارتباط بُت علم الفقو ،وعلم االقتصاد اإلسبلمي ،ىذه حقيقة .لكن علم االقتصاد
اإلسبلمي ليس ىو علم الفقو .وىذا ما أراه ؽلثل احلقيقة الثانية.
سأحاول ُب ىذا ادلبحث ٖتديد موضوع علم االقتصاد اإلسبلمي ،مقارنا ٔتوضوع علم الفقو .وما أعرضو
ىو رأي ،ولعلي هبذا الرأي أثَت احلوار حول ىذا ادلوضوع ،وىذا احلوار إن حدث يثري ىذه الفكرة،
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ولعلو يصل بنا إٔب اتفاق ،أو على األقل إٔب نوع اتفاق حول ىذا ادلوضوع.
أوال :الكتابة عن االقتصاد اإلسبلمي فيها مرحلتان ،أو ٘تر ٔترحلتُت:
ادلرحلة األؤب :ىي ادلرحلة اليت يتم فيها التعرف على احلكم الفقهي .

ادلرحلة الثانية :ىي ادلرحلة اليت يتم فيها التعرف على الواقعة أو الظاىرة االقتصادية اليت ينشئها احلكم
الفقهي.
ادلرحلة األؤب :ىذه ادلرحلة يبحث فيها عن احلكم الفقهي (ادلتعلق باالقتصاد وادلال ) .ومادام أن احلكم
ىنا ىو ادلطلوب ،فإن ىذه ادلرحلة تقع ُب نطاق علم الفقو ألنو العلم الذي يبحث فيو عن األحكام
ويعرف بأنو :العلم باألحكام الشرعية العملية ادلكتسبة من أدلتها التفصيلية ،أو ىو رلموعة من
الفقهية ّ
األحكام الشرعية العملية ادلستفادة من أدلتها التفصيلية (.) 6

وباعتبار أن ىذه ادلرحلة ،موضوعها األحكام اليت يعطيها علم الفقو ،لذلك تسمى ىذه ادلرحلة باسم
مرحلة الفقو االقتصادي وادلإب.
ادلرحلة الثانية :احلكم الفقهي ادلتعلق باالقتصاد وادلال ينشيء واقعة ،أو ظاىرة اقتصاديةٖ .تديد ىذه
الظاىرة االقتصادية ،والتعرف عليها ،وٖتليلها (اقتصادياً ) والعمل عليها
(بسياسات اقتصادية ) ،كل ىذا وغَته يكون ادلرحلة الثانية ُب االقتصاد اإلسبلمي.
وباعتبار أن ىذه ادلرحلة موضوعها الظاىرة االقتصادية (اليت ينشئها احلكم الفقهي ) ،أي دراسة اقتصادية
وليست دراسة فقهية ،لذلك أقًتح أن تسمى ىذه ادلرحلة باسم مرحلة علم االقتصاد اإلسبلمي .فهذه
مرحلة علم اقتصاد ،ألهنا تبحث ُب الواقعة أو الظاىرة االقتصادية (ٖتليبل ) ،وعلم اقتصاد إسبلمي ألن
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الواقعة أو الظاىرة االقتصادية ،موضوع البحث ،أنشأىا الفقو اإلسبلمي.

ثانياً :ما تقدم تبٌت عليو نتائج ،إنو يعٍت أن علم الفقو (االقتصادي وادلإب ) ،وعلم االقتصاد اإلسبلمي
ليسا مصطلحُت ٔتعٌت واحد  ،وإظلا علا مرحلتان تكونان االقتصاد اإلسبلمي ،ادلرحلة الفقهية وادلرحلة
االقتصادية.
وللتميز على ضلو أوضح بُت ىذين العلمُت اإلسبلميُت  .علم الفقو (االقتصادي ) وعلم االقتصاد
اإلسبلمي أقًتح ادلعيار اآلٌب:
موضوع علم الفقو (االقتصادي ) :ىو إعمال العقل ُب الدليل الستنباط احلكم الذي ػلكم الظاىرة
االقتصادية.
وموضوع علم االقتصاد اإلسبلمي :ىو إعمال العقل ُب احلكم الذي حصلنا عليو لتحديد الظاىرة
االقتصادية ،اليت ينشئها احلكم  ،وٖتليلها ،والتأثَت فيها ،والتنبؤ هبا.
ويًتتب على ىذا ،التمييز بُت من ىو فقيو لو الصبلحية ُب أن يبحث عن احلكم الفقهي ،ومن ىو
اقتصادي لو الصبلحية ُب أن يبحث ُب الظاىرة االقتصادية ،اليت ينشئها احلكم الفقهي .إن من لو
الصبلحية ُب البحث عن احلكم الفقهي ؼلضع للشروط اليت ذكرىا علماء أصول الفقوُ ،ب من لو حق
االجتهاد ،وأما من لو الصبلحية ُب أن يبحث الظاىرة االقتصادية اليت ينشئها احلكم الفقهي ،فيشًتط فيو
أن يكون قادراً كحد أدىن على قراءة وفهم الفقو الذي يكتب عن اقتصاده ،ويضاف إٔب ىذا ادلعرفة
االقتصادية.
ثالثاً :أقدم بعد األمثلة أو النماذج وأحاول من خبلذلا شرح ىاتُت ادلرحلتُت ُب االقتصاد اإلسبلمي والتمييز
بينهما.
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 -6الربا :تعريف الربا وحكمو ،ودليل احلكم ،وٖتديد ادلعامبلت الربوية ،وكل ما يناقشو الفقهاء عندما
يكون الربا موضوع البحث ،ىذه العناصر كلها ىي مرحلة الفقو ذلذا ادلوضوع االقتصادي ،أي مرحلة الفقو
االقتصادي .
مرحلة الفقو االقتصادي تعطي حكماً ،وىذا احلكم ينشئ واقعة اقتصادية أو يكون لو آثاره على الواقع
وادلتغَتات االقتصادية ،من أمثلة ذلك أن ٖترًن الربا لو أثره على عرض النقود ،ألنو بإعمال ٖترًن الربا فإن
ادلصارف التجارية ال تصدر نقوداً ،وىكذا البعد ُب دراسة الربا ال ؽلكن اعتباره فقهاً ،وإظلا ىو أثر
اقتصادي للفقو .لذلك فإنو يدخل فيما أمسيو مرحلة علم االقتصاد اإلسبلمي.
 -2االستهبلك :تكلم الفقهاء عن استهبلك ادلسلم للسلع واخلدمات سواء باستخدام ىذا ادلصطلح ،أو
ٔتصطلحات أخرى .
وأذكر مثاال شلا قالو الفقهاء عن ىذا ادلوضوع .يقول اإلمام الشيباين(( :ادلسألة ))
(أي اإلشباع ) على أربعة أوجو :ففي مقدار ما يسد بو رمقو ،ويتقوى على الطاعة ،ىو مثاب غَت
معاقب؛ وفيما زاد على ذلك إٔب حد الشبع ىو مباح لو زلاسب على ذلك حساباً يسَتاً بالعرض؛ وُب
قضاء الشهوات ونيل اللذات من احلبلل ىو مرخص لو ،زلاسب على ذلك  ،مطالب بشكر النعمة ،وحق
اجلائعُت؛ وفيما زاد على الشبع فإن األكل فوق الشبع حرام (.) 6
ىذا الذي قالو اإلمام الشيباين ىو من فقو االستهبلك ُب اإلسبلم ،وىو هبذا يدخل ُب االقتصاد اإلسبلمي
ُب مرحلة الفقو (االقتصادي وادلإب ) ،أي ُب ادلرحلة اليت نبحث فيها عن احلكم ،أو األحكام (ادلنظمة
لتصرفات ادلسلم االستهبلكية ).
ىذه األحكام ادلنظمة لبلستهبلك تنشئ واقعة اقتصادية ،أو تعكس نفسها ُب ادلتغَتات والظواىر
االقتصادية .دراسة ىذه الوقائع وادلتغَتات االقتصادية اليت أنشأىا احلكم الفقهي ،أو تأثرت بو ،تدخل ُب
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ادلرحلة اليت نقًتح تسميتها باسم علم االقتصاد اإلسبلمي .وُب ىذه ادلرحلة تكون اللغة اليت نتكلم هبا ىي
اللغة االقتصادية ،نستخدم األسلوب الرياضي أو نستخدم أسلوب الرسوم البيانية ،أو نستخدم الفروض
للوصول إٔب تكوين نظرية اقتصادية.
رابعاً :فهم االقتصاد اإلسبلمي على ىذا النحو ،أي على أن فيو مرحلتُت :مرحلة الفقو
(االقتصادي وادلإب ) ،ومرحلة علم االقتصاد اإلسبلمي ،غلعلنا نصل إٔب رأي فيما يتعلق باالقتصاد
اإلسبلمي .مقارناً بعلم الفقو .
إن علم االقتصاد (الوضعي ) ؼلضع للتطور اإللغائي اإلحبلٕب ادلستمرٔ .تعٌت أنو ُب زمن معُت يصل
االقتصاديون إٔب نظرية اقتصادية يعتقدون ُب صحتها ،وبعد فًتة زمنية معينة ،وبسبب التغَتات ُب احلياة
االقتصادية ،وبسبب تراكم ادلعارف االقتصادية ،يكتشف االقتصاديون أن النظرية اليت سبق أن سلم
بصحتها منتقدة ،وهبذا ؼلرجون عليها وػللون نظرية أخرى زللها  .واالقتصاد (الوضعي ) هبذا ؼلضع
لقاعدة اإللغاء واإلحبلل ،وبسبب أنو يعتقد أن النظرية احلديثة أرقى من النظرية القدؽلة  ،هبذا يكون
االقتصاد
(الوضعي ) ؼلضع للتطور اإللغائي اإلحبلٕب االرتقائي.
إن ٖتديد طبيعة التطور اليت ؽلكن تصورىا ،أو قبوذلا ُب االقتصاد اإلسبلمي من القضايا ادلثارة ،واليت تتعدد
اآلراء فيها ،بل قد تتباين.
ودون الدخول ُب تفصيبلت ىذه القضية ،فإن ما ذكرتو من وجود مرحلتُت ُب االقتصاد اإلسبلمي غلعلنا
نصل إٔب رأى ُب ىذه القضية .إن مرحلة الفقو االقتصادي وادلإب ال ٗتضع لقاعدة التطور اإللغائي
اإلحبلٕب .وىذا ال يصادر قدرة الفقو على أن يسع ادلستجدات ْ ،تيث يعطي ذلا حكماً ،كما ال يصادر
قاعدة ادلرونة اليت نتكلم عنها ُب فقو ادلعامبلت .
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أما مرحلة علم االقتصاد اإلسبلمي ،فبسبب أهنا تصور عقلي ،أو استنباط عقلي ،دلا ؽلكن أن يًتتب على
ىذا احلكم ُب الظواىر وادلتغَتات االقتصادية وبسبب أن ىذا التصور العقلي االقتصادي يتأثر بالتطور ُب
احلياة االقتصادية ،وبسبب أن ىذا التصور العقلي يتأثر بادلعارف االقتصادية وتراكمها عند اإلنسان،
بسبب كل ذلك فإن ما يقال ُب ىذه ادلرحلة يقبل فيو إعمال التطور اإللغائي اإلحبلٕب واالرتقائي وىذا ال
يصادر ثبات األحكام الفقهية.
خامساً :الكتب اليت نعتربىا شلثلة للًتاث االقتصادي اإلسبلمي تثبت الرأي الذي سبق  ،وىو أن االقتصاد
اإلسبلمي يتكون من مرحلتُت علا مرحلة الفقو (االقتصادي وادلإب ) ومرحلة علم االقتصاد .ذلك أنو وصل
إلينا من الًتاث كتب تدخل ُب مرحلة الفقو  ،وكتب تدخل ُب مرحلة علم االقتصاد .
من الكتب اليت تدخل ُب مرحلة الفقو (االقتصاد وادلإب ) كتاب اخلراج أليب يوسف ،وكتاب األموال أليب
عبيد ،والكسب للشيباين.
وىذا النوع من الكتب معروف ومشهور وذلذا ال نتوقف عنده طويبلً.
ومن كتب الًتاث اليت تدخل ُب مرحلة علم االقتصاد اإلسبلمي كتاب اإلشارة إٔب زلاسن التجارة
للدمشقي ،وكتاب الفبلكة وادلفلكون للدجلي ،وكتاب ادلقدمة البن خلدون.
ىذا النوع الثاين من الكتب ليست لو شهرة النوع األول .كما أن طبيعة مساعلتو ُب االقتصاد اإلسبلمي
ليست واضحة .ذلذا أعطي مثاال من ىذه الكتب أوضح من خبللو كيفية دخول ما جاء ُب ىذه الكتب
إٔب االقتصاد اإلسبلمي ،أو بعبارة أدق إٔب علم االقتصاد اإلسبلمي.
كتب الدمشقي ُب كتابو ((اإلشارة إٔب زلاسن التجارة )) ( ) 6وىو بصدد احلديث عن وظائف النقود ما
يلي(( :جعل الناس الذىب والفضة ٙتناً لسائر األشياء  ،فاصطلحوا على ذلك ليشًتي اإلنسان حاجتو ُب
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وقت إرادتو وليكون من حصل لو ىذان اجلوىران أن كل األنواع اليت ػلتاج إليها حاصلة ُب يده رلموعة
مىت شاء )) (ص .) 22
ىذا أظلوذج شلا كتبو الدمشقي .وىذا النوع من الكتابة ال نستطيع أن نعتربه كتابة فقهية  ،أي ُب علم
الفقو ،فليست ىذه لغة الكتابة ُب علم الفقو ،وال ىذا ىو منهج علم الفقو ،وذلذا ال ندخل ما قالو
الدمشقي ُب االقتصاد اإلسبلمي على أنو ُب مرحلة الفقو.
لكن ما قال الدمشقي ال يعارض حكماً فقهياً ،والدمشقي كتب عن موضوع اقتصادي شلا يدخل ُب علم
االقتصاد ،ذلذا فإن ما قالو الدمشقي يدخل ُب االقتصاد اإلسبلمي ُب مرحلة علم االقتصاد اإلسبلمي.
ما قلتو عما كتبو الدمشقي عن وظائف النقود يعمم على كل ما قالو الدمشقي ُب كتابو ادلشار إليو  ،وكذا
على الكتب اليت ٘تاثلو.
ادلبحث الثاين
الثبات والتطور وطبيعتهما ُب علم الفقو وعلم االقتصاد اإلسبلمي وعلم االقتصاد (الوضعي)
على الرغم من أعلية موضوع ما ىو ثابت وما ىو متطور ُب االقتصاد اإلسبلمي إال أنو ٓب يصبح ْتث
واسع ْتيث يتفق على نوع وطبيعة التطور ادلمكن قبولو ُب ىذا االقتصاد.
ولقد قدمت ُب الصفحات السابقة بعض األفكار اليت تتصل ٔتوضوع علم االقتصاد  ،وبناء على ما قلتو
أحاول إعطاء فكرة عن الثبات والتطور ُب ىذا االقتصاد .
الفرع األول :الثبات والتطور ُب علم الفقو وعلم االقتصاد اإلسبلمي
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أوال :أعتقد أن ُب االقتصاد اإلسبلمي ما لو خاصية الثبات .وىو ما أمسيو اقتصاديات الفقو ادلإب
واالقتصادي  ،فالفقو ادلنظم لذلك ثابت  ،فيكون اقتصاده أيضاً ثابتاً .وإذا كنت أقول :إن الفقو لذلك
ثابت فإن ىذا ال يعٍت أن الفقو ال يسع ما يستجد ،وما يتطور ،وإظلا الفقو ثابت ُب أحكامو دلا عرف من
معامبلت ،أما ما يستجد أو يتطور فستكون لو أحكامو اليت ستدخل أيضا ُب ىذا اجلزء الثابت ٍ .ب إذا
كنت أقول أيضاً :إن اقتصاد الفقو ادلإب واالقتصادي ثابت فإنٍت هبذا ال أصادر إمكانية أن توجد
تصورات متعددة ذلذا العنصر من االقتصاد اإلسبلمي ،وإظلا ىذه اإلمكانية ال يعد وجودىا من قبيل
التطور ،وإظلا ىو من قبيل تعدد اآلراء ُب نوع االقتصاد ،الذي يًتتب على الفقو ادلإب واالقتصادي.
أذكر بعض األمثلة اليت توضح وتثبت ما قلتو .
 -6أعطي مثاالً من الًتاث اإلسبلمي  ،أحاول بو أن أوضح وأثبت ىذا ادلعٌت الذي تقدم  .من الكتب
اليت تصنف ضمن كتب الًتاث ُب االقتصاد اإلسبلمي ،كتاب (( االكتساب ُب الرزق ادلستطاب )) لئلمام
الشيباين ( ) 6وكتاب ((الربكة ُب فضل السعي واحلركة )) ()2
 -2للقاضي عبد اهلل زلمد بن عبد الرٛتن بن عمر .يعاِب الكتابان موضوعات كثَتة متشاهبة شلا تدخل ُب
االقتصاد اإلسبلمي ،وبالرغم من التباعد الزمٍت بُت تأليف الكتابُت ،حوإب ستة قرون ،إال أننا صلد تطابقاً
ُب احلكم .وجاء ىذا التطابق بالرغم من اختبلف باعث الكتابة لكل من الكتابُت؛ فالشيباين كتب مؤلفو
للرد على احلركة اليت تسللت إٔب اجملتمعات اإلسبلمية ،وإٔب الفكر اإلسبلمي شلثلة ٚتاعة ادلانوية( ،)2بينما
كتب القاضي ابن عبد الرٛتن مؤلفو لتسلية قومو ،ألنو رآىم ُب الكد رلتهدين وعلى احلرف معتمدي.
وىذا التطابق ىو ما أشَت إليو بثبات الفكرة  ،أو ادلعلومة االقتصادية ادلبنية على األحكام الفقهية.
 -2ومثال آخر على ىذا اجلزء الثابت ُب االقتصاد اإلسبلمي نأخذه من ٖترًن الربا .إن ٖترًن الربا لو
معطيات اقتصادية كثَتة  ،ومنها أثر ذلك على العرض النقدي ُب اجملتمع .ما نستنتجو اقتصادياً عن أثر
ٖترًن الربا على العرض النقدي ُب اجملتمع لو خاصية الثبات  ،وحىت بفرض وجود اختبلف بُت الذين
يكتبون ُب االقتصاد اإلسبلمي حول طبيعة ودرجة تأثَت ٖترًن الربا على العرض النقدي إال أنو يتفق على
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أن لو أثراً وىذا اجلزء ادلتفق عليو ىو ما أعتربه ثابتاً ُب االقتصاد اإلسبلمي.

 -2ومثال ثالث على ىذا اجلزء الثابت ُب االقتصاد اإلسبلمي نأخذه من أثر الزكاة على شكل وطبيعة
ووظائف ادليزانية ُب الدولة اإلسبلمية .إن إعداد ميزانية للدولة اإلسبلمية مع األخذ ُب االعتبار الزكاة ،
والزكاة بطبيعتها إيراد مإب سلصص ُب التحصيل  ،وُب اإلنفاق ،مثل ذلك غلعل التنظَت االقتصادي
للميزانية ،تبويباً وطبيعة ووظيفة  ،ؼلتلف عن تنظَت دليزانية ليست فيها الزكاة ،وىذا األثر االقتصادي للزكاة
على ادليزانية ىو شلا يدخل ُب اجلزء الثابت من االقتصاد اإلسبلمي.
 -4ومثال رابع على ىذا اجلزء الثابت ُب االقتصاد اإلسبلمي نأخذه من نظرية ٗتصيص ادلوارد .إن وجود
ادللكية العامة ُب األرض الزراعية وُب ادلناجم ُب اإلسبلم على سبيل ادلثال ،وربط ىذا النوع من ادللكية
بوظائف معينة وبأشكال معينة لبلستغبلل ،كل ىذا ػلدد أبعاداً معينة ٕتعل نظرية ٗتصيص ادلوارد ُب ظل
اقتصاد إسبلمي تتميز عن مثيلتها ُب اقتصاد آخر ،ال يأخذ ٔتا يأخذه اإلسبلم من أنواع ادللكية اليت
ذكرهتا .وىذا اجلزء من االقتصاد لو خاصية الثبات ،حىت وإن تنوعت اآلراء حول طبيعة ىذا اجلزء ذلك أن
التنوع ال يصل إٔب حد عدم اعتبار ىذا األثر.
 -5ومثال خامس عن ادليكانيكية الكلية اليت يعمل هبا االقتصاد اإلسبلمي .إن ما يتفق عليو أن الدولة
ذلا دور ُب االقتصاد اإلسبلمي ،وُب ىذا اجلزء ؼلتلف االقتصاد اإلسبلمي عن االقتصاد الرأمسإب ،ويتفق
أيضاً ُب االقتصاد اإلسبلمي على أن الفرد يأخذ قرارات اقتصادية ،وُب ىذا اجلزء ؼلتلف االقتصاد
اإلسبلمي عن االقتصاد االشًتاكي .ذلذا فان ادليكانيكية الكلية اليت يعمل هبا االقتصاد اإلسبلمي تنظر
على فروض وجود دور للفرد ودور للدولة .وىذا اجلزء من االقتصاد اإلسبلمي لو خاصية الثبات ،حىت وإن
تنوعت اآلراء حولو .ألن تنوع اآلراء ال يصل إٔب حد وجود رأي يقول :إن ادليكانيكية اليت يعمل هبا
االقتصاد اإلسبلمي تقوم على فرض أن القرار االقتصادي يأخذه األفراد وحدىم ،أو تأخذه الدولة وحدىا
.
ثانيا :أعتقد أيضاً أن ُب االقتصاد اإلسبلمي عنصراً لو خاصية التطور ،وموضوع ىذا العنصر فيو عناصر
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فرعية متعددة.

 -6ففيو ما يتعلق بادليكانيكية اليت ؽلكن أن يعمل هبا اقتصاد يسَت وفق ادلنهج اإلسبلمي ،وىذه
ادليكانيكية ٗتضع أيضاً لطبيعة االقتصاد ،أي طبيعة تطوره ُب التطبيق .وما دامت ىذه ادليكانيكية على
ىذا النحو فإهنا تكون متطور ،وؽلكن أن ٗتتلف من شخص آلخر حسب فهمو ومعارفو االقتصادية،
وحسب الوعاء االقتصادي الذي يتعامل معو.
 -2ويدخل ُب ىذا العنصر أيضاً كل ما يتعلق بادلؤسسات وادلرافق اليت ؽلكن أن توجد ُب إطار اقتصاد
يسَت وفق ادلنهج اإلسبلمي .ذلك أن ادلؤسسات ،وادلرافق اليت تقبل ُب اقتصاد ما تتوقف على اذليكل
االقتصادي وطبيعتو بقدر ما تتوقف على األصول النظرية للفكر االقتصادي .وما دام أمر ادلؤسسات على
ىذا النحو ،فإن ما يوجد منها ليخدم االقتصاد اإلسبلمي ؼلضع للتطور اذليكلي القتصاد يسَت وفق ادلنهج
اإلسبلمي .أي أن ىذا العنصر ُب االقتصاد اإلسبلمي يكون متطوراً.
 -2ويدخل ُب ىذا العنصر ادلتطور القوانُت اليت تفسر الظواىر وادلتغَتات االقتصادية اليت ؽلكن أن
نكشفها من عمل اقتصاد يسَت وفق ادلنهج اإلسبلمي .ذلك أن كل اقتصاد توجد فيو عبلقات بُت ظواىره
ومتغَتاتو االقتصادية .
ونستطيع من خبلل البحث أن نكشف طبيعة العبلقات ادلوجودة ُب االقتصاد .وبعد التعرف عليو
واكتشافها نصوغها ُب قوانُت أو غَت ذلك من أساليب الصياغة .وشلا الشك فيو أن العبلقات اليت توجد
ُب أي اقتصاد تكون متطورة ْتسب تطور اذلياكل األساسية ذلذا االقتصاد .
وينطبق ىذا على االقتصاد اإلسبلمي كما ينطبق على غَته من االقتصاديات ،إال أن ىنا ما يلزم التحفظ
عليو .ذلك أن طبيعة تطور الظواىر وادلتغَتات االقتصادية ُب االقتصاد اإلسبلمي تكون زلكومة بأصول
وأسس االقتصاد اإلسبلمي .ذلذا فإن طبيعة تطور الظواىر وادلتغَتات االقتصادية ُب رلتمع يسَت وفق ادلنهج
اإلسبلمي ٗتتلف عن نظَتهتا ُب االقتصاديات األخرى .
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 -4ويدخل ُب ىذا العنصر ادلتطور ُب االقتصاد اإلسبلمي إمكانية أن تعمل فيو أدوات التحليل ،اليت
تفسر وتشرح ادلعلومة االقتصادية .إن أي تطور ُب أدوات التحليل ،يقبل استخدامو ُب شرح ادلعلومات
االقتصادية اإلسبلمية .ويعٍت ىذا أننا نستخدم ُب االقتصاد اإلسبلمي ما ىو معروف من أدوات التحليل،
وما يستجد منها ،أي ما يقود إليو التطور ادلعرُب .وىكذا يكون ىذا العنصر ادلعرُب التحليلي ُب االقتصاد
اإلسبلمي لو طبيعة متطورة.
أحاول فيما يلي ،أن أعطي بعض األمثلة  ،اليت تشرح ىذا العنصر ادلتطور ُب االقتصاد اإلسبلمي.
ادلثال األول :نأخذ ٖترًن الربا ،وإباحة ادلشاركة ،وضلاول التعرف على واحد أو أكثر من العناصر ادلتطورة ،
مقارناً بالعنصر الثابت .يستتبع ٖترًن الربا وإباحة ادلشاركة خصائص اقتصادية معينة ،وذلك مثل األثر على
العرض النقدي ،واألثر على االستثمار كميّاً وكيفيّاً ،وأعترب ىذا العنصر شلا يدخل ُب العنصر الثابت ُب
االقتصاد اإلسبلمي .وّتانب ىذا العنصر الثابت فإن ُب اقتصاديات ٖترًن الربا وإباحة ادلشاركة عناصر
متطورة ،ومن ىذه العناصر ادلؤسسات اليت ؽلكن أن توجد ُب اقتصاد غَت ربوي  .وقدؽلاً اقتصرت ىذه
ادلؤسسات على أشكال زلددة للشركات  ،أما حديثاً فإن ىذه ادلؤسسات ؽلكن أن تكون ُب صورة كثَتة
ومنها ادلصارف .مثل ىذه اخلاصية ُب االقتصاد اإلسبلمي ادلتعلقة بتطور ادلؤسسات ،اليت يكن أن تعمل
فيو ،ىي ما يدخل ُب العناصر ادلتطورة .وأيضاً فإن لبلقتصاد غَت الربوي ميكانيكية اقتصادية ٗتتلف عن
ادليكانيكية اليت يعمل هبا االقتصاد الربوي .وىذا عنصر آخر من العناصر ادلتطورة.
ادلثال الثاينٖ :تديد الثمن ُب االقتصاد اإلسبلمي يتضمن أيضاً ما ىو ثابت وما ىو متطور .إن فقو ىذا
ادلوضوع يتأسس على أن األصل ىو حرية ٖتديد الثمنٍ ،ب ذكر الفقهاء حاالت زلددة أوجبوا فيها تدخل
الدولة ُب الثمن .إن العنصر االقتصادي الثابت ُب ىذا ادلوضوع يتمثل ُب أن الثمن يعمل عليو كل من
قوى السوق وقرارات الدولة .غليء بعد ىذا العنصر الثابت عناصر متطورة .ومن ىذه العناصر ادلتطورة
كيفية تدخل الدولة ُب العمل على الثمن ،واألساليب اليت تتبعها ،وادلؤسسات اليت تؤدي ىذه الوظيفة
وأيضاً منها اكتشاف ادليكانيكية اليت يعمل هبا سوق السلع ،واخلدماتُ ،ب ظل حرية السوق ودور الدولة
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التدخلي.

الفرع الثاين :طبيعة التطور التارؼلي بُت علم االقتصاد اإلسبلمي وعلم االقتصاد الوضعي
كان موضوع الفرع السابق ىو البحث ُب الثبات والتطور ُب االقتصاد اإلسبلمي .وترتيباعلى ما قلتو عن
ىذا ادلوضوع ،أحاول ٖتديد طبيعة التطور ُب ىذا االقتصاد.
أوالً :نعرف التطور وطبيعتو ُب الفكر االقتصادي الوضعي ،وىو تطور تضمن ارتقاءً تدرغلياً ُب األفكار وُب
ادلنهج ،بل تضمن أيضا ارتقاء من نوع إلغاء أفكار ٓب تعد مبلئمة ،أو ٓب تعد صحيحة ،وإحبلل أفكار
أخرى اعتقد ُب صحتها ،أو مبلءمتها للواقع ،وىذا اإللغاء واإلحبلل ىو السمة ادلميزة للتطور ،وطبيعتو ُب
الفكر االقتصادي الوضعي.
وظهور مدارس متعددة ُب االقتصاد الوضعي يعترب الًتٚتة العملية ذلذا اإللغاء واإلحبلل .ونستطيع أن
نستنتج اآلٌب :إن التطور وطبيعتو ُب االقتصاد الوضعي ىو تطور إلغائي إحبلٕب ارتقائي ،ونقول أيضا :إنو
ليس ىناك ما ىو ثابت ُب االقتصاد الوضعي.
ثانياً :بناء على ما قدمتو ُب الفرع السابق أستطيع أن أقول :إن التطور وطبيعتو ُب االقتصاد اإلسبلمي
ؼلتلف جذريّاً عن نظَته ُب االقتصاد الوضعي .ذلك أنو وكما رأينا ،فإن ُب االقتصاد اإلسبلمي ما ىو
ثابتٍ ،ب فيو ما ىو متطور .واالقتصاد اإلسبلمي يتميز عن االقتصاد الوضعي هبذا العنصر الثابت .بل إن
العنصر ادلتطور ُب االقتصاد اإلسبلمي لو طبيعة تطورية ٕتعلو سلتلفاً عن الطبية التطورية ُب االقتصاد
الوضعي .إن العنصر ادلتطور ُب االقتصاد اإلسبلمي زلكوم ومربوط بالثوابت ُب ىذا االقتصاد ،بينما
االقتصاد الوضعي ليس فيو ثوابت ٖتكم التطور.
ثالثاًُ :ب حقيقة األمر ،إن البحث ُب قضية التطور والثبات ُب االقتصاد ليست منفصلة عن البحث ُب
مصدر ادلعرفة ُب االقتصاد.
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فالفكر االقتصادي عندما انفصل عن عنصر الوحى ُب التعرف على ادلعلومة االقتصادية ،وجعل اإلنسان
ىو مصدر ادلعرفة كلها فإن ذلك قاده إٔب أنو ٓب يصبح ىناك ما ىو ثابت ُب ىذا االقتصاد بسبب أن
اإلنسان أصبح مصدر ادلعرفة .واإلنسان متطور ُب معرفتو ليس بسبب ادلكتسبات ادلعرفية اجلديدة اليت
ػلصل عليها ،لكن أيضاً بسبب قصوره وزلدوديتو ُب اإلدراك.
َّأما ُب االقتصاد اإلسبلمي ،فإن مصدر ادلعرفة ُب اجلزء الثابت ىو التشريع ،لذلك فإن البحث ُب االقتصاد
اإلسبلمي من حيث ىذا اجلزء زلكوم بذلك.
وفيما يتعلق باجلزء ادلتطور من ىذا االقتصاد فكما ذكرت فإن التطور ىنا زلكوم بالثوابت ،لذلك ال يصح
أن يقال عن اجلزء ادلتطور إنو ؼلضع كلو لئلنسان ،إذ ليس اإلنسان ىو مصدر ادلعرفة باستقبلل ،وإظلا دوره
ىو أن يعمل عقلو ُب الظاىرة االقتصادية زلكوماً بالثوابت من الوحي ،لذلك اقًتح أن نسمي منهج
البحث ُب ىذا اجلزء ادلتطور من االقتصاد اإلسبلمي باسم ادلنهج الوضعي ادلغاير .فهو وضعي ألن
اإلنسان أعمل عقلو على ىذا النوع من ادلعرفة ،ولكنو وىو يعمل عقلو زلكوم بالتشريع الذي ػلدد لو ما
ىو أكثر من القواعد األخبلقية ُب ىذه ادلعرفة االقتصادية ،ولذلك يكون مغايراً .يكون االقتصاد اإلسبلمي
هبذا فيو منهجان للبحث يعمل كل واحد منها على عنصر من عناصره ،فادلنهج ادلعياري يعمل ُب العنصر
الثابت  ،وادلنهج الوضعي ادلغاير يعمل على اجلزء ادلتطور.
رابعاً :أرى أن ىذا ادلنهج على ىذا النحو لو إسقاطاتو على االقتصاد اإلسبلمي ٘تيزه عن االقتصاد
الوضعي ،وأحاول فيما يلي أن أعطي أمثلة ذلذه اإلسقاطات.
 -6إن اجلزء الثابت ُب االقتصاد اإلسبلمي ليس موضوعاً للتطور ،وقد ذكرت بعض ادلعلومات عن ىذا
اجلزء عندما ْ ،تثت العنصر الثابت ُب االقتصاد اإلسبلمي .وشلا ينبغي ذكره أن الفقو ادلإب واالقتصادي
يسع ادلعامبلت ادلستجدة  ،وادلتطورة ُب االقتصاد ،كما ثبت ذلك .والثبات ىو عندما نعرف احلكم فيها.
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وىذا الذي قررتو عن ىذا اجلزء الثابت ُب االقتصاد اإلسبلمي لو أعليتو .ذلك أننا نرى بعض األْتاث ُب
االقتصاد اإلسبلمي ٖتاول أن تعمل التطور ُب ىذا الثابت .وىذا خطأ قاد إٔب نتائج سلطئة .ومن أمثلة
ىذه األْتاث ما قيل عن بعض ادلعامبلت احملرمة بقصد إخراج صور منها من احلرمة ،وإدخاذلا ُب احللية،
على سبيل ادلثال يدخل ُب ىذا بعض أو كثَت شلا قيل عن تعويض التغَت ُب قيمة النقود .والذين فعلوا ذلك
أخطأوا ،ذلك أهنم أعملوا التطور فيما ىو ليس قاببلً أو موضوعاً للتطور.
 -2االقتصاد اإلسبلمي  ،بوجود ىذين العنصرين فيو ،وعلا الثابت وادلتطور ،ؽللك خاصية ٘تيزه عن
اقتصاد يكون كل ما فيو متطوراً .ذلك أن العنصر الثابت ىو ٔتثابة القواعد الثابتة ْتيث ٕتعل العنصر
ادلتطور يدور ُب فلكها وعلى زلورىا .ومقارنة العنصر الثابت بالعنصر ادلتطور تكشف عن أن العنصر
الثابت يعمل ُب األصل على ضبط السلوك االقتصادي لئلنسان من حيث أخبلقياتو االجتماعية  ،بينما
العنصر ادلتغَت يعمل ُب األصل على فهم وٖتليل ميكانيكية عمل االقتصاد .وذلذا يكون االقتصاد
اإلسبلمي بوجود العنصرين فيو ينظم األخبلقيات والعبلقات االجتماعيةٍ ،ب ػللل ادليكانيكية االقتصادية،
بينما االقتصاد الذي يكون كلو متطوراً يعمل ُب رلال واحد ،وىو فهم وٖتليل ادليكانيكية االقتصادية وىذا
ما نعرفو فعبلً عن عمل االقتصاد ادلعاصر ،الذي شغل فيو االقتصاديون بضبط معادلة تشرح ادليكانيكية
االقتصادية ،وانصرفوا عن البحث ُب ضبط العبلقات االجتماعية ،اليت تعمل على أخبلقيات اجملتمع .وقد
سار االقتصاديون ُب ىذا اجملال إٔب حده األقصى ْتيث جعلوا موضوع علم االقتصاد ىو التبادل () 6
ويكون اإلنسان هبذا اقتصادياً ىو الشخص الذي يعمل التبادل (. ) 2
 -2بناء على ما سبق فإن االقتصاد اإلسبلمي يقبل أن تعمل فيو كل أساليب التنظَت والتحليل
االقتصادي ،فهو قابل أن نصوغو ُب نظريات ،وأن نًتجم ذلك ُب أشكال بيانية أو صيغ رياضية.
وإذا كنت أقرر وأقر إعمال أدوات التحليل ُب االقتصاد اإلسبلمي ،فإنٍت أسجل ٖتفظاً على نوعية أدوات
التحليل ادلستخدمة ُب االقتصاد الوضعي .إن ما أعتقده ىو أن بعض أدوات التحليل ادلستخدمة ُب
االقتصاد بإٚتال ٖتمل مضامُت عقيدية وفلسفية ومنهجية ،وبعض ادلضامُت ليست إسبلمية ،بل إنو يظهر
ُب بعضها التناقض مع اإلسبلميات اليت نعتقدىا ُب االقتصاد اإلسبلمي ،أو ىي ،على األقل قاصرة عن
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استيعاب العناصر اإلسبلمية  ،اليت ٖتكم ادلوضوع زلل البحث .وأعطي أمثلة :دالة االستهبلك ادلعروفة ُب
االقتصاد ،وسواء عربنا عنها بيانياً أو رياضيّاً ،فإن فيها مضامُت ليست إسبلمية ،ومن ذلك ما يعرف باسم
معظمة اإلشباع ادلادي .وداليت االدخار االستثمار أيضاً ،فيهما مضامُت ليست إسبلمية ،ومن ذلك ربطها
دالياً بالفائدة (الربا ) .ودالة الطلب على النقود ،فيها أيضاً مضامُت ليست إسبلمية.
وذلذا ،فإنو ُب الوقت الذي نقرر ونقر فيو استخدام أدوات وصيغ التحليل ُب االقتصاد اإلسبلمي ،فإنو يلزم
أن يصاحب ويبلزم ذلك العمل على اكتشاف صيغ إسبلمية لتفسَت الظواىر وادلتغَتات االقتصادية تفسَتاً
يعربعن ادلضامُت وادلفاىيم اإلسبلمية .وأىم وأؤب ما ينبغي أن ضلرص عليو ،ىو أال تشغلنا أو تنسينا أو
تصرفنا األدوات والصيغ التحليلية عن األبعاد العقيدية واالجتماعية ،اليت يقوم عليها ويتميز هبا االقتصاد
اإلسبلمي .وصلاحنا ُب ٖتقيق ىذا اذلدف يضمن أال يسَت االقتصاد اإلسبلمي ُب طريق استخدام أدوات
وصيغ التحليل إٔب احلد الذي يغيّب البعد العقيدي واالجتماعي ُب االقتصاد .
ادلبحث الثالث
االقتصاد اإلسبلمي بديل لبلقتصاد الوضعي
الفرع األول :االقتصاد (الوضعي) تاريخ للعآب الغريب
تكون على مراحل تارؼلية طويلة .وقبل ٍ
عرض
يعرف بو ُب الكتب ادلنشورة ّ
االقتصاد على النحو الذي ّ
تقوؽلو فإنو من الضرورة اإلشارة إٔب :أين نشأ؟ .وىذا ما أعتربه مدخبلً تارؼلياً ،وما أذكره الشك أنو يدخل
ُب تقوًن ىذا االقتصاد ،ألنو يبُت الوعاء الذي نشأ فيو ،ومنو اكتسب كل عناصره وفيو ٖتددت مبلزلو.
االقتصاد ادلعاصر مقولة أوروبية ( ) 6بكل مراحل تارؼلو ،وبكل أسسو ،وبكل عناصره ،بل وبتجربتو ُب
التطبيق.
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وىذا الذي أقرره يثَت قضية معروفة وىي :أٓب يكن لؤلمم األخرى غَت األوربية نظم اقتصادية ،أو إذا كانت
ىذه األمم رأمسالية ،أٓب تكن ذلا مساعلات ُب الرأمسالية؟.
ىذه القضية ال تقتصر على االقتصاد وحده ،وإظلا تعمم على كل فروع ادلعرفة ،فعندما يعرض تاريخ أي
فرع من فروع ادلعرفة ،فإن ما يعرض يكون تارؼلو ُب أوربا.
بالنسبة لبلقتصاد وىو موضوعنا فإن تفسَت ىذه القضية معروف .إن الذين كتبوا التاريخ االقتصادي من
حيث الفكر ،ومن حيث التطبيق ،ىم األوروبيون ،وتاريخ ىذا العلم ىو تاريخ كل فروع ادلعرفة االقتصادية
ويدخل فيها ما ؼلتص باالقتصاد .واألوروبيون عندما كتبوا تاريخ ىذا العلم كتبوه من منظور رؤياىم
ألحداث التاريخ ،ومن منظور مساعلة مفكريهم ،ومن منظور تطورىم االقتصادي  .لذلك فإن األب
االقتصادي كلو ػلمل ىذه البصمة .
وأعطى ادلثل من تاريخ الفكر االقتصادي ألدلل على ىذا الذي سجلتو.
تاريخ الفكر االقتصادي الوضعي على النحو الذي يعرفو االقتصاديون ،وعلى النحو الذي يعرف بو ُب كل
اجلامعات ،ومنها جامعاتنا ،ىو تاريخ للفكر االقتصادي لئلنسان األوريب وال ػلمل من قريب أو بعيد
أية عناصر أو مساعلات ألمم أخرى غَت األمم األوروبية ،وإلثبات متيقن لذلك أحيل إٔب ٚتيع الكتب
اليت كتبت عن تاريخ ((الفكر االقتصادي )) ،سواء باللغة العربية أو بغَتىا ،من لغات األرض قاطبة،
وسوف نكتشف أن كل ىذه الكتب ال تؤرخ إال لفكر الرجل األورويب.
وأختار أربعة أمثلة شلا تقولو كتب االقتصاد ألزيد االقناع ٔتا سجلت:
ادلثال األولٚ :تيع كتب تاريخ الفكر االقتصادي ٕتعل بداية ىذا الفكر مع احلضارة اإلغريقية القدؽلة،
واألوروبيون ىم الذين بدأوا ىذا التقليد وسار على أثرىم كل من كتب عن تاريخ الفكر االقتصادي،
بلغات أخرى غَت اللغات األوروبية.
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وادلعٌت الذي أريد أن أقولو من ىذا ادلثال :ىو أن األوروبيُت ٓب يروا من احلضارات القدؽلة إال احلضارة
اليونانية  ،فجعلوا تاريخ الفكر االقتصادي يبدأ هبا ،واألوروبيون
من خبلل ذلك قد أذاعوا على العآب كلو رسالة مضموهنا أن الفكر االقتصادي بدأتو حضارة أوروبية.
ادلثال الثاينٚ :تيع كتاب تاريخ الفكر االقتصادي يتفقون على أن ىناك فًتات ُب ىذا التاريخ ،وذلذا العلم
مدارسو ومفكروه ،تكشف مراجعو كل ما قيل عن ذلك بأن تقسيم الفًتات حدد على أساس أحداث
ومتغَتات أوروبية ،كما تكشف ادلراجعة عن أن ٖتديد ادلدارس االقتصادية وطبيعتها أسس كلو على أساس
ما قالو ادلفكرون األوروبيون ،أو االقتصاديون األوروبيون .والرسالة الواضحة اليت بثتها أوروبا بواسطة ذلك
ىي أهنم قالوا للعآب :إن الفكر االقتصادي كلو ،بكل مقوالتو ،وبكل أحداثو ،وبكل مفكريو ىو صناعة
أوروبية.
ادلثال الثالث :ما قال األوروبيون عن تاريخ الفكر االقتصادي ُب الفًتة من سنة  500إٔب  6500م
يعطي دليل إصرارىم على أن غَتىم ليست لو مساعلة ُب الفكر االقتصادي .إهنم يسمون ىذه الفًتة
باسم ((العصور الوسطى )) وىي ُب نظرىم فًتة ظبلم وبربرية وعلجية ،ويعممون ذلك على الفكر
اإلنساين  ،وكذا السلوك اإلنساين ،أورويب أو غَت أورويب.
واألوروبيون ُب ىذا التعميم يغالطون ،فاألوصاف اليت وصفت هبا الفًتة ادلذكورة صادقة على أوروبا ولكنها
ليست كذلك بالنسبة للمسلمُت ،إذ أن ىذه الفًتة ىي اليت شهدت احلضارة اإلسبلمية ،وكان ذلا معطياهتا
ُب االقتصاد ،وُب غَته .األوروبيون أنفسهم يعرفون بعض الريادات اإلسبلمية ذلذه الفًتة ،مثل ابن خلدون،
ولكن وإن اعًتف بعضهم ٔتساعلتو ُب االقتصاد إال أهنم ال غلعلون ذلك على ضلو يؤثر ُب تقسيمهم
لفًتات تاريخ الفكر االقتصادي ،أي أن مثل ىذه ادلساعلة شيء ىامشي ال يؤثر ُب التيار الفكري العام.
وىكذا ،ضلن ُب الفكر االقتصادي أمام علم  ،تعكس كل مقوالتو الًتاث الديٍت والفكري لؤلوروبيُت .وىم
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قدموا تاريخ ىذا العلم بتقسيماتو من منظور رؤياىم ألحداثهم الدينية والفكرية واالجتماعية.
وقد تكون ىذه األحداث مشًتكة مع غَتىم ،لكنهم حيث استندوا إليها ،أحالوا إليها من وجهة نظر
التفسَت الذي أعطوه ذلا.
ادلثال الرابع :ما قالو األوروبيون عن مراحل الفكر االقتصادي ومدارسو اليت اعتمدوىا .إهنم يقسمون ىذا
العلم إٔب ىذه التصنيفات ادلرحلية:
 -6احلضارة اليونانية (  200ق  .م ) .
 -2االمرباطورية الرومانية (  500م ) .
 -2العصور الوسطى (  6500 500م ) .
 -4الرأمسالية التجارية (  6800 6500م ) .
 -5ادلدرسة الكبلسيكية (  6820 6776م ) .
 -6ادلدرسة الرومانسية وادلدرسة التارؼلية ( 6860 6820م ) .
 -7ادلدرسة االشًتاكية (  6880 6820م ) .
 -8مدرسة الكبلسيك اجلدد (  6870م ) .
 -9ادلدرسة الكينزية ( 6826م ) .
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 -60اقتصاديات ما بعد احلرب العادلية الثانية.

ىذه ىي ادلراحل وادلدارس اليت اعتمدىا األوروبيون ُب الفكر االقتصادي .ونبلحظ أهنا كلها بلحمتها
وسداىا تعكس أحداث وفكر األورويب .
وىكذا يثبت ويتأكد أن االقتصاد (الوضعي ) ادلعاصر بكل جزئياتو ؽلثل تاريخ وفكر اإلنسان األورويب.
وإذا كان ما ذكرت يًتجم االقتصاد الوضعي من حيث الرأمسالية ،فإن األمر مع االشًتاكية تارؼلاً وفكراً
يسَت على ادلنهج نفسو .
عندما يثبت ويتأكد أن االقتصاد الوضعي مقولة أوروبية فإنو يثبت ويتأكد ُب الوقت نفسو احلق لغَت
األوروبيُت أن ػلاولوا إظهار اقتصادىم تارؼلاً وفكراً وتفريعاً  ،على ىذا احلق يصبح للمسلمُت احلق ُب
إظهار اقتصادىم تارؼلياً وفكراً .
الفرع الثاين :بعض قضايا األساس بُت االقتصاد اإلسبلمي واالقتصاد الوضعي
االقتصاد الوضعي لو أسسو الفلسفية واالقتصادية  ،اليت يبٌت عليها ،ولو فروضو اليت يقوم عليها التحليل
فيو ،وحيث ٖتكم سلوك وحداتو االقتصادية.
وعندما يدرس االقتصاد الوضعي فإنو يكون زلكوماً هبذه األسس ،سواءً أعلن ىذا ،أو ٓب يعلن .وال شك
أن لبلقتصاد اإلسبلمي أسسو وفروضو ،سواء تناقضت كلية مع أسس االقتصاد الوضعي ،أو جاء اتفاق
ُب بعض اجلزئيات.
أحاول فيما يلي التعريف ببعض أسس االقتصاد الوضعي ،ليس بقصد ْتثها تفصيبلً وإظلا بقصد أن نعرف
الرأي اإلسبلمي فيها:
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 -6االقتصاد الوضعي مؤسس على أن مصدر ادلعرفة ىو اإلنسان ،فهو قادر بإمكانياتو الذاتية أن
يكتشف القوانُت اليت ٖتكم الظواىر ،ومنها الظاىرة االقتصادية ،وأنو قادر على ىذا االكتشاف بعقلو،
وليس ٔتساعدة قوى خارجية غيبيةٍ ،ب قادر أن يسيطر على الظواىر ،ومنها الظاىرة االقتصادية بواسطة
القوانُت اليت ٖتكم حركتها.
مصدر ادلعرفة على ىذا النحو الذي يؤمن بو االقتصاد الوضعي ليس مقبوالً إسبلمياً .إن مصدر ادلعرفة ُب
االقتصاد اإلسبلمي فيما ىو زلكوم بفقو ىو اهلل  ،وفيما دون ذلك فاإلنسان يعمل عقلو وفق ضوابط
شرعية .
ُ -2ب االقتصاد الوضعي فإن ادلستهدف ىو اكتشاف القوانُت ،اليت ٖتكم الظواىر االقتصادية  ،بل إن
ذلك يعترب ىو موضوع علم االقتصادُ ،ب مقابل ذلك فإن االقتصاد اإلسبلمي يهتم أوالً بتحديد طبيعة
وشكل العبلقات بُت أفراد وفئات اجملتمع كما يهتم باستهداف ٖتقيق غايات معينة.
وادلقابلة بُت االقتصاد اإلسبلمي ،واالقتصاد الوضعي ،تعطي اآلٌب:
إن االقتصاد اإلسبلمي يبدأ بتحديد الغايات ادلستهدفة ،ويشكل العبلقات ،وال يبدأ باكتشاف القوانُت ،
ألهنا ُب حقيقة األمر معطاة دلا سبق تقريره من غايات وعبلقات.
 -2االقتصاد الوضعي من حيث زلرك االقتصاد تتنازعو فلسفتان .الفلسفة الفردية ،والفلسفة اجلماعيةُ ،ب
الفلسفة الفردية باعث االقتصاد ادلصلحة اخلاصة ،ولذلك فإن احلرية االقتصادية ىي الوعاء ادلبلئم
لبلقتصاد ،وإن أكفأ دور اقتصادي للدولة ىو أال يكون ذلا دور .بينما الفلسفة اجلماعية تقوم على
النقيض من ذلك ُب االقتصاد اإلسبلمي فإن الفرد أحد أشخاص االقتصاد ،ولذلك فإن ادلصلحة اخلاصة
معتربةٍ ،والدولة أيضا أحد األشخاص ،ولذا فإن ادلصلحة العامة معتربة اعتباراً مباشراً.
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 -4الفكر الوضعي قائم على أن أحسن اسم لعلم االقتصاد ىو أن ندعوه علم التبادل ،ولذلك فإن
السوق ،ىو ما يبدأ بو وينتهى إليو االقتصاد .
السوق ،وكيف يصل إٔب التوازن ،وكيف ؽلكن أن ػلدث االختبلل ،وما الذي يسببو ،وكيف ؽلكن العودة
إٔب التوازن .إن ىذا ىو شاغل الفكر االقتصادي الوضعي.
ُب مقابل ذلك ،فإنو قد ؽلكن القول :إن من أحسن ما يسمى بو االقتصاد ُب اإلسبلم ىو أن ندعوه علم
اإلعمار ،كيف ػلقق اإلنسان اإلعمار ،واإلعمار ادلقبول ،وما الذي يعمل عليو ،إن ىذا كلو ىو شاغل
الفكر االقتصادي اإلسبلمي.
الفرع الثالث :أسس االقتصاد الوضعي ليست مقبولة من األمم كلها
تبُت شلا سبق أن أسس االقتصاد الوضعي  ،ىي ُب حقيقة األمر معتقدات نبتت ُب أوروبا ،وآمن هبا
اإلنسان األورويب  ،وشكلها وفق مصاحلو وغاياتو  .ولنأخذ الرأمسالية كأحد جناحي االقتصاد ادلعاصر.
اإلنسان األورويب ُب تبلؤم مع الرأمسالية من حيث أسسها ،إنو ال ػلس ٓتلخلة فيها  ،كما ال ػلس
باضطراب نفسي معها ،أما غَت األورويب فإن األمر ؼلتلف  .ولو قصرنا الكبلم على اجملتمعات اإلسبلمية،
فإن الفلسفة الرأمسالية ،دخيلة على ىذه اجملتمعات ،ومتناقضة مع الفلسفة اإلسبلمية.
وىذا يفسر قلق ادلسلم مع الفلسفة الرأمسالية ،ويفسر االضطراب الواقع ُب اجملتمعات اإلسبلمية ادلفروض
عليها النظام الرأمسإب.
أعطي مثاالً لواحد من أسس الرأمسالية ادلعاصرة  ،ألبُت منو رفض ادلسلم للرأمسالية ،وىو أساس مصدر
ادلعرفة  ،يكتب اإلمام عبد احلليم زلمودُ :ب فًتة من الفًتات كانت الكنيسة مسيطرة على العآب األورويب
سيطرة تامة :ما كان شيء يفعل  ،أو شيء ينتهي فيو األمر ،وال شئ يقام أو يهدم وما كان إنسان يقدم
على أمر ،وما كان إنسان ػلجم عن أمر ،إال باستئذان الكنيسة  ،وباستئذان رجال الدين ،ولكن الكنيسة
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ورجال الدين تعسفوا ُب استعمال سلطتهم حىت لقد أنشأوا زلاكم التفتيش .وقد كتب األوروبيون
وادلسيحيون عن زلاكم التفتيش كثَتاً ،وصوروىا ُب أبشع مظاىرىا ،وُب أسوأ صورىا ،كتب الكاثوليك ،
وكتب الربوتستانت ،وكتب الفرنسيون وكتب اإلصلليز كتب كل ىؤالء وىم رجال ادلسيحية فيما يتعلق
هبذا األمر .ولقد وضحوا وبينوا أن الكبت الذي كان يغمر أوروبا ُب ذلك العصر ولد االنفجار ،واٗتذ
االنفجار إتاىاً معيناً  ،اٗتذ االٕتاه اإلنساين وأخذ قادة احلضارة يتحدثون عن اإلنسانٔ ،تا يوحي
بانفصال اإلنسانية عن األلوىية ،أو انفصال اإلنسانية عن الكنيسة  ،أو انفصال اإلنسان عن الدين  ،أو
بالتعبَت احلديث انفصال الدين عن الدولة  ،فاإلنسان لو عقلو  ،لو منطقو وغلب أن يسَت هبذا العقل ،
وهبذا التفكَت وهبذا ادلنطق (. ) 6
ىذا ىو التفسَت جلعل مصدر ادلعرفة االقتصادية ُب الرأمسالية ىو اإلنسان وإبعاد الدين كلية عن ذلك
،وىذا األساس على ىذا النحو أورويب ْتت.
وىذا األساس على ىذا النحو من حيث موضوعو ُب تناقض مع اإلسبلم ٍ ،ب ىذا األساس من حيث
جذوره التارؼلية ،ىو غريب على اجملتمعات اإلسبلمية.
وما قيل عن ىذا األساس يقال عن األسس األخرى للرأمسالية.
ذلذا أقرر بأن الرأمسالية من حيث أسسها العقيدية والفلسفية واألخبلقية ليست صاحلة ألن ٖتكم األمم
كلها  ،وعلى األخص أمتنا اإلسبلمية ،وما قيل عن الرأمسالية يقال عن االشًتاكية.
أعطى الفصل األول من ىذا الكتاب اىتماماً دلناقشة العبلقة بُت الفقو واالقتصاد ،وتبُت أن موضوع الفقو
االقتصادي ىو األحكام الشرعية ادلتعلقة بأمور اقتصادية ،بينما موضوع االقتصاد  ،الذي يتولد من تطبيق
الفقو االقتصادي .
أعيد التذكَت هبذا التوضيح  ،بُت موضوع علم الفقو  ،وموضوع علم االقتصاد ،وضلن بصدد البحث عن
التوزيع ُب اإلسبلم ،وادلقصود بو التوزيع االقتصادي للثروات والدخول .ودلا كان ادلستهدف هبذا الكتاب
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ىو االقتصاد اإلسبلمي فإن ىذا اذلدف ػلكم البحث من حيث العناصر اليت تناقش  ،وإتاه ادلناقشة ،
وكذا النتيجة ادلستهدفة من ادلناقشة .
إعمال ىذا ادلنهج يقتضي أن يكون عرض الفقو ىو جملرد التعريف بو  ،واإلشارة إليو  ،أما ما ينبٍت على
الفقو من اقتصاد فهو الذي يكون زلل مناقشة تفصيلية ،وزلل اقًتاح  ،وزلاولة الوصول إٔب نتائج جديدة
بقصد عرضها للحوار والبحث .
وعلى أسا س ىذا ادلنهج  ،أحاول ُب ىذا الفصل اإلشارة والتعرف ببعض عناصر فقو التوزيع ،أما ادلناقشة
اليت يستهدف هبا التعرف على مبلمح وعناصر توزيع الثروات والدخول ُب اإلسبلم باعتبار أهنا من
ادلستهدف الرئيس هبذا الكتاب  ،فإهنا ستعاِب على ضلو تفصيلي واسع .
ادلبحث األول
عناصر ُب فقو توزيع الثروات والدخول
٘تهيد:
فقو توزيع الثروات والدخول متضمناً إعادة التوزيع  ،أو بعبارة أخرى الضمان االجتماعي ،ىذا الفقو واسع
 ،بل إنو أوسع موضوعات الفقو االقتصادي ،وأقًتح للتعرف على ىذا الفقو أن أعرض العناصر التالية :
 بعض ادلوضوعات الفقهية اليت تتعلق بالتوزيع . بعض اآلراء الفقهية اليت تتعلق بالتوزيع . -بعض األدلة الشرعية اليت تتعلق بالتوزيع .
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وُب حقيقة األمر  ،العناصر الثبلثة تعترب شيئاً واحداً  .بل العارف بالفقو قد ال يقر ىذا ادلنهج  ،إذ يرى
أن عرض موضوعات الفقو اليت تتعلق بالتوزيع يستلزم التعرف على آراء الفقهاء متضمناً ذلك األدلة ،
وأقول عن ىذا :إنو صحيح  ،وأيضا ادلنهج الذي أقًتحو من عرض العناصر الثبلثة لو تربيره .
عرض فقو التوزيع بكل تفصيبلتو ،وآراء الفقهاء فيو  ،وأدلتو  ،ليس مقصوداً ُب ىذا الكتاب  ،وإظلا
ادلقصود ىو التعرف على االقتصاد الذي ينشئو ىذا الفقو  ،والعناصر الثبلثة ادلقًتحة تساعدنا ُب ىذا
الغرض وتتبلءم معو  ،فعرضنا لبعض موضوعات فقو التوزيع  ،نقتصر فيو على ذكر بعض أبواب الفقو اليت
تتعلق بذلك ،وىذا ليس دلن يريد أن يعرف عن فقو ىذا ادلوضوع  ،أما عرض بعض اآلراء الفقهية اليت
تتعلق بادلوضوع فاذلدف منو ىو إبراز بعض عناصر ىذا الفقو ،اليت تعترب ٔتثابة زلددات رئيسة لطبيعة
االقتصاد  ،الذي ينشئو ىذا الفقو  .أما ٍ
عرض العنصر األخَت وىو بعض األدلة اليت تتعلق بفقو التوزيع فإن
ادلقصود بو أيضا التعرف على أدلة ىي من احملددات الرئيسة ُب ادلوضوع  .وأيضا قصدنا بعرض ىذه األدلة
شيء آخر  ،ىو إبراز ادلعٌت االقتصادي الذي يتضمنو الدليل  ،ذلك أن الفقهاء قد يكونون عملوا على
النص الذي نذكره باعتباره دليبلً على احلكم  ،أما عرضنا لو فمع قصد ذلك بو  ،فإننا قصدنا بو أيضا ،
استخراج معٌت اقتصادي قد يكون حديثاً يتضمنو ىذا الدليل .
الفرع األول :بعض ادلوضوعات الفقهية اليت تتعلق بالتوزيع
أقًتح للتعرف على موضوعات الفقو  ،اليت تتعلق بالتوزيع  ،أن ضليل إٔب أحد كتب الفقو ،وهبذا تزداد
الفائدة أكثر من التعرف هبذه ادلوضوعات  ،وذلك بربطها بكتاب معُت من كتب الفقو .
اخًتت كتاب (( ادلغٍت البن قدامة ))  ،للتعريف ٔتوضوعات الفقو  ،اليت تعاِب التوزيع  ،وقد ال نكون
ْتاجة إلعطاء تربير الختيار ابن قدامة  ،فهو فقيو معروف  ،ولو دوره ُب الفقو احلنبلي  ،على وجو
اخلصوص  ،ومع ىذه ادلسلمة إال أين أقدم تفسَتاً الختيار كتاب ادلغٍت ،ىذا الكتاب ىو واحد من كتب
الفقو اليت صلد فيها معاجلة واسعة دلوضوعات الفقو االقتصادي وادلإب  .وال شك أن ىذا يفيدنا ُب اذلدف
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الذي نستهدفو  .يضاف إٔب ىذا أن كتاب ادلغٍت يصنف ضمن كتب الفقو ادلقارن  ،ويعٍت ذلك أنو ال
ػلصر ُب أحد مذاىب الفقو ادلعروفة مع أن ابن قدامة أحد عمد ادلذىب احلنبلي والشك أن ىذا البعد
ادلقارن ُب الكتاب لو فائدتو ُب التعرف على موضوعات فقو التوزيع .
ومع كل ما يقال عن كتاب ادلغٍت  ،وأعليتو  ،فإنو تلزم اإلشارة إٔب أنو قد ٕتيء ُب كتب الفقو األخرى
موضوعات ٕتئ ُب ىذا الكتاب ،وىذه غلب إدخاذلا عند البحث الواسع للموضوع .
ادلوضوعات اليت تدخل ُب فقو توزيع الثروات والدخول وإعادة التوزيع وفق تتبع كتاب ادلغٍت ىي ) 6( :
 -6الزكاة  :وتفيد ُب إعادة التوزيع والضمان االجتماعي .
 -2صدقة التطوع  :وتفيد إعادة التوزيع والضمان االجتماعي .
 -2الصوم ( الفدية زكاة الفطر ) :وتفيد ُب إعادة التوزيع والضمان االجتماعي .
 -4احلج ( الفدية اذلدي ) :وتفيد ُب إعادة التوزيع والضمان االجتماعي .
 -5البيع :ويفيد ُب تنظيم األسواق وٖتديد األٙتان .
 -6الربا والصرف :ويفيد ُب دراسة دخول عوامل اإلنتاج ( رأس ادلال ).
 -7السلم :ويفيد ُب دراسة دخول عوامل اإلنتاج ( رأس ادلال ).
 -8القرض :ويفيد ُب الضمان االجتماعي ( القرض احلسن ) .
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 -9الرىن واحلوالة والضمان  :وتفيد ُب تنظيم أسواق عوامل اإلنتاج .
 -60الشركة :وتفيد ُب دراسة دخول عوامل اإلنتاج ( توزيع الدخل ) .
 -66الوكالة :وتفيد ُب دراسة دخول عوامل اإلنتاج ( العمل ) .

 -62ادلساقاة وادلزارعة واإلجارة :وتفيد ُب دراسة دخول عوامل اإلنتاج (توزيع الدخول على العمل ورأس
ادلال واألرض ).
 -62اإلجارات :وتفيد ُب دراسة دخول عوامل اإلنتاج ( توزيع الدخل ).
 -64إحياء ادلوات :وتفيد ُب دراسة ادللكية ( توزيع الثروات ) .
 -65الوقف واذلبة والعطية  :وتفيد ُب دراسة إعادة التوزيع والضمان االجتماعي .
 -66ادلَتاث والوصية  :وتفيد ُب دراسة ادللكية وتوزيع الثروات ( كما تفيد ُب إعادة التوزيع والضمان
االجتماعي ) .
 -67النفقة :وتفيد ُب دراسة إعادة التوزيع والضمان االجتماعي ( مستوى األسرة ) .
ىذه أبواب الفقو اليت جاءت بكتاب ادلغٍت  ،وأرى أنو تفيد ُب دراسة توزيع الثروات والدخول متضمناً
ذلك إعادة التوزيع ودوره ُب الضمان االجتماعي .
وال أدعي أن ما ذكر قد حصر كل ما تضمنو ىذا الكتاب عن موضوعنا  ،وإظلا ىذا ما استطعت الوصول
إليو .
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الفرع الثاين :بعض اآلراء الفقهية اليت تعلق بالتوزيع

ال أستهدف تقدًن ْتث واسع عن أراء الفقهاء  ،وإظلا أحاول تقدًن بعض اآلراء اليت تعترب من احملددات
الرئيسة ُب ىذا اجملال  ،وبالتإب تعترب من احملددات الرئيسة اليت تشكل طبيعة االقتصاد اإلسبلمي ُب رلال
توزيع الثروات والدخول  ،وفيما يلي بعض ىذه اآلراء:
 روي عن عائشة رضى اهلل عنها قالت  :يا رسول اهلل ما الشيء الذي ال ػلل منعو  ،قال  (( :ادللحوادلاء والنار )) رواه ابن ماجو  ،وأحلق الشافعي رضي اهلل عنو بذلك ما يوجد ُب باطن األرض  ،شلا نرى
منفعتو مادية  ،وُب متناول من يطلبها  ،دون جهد منو أو عمل  ،من كل معدن ظاىر  ،كالذىب  ،والترب
وغَتعلا والنبات وادلاء شلا ال ؽللكو شخص معُت  ،وال ػلتاج ُب إظهاره وإدراكو إٔب مؤونة  .فإن الناس
ٚتيعا يكونون ُب ذلك سواء  ،ال ؼلتص بو أحد من الناس  ،بإحياء أو إقطاع من وٕب األمر  ،بل يكون
شأنو شأن ادلاء والكؤل والنار  ،والقاصد إليو شريك فيو كشركتو ُب ادلاء والكؤل  ،الذي ليس ُب ملك أحد،
قال الشافعي :ومثل ىذا كل عُت ظاىرة  ،كنفط أو قار أو كربيت أو حجارة ظاىرة ُب غَت ملك ألحد
فليس ألحد أن ػلتجرىا دون غَته (. ) 6
 منع ادلنافع العامة من أن تكون ملكاً لشخص واحد وجعلها ملكاً للدولة وحدىا أمر ال شك فيو  ،إذورد ُب معٌت احلديث (( أن ادلسلمُت شركاء ُب ثبلثة ُ :ب ادلاء والنار والكؤل ))  ،وىذا من قبيل التمثيل
لؤلمور اليت ال غلوز احتكارىا  ،إذ أن حاجة ٚتاىَت الناس إليها سواء  ،فبل يصح ٘تكُت يد واحدة من
االستيبلء عليها (. ) 6
 تقدير العطاء ( ( ) 2أجر اجلندي ) معترب بالكفاية حىت يستغٍت هبا اجلندي عن التماس مادة تقطعوعن ٛتاية البيضة  0000والكفاية من ثبلثة أوجو:
 -6عدد من يعول من الذراري وادلماليك .
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 -2عدد ما يرتبطو من اخليل والظهر .
 -2ادلوضع الذي ػللو ُب الغبلء والرخص .

وىم َوقُولُوا ذلم قوالً معروفاً ) .
اكس ُ
 ( -وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللُ ل ُكم قياماً وارزقوىم فيها و ُ

[ النساء . ] 5 :

( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذُّريّةً ضعافاً خافوا عليهم )  [ .النساء ] 9 :
من التفسَتات الدقيقة ذلذه اآلية ما نقل عن القرطيب ،من أن مصطلح الضعيف مراد بو الصغَت  ،وأن
مصطلح السفيو الوارد ُب ىذه اآلية مراد بو الكبَت  ،وعلى ذلك يكون تفسَت اآلية أهنا خطاب للجماعة
شلثلة ُب أولياء أمورىا باحلجر على السفيو ،الذي فقد أىليتو للنيابة عن اجلماعة ُب تثمَت ماذلا وحيازتو ،
أي فقد أىليتو لوظيفتو االجتماعية  ،فإن استمرار تصرفو بعد السفو إفسادىا دلا ذلا من حيث مبلحظة
حقها األصلي  ،وإضرار هبا من حيث النظر االقتصادي البحت  ،الذي يرى أن مال اجلماعة يتأثر ٔتا
ينال مال الفرد بسبب السفو والنفقة أو سوء االستغبلل (. ) 2
 ويرى الفقهاء أن ادلناجم وادلعادن ال ٘تلك ملكية خاصة وإظلا يكون أمرىا إٔب اإلمام (. ) 6 إن كل مال يتحقق فيو النماء  ،والشروط اليت ذكرىا الفقهاء ٕ ،تب فيو الزكاة ،ولو ٓب يكن جاء بوالنص عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  ( ) 2( .ليس الرب أن تولوا وجوىكم قبل ادلشرق وادلغرب ولكن
الرب من ءامن باهلل واليوم اآلخر وادلبلئكة والكتاب والنبيُت وءاتى ادلال على ُحبو ذوي القرىب واليتمى
وادلساكُت وابن السبيل والسائلُت وُب الرقاب وأقام الصلوة وءاتى الزكوة وادلوفون بعهدىم إذا عهدوا وأولئك
ىم ادلتقون ) .
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[ البقرة . ] 677 :

إيتاء ادلال الوارد ُب ىذه اآلية غَت إيتاء الزكاة  ،وىو ركن من أركان الرب  ،وواجب كالزكاة  ،وذلك حيث
تعرض احلاجة إٔب البذل ُب غَت وقت الزكاة (.) 2
أجرُىم عند رهبم وال خوف
 ( الذين ينفقون أموذلم ُب سيبل اهلل ٍبّ ال يتبعون ما أنفقوا مناً وآل ًأذى ذلم ُ

عليهم وال ىم ػلزنون ) [ البقرة . ] 262 :

(( ينفقون أمواذلم ُب سبيل اهلل )) يعٍتُ :ب دينو  ،قيل :أراد النفقو ُب اجلهاد خاصة  ،وقيل ٚتيع أبواب
الرب  ،ويدخل فيو الواجب والنفل من اإلنفاق ُب اذلجرة مع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ومن إنفاق ُب
اجلهاد على نفسو وعلى الغَت  ،ومن صرف ادلال إٔب الصدقات ،ومن إنفاقها ُب ادلصاّب ألن كل ذلك
معدود ُب السبيل الذي ىو دين اهلل وطريقتو  ،ألن كل ذلك اإلنفاق ُب سيبل اهلل (. ) 4
الفرع الثالث :بعض األدلة اليت تتعلق بالتوزيع
ىذا ىو العنصر الثالث ُب العرض الذي نقدمو عن فقو التوزيع  ،وفيو أقدم بعض األدلة اليت تتعلق هبذا
ادلوضوع  ،وقد سبقت اإلشارة إٔب أن آراء الفقهاء اليت عرضت الشك أن ذلا دليلها  ،واألدلة اليت أعرضها
ُب ىذه الفقرة شلا دخل ُب تلك األدلة  ،إال أنٍت رأيت إبراز ىذه األدلة باعتبارىا من زلددات ىذا الفقو .
كما ىدفت من إبراز ىذه األدلة  :العمل على ما تتضمنو من زلاور اقتصادية واضحة وقد ال تكون ىذه
احملاور جاءت ُب الفقو الذي سبق عن ىذا ادلوضوع .
وبناء على ىذا التوضيح أقدم األدلة التالية .
 ( -يا أيها الذين ءامنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنُت )
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[البقرة . ] 278 :
(( وأنفقوا شلا جعلكم مستخلفُت فيو )) ( احلديد ) 57 :
(( وءاتوىم من مال اهلل الذي ءاتاكم ))  ( .النور ) 22 :
(( كبل إن اإلنسان ليطغى أن رءاه استغٌت )) ( العلق ) 7 6 :

(( يوصيكم اهلل ُب أو ِ
ظ األنثيُت )) ( النساء ) 62 66 :
لدكم للذك ِر مثل َح ّ
ُ
(( من بعد وصية يوصى هبا أو دين )) ( النساء ) 66 :
 ( إظلا الصدقات للفقرآء وادلساكُت والعاملُت عليها وادلؤلفة قلوهبم وُب الرقاب والغارمُت وُب سيبل اهللوابن السبيل فريضة من اهلل واهلل عليم حكيم ) [ التوبة.] 60:
( ليس الرب أن تولوا وجوىكم قبل ادلشرق وادلغرب ولكن الرب من ءامن باهلل واليوم اآلخر وادلبلئكة والكتاب
والنبيُت وءاٌب ادلال على ُحبّو ذوي القرىب واليتمى وادلساكُت وابن السبيل والسائلُت وُب الرقاب وأقام

الصلوة وءاتى الزكوة ) [البقرة . ] 677 :

ٍ
ٍ
ٍ
 ( مثل الذين ينفقون أموذلم ُب سبيل اهلل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ُب كل ُسنبلة مائةُ حبة واهللُاسع عليم ) [ البقرة . ] 266 :
يُضاعف دلن يشاء واهلل و ٌ
 روي أن العباس بن عبد ادلطلب كان يدفع مالو مضاربة  ،ويشًتط أن ال يسلك بو ْتراً  ،وال ينزل وادياً ،وال يشًتي ذا كبد رطبة  ،فإن فعل ذلك ضمن فبلغ ذلك الرسول صلى اهلل عليو وسلم فاستحسنو
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وأجازه . ) 6( .

 عن أيب سعيد رضي اهلل عنو قال (( هنى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن استئجار األجَت حىت يبُتلو أجره )) (. ) 2
 القراض كان ُب اجلاىلية وكانت قريش أىل ٕتارة  ،ال معاش ذلم من غَتىا  ،ومنهم من ال يطيق الشغل ،فكان ذو الشغل وادلرض يعطون ادلال مضاربة دلن يتجربو ّتزء مسمى من الربح  ،فأقر رسول اهلل صلى
اهلل علي وسلم ذلك وعمل بو ادلسلمون عمبلً متيقناً ال خبلف فيو . ) 2( .
ادلبحث الثاين
نظرية توزيع الثروات والدخول ُب االقتصاد اإلسبلمي
التوزيع ُب االقتصاد اإلسبلمي كما يعطيو الفقو الذي عرضنا لو ،يتم على ثبلث مراحل :
ادلرحلة األؤب:
مرحلة التنظيم األؤب لتوزيع الدخول من خبلل تنظيم التملك  ،وىذه ادلرحلة نقًتح تسميتها باسم توزيع
الثروة  .و٘تثل التوزيع القاعدي .وفلسفة تكييفو على ىذا النحو ،تنبع من أن اإلسبلم ُب تنظيمو للتملك
وضع القاعدة اليت يقوم عليها التوزيع ،فتنظيم التملك ىو تنظيم أوٕب لتوزيع الثرواتٍ ،ب توزيع الدخول ،
ومن ىنا فإن رلموعة األسس وادلبادئ اليت ٖتكم ىذه ادلرحلة ىي اليت تؤصل القاعدة اليت يقوم عليها
توزيع الثروات والدخول .
ادلرحلة الثانية:
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وُب ىذه ادلرحلة يتم توزيع الدخول كعائد للخدمات اإلنتاجية اليت قدمتها عوامل اإلنتاج  ،وىذه ادلرحلة
نقًتح تسميتها باسم :توزيع الدخل وىو من نوع التوزيع العملي ،وفلسفة ،التسمية تنبع من أن التوزيع ىنا
يكون بناء على أعمال ورلهودات  ،يبذذلا اإلنسان عامبلً أو مالكاً  ،ويلعب السوق دوراً ظاىراً ُب عملية
التوزيع ىنا ،وىكذا يكون التوزيع ُب ىذه ادلرحلة مصبوغاً بالصبغة العملية  .من خبلل تفاعل حقيقي بُت
القوى االقتصادية خبلل سَت العمليات االقتصادية .
ادلرحلة الثالثة:
وُب ىذه ادلرحلة صلد أن اإلسبلم يتدخل ٔتجموعة من التنظيمات إلعادة التوزيع ( دخل وثروة ) ،وذلك
بقصد ٖتقيق التوازن بُت أفراد اجلماعة اإلسبلمية  ،وتغطية احتياجات التضامن االجتماعي  ،ولذلك نقًتح
تسمية ىذه ادلرحلة باسم  :التوزيع التوازين .
وسنحاول فيما يلي أن نستخلص إطار التوزيع ُب كل مرحلة من ىذه ادلراحل الثبلث  ،وكذلك ادلبادئ
واألصول اليت ٖتكم التفريعات فيها ،وذلك اعتماداً على اإلطار الفقهي الذي سبق عرضو .
الفرع األول :توزيع الثروة (التوزيع القاعدي)
ىذه ادلرحلة من مراحل تنظيم التوزيع ُب االقتصاد اإلسبلمي ،تتناول بالتنظيم  :ادللكية ،والدراسة اخلاصة
بادللكية  ،ويرتبط هبا موضوعات زلددة منها :
 -6القيود اليت تنظم ادللكية سواء القيود اليت تسبق مرحلة التملك  ،أو القيود اليت تنظم التملك الفعلي .
 -2أنواع ادللكية ُب االقتصاد اإلسبلمي .
 -2وسائل اكتساب ادللكية .
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 -4أسس استثمار ادللكية .
 -5االلتزامات اليت ترد على ادللكية .
 -6التدخل ُب ادللكية أو ٖتديدىا ُب مقدارىا .

وانعكاسات تنظيم ادللكية على التوزيع ُب االقتصاد اإلسبلمي  ،أو بعبارة أخرى إطار التوزيع ُب ىذه
ادلرحلة يبدو على النحو التإب :
أوال :يقر اإلسبلم ادللكية اخلاصة  ،ويعترب إقرارىا من األصول اجلوىرية للفكر اإلسبلمي ،ولكن التشريع
اإلسبلمي يسبق مرحلة التملك الفعلي ٔتجموعة من القيود اليت تضع األسس اليت تنمو عليها ادللكية
اخلاصة  ،وقوام ىذه العمد االرتكازية ىو الًتبية على مبدأ (( أن ادلال مال اهلل  ،والبشر مستخلفون فيو ))
وىو مبدأ يريب ُب الفرد الذي يذىب للتملك شعوراً ٚتاعياً  ،ويغرس ُب نفسو أن ما ُب يده ىو ُب حقيقة
األمر ليس ملكو وحده ،وإظلا ىناك اعتقاديّاً شركاء آخرون  ،وىناك ادلالك احلقيقي ذلذا ادلال  ،الذي
سيضع قواعد فيما بعد لتنظيم ىذه ادللكيات ينبغي االلتزام هبا  ،ويدور مع ىذا ادلبدأ العام مبادئ أخرى
معنوية تدعوا إٔب اكتساب ادلال  ،بوسائل شرعها الدين  ،والفكر اإلسبلمي هبذا ادلنحى رائد ُب التنظيم
للتملك  ،فالنظم االقتصادية اليت تقر ادللكية اخلاصة ال تعرف قواعد منظمة ذلذه ادلرحلة .
ثانياً :يقر اإلسبلم ادللكية العامة  ،وصلد أن اعًتاف اإلسبلم هبا اعًتاف أصيل  ،وإقرار ىذا النوع من
ادللكية لو انعكاساتو على عملية التوزيع  .وبناء على فقو ادلوضوع  ،فإن ادللكية العامة ُب اإلسبلم تؤدي
الوظائف التالية :
الوظيفة األؤبٖ :تقيق تنمية اجملتمع وتقدمو ( بادلشاركة مع األفراد ) .
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الوظيفة الثانيةٖ :تقيق التوازن بُت أفراد اجلماعة اإلسبلمية ُب اجليل الواحد ٍ ،ب ٖتقيق التوازن بُت األجيال
اإلسبلمية .
الوظيفة الثالثة :تغطية احتياجات التضامن االجتماعي  ،وذلك أحد السياسيات اليت يعمل هبا اإلسبلم
على ىذا اجلانب ُب اجملتمع اإلسبلمي .
ومن األمور الدقيقة ُب تنظيم ادللكية العامة ُب اإلسبلم أن ىناك بعض األموال اليت ال غلوز أن تدخل
ادللكية اخلاصة ،وقد اتفق على أموال معينة تقتصر على ادللكية العامة
( مثل ادلناجم وما ُب حكمها ) كما اتفق على أن ادلبدأ الذي ػلكم تنظيم ىذه األنواع ىو مصلحة
اجلماعة اإلسبلمية ،وىو مبدأ يفتح الباب أمام إدخال أموال أخرى ذلذا اجملال .
وإمعان النظر ُب األموال والنشاطات االقتصادية اليت أوقفت على ادللكية العامة حىت اآلن ،صلد أهنا ٖتمل
خاصيتُت ظاىرتُت .
أ -إهنا أموال ذلا أعليتها ُب رلال احلياة االقتصادية  ،بل ذلا خطورهتا .
ب -إهنا ؽلكن أن تدر دخوالً كبَتة دلستغليها  ،ومن ىنا فإن منع ادللكية اخلاصة فيها ػلمل حساً معيناً ُب
رلال التوزيع .
ثالثاً :مع إقرار ادللكية يتدخل اإلسبلم بالتنظيم ُب وسائل اكتساهبا ،ومن ذلك جعل العمل ىو الوسيلة
الرئيسة للتملك  .وىذا قيد ىام وأوٕب ُب التوزيع .
وجعل العمل ىو الوسيلة الرئيسة للتملك  ،مع مراعاة أن اإلسبلم غلعل ىذا العمل ٔتواصفات خاصة ،
ىذا القيد غلعل توزيع الثروات  ،والدخول يقوم على أساس موضوعي  .وىناك ّ ،تانب العمل  ،وسائل
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أخرى للتملك  ،يعنينا منها ُب رلال التوزيع :ادلَتاث والوصية  :فانتقال الثروات بادلَتاث ىو توزيع الثروات
على نطاق واسع  ،وبتشريع الوصية يربز اإلسبلم التزام الثروات اخلاصة ٔتواجهة التضامن االجتماعي ألفراد
ُب اجلماعة اإلسبلمية  ،سواء وجهت الوصية إٔب أفراد معينُت ،أو إٔب ىيئات ٗتدم أىدافاً اجتماعية ،ولعل
من دقائق احلس اإلسبلمي ُب ىذا اجملال االٕتاه إٔب منع الوصية للوارث  ،وذلك كتقوية لؤلساس ادلبدئي
ُب ادلَتاث وىو منع تكدس الثروات  ،أو بعبارة أخرى توزيعها على نطاق واسع .
رابعاً :اإلسبلم ينظم استثمار ادللكية اخلاصة ٔتجموعة من القواعد والقيود وىي ُب إطارىا العام تقوم على
ضرورة أن يراعى ُب تشغيل ادلال توفَت احتياجات اجملتمع  ،وٖتقيق الرفاىية والتقدم ألفراده  ،كما تتناول
ىذه القواعد اجملاالت اليت يسمح للملكية فيها باالستثمار  ،وكذلك طرق أو أساليب استثمار األموال .
وإذا أردنا أن نستكشف انعكاسات ىذه القواعد ادلنظمة لبلستثمار على رلال التوزيع  ،صلد أن استثمار
ادللكية اخلاصة يراعى فيو إتاىات ٚتاعية ّ ،تانب قيامو على ادلصلحة الفردية  ،واالعًتاف هبذه
االٕتاىات ،كما أن استهداف تغطية مثل ىذه االحتياجات  ،غلعل توزيع الدخول والدخل يتولد خبلل
عمليات االستثمار زلكوم هبذين احلدين احلد اجلماعي واحلد الفردي .
خامساً :بعد اكتساب ادللكية واستثمارىا يكون التساؤل عن ادلوقف من تدخل اجلماعة ُب ادللكية بعد أن
ثبت أن ذلا حق التدخل فيها بقصد تنظيم استثمارىا  ،وىذه الفكرة ىي اليت تكمل أو ٗتتم إطار التوزيع
اإلسبلمي ُب ىذه ادلرحلة من مراحل التوزيع  ،وىي مرحلة التوزيع القاعدي  .واستهداف التأثَت ُب التوزيع
ىنا أمر ظاىر  ،ومن ْتثنا ذلذه الفكرة رأينا أن اإلسبلم يقر التدخل ُب ادللكية اخلاصة  ،وأن اذلدف
اإلسبلمي ىنا يدور على دعامتُت زلددتُت:
الدعامة األؤبٖ :تقيق التوازن بُت أفراد اجلماعة اإلسبلمية :
الدعامة الثاين :مواجهة احتياجات التضامن االجتماعي :
أن التداخل ُب ٖتديد ادللكية ىو التشريع أو التنظيم اخلتامي ذلذه ادلرحلة من مراحل التوزيع  .وروح
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وإجراءات ىذا التشريع  ،تستهدف ٖتقيق التوازن بُت أفراد اجلماعة اإلسبلمية  ،وبُت األجيال اإلسبلمية ،
ومواجهة حاجات التضامن االجتماعي ُب اجملتمع اإلسبلمي .
وإذا أردنا أن نعطي تصوراً موجزاً إلطار وأبعاد مرحلة توزيع الثروة  ،أي التوزيع القاعدي صلد اآلٌب :
 -6احتماالت التفاوت رلرد تفاوت قائمة .
 -2التدخل لتصحيح ىذا التفاوت أمر مشروع .
 2الذين ؽللكون قد ملكوا ُب ضوء تنشئة عقيدية ٕتعل ىذا التدخل إن وقع أمراً مقبوالً ومستساغا .
 -4نوعية اإلجراءات والتنظيمات تتجو إٔب أن ادللكية ُب خدمة اجلماعة ككل من حيث تنظيم النشأة ،
ومن حيث تنظيم االكتساب ومن حيث تنظيم االستثمارٍ ،ب من حيث نقلها والتدخل فيها  ،بل ومن
حيث استخدامها واستعماذلا .
 -5من واقع ومن خبلل احلس االجتماعي للملكية  ،يتجو اإلسبلم إٔب كسر حدة التفاوت ُب ىذه
ادلرحلة من مراحل تنظيم التوزيع ُب االقتصاد اإلسبلمي .
 -6إن التنظيم اإلسبلمي يرشد إٔب أن ادللكية اخلاصة تتحمل مسئوليات ٖتقيق الكفاية لكل فرد ُب
اجلماعة اإلسبلمية  ،حىت ُب مرحلة اكتساب ادللكية  ،إال أن إجراءات ٖتقيق الكفاية  ،أو بعبارة أخص
ٖتقيق الضمان االجتماعي غليء ُب مرحلة تالية من مراحل تنظيم التوزيع ُب االقتصاد اإلسبلمي .
الفرع الثاين :توزيع الدخل ( توزيع السوق )
العنصر األولٖ :تديد عوامل اإلنتاج .
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العنصر الثاين :األسس والقواعد اليت تنظم نشاط عوامل اإلنتاج .
العنصر الثالثٖ :تديد دخول عوامل اإلنتاج .

العنصر األول :الفقو الذي سبق تقدؽلو يثبت أن ىناك زلوري ارتكاز يقوم عليهما التفكَت اإلسبلمي
الختيار عوامل اإلنتاج ٍب تصنيفها وعلا:
احملور األول :عوامل اإلنتاج ٔ ،تعٌت :ما ىي ؟
احملور الثاين :تصنيف ىذه العوامل .
احملور األول :عوامل اإلنتاج ُب الفكر اإلسبلمي:
يتبُت من النظرة االقتصادية لفقو ىذا ادلوضوع أن عوامل اإلنتاج ُب الفكر اإلسبلمي ثبلثة
 -6العمل .
 -2رأس ادلال .
 -2األرض .
ىذه العوامل الثبلثة ىي مركز القوى ُب النشاط االقتصادي اليت يعًتف هبا اإلسبلم ْتيث ٖترك اإلنتاج ،
ٍب تستحق نصيباً أو جزءاً من الناتج .
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احملور الثاين :تصنيف ىذه العوامل:

فلسفة الفكر اإلسبلمي ال تقف عند مرحلة اختيار عوامل اإلنتاج  ،وإظلا ؽلد اإلسبلم موقفو إٔب مرحلة
جديدة  ،وىي مرحلة التصنيف ادلنهجي لعوامل اإلنتاج وُب ىذه ادلرحلة  ،فإن اإلسبلم ال غلعل ىذه
العوامل على درجة واحدة ،وإظلا غلعلها على درجات متفاوتة ،وغلعل العمل ُب أعلى ىذه الدرجات ،
وفكرة تعدد الدرجات ،ىي إسبلمية رائدة وينبغي أن تفهم ُب ضوء ما يلي:
أ  -إننا إذا كنا نقول :إن ىيكل االقتصاد اإلسبلمي يقوم على عوامل اإلنتاج الثبلثة السابقة فإن من
صميم بناء ىذا اذليكل  ،أن ىذه العوامل تقع على درجات متفاوتة  ،ففكرة التفاوت ،وتعدد الدرجات
ليست مسألة متعلقة بالشكل ،وإظلا مسألة داخلة ُب صميم وجوىر ىذا البناء .
ب  -إن فكرة عوامل اإلنتاج ادلتعددة الدرجات تفهم ُب مواجهة التقسيمات االقتصادية ادلعاصرة لعوامل
اإلنتاج على النحو التإب :
إن الرأمسالية فيما انتهت إليو تقسم عوامل اإلنتاج إٔب عمل ورأس مال  ،وٕتعل األرض ضمن عنصر
رأس ادلال  ،والتنظيم ضمن عنصر العمل  ،وٕتعلها على درجة واحدة  ،وتعاملهما من حيث توزيع الناتج
 ،وشكل ادلشاركة ،ونوعية القواعد والقيود ادلنظمة إن وجدت معاملة واحدة  ،وُب مقابلة االقتصاد
اإلسبلمي بذلك  ،صلد أن اإلسبلم يعًتف هبذه العوامل  ،ولكن يذىب سريعاً إٔب االختبلف بعد ذلك
من حيث النظرة إٔب عنصر العمل حيث غلعلو أعلى درجة  ،وىذا ىو التصنيف ادلنهجي .
العنصر الثاين :األسس والقواعد اليت تنظم نشاط اإلنتاج
ىذا ىو البعد الثاين ُب مرحلة توزيع الدخل ( توزيع السوق ) وُب حقيقة األمر فإن زلتويات ىذا البعد ىي
اليت قام على أساسها التصنيف ادلنهجي لعوامل اإلنتاج  ،وىو احملور الثاين ُب البعد السابق  ،ولكن نظراً
ألعلية النتائج اليت تًتتب على نوعية ىذه األسس والقواعد ُب رلال التوزيع وأفردنا ذلا بعداً مستقبلً ُب
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وضع اإلطار العام لتوزيع الدخل توزيعاً عمليّاً  .وفقو ىذا ادلوضوع يتناول ثبلثة جوانب ىي :
 -6توزيع الناتج بُت عوامل اإلنتاج اليت اشًتكت فيو .
 -2شكل وأسلوب ادلشاركة بُت عوآب اإلنتاج .
 -2إتاه القواعد واألسس اليت ٖتكم استغبلل العوامل ُب النشاط االقتصادي .
النتائج اليت يعطيها فقو ىذه اجلوانب الثبلثة ىي :
 -6توزيع الناتج بُت عوامل اإلنتاج:
إن اإلسبلم يقوم على أساس أن عوامل اإلنتاج الثبلثة ٚتيعاً ٖتصل على نصيب ُب الناتج الذي يتولد من
النشاط االقتصادي  .ولكن ٖتليل االٕتاىات التوزيعية بناء على فقو ىذا ادلوضوع يثبت أن العمل ىو
احملور االرتكازي ُب عملية التوزيع .
 -2شكل وأسلوب ادلشاركة بُت عوامل اإلنتاج:
ونعٍت هبذا االصطبلح  :األسلوب الذي ينظم العبلقة القانونية بُت مبلك عوامل اإلنتاج ُب النشاط
االقتصادي بعبارة أخرى ٖ :تديد الشكل الذي يستحق بو كل عامل نصيبو ُب الناتج  ،وينحصر ُب
شكلُت أو أسلوبُت :
 -6ادلشاركة ُب األرباح .
 -2أخذ مقابل نقدي زلدد .
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النتائج اليت يعطيها الفقو ُب ىذا اجملال ىي:

أ -بالنسبة للعمل  :أجاز لو اإلسبلم أن يكون أسلوب مشاركتو بأي شكل من األشكال القانونية ادلعًتف
هبا لتنظيم العبلقة بُت ادلشًتكُت ُب النشاط االقتصادي.
ب -بالنسبة لرأس ادلال  :ليس لو إال أن يشارك ُب الناتج .
ج  -بالنسبة لؤلرض  :أسلوب مشاركتها  ،أو بعبارة  ،أصح أسلوب العمل عليها ؼلضع دلصلحة اجلماعة
اإلسبلمية  ،فيتحدد وفق ما يكون مناسباً لظروف اجملتمع  ( .إجارة مزارعة ) .
واالٕتاىات التوزيعية بالنسبة ذلذا البند كلو  ،مازالت تعرب عن وجهة نظر الفكر اإلسبلمي اليت سبقت ،
وىي أن عوامل اإلنتاج ٚتيعها تشارك ُب الناتج  ،ولكن العمل مازال ػلتل مركزاً خاصاً ُب عملية التوزيع .
 -2إتاىات القواعد والقيود اليت ٖتكم استغبلل العوامل ُب النشاط االقتصادي:
فقو ىذا ادلوضوع يتضمن ثبلثة عناصر اقتصادية:
 -6دفع ٚتيع عوامل اإلنتاج إٔب العمل .
 -2نطاق أو رلال النشاط أمام عوامل اإلنتاج .
 -2نوعية القيود ادلنظمة لنشاط العوامل .
والنتائج االقتصادية اليت يعطيها فقو ىذه العناصر ىي:
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 -2اإلسبلم يفرض ٔتعٌت اإللزام على ٚتيع عوامل اإلنتاج أن تعمل ُب خدمة اجملتمع .
 -2أما من حيث نطاق أو رلال النشاط أمام عوامل اإلنتاج  .فالفكر اإلسبلمي يقوم على أساس إعطاء
أكرب انطبلقة شلكنة أمام عنصر العمل ُب النشاط االقتصادي  ،أما بالنسبة لرأس ادلال فبل تتوافر ىذه
االنطبلقة بكل أبعادىا وأما عنصر األرض  ،فهو ال ػلتمل مثل ىذه القيود  ،ألنو مفتوح للنشاط
االقتصادي أمام العمل  ،ورأس ادلال  ،ولذا فالقيود فيو تكون قيوداً على رأس ادلال والعمل .
 -2أما من حيث نوعية القيود ادلنظمة لنشاط العوامل فإن فقو ىذا ادلوضوع يعطي التصورات االقتصادية
التالية :
أ -إتاىات القيود على عنصر العمل شلا نطلق عليو قيوداً إغلابية بصفة عامة .
ب -بالنسبة لرأس ادلال  ،فبجانب وجود إتاىات إغلابية ُب تنظيمو صلد كذلك أنو يرد عليو إتاىات
سلبية ،مثل منع الربا ،واالحتكار ،أما األرض فمبلحظة البند السابق تنطبق عليها ىنا .
وىكذا صلد بالنسبة ذلذا اجلانب الثالث أنو يتضمن إتاىاً زلدداً ُب التوزيع  ،وىو يتفق مع ما سبق ُ ،ب
أن عوامل اإلنتاج كلها ذلا اعتبارىا ُب عملية التوزيع  ،وأن العمل ؽلثل موقعا خاصا فيها .
العنصر الثالثٖ :تديد دخول عوامل اإلنتاج:
ىذا ىو البعد الثالث ُب مرحلة توزيع الدخل  ،وفيو يبحث كيف يتحدد العائد على عوامل اإلنتاج الثبلثة
 :العمل رأس ادلال األرض  ،وفقو ىذا ادلوضوع يعطي النتيجة االقتصادية التالية :
إن دخل عامل اإلنتاج يتحدد ُب الفكر اإلسبلمي على ثبلث مراحل :
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أوال  :وضع قواعد أولية تسبق التحديد الفعلي للعائد ُب السوق .
ثانيا ٖ :تديد العائد ُب السوق .
ثالثا  :وضع قواعد تصحيحية لقوى السوق .
أوال :وضع قواعد أولية تسبق التحديد الفعلي للدخل ُب السوق:

إن اإلسبلم يضع رلموعة من القواعد اليت تعطي انعكاسات على ٖتديد الدخل  ،أو تكون ٔتثابة زلددات
أو مؤشرات لتحديده  ،ولكن ىذه القواعد ٗتتلف من عامل آلخر .
ففيما يتعلق بتحديد األجر  ،فالقواعد اليت تسبق دور السوق  ،من القواعد احملددة إٔب حد ما ُب رلال
مقدار األجر األوٕب  ،فهذه القواعد تضع شرطاً أو قيدا على ما يتحدد ُب السوق فيما بعد  ،وىو أن
يكون األجر بالنسبة للعامل مقدراً بالكفاية  ،أي يكفي العامل .
أما فيما يتعلق بالعوامل األخرى  ،فإن القواعد اليت تسبق مرحلة التحديد الفعلي ُب السوق ىي من قبيل
القواعد اليت تؤصل للمبادئ العامة  ،والقيم الكلية  ،أكثر منها مبادئ ٖتديد الدخل على عامل اإلنتاج .
ثانياٖ :تديد الدخل ُب السوق:
إن الفكر اإلسبلمي يقوم على أساس أن يتم التحديد الفعلي لدخل عوامل اإلنتاج ُب السوق  ،أي أن
تتفاعل قوى العرض وقوى الطلب  ،بعد إعمال القواعد ادلذكورة ُب البند أوال .
ثالثا :وضع قواعد تصحيحية لقوى السوق:
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إن اإلسبلم ال غلعل نتائج السوق نتائج هنائية وقاطعة ُب ٖتديد األجر ،وإظلا يعقب ىذه ادلرحلة ٔتجموعة
من القواعد التصحيحية لنتائج السوق  ،وىذه القواعد تكون ٔتثابة عملية تقوًن لنتائج السوق  ،وُب الوقت
نفسو تعمل على أن يكون ٖتديد العائد وفق ادلبدأ اإلسبلمي العام وىو العدل  ،الذي يقوم على أساس
مراعاة مصلحة طرُب التعامل والتوفيق بينهما .
وىكذا صلد أن الفكر اإلسبلمي ُ ،ب ٖتديد دخول عوامل اإلنتاج  ،يتم وفق ىذه اخلطوات الثبلث ،
ولكن ىناك مسائل زلددة تثار ُب الفكر االقتصادي ادلعاصر ٓتصوص دخول عوامل اإلنتاج ،وأعرض فيما
يلي الرأي اإلسبلمي حول بعضها:
(أ) دور العمل ُب ٖتديد القيمة:
النتيجة اليت يعطيها البحث ُب ىذه ادلسألة  ،أن الفكر اإلسبلمي يقوم على أساس األخذ ُب االعتبار
مصلحة طرُب التعامل  ،البائع وادلشًتي  ،أو ادلنتج وادلستهلك  ،وعليو فتفسَت القيم بالعمل فقط كما
ذىب إٔب ذلك االقتصاد الوضعي ال يتفق مع ىذا ادلوقف .
( ب ) حدود ادلخاطر كما يراىا الفكر اإلسبلمي:
النتيجة اليت يعطيها البحث بصدد ذلك  ،ىي أن فكرة اخلاطرة اليت يربطها الفكر االقتصادي ادلعاصر
بادلنظم ينبغي أن تقيد من وجهة نظر الفكر اإلسبلمي  ،فهي سلاطرة زلسوبة ومقدرة ٔتعرفة كل من العامل
 ،وصاحب رأس مال  ،وأن تعاقدعلا ًب ُب اطار ىذه ادلخاطرة  ،وليست ادلخاطرة من اختصاص العامل
فقط ،كما ذىب إٔب ذلك الفكر االقتصادي الرأمسإب .
(ج ) سبب استحقاق رأس ادلال دخبلً:
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إن سبب استحقاق رأس ادلال عائداً ليس ىو احلرمان أو االنتظار  ،كما ذىب إٔب ذلك الفكر االقتصادي
الرأمسإب  ،وإظلا يستحق رأس ادلال عائداً ُب اإلسبلم ألن لو إنتاجو  ،وذلذا يكون من حقو أن يأخذ جزءاً
شلا شارك ُب إنتاجو  ،فاإلسبلم ػلرم الربا ألنو غَت منظور فيو اإلنتاج  ،وغليز ادلشاركة ألنو يراعى فيها
اإلنتاج .
(د) اجلانب االجتماعي والسياسي ُب استغبلل األرض:
إن األرض كأحد عوامل اإلنتاج ذلا انعكاساهتا على األوضاع السياسية واالجتماعية بأوضح شلا ُب غَتىا ،
كما أن ذلا أعليتها من حيث نوع إنتاجها  ،ولذا فإن أسلوب استغبلل األرض يتحدد حسب مصلحة
اجلماعة اإلسبلمية  ،أي يراعى ُب ٖتديد أسلوب استغبلل األرض ،االعتبارات السياسية واالجتماعية
ّتانب االعتبارات االقتصادية وذلك بأوضح شلا روعي ُب غَت ىذا العامل .
(ى ) حق وٕب األمر ُب الدخل ُب األسواق:
اإلسبلم أعطى لوٕب األمر احلق ُب التدخل لتنظيم األسواق  ،سواء أسواق السلع االستهبلكية  ،أو أسواق
عوامل اإلنتاج  ،ومن وسائل التدخل :
التسعَت  ،منع االحتكار  ،تنظيم نشاط عوامل اإلنتاج  ،التدخل ُب تعديل نتائج قوى السوق من حيث
ٖتديد العائد .
وإذا أردنا أن نعطي تصوراً موجزاً دلبلمح وأبعاد مرحلة توزيع الدخل ( توزيع السوق ) ُب الفكر االقتصادي
اإلسبلمي  ،صلدىا تتلخص فيما يلي :
 -6مراكز القوى االقتصادية لئلنتاج والتوزيع ىي  :العمل  ،رأس ادلال  ،األرض .
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 -2ؽلثل العمل العصب بالنسبة ذلذه العوامل .

 -2السوق يلعب دوراً ظاىراً ُب ىذه ادلرحلة من مراحل التوزيع  ،ولكن ىناك رلموعة من القواعد والقيود
السابقة عليو ،اليت ٖتكم إتاىاتو  ،كما أن ىناك رلموعة من القواعد اليت تصحح نتائجو .
 -4مع االعًتاف بالسوق ودوره ُب ىذه ادلرحلة باعتباره ؽلثل ادلصلحة الفردية فإن مصلحة اجلماعة
موجودة ُب كل جزئيات ىذا التنظيم .
 -5يذىب الفكر االقتصادي إٔب تسمية ىذه ادلرحلة باسم التوزيع الوظيفي  ،والتربير ذلذه التسمية  ،ىو
أن التوزيع ىنا يكون ْتسب الوظيفة اليت يؤديها العامل اإلنتاجي  ،ولكن اإلسبلم ال يتحدد موقفو من
داخل عامل اإلنتاج ْتسب وظيفتو اليت يؤديها فحسب ،وإظلا ّتانب ذلك ْ ،تسب تقوًن اجملتمع ذلذه
الوظيفة  ،وذلذا العامل  ،ومن كان السبب الستخدامنا مصطلح  (( :توزيع الدخل )) وليس التوزيع
الوظيفي .
الفرع الثالث :التوزيع التوازين
ىذه ىي ادلرحلة الثالثة واألخَتة من مراحل التوزيع ُب االقتصاد اإلسبلمي  .ومن حيث وضع تسمية ذلذه
ادلرحلة  ،فإن نوعية اإلجراء الذي ينظمو اإلسبلم ىنا يهدف إٔب ٖتقيق التوازن بُت أفراد اجلماعة
اإلسبلمية ،ومسؤولية الدولة باعتبارىا شلثلة للجماعة اإلسبلمية من جانب آخر  ،ؽلكن ُب ضوء ىذا
التصور أن يكون االسم الذي ٖتملو ىذه ادلرحلة ىو التوزيع الكفائي  ،أو التوزيع التضامٍت  ،ولكن فضلنا
التسمية بالتوزيع على أساس :
* إن اجملتمع اإلسبلمي قد ال ؽللك كل ما يكفيو ٔتفهوم الكفاية وذلذا يكون التوزيع ادلستهدف إسبلمياً
ىو التوازن ُب حدود ما ىو متاح من ادلوارد .
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* إن اجملتمع اإلسبلمي قد ؽللك موارد واسعة  ،وعلى أساس ىذه ادللكية الواسعة يكون ادلطلوب من
التوزيع ىو :توازن بُت أفراد اجلماعة اإلسبلمية ،وليس رلرد توفَت حد الكفاية .
* ٍب إن التوازن يتضمن معٌت القصد فيو ٔ ،تعٌت أنو ال ػلقق نفسو  ،وإظلا ػلقق بالقصد من األفراد  ،أو
السلطة ادلمثلة للمجتمع  ،وذلذا يكون فيو معٌت التضامن.
واىم البنود اليت يهمنا عرضها ىنا لبيان ومبلمح ىذه ادلرحلة ىي :
أوال :ادلوضوعات ٗتدم ىذه ادلرحلة وأىم مبلزلها:
(أ ) الزكاة:
إن ىذه الفريضة اإلسبلمية اإلجراء األوٕب دلواجهة االختبلل ُب اجلماعة اإلسبلمية  ،وأنو يتحقق فيها
شروط الشمول فيمن ٕتب عليو وفيمن ٕتب لو شلن يكون مستحقا ذلا وفيما ٕتب فيو  ،وأن اذلدف من
الزكاة ىو  :توفَت حد الكفاية لكل فرد ُب اجلماعة  ،ولكنها بسبب ظروف ما قد ال تستطيع توفَت أو
تأدية ىذا الغرض  ،وذلذا تكمل بإجراءات أخرى .
(ب ) موارد ذات طبيعة خاصة:
وتشمل النفقات  ،والوقف  ،وادلوارد األخرى ادلماثلة  ،وزكاة الفطر ،واألضحية  ،والكفارات والنذور.
وأىم االٕتاىات اليت يهمنا تسجيلها ىنا ٓتصوص ىذه ادلوارد ىي :
 -6إن مسؤولية مواجهة التضامن االجتماعي تبدأ من اللبنة األؤب وىي األسرة .
 -2إن الوقف يتضمن موارد دائمة دلواجهة التضامن االجتماعي .
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 -2ادلنحى الفلسفي دلوقف اإلسبلم من تشريع كفارات مالية  ،تكفَتاً عن بعض التصرفات اخلاطئة دينياً
ىو منحى متميز ومتفرد  ،إذ غلعل عبلج بعض األخطاء ىو التكفَت عنها ببذل مال  ،ووضعو ُب خدمة
التضامن االجتماعي للجماعة اإلسبلمية .
 -4إن ىناك مناسبات معينة  ،ترتفع فيها الضرورة إٔب سد حاجة احملتاج  ،ومن ىنا شرع اإلسبلم موارد
خاصة ذلذه ادلناسبات ( زكاة الفطر ) .
( ج ) صدقة التطوع:
وأىم ما يعنينا منها أهنا دلواجهة الطوارئ ُب اجلماعة اإلسبلمية  ،وأهنا تستهدف تكملة ادلرحلة السابقة .
ونؤكد على أن أىم ما فيها :
 -6إهنا ال تعٍت القعود عن العمل .
 -2إهنا تعطي الفرصة إلظهار ذاتية ادلؤمن اخلَتة .
 -2إهنا ال ٘تس جوىر التشريع القائم على مواجهة التضامن االجتماعي بإجراءات منظمة ،ومن قبل
سلطة زلددة  ،وليس بإجراءات تنبٍت على التعميم .
(د) التوظيف:
وأىم ما فيو أنو إجراء دلواجهة ظروف غَت عادية  ،وأنو يشمل اجلانبُت اللذين تدور حوذلما االلتزامات
ادلالية  ،وإجراءات إعادة التوزيع وعلا :
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 -6جانب ادلصاّب العامة .
 -2جانب الضمان االجتماعي .
ثانيا :خطوات التوزيع التوازين:

اإلسبلم يعمل للوصول إٔب التوزيع التوازين على ثبلث خطوات أو مستويات معينة.
 -6ادلستوى األول :إلزامي:
ويتضمن رلموعة من االلتزامات ادلالية  ،اليت يلزم هبا من ؽللكون ُب قبل من ال ؽللكون  .ويهدف اإلسبلم
من خبلل ىذا ادلستوى  :أن يضمن عن طريق اإللزام مواجهة التضامن االجتماعي بُت أفراد اجلماعة
اإلسبلمية  ،ويتوقع من خبلل إجراءات ىذه ادلرحلة أن يكون قد ًب مواجهة التضامن االجتماعي .
وغليء ُب ىذه ادلرحلة  :الزكاة ادلوارد األخرى ذات الطبيعة اخلاصة .
(ت ) ادلستوى الثاين :اختياري:
وىذه اخلطوة ٕتيء كمكملة للخطوة السابقة  ،وأهنا ٕتيء لسد حاجات ألفراد اجلماعة اإلسبلمية طارئة
أو ٓب تغطها ادلرحلة األؤب  .ومادامت ىذه ادلرحلة مكملة والتكميل يصعب معو تقدير مدى ما يلزم
دلواجهتو جاء التشريع اإلسبلمي ُب ىذا الصدد على أساس أن يكون ىذا ادلستوى اختياريّاً  ،وغليء ىنا
صدقة التطوع .
(ج ) ادلستوى الثالث إلزامي :
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وٕتيء ىذه اخلطوة ٔتثابة ادلواجهة األخَت للتضامن االجتماعي  ،وإلعادة التوازن إٔب اجلماعة اإلسبلمية ،
وذلك حُت تعجز ادلرحلتُت السابقتُت عن ادلواجهة احلامسة  ،والنهائية ُب ىذا الصدد  ،وٓب يكن من
ادلتصور تنظيمياً أن تكون ىذه ادلواجهة األخَتة إال بإجراءات إلزامية  ،بعد أن عجز االختيار عن العبلج
النهائي  ،وغليء ُب ىذه ادلرحلة التوظيف .
ثالثا :عناصر ريادة ُب التوزيع التوازين:
من النظر إٔب التشريعات اليت ينظم هبا اإلسبلم مرحلة التوزيع التوازين صلد أن ىناك بعض االٕتاىات اليت
تستحق إبرازىا بصورة مركزة وقوية  ،وباعتبارىا عناصر تفوق وريادة ُب اإلسبلم.
 -6إتاىات رائدة فيمن يشملهم الضمان االجتماعي ُب اإلسبلم .
إن أىم االٕتاىات الرائدة لتشريعات الضمان االجتماعي ُب اإلسبلم  ،أنو ؽل ّده ْتيث يشمل فئات ليس
ادلعهود ُب النظم الوضعية تغطية احتياجاهتا ومنها:
أ -ادلدين :إن اإلسبلم ؽلد الضمان االجتماعي ليشمل ادلدينُت  ،الذين استدانوا دلصلحة عامة كالصلح
بُت ادلؤمنُت  ،أو دلصلحة خاصة  .واإلسبلم يهدف هبذا إٔب أمور زلددة .
 أن ينمي رابطة التعاون بُت أفراد اجلماعة اإلسبلمية  ،وأال ؼلاف أحدىم من مد يد ادلعونة بإقراضو ،فاجملتمع  ،شلثبلً ُب الزكاة  ،ضامن أخَت عند العجز.
 أن ينقذ من يهدد بالعجز عن شلارسة دوره اإلنتاجي بسبب مديونيتو (ادلشروعة ) . تشجيع ادلسلمُت أن يسعى كل منهم للقضاء على اخلصومات بُت ادلتنازعُت وىو أىم االٕتاىات ،حىت ولو أدى ذلك أن يغرم  ،فاجملتمع شلثبل ُب الزكاة سيعوضو عن غرمو ،ولو كان غَت زلتاج .
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ب -ابن السبيل :وىو ادلسافر الذي نفدت أموالو  .والسفر ادلشروع لو صور كثَتة  ،فيعطي ٔتقدار ما
يسد حاجتو  ،والتشريع اإلسبلمي هبذا االٕتاه يستهدف ٖتقيق قيماً سلوكية داخل اجلماعة اإلسبلمية .
ج  -الرقيق :وإذا كان غَت موجود اآلن ،فيمكن ٖتقيق ىدف البند وىو ادلساعدة ُب التخلص من
االستغبلل ٔتساعدة ادلسلمُت الواقع عليهم استغبلل للتخلص منو .
 -2إتاىات رائدة ُب موارد الضمان االجتماعي ُب اإلسبلم:
ضمن موارد الضمان االجتماعي :الكفارات  ،ويعٍت ذلك أن اإلسبلم غلعل اخلطأ يكفر عنو عمل خَت
موجو للمجتمع  ،ويتمثل ىذا العمل اخلَت ُب تغطية بعض حاجات الضمان االجتماعي  ،وذلك بإخراج
كفارات مالية عن ىذا اخلطأ  .وىذا منحى متميز وشلتاز  ،وأعليتو ال تتمثل ُب مقدار ما يوفر من موارد
للضمان االجتماعي  ،وإظلا تكمن أعليتو احلقيقية ُب ادلعٌت الذي يهدف إليو والقيم اليت يغرسها ويربيها ُب
نفس ادلؤمن  ،من حيث دوره ُب اجلماعة اإلسبلمية  ،ومسؤوليتو عن توفَت احتياجاهتا حىت أن اهلل يغفر لو
خطأه إذا اشًتك ُب تغطية ىذه االحتياجات .
-2إتاىات رائدة ُب اجملال النفسي ُب تشريعات التوزيع التوازين:
ضمن مراحل التوزيع  ،مرحلة مسيت بادلرحلة االختيارية  ،وىي اليت تظهر فيها صدقة التطوع دلواجهة
الضمان االجتماعي  ،وكان ضمن التفسَتات اليت قدمت لتوضيح ىذا ادلنحى الفكري ىو أن ىذه ادلرحلة
مقصود هبا مواجهة ظروف استثنائية  ،أو ظروف تكميلية عند عجز ادلوارد السابقة عن تغطية الضمان
االجتماعي  ،فجعل اإلسبلم التشريع ىنا ؼلترب ذاتية ادلؤمن  ،ومدى تقديره دلسؤوليتو اجلماعية .
ولكن ّتانب ذلك  ،فإن ىذا ادلنحى الفكري يشَت إٔب إتاىات ُب النفس اإلنسانية من حيث حبها أن
تعطي  ،حىت يتحقق اإلشباع ذلذا اجلانب النفسي ُب اإلنسان  .وأيضا إن جعل ىذه ادلرحلة اختيارية ،
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يتوافق مع ضجر النفس اإلنسانية من اإللزام  ،حىت ولو كان ُب اخلَت  ،وٓب يكن مستساغا أن يًتك األمر
كلية للنفس اإلنسانية ْ ،تيث تعطي إشباعها ُب ىذا اجملال  ،ولكن ُب الوقت نفسو ٓ ،ب يكن ػلتمل أن
ٖترم كلية من ىذا االختيار  ،فأعطى اإلسبلم ذلا القدر ادلمكن والبلزم إلشباع ىذا اجلانب ُب النفس
اإلنسانية .
مبلحظة ختامية :
ادلراحل اليت قدمت لعملية التوزيع ُب الفكر اإلسبلمي ىي رلرد تصنيف خلطوات التوزيع  ،وليست
إجراءات  ،أو عمليات كل منها مستقلة ومنفصلة عن األخرى  ،ولقد رأينا أن كل مرحلة من ىذه ادلراحل
تتضمن رلموعة من اإلجراءات اليت ٖتقق أو تقوم بالتوزيع فيها  .وما نؤكده بالنسبة ذلذه اإلجراءات  :أنو
ُب رلموعها ككل ٗتدم ىدف التوزيع ُب اإلسبلم ككل  ،وليست إجراءات منفصلة ٔ ،تعٌت أن كل إجراء
أو أكثر ؼلدم مرحلة من ادلراحل فحسب ،وإظلا صلد أن ىذه اإلجراءات وما فيها من إتاىات  ،وتأثَتات
 ،تكمل بعضها  ،كما أن القول هبذه ادلراحل ال يعٍت ترتيباً لسياسات الدولة اإلسبلمية ُب موضوع التوزيع،
وإظلا تعمل كلها معاً أو بعضها وفق ما تقتضيو مصلحة اجلماعة اإلسبلمية .
ضوابط ُب ادلنهج اإلسبلمي الستثمار ادللكية واستخدامها
٘تهيد:
 -6أخصص ىذا الفصل إلجراء مناقشة  ،حول موضوع االستثمار ُب االقتصاد اإلسبلمي ،وىذا ىو
ادلستهدف هبذا الفصل  ،ولكن كما يبدو من العنوان :أن ادلدخل الذي أخذتو للدخول إٔب ىذا ادلوضوع
ىو من خبلل ضوابطو  ،كما أنٍت ربطتو بادللكية واستخدامها  ،وىذا ػلتاج إٔب توضيح .
مناقشة االستثمار فيها عناصر كثَتة  ،وقد اخًتت أن أناقش بعضها  ،باعتبارىا ضوابط يضبط هبا اإلسبلم
االستثمار  ،بقصد ترشيده  .ومن بُت ما أقصده بذلك ىو اإلشارة إٔب أن االستثمار ُب إطار االقتصاد
اإلسبلمي ليس لو بع ٌد واحد ىو الربح للقائم بو  ،وإظلا األمر ُب اإلسبلم أعمق من ىذا وأعقد  ،فليس
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األمر ىو أن شخصاً معو رأمسال يأخذ قراراً بتشغيلو ألن لو رْتاً  ،وإظلا األمر ُب اإلسبلم كما قلت أعمق
وأعقد  ،إن اإلسبلم أخضع ذلك لتشريعات تضبط القائم هبذا العمل (ادلستثمر ) ُب سلوكو ُب مالو  ،ومع
نفسو  ،ومع اجملتمع الذي يعيش فيو  ،بل تضبط القائم بذلك ُب إطار العقيدة .
ٍب إنو من خبلل العنوان  ،ربطت االستثمار بادللكية واستخداماهتا  ،ذلك أنو وكما ىو معروف إسبلمياً أن
أمر االستثمار ىو تفريع على ادللكية  ،وليس قراراً منفصبلً بذاتو  ،كما يتعامل معو االقتصاد الوضعي ،
وذلذا فقد أعملت ما ىو مقرر إسبلمياً  ،فربطت االستثمار بادللكية .
ٍب إنو وكما ظهر ُب العنوان  ،فإن أمر استثمار ادللكية ُب اإلسبلم ىو من قبيل االستخدامات الواقعة عليها
 ،وىذا ما جعلت العنوان يربزه  ،وليس العنوان فحسب ،وإظلا ادلناقشة اليت جاءت ُب ىذا الفصل كلو
أفادت أن االستثمار ىو أمر ُب إطار استخدام ادللكية  ،وداللة ىذا أن قرار االستثمار ليس منفصبلً من
بقية استخدامات ادللكية  ،أي ليس قراراً منفصبلً بذاتو .
 -2موضوع االستثمار مربوطاً إٔب ادللكية وإٔب استخداماهتا األخرى  ،فيو فقو واسع  .وللفقهاء
مصطلحاهتم اليت استخدموىا ُب ىذا الصدد  ،ومن ىذه ادلصطلحات  :ادللكية والثروة وادلال  ،وباعتبار
أننا نعاِب ىذا ادلوضوع اقتصادياً فإن لبلقتصاد أيضاً مصطلحاتو وفيها رأس ادلال مثبلً  ،وىذه ادلصطلحات
بنوعيها الفقهية واالقتصادية استخدمت ُب ىذا الفصل  ،فلم أعلل ادلصطلحات الفقهية  ،إعماالً دلا قلتو
ُب الفصل األول  ،من الربط بُت علم الفقو ،وعلم االقتصاد اإلسبلمي  ،وٓب أعلل ادلصطلحات االقتصادية
 ،حىت ٕتيء دراستنا ُب إطار ادلساعلة ُب علم االقتصاد اإلسبلمي .
 -2فقو ىذا ادلوضوع الذي بٍت عليو االستنتاج االقتصادي الذي جاء هبذا الفصل ػلتاج إٔب توضيح ،
ذلك أنٌت ٓب أعمد إٔب ٕتميع كل فقو ىذا ادلوضوع أوالٍ ،ب االنتقال منو إٔب التحليل االقتصادي  ،وإظلا
اخًتت منهجاً لعل فيو مبلءمة  ،إن فقو ىذا ادلوضوع جاء ُب بعض اإلشارات اليت ذكرهتا ُب الفصل
األول  ،وكثَت منو جاء ُب الفصل الثاين  ،ولذلك ٓب أحاول تكرار ما ذكرتو ىناك  ،أما ما ذكرتو من فقو
ادلوضوع ُب ىذا الفصل الثالث  ،فجاء ُب صورة بعض األدلة اليت رأيت فيها ربطاً قوياً مع عناصر ُب
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اقتصاد ىذا ادلوضوع .

وىذا ما يظهره تتبع ادلناقشة ُب ىذا الفصل  ،وٓب أكتف بكل ذلك  ،وإظلا أحلت خبلل ادلناقشة إٔب بعض
األحكام الفقهية ادلتعلقة ٔتوضوعنا  ،وادلعروفة ُب ىذا الصدد .
 -4يبقى ُب التمهيد دلوضوع ىذا الفصل أن أوضح ادلقصود بكلمة ضوابط اليت جاءت بالعنوان .
تعٍت ضوابط استثمار ادللكية واستخداماهتا  :القواعد وااللتزامات اليت ينظم هبا اإلسبلم سلوك من بيده
ادلال ُب اجملتمع ٔ ،تعٌت أنو إذ كان اإلسبلم قد أعطى لؤلفراد حق ٘تلك ادلال ملكية خاصة  ،كما أعطى
ذلم حق استثمار ىذا ادلال ُب األنشطة االقتصادية اليت ؼلتاروهنا  ،إنو إذا كان قد أعطى ذلم ىذه احلقوق ،
فإنو أخضع ذلك جملموعة من القيود والقواعد  ،وىذا ىو ما أقصده بالضوابط  ،وإذن تكون الضوابط
بادلعٌت  ،الذي أقصده ادلبادئ والقواعد  ،اليت غلب أن يعمل مالك ادلال أي متخذ قرار االستثمار ،
واستخدام ادلال  ،على أن ػلققها ويكون اإلخبلل هبذه القواعد إخبلالً بادلنهج اإلسبلمي ُب استخدام
ادلال واستثماره .
وفكرة وجود ضوابط ومعايَت  ،ىي فكرة ال ؽلكن أن يستغٍت عنها أي منهج  ،وإذا كنا نتكلم عن منهج
إسبلمي ُب رلال االقتصاد  ،فإنو من الطبيعي أن يكون ذلذا ادلنهج ضوابطو ومعايَته ُ ،ب كل مفردات
االقتصاد  ،ومنها ادللكية من حيث تشغيلها والتصرف فيها  ،وتكون مهمتنا أن نكتشف ىذه الضوابط
وادلعايَت.
ُب ضوء ذلك أعرض بعض ىذه الضوابط وىي :
أوال :اعتبار العقيدة اإلسبلمية .
ثانيا :عبلج وضبط الصراع االجتماعي .
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ثالثاٖ :تقيق التنمية .
رابعاً :توجيو أو ٗتطيط االستثمار .

وؽلكن أن نصنف ىذه الضوابط األربعة إٔب رلموعتُت تتضمن اجملموعة األؤب الضابطُت األولُت ،وعلا:
اعتبار العقيدة اإلسبلمية  ،وعبلج وضبط الصراع االجتماعي ،ونسمي ىذه اجملموعة بالضوابط العقائدية
أو ادلعنوية  ،أما اجملموعة الثانية فإهنا تشمل الضابطُت األخَتين وعلاٖ :تقيق التنمية ،وتوجيو أو ٗتطيط
االستثمار ،ونسميها الضوابط االقتصادية.
الضوابط ادلعنوية
ادلبحث األول
( اعتبار العقيدة)
أعٍت باعتبار العقيدة اإلسبلمية ُب رلال تشغيل ادللكية  ،والتصرف فيها ،أن ىذا النشاط االقتصادي غلب
أن ؽلارس كجزء من العقيدة اإلسبلمية  ،ىذا من جانب  ،ومن جانب آخر ،غلب أن يكون القائم بو
متحققاً فيو وصف ادلسلم اعتقاداً وسلوكاً .
قد يكون عرض ادلوضوع ُب ىذا اإلطار مثَتاً للتساؤل  ،ذلك أنو قد يكون ىناك من يرى أن أمر االقتصاد
ؼلضع أو ينظم بضوابط ومعايَت تًتجم ُب صيغ رياضية  ،غالباً كما تتوقف كفاءة االستثمار مثبلً على
مقدرة وكفاءة ادلستثمر على التنبؤ باألحداث اليت سوف ٖتكم وتقع ُب سوق االستثمار خاصة  ،وُب
السوق بصفة عامة  ،لكٍت أعتقد أن مثل ىذا مردود عليو  ،حىت ُب النطاق االقتصادي  ،ويكون بيان
ذلك على النحو التإب:

66

شبكة مشكاة اإلسالمية

اإلقتصاد اإلسالمي

 -6النظام الرأمسإب الذي تأخذ بو كثَت من دول عادلنا ادلعاصر كإطار ػلكم نظمها  ،وأنشطتها
االقتصادية  ،ىذا النظام قد وجد بيئة مبلئمة لو ُب أوروبا ،وذلك بعد أن تغَتت رلموعة القيم وادلبادئ ،
اليت كانت ٖتكم تفكَت وسلوك اإلنسان األورويب  ،وذلك بأخذه بالفلسفة الفردية كإطار فلسفي ػلكم
تفكَته  ،ويأخذه ٔتعيار ادلصلحة اخلاصة كحافز يوجو سلوكو ونشاطو االقتصادي  ،وتعامل األورويب مع
ذلك على أنو عقيدتو  .إذن يقبل اقتصادياً أن يكون السلوك االقتصادي ىو تطبيق وتفريع للعقيدة  ،أي
رلموعة القيم وادلبادئ اليت ٖتكم سلوك األفراد .
 -2كتفريع ذلذا التحليل العام  ،صلد أن مدارس االختيار التكنولوجي على سبيل ادلثال  ،تصنف إٔب
ثبلث  ،ما يهمنا منها ادلدرسة الثالثة  ،وىى ادلدرسة اليت يبٌت فيها التحليل على أساس أن التكنولوجيا
ادلبلئمة لن تتدفق إٔب أية دولة زلل البحث إال إذا حدث تغيَت جوىري ُب ىذه الدولة ْ ،تيث يشمل ىذا
التغيَت ادلعتقدات  ،اليت ٖتكم تفكَت وسلوك الناس ( ) 6ويعٍت ىذا أنو إذا كانت عملية االختيار
التكنولوجي ادلبلئم ترتبط ٔتعتقدات األفراد  ،فإن السلوك االقتصادي يكون كذلك ىو أيضا .
ُ -2ب السنوات األخَتة بدأت تواجو رلموعة الببلد النامية مشاكل حادة سواء ُب اجملاالت االقتصادية ،
أو غَتىا من اجملاالت وحاول بعض االقتصاديون ْتث أسباب ىذه ادلشاكل  ،وكان شلا قيل :إن اإلطار
الفلسفي والفكري الذي ػلكم أفراد ىذه اجملتمعات من بُت ىذه األسباب  ،ويعنون باإلطار الفلسفي
والفكري :رلموعة القيم وادلبادئ اليت ٖتكم أسلوب تفكَت الناس  ،وىذا يعٍت أهنم يتكلمون عن العقيدة .
 -4إذا انتقلنا إٔب من يسمون باالشًتاكيُت  ،اقتصاديُت أو غَت اقتصاديُت  ،نكتشف أهنم يبنون كل
ٖتليلهم للمشاكل االقتصادية أو غَتىا كتفريع دلذاىبهم ،وكتطبيق لذلك .كما صلد أن بعض الببلد النامية،
وبعض الببلد اإلسبلمية اليت تصنف ضمن ىذه اجملموعة من الببلد  ،قد فسرت ادلشاكل اليت تواجهها
بسبب أهنا ٓب تأخذ باجلرعة الكافية من التعاليم االشًتاكية  ،أو ٓب تأخذ باالشًتاكية ككل  ،وضلن نعرف
أن ادلذىب االشًتاكي يطرحو أنصاره على أساس مذىب مشوٕب  ،لو رؤياه االقتصادية واالجتماعية وغَتىا
 ،وكنتيجة لذلك فإن ربط االشًتاكيُت مشاكل الببلد النامية  ،وإغلاد حلول ذلا باالشًتاكية  ،ىو إدخال
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لفكرة العقيدة ُب رلال النشاط االقتصادي .

وىكذا ننتهي إٔب أن التساؤل الذي يثار بدىشة من بعضهم حُت نتكلم ضلن الذين هنتم أو نشتغل
باالقتصاد اإلسبلمي بضرورة االرتباط بالعقيدة كجزء من ادلنهج االقتصادي ىو تساؤل غَت صحيح  ،إذ
أن موضوع العقيدة مثار اقتصادياً ٖتت أي اسم  ،وٖتت أي عنوان  ،وُب أي مذىب .
وقد تكون ىنا كلمة من الضروري توجيهها إٔب بعض الذين يهتمون باالقتصاد اإلسبلمي ذلك أهنم قد
يرون أننا سوف نتقدم بدراسة االقتصاد اإلسبلمي بقدر ما نربطو باالعتبارات ادلادية  ،وُب ادلقابل  ،أرى
شخصياً ومع آخرين أن التقدم احلقيقي ُب دراسة االقتصاد اإلسبلمي غليء من ربطو بالقيم وادلبادئ
اإلسبلمية  ،أي بالعقيدة اإلسبلمية  ،واالحتفاظ لو بصبغتو احلقيقية  ،وعدم مسخو بوضعو ُب قوالب
االقتصاد الوضعي .
بعد ىذا التوضيح الذي كان ضروريِّا لبيان الربط بُت القيم وادلبادئ  ،أي بُت العقيدة  ،وبُت النشاط
االقتصادي وفق ٖتليل االقتصاديُت  ،أنتقل إٔب عرض األدلة اليت أستند إليها ُب أن اإلسبلم ينظر إٔب
النشاط ادلتعلق باستخدام ادللكية والتصرف فيها  ،على أنو شلارسة للعقيدة  ،وكذا ينظر اإلسبلم إٔب
ادلستثمر على أنو يلزم أن يكون مسلماً اعتقاداً وسلوكاً .
أ  -نأخذ أوال آيات ٖترًن الربا من أدلة ٖترًن الربا قول اهلل تعأب ( :يا أيها الذين ءامنوا اتقوا اهلل وذروا ما
رءوس أموالكم ال
بقي من الربا إن كنتم مؤمنُت فإن ٓب تفعلوا فأذنوا ْترب من اهلل ورسولو وإن تبتم فكلم ُ
ِ
ظلمون .وإن كان ذو عُسرةٍ فنظرة إٔب ميسرةٍ وأن تص ّدقوا خَتُ لّكم إن كنتم تعلمون  ،واتقوا
تظلمون وال تُ ُ
توَب كل ٍ
وىم ال يظلمون ) ( البقرة . ) 286-278 :
يوماً تُرجعُو َن فيو إٔب اهلل ٍبّ ّ
نفس ّما كسبت ُ
إذا نظرنا إٔب ىذه اآليات اليت ٖترم الربا نكتشف أن اهلل يوجو اخلطاب إٔب الذين آمنوا واتقوا اهلل  ،ويعٍت
ىذا أنو إذ كان ٖترًن الربا ىو أحد التشريعات اإلسبلمية بشأن ادلال فإن اإلسبلم يوجو بداية اخلطاب فيو
إٔب الذين آمنوا واتقوا اهلل  ،أي أن األمر كلو التزام عقائدي وسلوك عقائدي أيضا ،ونوجو النظر أيضا إٔب
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اآلية االخَتة من اآليات السابقة وفيها صلد  ( :واتقوا يوماً ترجعون فيو إٔب اهلل ) إْب ..ويعٍت ىذا أيضا أن
األمر ُب:
( االستثمار ) ليس مقدار العائد ادلادي وحده ،وإظلا األمر مرتبط بالعقيدة وبالسلوك الذي سوف ػلاسب
عليو ادلؤمن يوم القيامة.
ويتأكد الربط بُت العقيدة وتشغيل ادللكية واستخداماهتا إذا عرفنا معٌت ادلتقي  ،وىو الذي يتحقق ُب
صاحبو وصف التقوى  ،الذي تكرر ُب اآلية زلل الذكر أكثر من مرة  ،إن معٌت ادلتقي كما يفسره القرآن
ىو :
ىدى للمتقُت  .الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة وشلا رزقنهم يوقنون .
(آٓب ذلك الكتب ال ريب فيو ً
ىدى من رهبم وأولئك ىم ادلفلحون ) (( البقرة .)) 5 6 :
أولئك على ً
ىذه اآليات ٖتدد أن ادلتقي ىو الذي يؤمن بالغيب ويقيم الصبلة  ،وينفق ُب سبيل اهلل  ،ويؤمن بالرسل،
ويؤمن باآلخرة  ،إٔب آخر األوصاف اليت وصف هبا وىذه األوصاف كلها تتعلق بالعقيدة  .والشيء نفسو
 ،أي ربط ٖترًن الربا بالعقيدة ،صلده ُب اية أخرى من آيات ٖترًن الربا  ،وىي :
( يا أيها الذين ءامنوا ال تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفةً واتقوا اهلل لعلكم تفلحون  .واتقوا النار اليت أع ّدت

للكفرين  .وأطيعوا اهلل والرسول لعلكم تُرٛتون ) (( آل عمران )) 622 -620 :

وىنا أيضا صلد أن ٖترًن الربا إسبلمياً يوجو ُب اخلطاب إٔب ادلؤمنُت الذين اتقوا والذين يعملون ليوم القيامة
 ،أي ٖترًن الربا مربوط بأمور كلها تتعلق بالعقيدة .
ب تربط أيضا قصة الرجلُت اليت وردت ُب سورة الكهف بُت العقيدة وبُت موضوع ادلال ؛ استثماراً أو
غَته  ،تقول اآليات اليت ٖتكى ىذه القصة :
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( واضرب ذلم مثبلً رجلُت جعلنا ألحدعلا جنتُت من أعناب وحففناعلا بنخل وجعلنا بينهما زرعاً  ،كلتا
وفجرنا خبلذلما هنراً  ،وكان لو ٙتر فقال لصاحبو وىو ػلاوره أنا
اجلنتُت ءاتت أُ ُكلها وٓب تظلم منو شيئا ّ
أكثر منك ماالً و أعز نفراً  ،ودخل جنتوُ وىو ظآب لنفسو قال مآ أظن أن تبيد ىذه أبداً  ،ومآ أظن
الساعة قائمة ولئن ُّرددت إٔب ريب ألجدن خَتاً منها منقلبا قال لو صاحبو وىو ػلاوره أكفرت بالذي
لكن ىو اهلل رىب وال أشرك برىب أحداً ولوال إذ دخلت
خلقك من تراب ٍب من نطفة ٍبّ ّسواك رجبلً ّ ،
جنتك قلت ما شاء اهلل ال ّقوة إال باهلل إن ترن أنا أقل منك ماالً وولداً فعسى رىب أن يؤتُت خَتاً من
جنتك ويرسل عليها ُحسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح مآؤىا غوراً فلن تستطيع لو طلباً
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيو على مآ أنفق فيها وىى خاوية على عروشها ويقول ياليتٍت ٓب أشرك برىب
أحداً وٓب تكن لو فئة ينصرونو من دون اهلل وما كان منتصراً .ىنالك الوالية هلل احلق ىو خَت ثواباً وخَت
عُقباً ) ((الكهف. )) 44 22 :
إن ىذه اآليات كلها تنظم استخدام ادلال على أنو جزء من العقيدة  .إن الرجل الذي يقول لصاحبو (( :
لكنا ىو اهلل رىب وال أشرك برىب أحداً ))  :يشَت إٔب أن ادلال أو استخدامو لن يكون سبباً ُب اشراكو باهلل .
وآية اخلتام ُب ىذه القصة (( :ىنالك الوالية هلل احلق ىو خَت ثواباً وخَت عقباً ))  ،ىذه اآلية تفوض األمر
وتنقل كل الوالية ٔتا فيها والية ادلال هلل احلق  .وأخَتا أذكر اآليات اآلتية :
( إنّا بلوناىم كما بلونا أصحاب اجلنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحُت وال يستثنون ،فطاف عليها طائف
من ربك وىم نآئمون  ،فأصبحت كالصرًن فتنادوا مصبحُت  ،أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمُت ،
ٍ
فلما رأوىا قالوا
فانطلقوا وىم يتخافتون  ،أن ال يدخلنها اليوم عليكم مسكُت وغدوا على حرد قدرين ّ ،
إنّا لضالون  ،بل ضلن زلرمون قال أوسطهم أٓب أقل لكم لوال تسبحون قالوا سبحن ربنآ إنا كنا ظلمُت
فأقبل بعضهم على بعض يتلومون قالوا يويلنآ إنّا كنّا طغُت عسى ربُنآ أن يبدلنا خَتاً منها إنا إٔب ربنا
راغبون كذلك العذاب ولعذاب اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون ) (( القلم . )) 22 : 67 :
تشَت ىذه اآليات إٔب قصة بستان  ،حيث كان لرجل ينادي الفقراء وقت جٍت الثمر  ،ويًتك ذلم ما ُب
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خطاف ادلنجل أو ألقتو الريح  ،فلما مات ٓب يرد أبناؤه أن يقتدوا بو  ،فحلفوا ليقطعن الثمرات وىم
داخلون ُب الصباح ( ) 6فلما فعلوا ذلك حل هبم العذاب بإىبلك اهلل بستاهنم  ،وىنا قالوا سبحان ربنا .
والنتيجة اليت أنتهي إليها ىي :أن اإلسبلم ينظر إٔب استخدامات ادللكية على أهنا أمور مرتبطة بالعقيدة
اإلسبلمية  ،ولذلك يلزم أن يكون القائم بذلك متحققاً فيو وصف ادلسلم  ،اعتقاداً وسوكاً  ،وىكذا .
يكون ادلنهج اإلسبلمي ُب ىذا األمر االقتصادي مرتبطاً ومتفرعاً عن ادلنهج اإلسبلمي العام .
وىناك نتيجة أخرى تكون مرتبطة ومتفرعة عن النتيجة السابقة  ،وىي أن ربط ذلك بالعقيدة يستلزم ربط
ٚتيع الضوابط  ،وٚتيع األىداف  ،اليت ينظم هبا اإلسبلم رؤوس األموال بالعقيدة  .وتبٌت على ىذا
نتيجتان :األؤب ىي أنو إذا كنا نقول على سبيل ادلثال  :أن ىناك مسؤولية ٚتاعية على مالك رأس ادلال
باعتباره مستثمراً ْ ،تيث أنو ُب استثماره غلب أن يراعي مصلحة اجلماعة؛ إذا كنا نقول ىذا فإنو يعٍت أن
ىذا اذلدف ىو جزء من عقيدة ادلسلم الثانية تعٍت أنو إذا كانت كل الضوابط واألىداف اليت ينظم هبا
اإلسبلم رؤوس األموال ىي تفريع للعقيدة  ،فإنو يعٍت أن من الوسائل اليت تستخدم للرقابة على ىذا
السلوك مراقبة اهلل الذي يراقب سلوك ادلسلم ُب العقيدة ككل .
وتبقى مبلحظة أخَتة ُب دراستنا ذلذا الضابط األول وىو اعتبار العقيدة اإلسبلمية ىذه ادلبلحظة تتعلق
بأن االرتباط بالعقيدة ليس قاصراً على ما ذكر فحسب  ،وإظلا االرتباط بالعقيدة يشمل كل أنواع األعمال
االقتصادية اليت يقوم هبا الفرد .
من أدلة ذلك قولو اهلل تعأب :
ٍ
داود شكراً وقليل من
( يعملون لو ما يشآءُ من زلاريب و٘تاثيل وجفان كاجلواب وقُ ُدور ّراسيت اعملوا ءال ُ
عبادي الشكور ) (( سبأ . )) 62 :
وُب آية أخرى يقول تعأب:
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( وعلَّمنو صنعة ٍ
لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ) (( األنبياء . )) 80 :
وآية أخرى أيضا مع ادلعٌت الذي قلناه وىى :
( أتبنون بكل ري ٍع ءايةً تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم ٗتلدون .وإذا بطشتم بطشتم جبَّارين فاتقوا اهلل
وأطيعون ) ( الشعراء . ) 626 628 :

ادلبحث الثاين
( ضبط وعبلج الصراع االجتماعي )
أعٍت بالصراع االجتماعي :ىذه الظواىر اليت تتصل ٔتا يعرف بالصراع الطبقي ،وىو صراع ينشأ ُب
اجملتمعات احلديثة من وجود من ؽللك ُب مقابل من ال ؽللك  ،وىذا ىو ما يقولو ادلفكرون ادلعاصرون ،
وىذا ىو السبب األساسي للصراع االجتماعي  .وقد تكون ىناك أسباب أخرى ذلذا الصراع  ،وال تتصل
بظاىرة ادللكية  ،ولكن مثل ىذه األسباب ال تدخل ُب ْتثي  ،ولذلك لن أتعرض ذلا .
كيف يعاِب اإلسبلم  ،بواسطة منهجو ُب تشغيل ادللكية واستخدامها  ،الصراع االجتماعي ؟ وكيف يعمل
على ضبط ىذا الصراع ْ ،تيث ال يدمر اجملتمع كما يشاىد اآلن ُب عادلنا ادلعاصر ؟ بل وكما نشاىده ُب
الببلد اإلسبلمية  ،واليت ال تأخذ بادلنهج اإلسبلمي ككل  ،وال تأخذ بادلنهج اإلسبلمي ُب االستثمار
وتنظيم ادلال خاصة ؟ ىذه األسئلة وغَتىا ىي اليت أحاول اإلجابة عليها  ،وذلك هبدف أن أحدد التصور
اإلسبلمي  ،لضبط وعبلج الصراع االجتماعي ُب إطار موضوع دراستنا .
يعمل اإلسبلم على عبلج وضبط الصراع االجتماعي بوسائل متعددة  ،وُب تقديري أن ىذه الوسائل كلها
ُٕتمع ُب مبدأ واحد ىو :تقرير حقوق للجماعة اإلسبلمية على ادلال  ،وبواسطة تقرير ىذه احلقوق يهدف
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اإلسبلم إٔب ٖتقيق رلموعة من األىداف اليت بدورىا تعمل على عبلج وضبط الصراع االجتماعي ؛
وىكذا يتحدد ويتشكل ادلنهج اإلسبلمي لعبلج وضبط الصراع االجتماعي .
أعرض بعض اآلدلة واألحكام اإلسبلمية اليت أعتقد أهنا تتعلق وتتصل بادلنهج اإلسبلمي لعبلج وضبط
الصراع االجتماعي  ،ومن خبلل ذلك أحاول أن أحدد األىداف اليت يستهدفها اإلسبلم  ،وذلك
الستخدامها كوسيلة للعبلج وللضبط .
 -6أعرض أوالً قصة قارون  ،يقول اهلل تعأب عن قارون :
( إ ّن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وءاتينو من الكنوز مآ إ ّن مفاٖتوُ لتنوء بالعصبة أؤب القوة إذ
الدنيا
تنس نصيبك من ُ
قال لو قومو ال تفرح إ ّن اهلل ال ػلب الفرحُت .وابتغ فيمآ ءاتاك اهلل ال ّدار األخرة وال َ
أحسن اهلل إليك وال تب ِغ الفساد ُب األرض َّ
ب ادلفسدين قال َّإظلا أُوتيتُوُ على عل ٍم
إن اهلل ال ُػل
وأحسن كمآ
َ
ُ ُ
ِ
عندي أو ٓب يعلم َّ
القرون من ىو ُّ
سأل عن
أن اهلل قد أىلك من قبلو من
أكثر ٚتعاً واليُ ُ
أشد منو قوةً و ُ
ذُنُوهبم اجملرمون فخرج على قومو ُب زينتو قال الذين يريدون احليوة الدنيا يليت لنا مثل مآ أُوٌب قرون إنو
لذو ٍ
حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب اهلل خَت دلن ءامن وعمل صلحاً وال يلقاىا إال
الصابرون فخسفنا بو وبداره األرض فما كان لو من ٍ
فئة ينصرونو من دون اهلل وما كان من ادلنتصرين.
ُ
ّ ُ
ِ
ويقدر لوال أن ّم ّن
وأصبح الذين ٘تنّوا مكانوُ باألمس يقولون ويكأن اهلل يبسط الرزق دلن يشاء من عباده ُ
الدار األخرة صلعلها للذين ال يريدون علواً ُب األرض
اهلل علينا خلسف بنا ويكأنو ال يفلح الكافرون تلك ُ
وال فساداً والعاقبةُ للمتقُت ) (( القصص . )) 82 76 :

تصور ىذه اآليات قصة قارون كواحد من األغنياء رزقو اهلل ماالً وفَتاً  ،ولكنو ٓب يراع حق اجلماعة ُب ىذا
ادلال  .وؽلكن بالنظر إٔب اآليات السابقة أن أعدد اجلوانب اليت ٓب يراع فيها قارون حق اجلماعة على النحو
التإب :
اجلانب األول  :يتمثل ُب أن قارون استغل ىذا ادلال  ،أو اٗتذه وسيلة للتعإب على أفراد ٚتاعتو اليت يعيش
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فيها ويصور ذلك  (( :ال تفرح ))  (( ،فخرج على قومو ُب زينتو )) ،فقد دل ىذا على أنو اٗتذ ىذا ادلال
الذي منحو اهلل إياه وسيلة للتعإب  ،وليس ىذا أحد أوجو استغبلل  ،أو استخدام ادلال  ،اليت ؽلنح اهلل ذلا
ادلال  ،وقارون هبذا يسيء إٔب اجلماعة اليت عايشها  ،أي أنو ٓب يراع حقها فيما أعطاه اهلل .
اجلانب الثاين  :يتمثل ُب أن قارون ٓب يعن ٔتالو ذوي احلاجة ُب رلتمعو  ،ويصور ذلك:
( وابتغ فيمآ ءاتاك اهلل ال ّدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كمآ أحسن اهلل إليك ).
اجلانب الثالث :يتمثل ُب أن قارون استخدم ادلال الذي أعطاه اهلل لو كوسيلة بغي وطغيان ،تصور ذلك
اآلية  ( :وال تبغ الفساد ُب األرض ) .
وضلن نعرف أن اهلل تعأب ُب قرآنو يصب ٛتماً من الوعيد على صاحب ادلال حُت يطغى ٔتالو ( :كبل إن

اإلنسان ليطغى أن ّرءاه استغٌت ) ((العلق.)) 7 6 :

فحق عليها القول فدمرناىا تدمَتاً )
( وإذا أردنا أن ُّهنلك قريةً أمرنا ُمًتفيها ففسقوا فيها َّ
(( اإلسراء . )) 66 :
وىكذا ،يكون الطغيان بادلال وسيلة فورية للدمار واخلراب  ،وقد وقع ُب ىذا قارون .
ومعٌت آخر ُب ىذه القصة يشَت إليو قولو تعأب  ( :لوال أن َم َّن اهللُ علينا خلسف بنا ويكأنو ال يفلح
الكافرون )  .وادلعٌت الذي تشَت إليو ىذه اآلية  :ىو أن اإلسبلم يريب ادلسلم بواسطة ما يقصو عليو من
قصص السابقُت  ،على َّ
ادلن احلقيقي ىو اإلؽلان .
ادلن احلقيقي  ،وإظلا ُّ
من اهلل بادلال على أحد ليس ىو ُّ
أن َّ
ويؤكد ىذا ادلعٌت قولو تعأب ُب آية أخرى :

74

شبكة مشكاة اإلسالمية

اإلقتصاد اإلسالمي

ؽلن عليكم أن ىداكم لئلؽلان إن كنتم صادقُت ) ((احلجرات  . )) 67 :وبإٚتال  ،فإن
( بل اهلل ُّ
الوسائل اليت استخدمها اإلسبلم لعبلج وضبط الصراع االجتماعي واليت ؽلكن أن نستنتجها من التصور
القرآين لقصة قارون  ،ىي :
أ  -الوسيلة األؤب :ىي أن اإلسبلم يريب ادلسلم على اإلؽلان بأن ادلعطي احلقيقي ىو اهلل ،وأنو ليس ألحد
أن يقول إظلا أوتيتو على علم عندي  ،ويكمل اإلسبلم ىذا ادلعٌت بًتبيتو على إن إعطاء اهلل ادلال ليس ىو
من اهلل على ادلسلم باإلؽلان .
ادلن احلقيقي وإظلا ُّ
َّ
ادلن احلقيقي ىو ّ
ب  -الوسيلة الثانية اليت تستنبط من ىذه القصة تتكون من رلموعة من ادلعاين  ،ىذه ادلعاين ىي  :أن
اإلسبلم ينمي ُب ادلسلم الذي ؽلتلك ادلال صفات معينة  ،منها :أال يتخذ ما أعطاه اهلل من ادلال وسيلة
للطغيان  ،والبغي ُب األرض  ،أو يكون وسيلة إلذالل اآلخرين  ،بفرحو ٔتالو ُب مقابل أن اهلل ٓب يعطهم ،
ومعروف أن رلرد وجود ظاىرة من ؽللك  ،ومن ال ؽللك  ،ليس ىو السبب احلقيقي لوجود الصراع الطبقي
أو الصراع االجتماعي  ،وإظلا ينشأ ىذا الصراع ويقوى من ادلعاين اليت تنشأ ُب نفوس الفقراء  ،وىم يرون
أصحاب ادلال يفرحون ويفتخرون بأمواذلم  ،لذلك حُت يقول اإلسبلم للمسلم من خبلل قصة قارون  :ال
تفرح ٔتا لك وال تفتخر بو  ،فإنو يعاِب الظواىر احلقيقية اليت تولد ما تولد ُب نفوس الفقراء.
ج  -الوسيلة الثالثة اليت تستنبط من ىذه القصة :إن ادلسلم الذي يربيو اإلسبلم وىو يقص عليو قصة
قارون ويسمعو ( وابتغ فيما آتاك اهلل الدار اآلخرة ) و(وأحسن كما أحسن اهلل إليك )  ،ىذا ادلسلم يعلم
أن عليو حقوقاً لآلخرين  .وإذن فمن خبلل العطاء  ،ومن خبلل خلق اإلحساس عند من ال ؽللك أن اهلل
جعل لو حقوقاً عند من ؽللك  ،أي أنو شريك فيو  ،يستخدم ويستهدف اإلسبلم من ىذا كلو مواجهة
وعبلج الصراع االجتماعي .
وإذا راجعنا الوسائل السابقة اليت استخدمها اإلسبلم لعبلج وضبط الصراع االجتماعي  ،صلد أن بعض
ىذه الوسائل تكون وسائل معنوية  ،بينما بعضها اآلخر ،وسائل مادية  ،وىكذا يعاِب الصراع االجتماعي
 ،بالتوجو مباشرة إٔب أسبابو احلقيقة.
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توجد آيات أخرى كثَتة ُب القرآن ؽلكننا أن نستدل هبا  ،ونربطها بعبلج وضبط اإلسبلم للصراع
االجتماعي  ،من خبلل تقريره حقوقاً للجماعة اإلسبلمية على ادلال اخلاص وعلى صاحبو  ،ولن أتتبع كل
ما يتعلق بذلك  ،ألنو أكرب من نطاق ىذا البحث  ،وإظلا أختار بعض اآليات اليت سبق االستدالل هبا
عند ْتث اعتبار العقيدة ُب ادلنهج اإلسبلمي لتشغيل ادلال واستخداماتو .
من ىذه اآليات :سورة القلم  ،قصة اجلماعة اليت أوردىا القرآن لعبلج وضبط الصراع االجتماعي  .ذلك
أنو كما سبق أن قلت  :إن إحدى الوسائل اليت يستخدمها اإلسبلم ُب ىذا الصدد ىي تقرير حقوق
للذين ال ؽللكون ُب مال الذين ؽللكون ،وقد أخلت اجلماعة اليت يقص علينا القرآن قصتها ىنا هبذا ،
وبالرغم من أهنم قد أحكموا ما دبروه للقيام باحلصاد ُب غيبة الفقراء  ،حىت ال يأخذوا منهم الذي قرره اهلل
ذلم  ،بالرغم من ذلك ٓ ،ب يكن تدبَتىم خافياً على اهلل الذي شرع ىذا احلق  ،ولذلك سبقتهم القدرة
اإلذلية إٔب ماذلم فأىلكتو  ،حىت إهنم وقفوا أمامو وىم مأخذون من شدة التدمَت  ،الذي أصابو  ،وقالوا :
(( إنا لضالون ))  ،وال أبالغ أو أجهد النص إذا قلت  :إن تدمَت ىذا ادلال الذي دبر أصحابو أن ؽلنعوا
منو حق من ال ؽللك  ،فيو إشارة إٔب أن الصراع االجتماعي ؽلكن أن ينتج مثل ىذا التدمَت  ،ولكن
ساعتها لن يكون األمر تدمَت ادلال وحده  ،وإظلا سوف يكون معو دمار اجملتمع ٔ ،تا فيو من بشر ومال .
وآيات أخرى سبق االستدالل هبا ُب موضوع العقيدة  ،وىي ٖتمل أيضاً ارشادات إسبلمية بشأن عبلج
وضبط الصراع االجتماعي  ،ىذه اآليات ىي آيات سورة :الكهف  ( :واضرب ذلم مثبل رجلُت جعلنا
ألحدعلا ) إْب ...يقص القرآن هبذه اآليات قصة أخرى على ادلسلمُت  ،ليعلمهم كيف ال يكون تقرير
حق ادللكية اخلاصة  ،وحق استثمارىا لصاّب صاحبها  ،كيف ال يكون سببا ُب الصراع االجتماعي .
واآليات ىنا صرػلة ُب الربط بُت ظاىرة الصراع االجتماعي وظاىرة وجود من ؽللك  ،ومن ال ؽللك ،
ولكن يوجد ُب اآليات معٌت دقيق جداً تلزم اإلشارة إليو  ،وىذا ادلعٌت ىو أن ٖتليل ظاىرة الصراع
االجتماعي وظاىرة وجود من ؽللك  ،ومن ال ؽللك  ،وفق التصور اإلسبلمي كما تشَت إليو ىذه اآليات ،
ىذا التحليل ال يقوم على أن رلرد وجود ظاىرة من ؽللك ،ومن ال ؽللك  ،ىي السبب ُب وجود الظاىرة

76

شبكة مشكاة اإلسالمية

اإلقتصاد اإلسالمي

األخرى وىي الصراع االجتماعي  ،وإظلا ظاىرة الصراع االجتماعي ترتبط وتتعلق وتدور مع ظاىرة أخرى ،
وىي كيفية التصرف واستخدام ادلال ،وغلعل اإلسبلم ىنا التصرفات واالستخدامات ادلعنوية للمال تساوي
التصرفات ادلادية  .إن الرجل الذي ٖتكي اآليات قصتو على أنو ظآب كان سوء تصرفو واستخدامو دلالو من
قبيل اإلعمال ادلعنوية  ،ذلك أنو قال لصاحبو :أنا أكثر منك ماالً ٍب دخل جنتو مغروراً ظادلاً وىو يعتقد
أن مالو لكثرتو لن يفٌت أبداً .
إن ادلنهج اإلسبلمي الذي يربط ظاىرة الصراع االجتماعي بظاىرة سوء استخدام ادللكية  ،وليس بظاىرة
وجود ادللكية اخلاصة  ،ىذا ادلنهج يتفرد بو اإلسبلم  ،ذلك أن كل الذين تعرضوا لتحليل ظاىرة الصراع
االجتماعي أو كما يسموهنا ظاىرة الصراع الطبقي  ،ىؤالء كلهم ربطوا بُت ىذه الظاىرة وبُت ظاىرة
ادللكية اخلاصة نفسها  ،ولذلك كان عبلجهم ذلا يتجو إٔب ادلطالبة بإلغاء حق ادللكية اخلاصة كوسيلة ،
للقضاء على الصراع الطبقي  ،وىي اجملتمعات اليت تدعي اآلن أهنا تطبق ادلاركسية  .ىذه اجملتمعات تعاين
اآلن من أعنف صور الصراع االجتماعي  ،أو ٔتصطلحهم الصراع الطبقي  ،ذلك ألن ٖتليل فبلسفتهم
كان ٖتليبلً خاطئاً وكان مغرضا ،وكان ٖتليبلً يقوم على احلقد وحب االنتقام  ،وليس ٖتليبلً يستهدف بناء
رلتمعات  ،وىكذا فإن االلتزام بالتحليل اإلسبلمي الذي يربط ظاىرة الصراع االجتماعي وليس الصراع
الطبقي بظاىرة سوء استخدام ادللكية اخلاصة وليس بظاىرة ادللكية اخلاصة نفسها ىذا التحليل
يستهدف بناء رلتمع  ،وليس ٗتريب رلتمع قائم  .وكنتيجة  :إن العبلج اإلسبلمي للصراع االجتماعي ال
يستهدف إلغاء ادللكية اخلاصة ،وإظلا يعاِب ذلك من خبلل ترشيد االستخدام والتصرف ُب ادللكية اخلاصة
 ،حىت ولو كانت ىذه التصرفات من قبيل التصرفات ادلعنوية .
وأكرر أيضاً  :إن ارتباط ادلنهج اإلسبلمي ُب ىذا الصدد بالتصرفات ادلعنوية ّتانب التصرفات ادلادية ىو
ٖتليل أيضاً غَت مسبوق  ،وال يوجد لو نظَت إٔب وقتنا ىذا عند الفبلسفة كلهم  ،الذين كتبوا وتعرضوا ذلذا
ادلوضوع .
إذا كانت ادلعاين اليت تستنتج من قصة قارون ٘تثل البعد األول ُب الضوابط اليت تتعلق بعبلج وضبط الصراع
االجتماعي  ،وىو العبلج الذي أعتقد أن اإلسبلم يعمل للوصول إليو من خبلل تقرير حقوق للجماعة ،
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عند التصرف واستخدام ادلال  ،فإن ٖترًن الربا ؽلثل البعد الثاين  ،وأحاول أن أعرض :كيف يكون ٖترًن
الربا أحد األبعاد اليت ٘تثل حق اجلماعة عند أخذ قرار االستثمار  ،وبالتإب أحد أبعاد ادلنهج اإلسبلمي
لعبلج الصراع االجتماعي .
إن الربا يضمن دخبلً لصاحب رأس ادلال عندما يشارك مع عوامل اإلنتاج األخرى ُ ،ب أي نشاط
اقتصادي  .وؽلكن ىنا أن ظليز بُت طرفُت  :ؽلثل الطرف األول صاحب ادلال ،وال ؼلتلف اثنان على أن
ٖتديد دخل زلدد لصاحب رأس ادلال بصرف النظر عن النشاط االقتصادي  ،ىذا التحديد ػلايب وؽليز ،
ويكون دلصلحة ىذا ادلالك ،ىذا ىو الطرف األول  .أما الطرف الثاين فإنو يتمثل ُب مبلك عوامل اإلنتاج
األخرى  ،اليت تشارك رأس ادلال ُب النشاط االقتصادي ادلنتج  ،وأيضا ال ؼلتلف اثنان ىنا على أن ٖتديد
دخل زلدد مقدماً لصاحب رأس ادلال ػلايب وال يكون لصاّب مبلك خدمات العوامل األخر ،حىت وإن
ٖتقق ربح يفيض عن النصيب الذي أخذه صاحب رأس ادلال  ،ألننا بالفائدة اليت حددناىا لرأس ادلال ،
قد أعطينا لو نوع ضمان قبل بدء النشاط االقتصادي بينما ٓب نوفر ىذا دلبلك خدمات العوامل األخرى .
ويكون ادلوقف أكثر زلاباة لصاحب رأس ادلال  ،وأكثر ٘تييزاً لو  ،إذا حقق النشاط االقتصادي الذي
اشًتكت فيو عوامل اإلنتاج خسارة  ،وٓب ػلقق أرباحا  ،ألننا نكون هبذا قد ضمنا دخبلً لصاحب رأس
ادلال على حساب مبلك عوامل اإلنتاج األخرى ٔ ،تعٌت أهنم يدفعون لصاحب رأس ادلال  ،وىكذا إذا كنا
ننظر إٔب ضوابط االستثمار من وجهة نظر صاحب رأس ادلال وحده  ،فإن الفائدة تكون ضابطاً جيداً ،أما
إذا كنا ننظر إٔب ضوابط االستثمار من وجهة نظر ٚتيع مبلك عوامل اإلنتاج  ،أي من وجهة نظر اجلماعة
ككل  ،أي من زاوية عبلج وضبط الصراع االجتماعي  ،فان الضابط الذي يعترب  ،يكون ىو الذي غلعل
مبلك العوامل يشاركون ُب الربح واخلسارة معاً  ،وادلشاركة ُب الربح واخلسارة ىي اليت يعرب عنها الفقهاء
ادلسلمون بقاعدة الغنم بالغرم  ،وؽلكن أن نعرب عن ىذا ٔتصطلحات أخرى  ،كأن نقول  :إن ٖترًن الفائدة
 ،وتشريع ادلشاركة ُب الربح واخلسارة  ،ػلقق العدل والتوازن  ،بُت مبلك خدمات عوامل اإلنتاج  .وىكذا
يكون ٖترًن الربا ؽلثل بعداً آخر حلق اجلماعة عند أخذ قرار االستثمار  ،كأحد ضوابط االستثمار  ،أي أنو
أحد األدوات اليت يستخدمها اإلسبلم لعبلج وضبط الصراع االجتماعي .
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قد يعًتض علي أنٍت هبذا التحليل السابق أجهد التحليل اإلسبلمي ٔ ،تعٌت أن أٛتلو فوق طاقة ما ػلتمل ،
ذلك أن الصراع االجتماعي ُب ٖتليل ادلفكرين ادلعاصرين  ،وىم الذين يسمونو بالصراع الطبقي ارتبط
بوجود ظاىرة من ؽللك ُب مقابل من ال ؽللك  ،وٖترًن الربا ُب اإلسبلم الذي قد يكون ُب البيوع  ،أو ُب
االقًتاض  ،ليس مرتبطا بالضرورة بالتبادل والتعامل بُت من ؽللك  ،ومن ال ؽللك  ،وإذن كيف أدخلو ُب
عبلج الصراع االجتماعي ؟ إنٍت أعتقد أن ٖتليل الصراع ُب اجملتمع على أساس ربطو بظاىرة من ؽللك ُب
مقابل من ال ؽللك  ،ىو ٖتليل من وجهة النظر اإلسبلمية مبالغ فيو ُ ،ب البساطة  ،ذلك أن الصراع
االجتماعي ُب الفهم اإلسبلمي يرتبط ّتانب ما سبق أن قدمتو  ،بتجاوز احلد  ،وؽلكن أن يًتجم ىذا
ادلصطلح ٔتصطلحات أخرى  ،مثل  :عدم ٖتقيق العدل ،أو االخبلل بالتوازن  ،الذي يستهدفو اإلسبلم ،
بُت مبلك خدمات عوامل اإلنتاج  ،ويرشدنا إٔب ىذا الفهم ما ينقل إلينا من أنو ُب عهد عمر بن اخلطاب
رضي اهلل عنو ٗ ،تاصم اثنان بسبب أن أحدعلا ؽلنع اآلخرين من أن ٘تر ادلياه لو  .ودلا ظهر لعمر تعنتو أمر
الذي يضار من ذلك بأن توصل ادلياه إٔب أرضو  ،وقال قولتو  ( :حىت ولو كان ذلك ألجرين ادلاء ولو
على بطنك ) .
برغم أن ىذه احلادثة كما قلت  :تشَت إٔب الفهم اإلسبلمي للصراع االجتماعي  ،فإن النزاع ىنا كان بُت
مالكُت  ،وٓب يكن بُت مالك وغَت مالك  ،وإذن إذا كنا نقول  :إن ٖترًن الربا ىو أحد األدوات اليت
استخدمها اإلسبلم لعبلج وضبط الصراع االجتماعي  ،فإننا ظلد هبذا الفهم اإلسبلمي للصراع من كونو
يرتبط بظاىرة من ؽللك ومن ال ؽللك  ،إٔب كونو صراعاً يرتبط بظاىرة سوء االستخدام ،والتصرف ُب
ادللكية حىت ولو كانت بُت مالكُت .
ؽلثل ٖترًن االحتكار بعداً ثالثاً ُب ادلنهج اإلسبلمي بشأن ادللكية من حيث استخدامها  ،كيف يكون ذلك
؟ ؽليز ُب الدراسات االقتصادية بُت أنواع عديدة من االحتكار  ،منها االحتكار الكامل  ،حيث يسيطر
على السوق بائع واحد أو مشًت واحد واالحتكار الثنائي وادلنافسة االحتكارية  ،إٔب غَت ذلك من
التقسيمات ادلعروفة ألنواع االحتكار  ،واليت ٘تتلئ هبا الكتب االقتصادية .
وعندما تكون ادلنافسة ىي اليت تسيطر على السوق  ،يشَت التحليل االقتصادي إٔب أن ادلنشآت اليت تعمل

79

شبكة مشكاة اإلسالمية

اإلقتصاد اإلسالمي

ُب مثل ىذا السوق ال ٖتقق إال ما يعرف اقتصادياً بالربح العادي  ،وذلك ألن ميكانيكية الدخول واخلروج
إٔب ومن ىذا السوق ٕتعل األرباح غَت العادية ٗتتفي من ىذا النشاط أما عند ما تكون السوق خاضعة
ألحد أشكال االحتكار  ،فإن الشركات اليت تعمل ُب ىذا النشاط ٖتقق فوق الربح العادي ما يعرف
باألرباح غَت العادية  .ىذا ىو أحد جوانب االحتكار .
ىناك جانب ثان من جوانب االحتكار  ،ويتمثل ُب أن احملتكر بصفتو االحتكارية ػلدد التوازن عند
مستوى أقل من مستوى اإلنتاج األمثل  ،فاحملتكر يتحكم ُب كمية اإلنتاج  ،وىو يسعى إٔب أن تكون
الكمية ادلعروضة ُب السوق صغَتة بالنسبة للطلب  ،حىت يرتفع الثمن  ،وىكذا يكون اجلانب الثاين
لبلحتكار يتلخص ُب النقص ادلصطنع للكمية ادلنتجة  ،أي أن االحتكار يؤدي إٔب حرمان اجملتمع من
كمية من السلعة اليت ٗتضع لبلحتكار .
ىناك بعد ثالث لبلحتكار  ،ويتمثل ىذا البعد كأوضح ما يكون ُب حالة االحتكار اجلزئي  ،وُب ىذا
النوع من االحتكار يكون لكل طرف احتكاري اسًتاتيجيةُ ،ب مواجهة الطرف اآلخر ُب السوق  ،ويدرس
سلوك احملتكرين ىنا بنظرية معروفة وىي ( نظرية التقارع ) أو نظرية اللعب  ،وما يعنيٍت وأنا أدرس ىذا
النوع من االحتكار ىو أن أشَت إٔب ىذا السلوك العدائي  ،وىذه ادلواجهة بُت ادلتعاملُت ُب ىذا السوق ،
ومن وجهة نظر اجلماعة ككل  ،يكون مثل ىذا السلوك ضاراً بل مدمراً للمجتمع.
ىناك بعد رابع لبلحتكار  ،وىو ؽلثل أحد أبعاد االحتكار األكثر سوء نتائج من وجهة النظر االجتماعية
 ،ويتعلق ىذا البعد بأثر االحتكار على ٖتديد األجر وعلي ٖتديد كمية العمل ادلشغلة  ،حيث ػلدد
األجر  ،بأقل شلا ينتج العامل  ،كما ٖتدد الكمية ادلشغلة  ،بأقل شلا غلب أن تشغل إذا ٓب يكن ىناك
احتكار.
ما سبق ىو باختصار بعض األبعاد اليت تبلزم االحتكار  ،ونعرف أن اإلسبلم حرم االحتكار ومن أدلة
ىذا التحرًن :حديث الرسل صلى اهلل عليو وسلم  ( : ،اجلالب مرزوق  ،واحملتكر خاطيء )  ،وأيضاً
احلديث الذي معناه  :من احتكر حكرة يريد أن يغلي هبا علي ادلسلمُت فكأنو أخذ قطعة من النار إٔب
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غَت ذلك من أدلة ٖترم االحتكار  .يشَت احلديث األول إٔب معٌت اقتصادي ُب االحتكار  ،وىو أثر
االحتكار على حجم أو كمية اإلنتاج ادلعروضة  ،ذلك أن احلديث يقارن بُت جلب السلع إٔب األسواق ،
وبُت االحتكار  ،ويعٍت ىذا أن االحتكار يعمل على تقليل كمية ادلنتجات  ،اليت تعرض ُب األسواق ،
وىذا ىو أحد األبعاد اليت أشرت ذلا لبلحتكار  .ويشَت احلديث الثاين إٔب معٌت اقتصادي آخر  ،وىو أثر
االحتكار  ،من أن احملتكر يعرض سعراً أعلى من السعر احلقيقي للسلعة زلل االحتكار ،وىكذا نستنتج
أن اإلسبلم حُت حرم االحتكار ٓب ػلرمو لبلعتبارات األخبلقية وحدىا  ،وإظلا حرمو أيضاً ألسباب
اقتصادية يرتبط هبا التحليل االقتصادي احلديث .
نتساءل اآلن عن عبلقة ٖترًن االحتكار ْتق اجلماعة اإلسبلمية ُب عملية االستثمار  ،كأحد الضوابط
احلاكمة ُب ىذا اجملال  ،أي بعبلج وضبط الصراع االجتماعي ؟ لو نظر إٔب االحتكار من وجهة نظر
شخصية  ،أي من وجهة نظر احملتكرين  ،يكتشف أن االحتكار ػلقق للمحتكر منافع اقتصادية  ،ال
ؽلكن إنكارىا  ،وأقرب أنواع ىذه ادلنافع األرباح غَت العادية اليت تتحقق لو  ،لكن من الوجو ادلقابل إذا
نظر إٔب االحتكار من زاوية اجلماعية ككل  ،يكتشف أن االحتكار يسبب أضراراً اقتصادية وأخبلقية ذلا.
من األضرار االقتصادية  :نقص اإلنتاج ادلتعمد  ،وعدم تشغيل العدد الصحيح من العمال  ،الذي ؽلكن
أن يشغل لو ٓب يكن ىناك احتكار  .وكذلك من األضرار زيادة األٙتان عن مستوياهتا احلقيقية ،اليت ؽلكن
أن ٖتدد ُب حالة سيطرة ادلنافسة على السوق  .وّتانب ىذه األضرار االقتصادية  ،ىناك ادلساوئ
األخبلقية اليت يولدىا االحتكار ومنها  :تقوية وظهور األنانية الفردية للمحتكر  ،وإشعال نار احلقد
والصراع بُت أعضاء اجلماعة  ،لذلك غلب ٖترًن االحتكار من وجهة نظر اجلماعة.
وكنتيجة  ،فإن اإلسبلم حُت حرم االحتكار  ،قد راعى حق اجلماعة وألغى أو أبطل ادلصحلة الفردية ،
اليت ؽلكن أن تتحقق للمحتكر  .يرتبط ٖترًن اإلسبلم لبلحتكار بفهم حقيقة وطبيعة الصراع االجتماعي ،
وكذلك بعبلجو  ،ذلك أن التحرًن ىنا ليس مرتبطاً بظاىرة من ال ؽللك ُب مقابل من ؽللك  ،وإظلا يرتبط
بظاىرة سوء االستخدام  ،والتصرف ُب ادللكية.
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لذلك فإن ادلنهج اإلسبلمي لعبلج الصراع االجتماعي ال يرتبط بإلغاء ظاىرة ادللكية اخلاصة  ،وإظلا يرتبط
بًتشيد استخدامها  ،والتصرف فيها وطرق استثمارىا  ،ومن ىذا الًتشيد االجتماعي ٖترًن االحتكار.
ؽلثل ٖترًن اإلسبلم للغش أيضاً  ،أحد أبعاد حق اجلماعة ُب عملية االستثمار  ،وبالتإب ُب عبلج الصراع
االجتماعي .إن حديث الرسول صلى اهلل عليو وسلم الذي يقول فيو( :من غشنا فليس منا )  ،ىذا
احلديث ينظم أيضاً عمليات االستثمار ،فالذي يزعم القيام ٔتشروعات استثمارية  ،وليس ىناك ُب حقيقة
األمر شيء  ،ىو غاش للجماعة  ،والذي يوجو االستثمار إٔب مشروعات ليست ىي ادلشروعات األكثر
ضرورية للمجتمع  ،كأن يستثمر ُب دور اللهو ويهمل أساسيات احلياة  ،ومنها ما يلزم للقمة العيش  ،ىو
غاش للجماعة  .والذي يقوم فعبلً بعملية حقيقية لبلستثمار ،ولكنو يغش فيها فإن رسول اهلل بريء منو
وٖترًن اإلسبلم للغش ىو مراعاة حلق اجلماعة  ،وإبطال دلصلحة وأنانية الفرد اليت ػلققها بواسطة الغش.
وٖترًن اإلسبلم للرشوة  ،وٓتاصة الذين يتولون ادلسؤولية  ،ىو بعد آخر من األبعاد ادلتعلقة أو ادلنظمة حلق
اجلماعة  ،وبالتإب لعبلج الصراع االجتماعي والرشوة ىي واحدة من أخطر األسباب  ،إن ٓب تكن أخطرىا
 ،اليت أصيبت هبا اجملتمعات النامية  ،ومنها رلتمعاتنا اإلسبلمية  .إن اآلية اليت حرم اهلل فيها الرشوة تشَت
بصفة قطعية إٔب أن سبب التحرًن إظلا يعود دلراعاة مصلحة اجلماعة  .ومراعاة ىذه ادلصلحة ىو تعبَت عن
عبلج الصراع االجتماعي  ( :وال تأْ ُكلُواْ أموالَ ُكم ب ين ُكم بالب ِ
احلُ َّك ِام لِتَأ ُكلُواْ ف ِريقاً ّم ْن
اط ِل َوتُ ْدلُواْ ِهبَآ إِ َٔب ْ
ْ
ْ َ َْ
أ َْم َو ِال الن ِ
َّاس بِا ِإل ٍِْب َوأَنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن ) (( البقرة . )) 688 :
إن اآلية تتجو صراحة إٔب سبب الرشوة  ،وأنو يؤدي إٔب أكل أموال الناس بالباطل  ،وليس ادلراد ىنا أن
ادلرتشي يأكل أموال الناس بالباطل  ،وإظلا ادلراد أن الراشي ىو الذي يستهدف من وراء الرشوة أكل أموال
الناس بالباطل  ،أي احلصول على حقوق ليست لو  .وىكذا  ،إذا كانت الرشوة ؽلكن أن ٖتقق للراشي أو
ادلرتشي مصلحة شخصية  ،إال أهنا ٖترم إسبلمياً دلا ذلا من آثار سيئة من وجهة نظر الصراع االجتماعي .
النتيجة العامة اليت نسجلها ُب هناية ْتث ىذا ادلوضوع  ،ىي :أن ادلنهج اإلسبلمي لتحليل الصراع
االجتماعي  ،ىو منهج متميز  ،من حيث فهمو لطبيعة ىذا الصراع ٍ ،ب من حيث عبلجو وضبطو .
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ويبٌت ىذا ادلنهج باختصار على أساس أن الصراع االجتماعي ال يرتبط بظاىرة وجود من ؽللك ُب مقابل
من ال ؽللك  ،ولذلك ال يكون عبلجو ىو إلغاء ادللكية اخلاصة  ،وإظلا يرتبط ىذا الصراع بظاىرة سوء
االستخدام والتصرف ُ ،ب استثمار رأس ادلال ولذلك يكون العبلج بًتشيد ىذا االستخدام  ،أي بًتشيد
االستثمار  .أما ادلنهج اإلسبلمي ذلذا الًتشيد فإنو يقوم علي دعامتُت  ،الدعامة األؤب  :يعمل اإلسبلم
من خبلذلا على ترشيد استثمار رأس ادلال  ،بواسطة تأثيمو لبعض صور استخدام رأس ادلال مثل ٖترًن
االحتكار إٔب آخر ما ذكرناه  ،ىذا ما أعرب عنو ّتانب ادلنع ُب ىذا ادلنهج  .أما اجلانب اإلغلايب ُب ىذا
ادلنهج فهو ما يتعلق باجلوانب اليت يباح فيها استخدام رأس ادلال .
الضوابط االقتصادية
ادلبحث الثالث
( التنمية االقتصادية )
مقدمة:
ىذا ىو الضابط الثالث من ضوابط ادلنهج اإلسبلمي ُب ادللكية من حيث استثمارىا  .عرضت من قبل
لضابطُت علا  :اعتبار العقيدة  ،وعبلج وضبط الصراع االجتماعي ،ويعاِب الضابط الثالث ىذا ما يتعلق
بالتنمية .
ادلقصود هبذا الضابط ىو أن اإلسبلم يستهدف ُب تشريعاتو للملكية  ،باإلضافة إٔب الضوابط السابقة :
ٖتقيق التنمية  .وال أريد ىنا أن أدخل ُب ادلناقشة اليت تثار عن الفرق بُت التنمية والنمو  ،وإن كنت أشَت
إٔب أنٍت استخدمت مصطلح التنمية  ،وٓب استخدم مصطلح النمو كأحد ضوابط ادلنهج اإلسبلمي ُب
االستثمار  ،ألن التنمية ادلقصودة إسبلميّاً ىي أكرب من رلرد زيادة دخل الفرد ُب ادلتوسط  ،وىو ادلعٌت
الذي يفسر بو عادة مصطلح النمو .
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واألدوات اليت يستخدمها اإلسبلم وتقع على ادللكية لتحقيق التنمية أربع  ،وأعتقد أهنا ٘تثل أدوات
استخدمها اإلسبلم لتحقيق التنمية ُب منهجو الستخدامات ادلال  ،وتكييف عبلقة صاحبو بو  .وىذه
األدوات ىي:
 -6اإللزام بالتشغيل الكامل للمال .
 -2اإللزام بأن يغطي االستثمار األنشطة االقتصادية الضرورية للمجتمع .
 -2اإللزام بأن يكون أسلوب مشاركة رأس ادلال كأحد عوامل اإلنتاج  ،مع العوامل األخرى يستهدف
اإلنتاج وليس رلرد احلصول على دخل.
 -4اإللزام بأن يستهدف استثمار رأس ادلال تنمية العنصر البشري .
ىذه ىي العناصر األربعة  ،أو ٔتعٌت آخر :األدوات األربع  ،اليت أعتقد أن اإلسبلم يستهدف هبا ٖتقيق
التنمية من خبلل منهجو ُب ادللكية واستخداماهتا .
وأود أن أشَت قبل عرض ىذه األدوات إٔب أن األدوات اليت يستخدمها اإلسبلم لتحقيق التنمية ال تقتصر
على ىذه األدوات األربع وحدىا .
وبسبب أن دراستنا تتجو إٔب الكشف عن ادلنهج اإلسبلمي الستخدام ادللكية ُب رلال التنمية ،فإن
الدراسة الكاملة ألدوات ٖتقيق التنمية ُب ادلنهج اإلسبلمي ال تكون موضوعنا ادلستهدف  .لذلك لن
أعرض ذلذه األدوات كلها .
الفرع األول :اإللزام بالتشغيل الكامل للمال:
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أعٍت بالتشغيل الكامل لرأس ادلال ُب ىذا الصدد  :أن اإلسبلم يلزم ضمن منهجو الستثمار رأس ادلال ،
أن يوجو إٔب اإلنتاج  ،وأن يوضع ُب خدمة اجملتمع اإلسبلمي ٚتيع وحدات رأس ادلال  .ويتضمن ىذا أال
تكون أية وحدة من وحدات رأس ادلال عاطلة  ،أي ال تعمل ُب دائرة النشاط االقتصادي ادلشروع .
والدليل الذي أستند إليو ُب ىذا  ،قولو تعأب:
ويص ّدون عن سبيل اهلل
الرىبان ليأكلُون أموال الناس بالباطل ُ
( يأيها الذين ءآمنوا إن كثَتاً من األحبار و ّ
والذين يكنزون الذىب والفضة وال ينفقوهنا ُب سيبل اهلل فبشرىم بعذاب أليم يوم ُػلمى عليها ُب نار
جهنم فتكوى هبا جباىهم وجنوبُ ُهم وظهورىم ىذا ما كنزًب ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) (( التوبة :

. )) 25 ، 24

والسياق الذي وضع فيو تأثيم االكتناز من حيث إنو قُرن بالصد عن سبيل اهلل  ،وأكل أموال الناس
بالباطل  ، ،وقُرن تأثيم االكتناز بأكل أموال الناس بالباطل  ،وما يتضمنو من حقوق للجماعة على ادلال
اخلاص ْ ،تيث إن كنزه يقرن بأكل أموال الناس بالباطل ؛ ىذا السياق يضع أساساً عقيدياً للتشغيل
الكامل للمال  ،لكن الذي أريد أن أقف عنده  ،ىو ادلعٌت الذي يستنتج من تأثيم اإلسبلم لبلكتناز ُب
عبلقتو بالتشغيل الكامل لرأس ادلال  .إن االكتناز ىو جزء االدخار الذي ٓب يوجو إٔب االستثمار  .وإذا
التزم ادلسلم التزاما إسبلميّاً صحيحاً بادلنهج اإلسبلمي  ،ومن ىذا ادلنهج تأثيم االكتناز فسوف يوجو كل
ادخاراتو اليت ىي جزء الدخل الذي يفيض عن االستهبلك  ،سوف يوجهو إٔب االستثمار ،ومعٌت ذلك أنو
وفق ادلنهج اإلسبلمي ال توجد رؤوس أموال مكتنزة أي عاطلة .
ىناك دليل آخر يستدل بو على التشغيل الكامل لرأس ادلال ،وىذا الدليل يتعلق بالزكاة  ،اليت ؽلكن أن
ينظر إليها من إحدى زواياىا على أهنا تستهدف أن توجو رؤوس األموال إٔب التشغيل  ،وأال تبقى عاطلة ،
وتستند وجهة النظر ىذه إٔب ٖتليل طبيعة الزكاة  ،واليت يشَت إليها القول ادلأثور (( إتروا ٔتال اليتيم حىت ال
تأكلو الصدقة ))  .يعٍت ىذا أن بقاء رأس ادلال عاطبلً وعدم تشغيلو ُب النشاط اإلنتاجي مع استمرار
فرض الزكاة عليو غلعل رأس ادلال ينفد  .وأريد أن أوضح رأيي ُب عبلقة الزكاة باإللزام بالتشغيل الكامل
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لرأس ادلال  .ذلك أنو وإن كنت أرى أنو ؽلكن استنتاج عبلقة بُت فرض الزكاة واإللزام بالتشغيل الكامل
لرأس ادلال  ،إال أنو تكملة لرأيي  ،ال أعتقد أن ىذه العبلقة ٘تثل اذلدف الرئيسي للزكاة ،إذ أن للزكاة
أىدافا ( اقتصادية ) أخرى أقوى وأوضح من ىذه األىداف منها استخدام حصيلة الزكاة ُب تنمية العنصر
البشري ُب اجملتمع ،وذلك بتوفيها حداً أدىن من الدخل لصاحب احلاجة  ،ومن ىذه األىداف أيضاً تقليل
حدة التفاوت الدخلي بُت أفراد اجملتمع اإلسبلمي  .ؤتعٌت آخر :إن الزكاة ٘تثل إحدى األدوات ادلستخدمة
ُب إعادة التوزيع ُب النظرية االقتصادية اإلسبلمية  .وىناك أىداف أخرى كثَتة للزكاة ؽلكن البحث عنها
والرجوع إليها ُب الكتب ادلخصصة لدراسة الزكاة  ،كما أن الزكاة تستهدف أيضاً ىدفاً معنويّاً لو أعليتو ُب
اجملتمع  ،ىذا اذلدف ىو خلق نوع من الًتابط والتماسك واإلحساس اجلماعي ادلشًتك  ،ماديّاً ومعنويّاً بُت
أفراد اجلماعة اإلسبلمية .ىذه ىي بعض األىداف الرئيسة للزكاة  .أما عبلقة فريضة الزكاة باإللزام بالتشغيل
الكامل لرأس ادلال  ،فهي نوع من أنواع االلتزام  ،أي األمر الذي يًتتب بالضرورة على أمر آخر .
إذا قارنا بُت ادلنهج اإلسبلمي لبلستثمار  ،وبُت ادلناىج االقتصادية الوضعية ،فيما يتعلق باإللزام بالتشغيل
الكامل لرأس ادلال  ،صلد أن للمنهج اإلسبلمي ٘تيزة وذاتيتو ادلستقلة ُب ىذا الصدد  .ذلك أن االقتصاديُت
يتكلمون عن ضرورة ادلساواة بُت االدخار واالستثمار  ،وىي الفكرة ذات األعلية االقتصادية ،ىي فكرة
يربطها االقتصاديون بالدورة التجارية .
وىكذا يكون التشغيل الكامل لرأس ادلال  ،وإن استهدف ُب ادلناىج االقتصادية الوضعية إال أنو ال
يستهدف كأداة ُب ادلنهج االستثماري  ،بقصد ٖتقيق التنمية ُ .ب ادلقابل  ،إن االقتصاد اإلسبلمي وىو
يفرض  ،ويلزم بالتشغيل الكامل لرأس ادلال  ،يربط ىذا اإللزام هبدف التنمية  .والقول ادلأثور الذي سبق
ذكره وىو(( :إتروا ٔتال اليتيم حىت ال تأكلو الصدقة )) ىو واضح ُب ىذا الربط  ،ذلك أن ادلقابل لتعطيل
ادلال حسب ىذا النص :
االٕتار بو  ،واالٕتار ىو مصطلح يكٌت بو عن تشغيل رأس ادلال ُب النشاط االقتصادي ،سواء أكان إنتاجاً
مادياً أم إنتاجاً خدمياً .
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وتربط كذلك اآلية اليت سبق االستدالل هبا  ،وىي آية ٖترًن وتأثيم االكتناز  ،بُت اإللزام بتشغيل رأس ادلال
 ،وبُت التنمية  ،ذلك أهنا تربط بُت اكتناز األموال وبُت منع إنفاقها ُب سبيل اهلل  .اإلنفاق ُب سيبل اهلل
معٌت واسع يشمل كل ما يدخل ُب مصاّب األمة .
نستنتج أن اإلسبلم غلعل ضمن ضوابطو للملكية  ،وبالتإب الستثمار رأس ادلال ُب التنمية ،ومن األدوات
اليت يستخدمها لتحقيق ذلك  :اإللزام بالتشغيل الكامل لرأس ادلال .
الفرع الثاين :اإللزام أن يغطي االستثمار األنشطة االقتصادية الضرورية للمجتمع:
ؽلثل اإللزام بأن يغطي االستثمار األنشطة االقتصادية الضرورية للمجتمع  ،األداة الثانية اليت استخدمها
اإلسبلم لتحقيق التنمية  ،كأحد ضوابط ادلنهج اإلسبلمي لبلستثمار  .وؽلكن االستدالل على ىذا النوع
من األدوات باحلكم اإلسبلمي ادلعروف  :فرض الكفاية  ) 6( .ويعٍت ىذا ادلصطلح أن القيام ٔتا يلزم
للجماعة اإلسبلمية يكون فرض كفاية  :إذا قام بو البعض سقط اإلٍب عن الباقُت  ،وبتطبيق ىذا النوع من
األحكام على النشاط االقتصادي نستنتج أنو إذا كان ىناك نشاط اقتصادي مشروع يلزم للجماعة
اإلسبلمية كضرورة  ،يكون القيام بو  ،أي تنفيذه وتوجيو االستثمارات إليو فرض كفاية على ٚتيع ادلسلمُت
ككل  .فإذا قام هبذا االستثمار ببعض أفراد اجملتمع اإلسبلمي فإن ىذا يكفي  ،وتسقط ادلسؤولية عن
باقي أفراد اجلماعة اإلسبلمية  .وُب ادلقابل  ،إذ ٓب يقم هبذا االستثمار أحد  ،مع وجود القادرين عليو ،
تظل ادلسؤولية واقعة على ٚتيع ادلسلمُت وأعتقد أن الشيخ زلمود شلتوت قد استند إٔب ىذا حُت قال(( :
إذا كان من قضايا العقل والدين أن ماال يتم الواجب إال بو فهو واجب  ،وكانت عزة اجلماعة اإلسبلمية
أول ما يوجبو اإلسبلم على أىلو  ،وكانت متوقفة على العمد الثبلثة :الزراعة والصناعة والتجارة  ،كانت
ىذه العمد واجبة  ،وكان تنسيقها على الوجو الذي ػلقق خَت األمة واجبا )) ( . ) 6أريد أن أشَت إٔب
أعلية ىذا النوع الفريد من األحكام ُب اإلسبلم  ،وىو فرض كفاية  ،وىو حكم قصد بو مواجهة ضروريات
سوف تواجو اجملتمع اإلسبلمي  .كما أريد أن أشَت إٔب أننا تعلقنا هبذا احلكم طويبل من خبلل تطبيقاتو ُب
العبادات  ،كما أنو ارتبط بفكرنا من حيث ربطو ْتاالت من اجلهاد  .واآلن وأمام ٖتديات كثَتة ومعقدة
تواجو العآب اإلسبلمي  ،ىي ُب غالبيتها اقتصادية  ،ػلب أن نربط ىذا احلكم اذلام  ،وىو فرض الكفاية ،
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ٔتثل ىذا النشاط  .إن فرض الكفاية كأحد األحكام اإلسبلمية  ،ىو فرض ليس لو نظَت ُب التشريعات
الوضعية  ،سواء منها ما تعلق باالقتصاد أو بغَت االقتصاد .وىو فرض فريد من حيث تكييفو القانوين .
ىذه اآلداة  ،أي اإللزام بتغطية كل األنشطة االقتصادية البلزمة للمجتمع تعٍت أن االستثمارات توجو إٔب
األنشطة الضرورية للمجتمع اإلسبلمي  ،ولن ترتبط ٔتعيار الربح ٔ ،تعناه ادلادي واألناين ُب االقتصاد ،
الذي يعرف الربح بأنو العائد النقدي من االستثمار  .ويكون االستثمار أعبل رْتية حُت ػلقق أكرب عائد
نقدي  .لكن من وجهة النظر اإلسبلمية  ،يكون االستثمار أعبل رْتية حيث يوجو إٔب النشاط االقتصادي
األكثر ضرورية من وجهة النظر اإلسبلمية .
وإذا كان االقتصاديون ينتقدون باستمرار توجيو االستثمار ُب الببلد اإلسبلمية إٔب إنتاج السلع الًتفية  ،دور
اللهو  ،والسلع ادلشاهبة  ،وإعلال إنتاج السلع الضرورية  ،ويذكر ىذا على أنو أحد أسباب استمرار ٗتلف
ىذه اجملموعة  ،من الببلد  ،فإن اإللزام هبذه األداة اإلسبلمية  ،اليت تعٍت ضرورة توجيو االستثمارات إٔب
أوجو النشاط االقتصادي الضرورية والبلزمة للمجتمع  ،شلا يقضي على التخلف االقتصادي  ،ادلسبب عن
ىذا اخللل التوجيهي لبلستثمارات  ،وأيضاً يعٍت ذلك أن االستثمارات تغطي كل ما يلزم للجماعة
اإلسبلمية .
إن االقتصاديُت ينتقدون دائماً ُب الببلد ادلختلفة ما يسمى بتضخم االستثمارات  ،أو بطنة االستثمارات ،
ُب بعض األنشطة االقتصادية  ،أو بعض ادلناطق االقتصادية  ،بينما يكون ىناك ُب ادلقابل اجلوع
لبلستثمارات  ،وشدة احلاجة إليها ُب أنشطة أخرى  ،أو مناطق أخرى  ،وؽلكن أن نعطي كثَتاً من األمثلة
 :تركيز االستثمارات ُب كل عواصم الببلد اإلسبلمية ظاىرة منتشرة  ،يقابل ذلك إعلال خطَت للمناطق
األخرى البعيدة عن العواصم .
وىكذا إذا وضعنا موضع التطبيق ىذه األداة اإلسبلمية ُب االستثمار  ،وىو تغطية كل أوجو النشاط
االقتصادي الضروري للمجتمع اإلسبلمي  ،فإننا هبذا نقضي على أحد أسباب ٗتلف العآب اإلسبلمي
الناتج عن إعلال ذلك .
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الفرع الثالث  :اإللزام بأن يكون أسلوب مشاركة رأس ادلال كأحد عوامل اإلنتاج ،مع العوامل األخرى
يستهدف اإلنتاج وليس رلرد احلصول على دخل (مادي):
ؽلثل ىذا اإللزام األداة الثالثة  ،من األدوات اليت يستخدمها اإلسبلم لتحقيق التنمية كأحد ضوابط ادلنهج
اإلسبلمي لتشغيل ادلال  ،وؽلكن أن أختصر ىذا ُب مصطلح واحد ىو استهداف اإلنتاج  .وأستدل على
ىذه األداة من ٖتليل ادلعامبلت  ،اليت أباح اإلسبلم التعامل هبا  .وىذه ادلعامبلت معروفة على ضلو
تفصيلي  ،ويبقى أن نربط بينها وبُت استهداف اإلنتاج  ،كأحد أدوات التنمية ُب ادلنهج اإلسبلمي  ،أي
نربط بينها الستخبلص داللتها االقتصادية .
إذا أخذنا ادلعامبلت اليت ؽلنع اإلسبلم أن يتعامل هبا الناس  ،صلد أن ادلعٌت الذي يعمل اإلسبلم على
وجوده  ،من خبلل منع وٖترًن ىذه األشكال وأمثاذلا من ادلعامبلت ىو  :أن ىذه ادلعامبلت ليست
أعماالً منتجة اقتصادياً  ،واالقتصاديون أنفسهم يعتربون االحتكار كأحد أشكال ادلعامبلت احملرمة شرعاً
ليس عمبلً منتجاً ،ولذلك ال ػلق للمحتكر احلصول على دخل  ،ألنو ٓب يؤد للمجتمع أي نشاط منتج .
وكذلك الغاش  ،وكذلك الراشي  .ويعٍت ىذا أن اإلسبلم يلزم ويوجو أن يكون االستثمار ُب معٌت أن
يستغل ادلال ُب نشاط اقتصادي منتج  ،فإذا مارس أي شخص مثل ىذه ادلعامبلت ادلمنوعة واحملرمة شرعاً
فيكون الدخل الذي ػلصل عليو دخبلً حراماً ويكون ىو آٙتاً  .وّتانب ىذه العقوبة  ،يكون على وٕب
األمر منعو ومعاقبتو .
وإذا أخذنا ادلعامبلت اليت أباح اإلسبلم للناس أن يتعاملوا هبا  ،وْتثنا عن ادلعاين االقتصادية  ،اليت ؽلكن
أن نشتقها من ادلعامبلت  ،صلد أن استهداف اإلنتاج ىو أحد ىذه ادلعاين  .وإذا أعدنا النظر ُب
ادلعامبلت اليت أباحها اإلسبلم مثل ادلضاربة وغَتىا  ،صلد أن استهداف أن يوجو االستثمار إٔب أنشطة
اقتصادية منتجة  ،يكون ىدفاً واضحاً ُب ىذه الدراسة  ،وما أعيده من قبيل االستنتاج .
إن اإلسبلم قد جعل اإلجارة  ،ىي من صور اجلائزة شرعاً للسفينة واآلالت ادلماثلة ذلا  .وتعٍت اإلجارة
احلصول على عائد زلدد نقداً لنوع من أنواع رؤوس األموال وىو األموال ادلمثلة فيها آالت كالسفينة  ،وُب
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ادلقابل منع اإلسبلم أن يقرض رأس ادلال ،الذي ىو ُب صورة نقدية مقابل عائد زلدود  ،وىو ما يسمى
شرعاً بالربا  ،ويستنتج من ذلك أن األموال ادلمثلة ُب آالت ال ؽلكن عند اقًتاضها أن تستخدم
لبلستهبلك ادلباشر  ،وإظلا تستخدم بالضرورة ُب اإلنتاج  .لذلك كانت ادلعاملة ادلباحة دلثل ىذا ادلال ىي
اإلجارة حيث إن أخذىا ليس أمامو إال توجيهها لبلنتاج  .وُب ادلقابل  ،إن األموال ادلمثلة ُب نقد ؽلكن
دلقًتضها أن يوجهها إٔب اإلستهبلك ادلباشر  .لذلك تكون ادلعاملة اليت أباحها اإلسبلم دلثل ىذا ادلال ىي
ادلشاركة  ،وٖترًن القرض بفائدة زلددة  ،وسوف يضمن ىذا أن يوجو ىذا ادلال إٔب اإلنتاج بسبب اإللزام
بادلشاركة .
إذن يستنتج أن ادلعامبلت اليت أباح اإلسبلم لصاحب رأس ادلال أن يستغل هبا مالو مراعى فيو استهداف
اإلنتاج  .وىو ما اعتربتو إحدى األدوات اليت يستخدمها اإلسبلم لتحقيق التنمية  ،وذلك كأحد الضوابط
ُب منهج االستثمار .
والنتيجة ىي أن استهداف اإلنتاج  ،الذي استهدف بواسطة ادلعامبلت ادلباحة شرعاً  ،وكذا بواسطة منع
وٖترًن بعض ادلعامبلت  ،يكون أحد أدوات التنمية ادلستخدمة إسبلمياً .
ادلعٌت االقتصادي الذي يستنتج منو استهداف اإلنتاج بواسطة أشكال معينة من ادلعامبلت  ،كأحد أدوات
التنمية ُب ادلنهج اإلسبلمي لبلستثمار  ،ؽلكن أن يربط اقتصادياً بأوضاع كثَت من اجملتمعات والدول اليت
عرفت ُب أحد عصور تارؼلو غٌت ُب شكل امتبلكها ماالً سائبلً  ،وىو رأس ادلال النقدي  .وبالرغم من
ضخامة ما امتلكتو ىذه الدول من أموال  ،إال أن حضارهتا أو دورىا التارؼلي ُب ادلساعلة ُب القيادة وصنع
احلضارة كان قصَتاً وكان زلدوداً جداً  ،أو يكاد أن يكون منعدماً  .ذلك أن ىذه الدول احتفظت بثروهتا
ُب شكل رأس مال سائل  ،وقد استتبع ذلك أن كان النشاط ُب إقراض واقًتاض رأس ادلال ىو النشاط
االقتصادي الرئيسي والسائد  ،وصاحب ذلك إعلال النشاط االقتصادي ادلنتج ُ ،ب شكل سلع مادية
وخدمية  ،وؽلكن أن نأخذ إسبانيا  ،كمثال ُب الفًتة التارؼلية ادلسماة بعصر الرأمسالية التجارية ُ .ب ىذه
الفًتة كانت إسبانيا أغٌت دولة أوروبية  ،أو أغٌت دولة ُب العآب بسبب ما ٘تتلكو من نقود ُب شكل ذىب
وفضة ،وقد استجلبت ىذه ادلعادن من مستعمراهتا  .وبسبب أهنا ٓب توجو رؤوس األموال ىذه إٔب النشاط
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االقتصادي اإلنتاجي  ،بادلعٌت الذي نقصده لئلنتاج  ،فإن دورىا القيادي لبلقتصاد العادلي كان قصَتاً جداً
 ،وكان أثرىا ُب احلضارة اإلنسانية منعدماً  ،وذلك بالرغم من غناىا الفاحش ُب إحدى فًتات التاريخ ،
وؽلكن أن نأخذ كمثال ُب العصر احلديث بعض الدول اليت ٘تتلك ثروات سائلة فلكية  ،وذلك بسبب
امتبلكها لبعض ادلواد األولية  ،وبالرغم من ذلك تكون اقتصاديات ىذه الدول اقتصاديات ىشة  ،كما أن
التنبؤ بادلستقبل االقتصادي ذلذه الدول يكون متشائماً  .ذلك أن ىذه الدول احتفظت باجلزء الرئيسي من
ثرواتو ُب شكل نقدي سائل وجعلت النشاط االقتصادي الرئيسي لو ىو ادلضاربة ُب السوق ادلال  .وكان
األمن االقتصادي احلقيقي ذلذه الدول  ،ىو أن ٖتول رؤوس أمواذلا النقدية إٔب مصانع ومزارع وغَت ذلك
من صور النشاط االقتصادي ادلنتج حقيقة .
وُب ضوء التحليل التارؼلي  ،يصبح ادلعٌت االقتصادي الستهداف اإلنتاج بواسطة أشكال معينة من
ادلعامبلت واضحاً  .ذلك أن اإلسبلم وىو يستهدف إقامة رلتمع إسبلمي قوي ودولة إسبلمية ثابتة ،
وحضارة إسبلمية حقيقية  ،استخدم لذلك كثَتاً من األدوات والوسائل واألساليب  ،ومن األدوات
واألساليب :أنو ُب رلال ادلعامبلت االقتصادية ربط استخدام رأس ادلال بواسطة الغَت  ،والتعاون معو
بأشكال من ادلعامبلت االقتصادية  .وقد استلزم ُب ىذه األشكال أن يكون أسلوب ادلشاركة ىو أساس
التعاقد  .وهبذا الشرط  ،يكون اإلسبلم ضمن أن يوجو رؤوس األموال السائلة  ،وأن تتحول إٔب نشاط
اقتصادي منتج حقيقة  ،بادلعٌت الذي نقصده  ،والذي شرحناه  ،ويكون اإلسبلم هبذا قد خلص اجملتمع
اإلسبلمي من داء حصر النشاط االقتصاد ألصحاب رؤوس األموال ُب االٕتار بالنقد  :شراء ومسسرة إٔب
آخر صور التعامل ُب النقد واليت نعرفها ُب اجملتمعات ادلعاصرة  ،من خبلل دراسة نشاط البورصات
ونشاط ادلصارف .
استهداف اإلسبلم ٖترًن الربا  ،وٖترًن االٕتار بالنقد  ،ىو استهداف أصيل  ،وتشريعو التعامل بادلشاركة ،
ىو تشريع مقصود بو ٖتقيق غايات ومقاصد معينة زلددة  ،ألنو بواسطة ادلشاركة يتخلص اجملتمع
اإلسبلمي من وباء مساسرة االٕتار بادلال  .وأريد أن أعود وأكرر أن اجملتمعات اليت تعتمد على االٕتار
بالنقد وٕتعلو النشاط االقتصادي الرئيسي فيها  ،ىي رلتمعات ىشة اقتصادياً وال ؽلكن أن ننخدع ٔتظاىر
الرواج االقتصادي الذي تبدو بو ىذه اجملتمعات  .ذلك أن أية أزمة اقتصادية عادلية  ،سوف تعصف

91

شبكة مشكاة اإلسالمية

اإلقتصاد اإلسالمي

باقتصاديات ىذه اجملتمعات  ،وتأٌب على األخضر واليابس فيها  .ولنحفظ ولنع درس التاريخ ُب رلتمعات
شلاثلة ذلا سابقة  ،مثل حالة إسبانيا اليت أشرت إليها  ،وىناك غَت إسبانيا الكثَت  .وّتانب أن ىذه
اجملتمعات ىشة اقتصادياً  ،فإهنا ىشة أخبلقياً ولندرس بإمعان الدول ادلوجودة اآلن  ،واليت تدعي أنو توجد
هبا أسواق ادلال العادلية  ،وأن السمسرة ىي نشاط رئيسي فيها .
وىكذا  ،يكون اشًتاط ادلشاركة ُب ادلعامبلت اإلسبلمية  ،وىو االشًتاط الذي يستلزم توجيو رأس ادلال
السائل إٔب النشاط اإلنتاجي احلقيقي  ،وعدم توجيهو إٔب االستهبلك ادلباشر  ،ىذا االشًتاط يستهدف
اإلنتاج  ،وبالتإب يستخدم ىذا لتحقيق التنمية .
ادلبحث الرابع
( توجيو أو ٗتطيط االستثمار )
ؽلثل توجيو أو ٗتطيط االستثمار الضابط الرابع ُب رلموعة الضوابط اليت أعتقد أن اإلسبلم ينظم هبا منهجو
ُب استثمار ادللكية واستخداماهتا  .اقتصادياً ؽليز بُت أنواع عديدة من التخطيط  ،وُب كل نوع منها يأخذ
خاصا ،ومن أنواع التخطيط (:) 6
التخطيط معٌت ِّ
 -6التخطيط ضد الدورات ُب مقابل التخطيط للتنمية  .األول يهتم بالتشغيل الكامل ُب مقابل أن الثاين
يهتم بالتنمية االقتصادية ادلعجلة مع إصبلح اذليكل االقتصادي .
 -2التخطيط اجلزئي ُب مقابل التخطيط الشامل  :يكون األول لبعض القطاعات اذلامة  ،مثل الزراعة أو
الصناعة  ،أما الثاين فإنو يغطي كل االقتصاد .
 -2التخطيط العام ُب مقابل التخطيط التفصيلي :يهتم األول بادلؤشرات الرئيسة ،أما الثاين فإنو ػلدد
األىداف والوسائل بتفصيل .
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 -4التخطيط الوظيفي مقابل التخطيط اذليكلي  :يتضمن األول ٗتطيط االقتصاد خبلل النظام
االجتماعي واالقتصادي القائم  ،أما الثاين فإنو ؼلطط لنظام جديد بالكامل  ،مع تغَتات جذرية ُب ىيكل
االقتصاد .
وقد تعد أنواع أخرى من التخطيط  ،مثل التخطيط اإلقليمي  ،والتخطيط بعد احلروب (.) 2
يعترب مصطلح التخطيط أحد ادلصطلحات االقتصادية احلديثة نسيِّا  ،وىو يرتبط ٔتصطلح التنمية  ،فقد
استتبع االىتمام بالتنمية االقتصادية االىتمام بالتخطيط وبالرغم من حداثة ىذا الفرع من فروع االقتصاد ،
إال أنو يكثر االىتمام بو والكتابة عنو  ،وقدمت ظلاذج ونظريات ٗتطيطية كثَتة  .وليس ىنا اجملال دلناقشة
كل ما يتعلق بالتخطيط  ،أو حىت بعض ما يتعلق بو وإظلا ذكرت ما ذكرت عنو ألعرف القارئ بأبعاد
ادلصطلح الذي نعرضو اآلن .
أحاول ُب ىذا ادلبحث مناقشة بعض ادلوضوعات ُب االقتصاد اإلسبلمي  ،واليت ترتبط باستثمار ادللكية ،
واستخداماهتا  ،وىي موضوعات تتعلق بتوجيو االستثمار أو بتخطيطو :
 -6إثبات ادلسؤولية اجلماعية ُب استثمار رأس ادلال .
 -2إثبات مسؤولية وٕب األمر عن االستثمار هبدف التنمية .
 -2إثبات مسؤولية وٕب األمر عن االستثمار هبدف إعادة توزيع الدخل والثروة.
 -4استنتاج التصور اإلسبلمي العام لتوجيو وٗتطيط االستثمار .
الفرع األول :ادلسؤولية اجلماعية اإلسبلمية ُب االستثمار:
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أعٍت هبذا ادلصطلح االلتزامات اليت يضعها اإلسبلم على اجلماعة اإلسبلمية  ،شلثلة ُب الدولة للقيام
بعمليات االستثمار البلزمة للمجتمع .
واألدلة اإلسبلمية اليت ؽلكن أن تساعدنا ُب ْتث ىذه اجلزئية كثَتة منها :
 -6الدليل األول قولو تعأب  ( :وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهلل لكم قيماً وارزقوىم فيها
واكسوىم وقولوا ذلم قوالً معروفاً ) (( النساء . )) 5 :
وجو الداللة ُب ىذه اآلية  ،ىو أن اإلسبلم يلزم وٕب األمر  ،أن ؽلنع السفيو من التصرف أو استثمار مالو
 ،وغلعل اجلماعة اإلسبلمية  ،شلثلة ُب وٕب األمر مسؤولة عن ذلك  ،ومن التفسَتات الدقيقة ذلذه اآلية ،
ما نقل عن القرطيب من أن مصطلح الضعيف مراد بو الصغَت  ،أما مصطلح السفيو الوارد ُب ىذه اآلية
فمراد بو الكبَت ( . ) 6ومن التعليقات اليت قيلت ُب ذلك  :وعلى ذلك يكون تفسَت اآلية أنو خطاب
للجماعة شلثلة ُب أولياء أمورىا باحلجر على السفيو  ،الذي فقد أىليتو للنيابة عن اجلماعة ُب تثمَت ماذلا
وحيازتو ،أي فقد أىليتو لوظيفتو االجتماعية  ،ألن استمرار تصرفو بعد السفو إفساد دلاذلا من حيث
مبلحظة حقها األصلي  ،وإضرار هبا من حيث النظر االقتصادي البحت الذي يرى أن مال اجلماعة يتأثر
ٔتا ينال مال الفرد بسبب السفو أو سوء االستغبلل (. ) 2
ىذا ىو الدليل األول الذي ارتبط بو  .أما ادلعٌت االقتصادي الذي يريد أن نستنتجو منها فهو  :أن
اإلسبلم يوجو اخلطاب إٔب اجلماعة اإلسبلمية شلثلة ُب وٕب األمر بشأن يتعلق بادلال اخلاص لبعض األفراد
ُب اجملتمع وُب ىذا اخلاطب صلد أن اإلسبلم يضيف ادلال اخلاص إٔب اجلماعة ،وىذه اإلضافة ٗتلق احلس
لدى ادلسلم  ،وكذا لدى الدولة اإلسبلمية بادلسؤولية ادلشًتكة عن استثمار ادلال واستغبللو واحملافظة عليو .
وإذا كان للجماعة على ادلال اخلاص حق ومسؤولية ،فإنو يًتجم ذلك بلغة العصر االقتصادية  :أن للدولة
اإلسبلمية حق التوجيو أو التخطيط الستثمار ادلال  .ويشمل ىذا احلق بيقُت  ،مال السفيو ومن على
شاكلتو ،وؽلكن أن يشمل  ،استنباطاً  ،احلق ُب توجيو مثال غَت السفيو ْتيث يكون ُب خدمة اجملتمع .
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من األدلة اليت أستدل هبا على ادلعٌت السابق نفسو  ،حديث الرسول صلى اهلل عليو وسلم (( أال من وٕب
يتيماً فليتجر ٔتالو حىت ال تأكلو الصدقة ))  .يلزم اإلسبلم ىنا باستثمار مال اليتيم  .ويناظر ىذا  ،اإللزام
الذي أشارت إليو اآلية السابقة .
ؽلثل عمل اإلسبلم على غرس اإلحساس بادلسؤولية اجلماعية ضلو استثمار رأس ادلال  ،األساس األول حلق
الدولة اإلسبلمية ُب التدخل ُب استثمار رؤوس األموال اخلاصة  .وادلسؤولية اجلماعية ىي تعبَت آخر عن
ادلسؤولية ادلشًتكة عن استثمار ادلال اخلاص  ،بُت صاحبو من جانب  ،وبُت وٕب األمر من جانب آخر .
الفرع الثاين :مسؤولية وٕب األمر عن االستثمار هبدف التنمية:
 -2بعد غرس اإلحساس بادلسؤولية اجلماعية أو ادلسؤولية ادلشًتكة توجد رلموعة أخرى من األدلة اليت
أرى أهنا ٘تثل مرحلة متقدمة ُب رلال توجيو أو ٗتطيط االستثمار ُب ادلنهج اإلسبلمي  ،من ىذه األدلة :
قول الرسول صلى اهلل عليو وسلم  (( :من واله اهلل شيئا من أمر ادلسلمُت فاحتجب دون حاجتهم
وخلتهم وفقرىم احتجب اهلل دون حاجتو وخلتو وفقره يوم القيامة )) (.) 6
وينقل عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو  :أن اهلل استخلفنا على عباده  ،لنسد جوعهم  ،ونسًت عورهتم
 ،ونوفر ذلم حرفتهم  .كما ينقل عن اإلمام على بن أيب طالب كرم اهلل وجهو  :وليكن نظرك ُب عمارة
األرض  ،أبلغ من نظرك ُب استجبلب اخلراج  .كما ينقل عن اإلمام ادلاوردي :أن مسؤولية احلاكم :عمارة
البلدان  ،باعتماد مصاحلها  ،وهتذيب سبلها ومسالكها (. ) 2
تتجو ىذه اجملموعة من األدلة معاً ومباشرة إٔب ٖتديد مسؤولية وٕب األمر ُب عملية االستثمار  .وىذه
ادلسؤولية تتحدد ُب ضرورة القيام ورعاية ادلسلمُت ،وتوفَت ما يلزم ذلم اقتصادياً  ،ويعٍت ىذا مسؤولية وٕب
األمر عن عملية االستثمار .وىو تعبَت ؽلكن أن يستبدل ٔتصطلح توجيو أو ٗتطيط االستثمار .
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بل يستنتج من ىذه األدلة  ،أن اإلسبلم يوجو وٕب األمر إٔب أنو ينبغي عليو أن يكون استهدافو التنمية
االقتصادية للمجتمع اإلسبلمي ،وليس استجبلب أو احلصول على أموال ٖ ،تت أي شكل من أشكال
الضرائب  ،لتنفق ُب وجوه كثَتة ليس من بينها التنمية االقتصادية واالجتماعية .
الفرع الثالث :مسؤولية وٕب األمر عن استخدام ادلال هبدف إعادة التوزيع:
ىناك رلموعة ثالثة من األدلة اليت تتعلق ٔتسؤولية اجلماعة اإلسبلمية عن االستثمار  ،أو توجيو وٗتطيط
االستثمار  .من ىذه األدلة  :أن الرسول صلى اهلل عليو وسلم ٛتى أرضاً بالبقيع  .وينقل عن عمر بن
اخلطاب رضي اهلل عنو أنو رفض توزيع أرض العراق على الفاٖتُت  ،وحبسها دلصلحة ادلسلمُت عامة  ،وقال
ُب ذلك قولو ادلشهور  :إذا وزعتها اآلن  ،فماذا يبقى دلن غليء بعدنا  .إن ادلعٌت االقتصادي الذي ؽلكن
استنتاجو من الدليلُت السابقُت  ،ىو أن للجماعة اإلسبلمية  ،شلثلة ُب وٕب األمر  ،أن تستبقي ُب نطاق
ادللكية العامة بعض األموال اليت وضعت ُب يد الدولة  ،وإذا راجعنا نوعي ادلال ُب الدليلُت السابقُت،
نكتشف أن فيهما ما يتعلق بأحد عوامل اإلنتاج وىو األرض  ،وأن استبقاءه ُب نطاق ادللكية العامة
مقصود بو استغبللو وتوجيهو لبلستثمار  ،وليس لبلستهبلك ادلباشر  ،بعكس ما يشاىد ُب األموال اليت
توضع حديثاً ُب يد الدولة.
توجد رلموعة أخرى من األدلة اليت تنظم أيضاً مسؤولية اجلماعة اإلسبلمية ُب عملية االستثمار من ىذه
األدلة  :أن الرسول صلى اهلل عليو وسلم قسم أموال بٍت النضَت  ،بُت ادلهاجرين  ،ماعدا اثنُت من األنصار
أعطاعلا الرسول صلى اهلل عليو وسلم بسبب فقرعلا ،وٖتققت فيهما الشروط اليت كانت السبب ُب قصر
التوزيع على ادلهاجرين  .ودليل آخر ينقل عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو  ،أنو كتب إٔب عاملو على
احلمى  :اضمم جناحيك على ادلسلمُت  ،وأدخل رب الصرؽلة ورب الغنيمة  ،وإياك ونعم ابن عوف وابن
عفان (. ) 6
يشَت ىذان الدليبلن من أدلة تنظيم مسؤولية اجلماعة اإلسبلمية ُب عملية االستثمار  ،إٔب معٌت خاص ،
وىو أن للدولة وعليها أن تستخدم األموال  ،اليت توضع ُب يدىا لتحقيق ىدف إعادة توزيع الدخول بُت
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والدليبلن السابقان مباشرة يكونان صرػلُت ُب الداللة على ذلك  ،فالدليل األول يشَت إٔب ذلك ُب مال
يتوقع أن يكون موزعاً من الدولة على األفراد  ،ليستخدم غالباً ُب االستهبلك  .أما الدليل الثاين  ،فإنو
يشَت صراحة إٔب أن على الدولة أن تستخدم استثماراهتا لتحقيق ىدف إعادة توزيع الدخول بُت إفراد
اجلماعة اإلسبلمية  ،وذلك مع األىداف األخرى  ،اليت غلب أن تعمل على ٖتقيقها ،ومنها التنمية
االقتصادية .
الفرع الرابع :استنتاج التصور اإلسبلمي لتوجيو وٗتطيط االستثمار (ٖتليل اقتصادي)
عرضت ثبلثة أبعاد هبدف البحث عن التصور اإلسبلمي  ،لتوجيو وٗتطيط االستثمار  .عرضت أوالً
لؤلدلة اليت تثبت ادلسؤولية اجلماعية واإلسبلمية ُب عملية االستثمار ٍ .ب عرضت ثانياً لؤلدلة اليت تثبت
مسؤولية وٕب األمر عن توجيو االستثمار ْتيث ػلقق التنمية االقتصادية  .وأخَتاً عرضت لؤلدلة اليت تثبت
مسؤولية وٕب األمر عن االستثمار هبدف إعادة توزيع الدخل والثروة .
وسوف أحاول اآلن أن أستنتج  ،بناء على ما عرضتو من أدلة تتعلق هبذه األبعاد الثبلثة  ،التصور
اإلسبلمي لتوجيو وٗتطيط االستثمار .
أوال :يتأسس التصور اإلسبلمي لتوجيو وٗتطيط االستثمار على غرس اإلحساس بادلسؤولية اجلماعية ضلو
استثمار رأس ادلال  .ولقد عرضت ُب الفقرة األؤب ذلذا الضابط من ضوابط ادلنهج اإلسبلمي لتوجيو
وٗتطيط االستثمار  ،بعض األدلة  ،اليت أعتقد أهنا تدل على ذلك  ،وىي أدلة تعلقت ٔتسؤولية اجلماعة
اإلسبلمية عن التصرف واستثمار أموال السفهاء  ،كذلك أموال اليتامى  .وؽلكن أن نضيف إٔب ىذه
األدلة أدلة أخرى ٗ ،تدم ادلعٌت نفسو  ،الذي استنتجناه وىو غرس اإلحساس بادلسؤولية اجلماعية ضلو ادلال
ض َِ
 .من ىذه األدلة قولو تعأب ُ (( :ى َو الّذي َخلَ َق لَ ُكم َّما ُب األ َْر ِ
ٚتيعاً ))
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(( البقرة  )) 29 :وإن كنت أرتبط باألدلة األؤب أكثر من ىذا الدليل اجلديد  ،ذلك أن األدلة األؤب
تتجو مباشرة إٔب إثبات مسؤولية اجلماعة اإلسبلمية عن استثمار أموال فئات معينة من الناس  ،تعجز
بنفسها عن التصرف الصحيح ُب أمواذلا  ،أما ىذا الدليل اجلديد فإنو يغرس ُب النفس اإلحساس ْتقنا
ٚتيعاً ُب ما خلقو اهلل  ،وأوجده ُب ىذه األرض .
غرس اإلحساس بادلسؤولية اجلماعية لو أعليتو توجيو أو ٗتطيط االستثمار  .ذلك أن عملية الغرس ىذه
تثبت نوعُت من النتائج  ،اليت أعتقد أنو تشكل زلاور أساسية ُب التنظيم اإلسبلمي للتدخل ُب ادلال :
استثمار أو غَته  .تتمثل النتيجة األؤب ُب زلور نفسي أساسي وضروري لنجاح تدخل اجلماعة شلثلة ُب
ً
وٕب األمر ُب احلياة االقتصادية اخلاصة لؤلفراد .ذلك أن اذلدف اإلسبلمي من غرس اإلحساس بادلسؤولية
اجلماعية ضلو استثمار ادلال يعمل ُب إتاىُت  :يتعلق االٕتاه األول بادلالكُت لرأس ادلال ملكية خاصة،
والذي يقولو ويغرسو فيهم اإلسبلم ىنا  ،وىو غرس وقول نفسي  :إن ما ُب أيديكم للجماعة اإلسبلمية
عليو حقوق  .ويهيء ىذا الغرس النفسي نفوس أصحاب رأس ادلال اخلاص لقبول أنواع من التدخل  ،من
الذين ؽلثلون اجلماعة اإلسبلمية  ،وقد يكون ىذا التدخل ُب صورة سلففة كتوجيو االستثمار باستخدام
سياسيات اقتصادية معينة  ،أو بالتدخل تدخبلً مباشراً لتخطيط االستثمار  .ىذا ىو ادلعٌت النفسي األول
 .وىو كما قلت يتجو إٔب ادلالكُت لرأس ادلال ملكية خاصة  .أما ادلعٌت النفسي الثاين فإنو يتجو إٔب وٕب
األمر كممثل ومسؤول عن اجلماعة اإلسبلمية  ،وادلعٌت الذي يغرسو اإلسبلم ىنا  :ىو أنو غلعل وٕب األمر
ػلس بأنو مسؤول أمام اهلل عن التوجيو الصحيح لرأس ادلال اخلاص .
من تفاعل ادلعنيُت السابقُت  ،ادلعٌت الذي يغرس ُب نفوس ادلالكُت لرأس ادلال ملكية خاصة  ،وادلعٌت الذي
يغرس ُب نفوس وٕب األمر  ،ينتج األثر اإلسبلمي ادلستهدف من غرس اإلحساس بادلسؤولية اجلماعية ضلو
استثمار اجلماعية ضلو استثمار األموال  .يتمثل ىذا األثر فيما أمسيو بالتهيئة النفسية لقبول التدخل :
توجيهاً أو ٗتطيطاً ُب االستثمار اخلاص  .وألجل أن يتضح ما أريد أن أقول  ،أشَت إٔب معٌت شلاثل ُب
االقتصاديات الوضعية .
نتكلم كثَتاً عن ادلشاكل اليت تواجو التنمية االقتصادية ُب الببلد النامية .
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ويرجع بعضهم ذلك إٔب أن سكان ىذه الببلد يُهيأوا التهيئة النفسية الصحيحة والكافية دلا تتطلبو التنمية
االقتصادية من سلوكيات معينة  ،ترتبط بالتصنيع  ،أو غَته من مظاىر التنمية االقتصادية  .ىذه الفكرة
اليت أشَت إليها ُب االقتصاديات الوضعية تقرب لنا ادلعٌت الذي أريد استنتاجو من ْتث البعد األول من
أبعاد أو ٗتطيط االستثمار ُب اإلسبلم  ،وىو ما أمسيو  :غرس اإلحساس بادلسؤولية اجلماعية ضلو استثمار
رأس ادلال  .ىذا ادلعٌت ىو :أن اإلسبلم يريد أن يضمن صلاح تدخل وٕب األمر حُت غليء  ،لذلك ىيأ
نفوس ادلالكُت لرأس ادلال ملكية خاصة ووٕب األمر  ،االثنُت معاً  ،ذلذا التدخل ليضمن النجاح لو .
ىناك جانب آخر ؽلكن استنتاجو  ،أو ربطو هبذا البعد األول من أبعاد توجيو أو ٗتطيط االستثمار  ،يرتبط
ىذا ادلعٌت بفكرة احلق والواجب  ،كما تعرض ُب االقتصاد اإلسبلمي  .وأيضاً  ،أحاول أن أقرب ادلعٌت ىنا
بادلقارنة مع االقتصاديات الوضعية  .حُت ػلدث التدخل من الدول اليت تأخذ بالنظم الوضعية ُب ادللكية
اخلاصة  ،يقوم احلاكم هبذا التدخل على أنو حق لو .
ويتصرف من منطلق أنو ؽللك حقاً كنتيجة  ،قد يتجاوز احلد الذي ينبغي أال يتخطاه  ،وىو ُب نفسو قد
غلد مربراً لتجاوزه  ،ألنو يعتقد أنو ؽللك حقاً  .من الوجو اآلخر صلد أن مالك رأس ادلال اخلاص  ،الذي
تتدخل الدولة باسم النظم الوضعية ُب ملكيتو اخلاصة  ،ينظر إٔب ىذا التدخل على أنو اعتداء على حقو ،
الذي ؽلثل اعتداءً على ملكيتو اخلاصة  ،وعلى حقوقو ادلقررة عليها .
وىكذا ينظر ادلالك اخلاص إٔب أي نوع وأية صورة من صور تدخل الدولة على أنو ٕتاوز للحد  .يصور
ىذا التقابل ادلتعارض بُت وجهيت النظر السابقتُت أحد ادلعوقات االقتصادية اليت تواجو الببلد النامية وىي
ٗتطط للتنمية  .بل إن ذلك يكون أحد أسباب فشل التنمية االقتصادية  ،وذلك بسبب ادلد واجلزر الذي
يبلحظ ُب التدخل  ،ويقصر عما كان غلب عليو عملو  .وكبل األمرين:
اإلفراط والتفريط  ،غلد تربيره ُب أن التدخل منظور إليو من زاوية احلاكم على أنو حق  .وُب ادلقابل  ،أياً
كانت درجة التدخل  ،ينظر مالك رأس ادلال إليو على أنو تدخل غَت مشروع ُب ملكيتو  .وذلذا يقاوم ىذا
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التدخل ويعمل على إفساده  ،وسوف ينقض عليو عندما تواتيو الفرصة  .ويفسر لنا ىذا ما ػلدث ُب
الببلد النامية اليت تأخذ بالتخطيط ٍ ،ب غليء من يلغيو كلية  ،وىكذا ُب فًتة يتقرر حق الدولة ُب التدخل
االقتصادي ٍ ،ب بعد ذلك غليء من يتنكر كلية ذلذا احلق.
أقول  :إن ىذا ادلد واجلزر ُب التوجيو أو التخطيط االقتصادي  ،إظلا ينشأ بسبب أن النظم االقتصادية
الوضعية ال تكيف تكييفاً صحيحاً التداخل بواسطة الدولة وال تعاجلو معاجلة صحيحة .
نعود إٔب ادلنهج اإلسبلمي لتوجيو وٗتطيط االستثمار  ،الذي ىو نوع من أنواع تدخل وٕب األمر ُب النشاط
االقتصادي  .يكيف اإلسبلم التدخل من جانب وٕب األمر بأنو واجب عليو ،لذلك يلتزم عند تنفيذ ىذا
الواجب ٔ ،تا يتقرر عليو  .وذلذا لن يوجد من احلاكم إفراط أو تفريط ُب التدخل  ،إذا كان ىناك التزام
كامل بادلنهج اإلسبلمي  ،ىذا من جانب  ،ومن جانب آخر يكيف اإلسبلم التدخل من جانب صاحب
ادللكية اخلاصة  ،بأن وٕب األمر يتدخل ألن الشرع يعطيو ذلك  ،يفهم ىذا من أن اهلل عرب عن مال السفيو
 ،بأنو مال اجلماعة اليت ؽلثلها وٕب األمر ،أي لو حق التدخل ادلشروع واحملدد من قبل الشارع ولن يقعد
للتدخل بادلرصاد  ،ينقض عليو عندما تواتيو الفرصة  ،ألن مقاومتو للتدخل تفسر على أنو خروج على
الشرع .
وىكذا  ،تتبُت األعلية القصوى ذلذا البعد األول من أبعاد توجيو أو ٗتطيط االستثمار ُب ادلنهج اإلسبلمي
 .وىو بعد كما قلت  :يؤسس ويعاِب جوانب نفسية
تتمثل ُب غرس ادلسؤولية اجلماعية عن استثمار ادلال  .وينتج ىذا  ،االستقرار ُب التوجيو والتخطيط ،
وبالتإب االستقرار ُب إدارة االقتصاد القومي .
ثانيا :يتأسس التصور اإلسبلمي لتوجيو وٗتطيط االستثمار ثانيا على ٖتديد مسؤولية وٕب األمر عن
االستثمار هبدف التنمية وؽلثل ذلك البعد الثاين ُب ىذا التصور .ولقد عرضت األدلة اليت اعتمدت عليها
ُب تأسيس ىذا البعد .
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وأعيد التذكَت هبذه األدلة مرة أخرى ُب رلال عرض التصور اإلسبلمي العام لتوجيو وٗتطيط االستثمار ،
كما أضيف ما أراه يتصل ٔتوضوعنا من أدلة جديدة.
ُب احلديث الذي أوردتو عن الرسول صلى اهلل عليو وسلم  (( ،من واله اهلل من أمر ادلسلمُت  )) ..إٔب
آخر احلديث  ،صلد ُب ىذا احلديث توجيو من الرسول صلى اهلل عليو وسلم يشَت إٔب مسؤولية وٕب األمر
عن التنمية االقتصادية  .وما أريد أن أشَت إليو بصفة خاصة  ،ىو أن الرسول صلى اهلل عليو وسلم يربط
مسؤولية وٕب األمر عن التنمية بيوم القيامة  ،ويدل ىذا من جديد على ما سبق أن عرضتو  ،من اعتبار
دور العقيدة اإلسبلمية ُب ادلنهج اإلسبلمي لبلستثمار  ،وأريد أن أضيف إٔب ىذا الدليل األدلة اآلتية :
يروى عن الرسول صلى اهلل عليو وسلم قولو  (( :كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتو  ،فاإلمام راع وىو
مسؤول عن رعيتو ))  .ويروى أيضا عن الرسول صلى اهلل عليو وسلم  (( :سبع غلري للعبد أجرىن وىو
ُب قربه بعد موتو  ،من علم علماً  ،أو كرى هنراً أو حفر بئراً  ،أو غرس طلبلً  ،أو بٌت مسجداً ،أو درس
مصحفاً  ،أو ترك ولداً يستغفر لو بعد موتو ))  .ويروى أيضا عن الرسول صلى اهلل علي وسلم  (( :ما
من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل من طَت أو إنسان إال كان لو بو صدقة ))  .ىذه ىي األدلة
اجلديدة اليت أضيفها إٔب األدلة اليت عرضتها قبل ذلك وأنا بصدد إثبات توجيو أو ٗتطيط االستثمار .
إذا أخذنا ىذه األدلة  ،نستنتج منها أن اإلسبلم غلعل وٕب األمر مسؤوالً عن توجيو االستثمار خلدمة
ىدف التنمية االقتصادية  ،كأحد األىداف ادلقصودة من االستثمار .بل إن إمعان النظر ُب ىذه
األحاديث ادلروية عن الرسول صلى اهلل عليو وسلم يكشف عن أن توجيو صلى اهلل عليو وسلم بشأن
التنمية  ،قد مشل كل ما يسميو االقتصاديون باذليكل األساسية للتنمية  ،ويعٍت ىذا ادلصطلح اقتصادياً أن
ىناك أساسيات ضرورية لبدء وانطبلق التنمية االقتصادية  ،ومنها :إعداد شبكة الطرق البلزمة  ،وشبكة
الري البلزمة  ،أو ادلواينء  ،وأيضا تدريب احلد األدىن من األيدي العاملة اليت تعترب كأساس لبدء التنمية.
وأشَت إٔب أنٍت أدلح ُب حديث الرسول صلى اهلل علي وسلم الذي ذكرتو(( :سبع غلري للعبد أجرىن ))
إٔب آخر احلديث ،أدلح ُب ىذا احلديث دليبلً على ٕتهيز وتوفَت ما يسمى باذلياكل األساسية للتنمية اليت
سبقت اإلشارة إليها يقول االقتصاديون أيضا  :إن التنمية االقتصادية تعتمد على دعامتُت :
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ادلتاح من عوامل اإلنتاج  ،والتقدم التكنولوجي  .وإذا أمعنا النظر ُب حديث الرسول صلى اهلل عليو وسلم
ادلشار إليو صلد أنو قد مشل ىاتُت الدعامتُت  ،ذلك أنو يشَت إٔب تنمية عوامل اإلنتاج  ،باإلضافة إٔب العلم
التكنولوجيا .
تكشف دراسة التاريخ اإلسبلمي  ،أن تطبيقات اخللفاء الراشدين قد التزمت بالتوجيو النبوي الكرًن بشأن
التنمية االقتصادية  .ولقد سبق أن عرضت قول عمر ،رضي اهلل عنو  (( :أن اهلل استخلفنا على عباده ))
إٔب آخر ما ذكرتو  .وأضيف ُب ىذا الصدد قوالً آخر لعمر ىو (( :لو أن شاة عثرت على شاطيء الفرات
لسئل عنها عمر يوم القيامة )) ( . ) 6كما عرضت أيضا قول اإلمام علي كرم وجهو  (( :وليكن نظرك
ُب عمارة األرض أبلغ من نظرك ُب استجبلب اخلراج )) ٘ .تثل توجيهات عمر وعلي رضي اهلل عنهما
بشأن التنمية االقتصادية ظلاذج وسياسات للتنمية االقتصادية  ،بنيت على األسس اإلسبلمية اليت علمها
ذلما اإلسبلم .

ؽلثل أيضل ما نقلتو عن اإلمام ادلاوردي من أن مسؤولية احلاكم عمارة البلدان باعتماد مصاحلها وهتذيب
سبلها ومسالكها  ،ؽلثل ىذا القول احللقة الثالثة ُب األدلة اليت اعتمدت عليها إلثبات توجيو وٗتطيط
االستثمار إسبلميِّا  ،ذلك أن ىذا القول ؽلثل التقنُت الفقهي من الفقيو ادلاودري لؤلحكام اإلسبلمية اليت
تتعلق بالتنمية االقتصادية .
ماذا يعٍت اقتصاديّاً ما عرضتو ُب ىذا البعد الثاين ،ىو البعد الذي يتعلق بتوجيو أو ٗتطيط االستثمار
لتحقيق ىدف التنمية االقتصادية ؟ يتضح ادلعٌت االقتصادي ذلذا البعد بادلقارنة ٔتا نعرفو من دراستنا
لبلقتصاد الوضعي .
وسوف أختار فكرتُت أعرض ُب ضوئهما ادلعٌت االقتصادي الذي أْتث عنو  ،تتعلق الفكرة األؤب بأنواع
التخطيط  ،و ىل ؽلكن استنتاج شيء من األدلة اليت عرضتها ُب ىذا الصدد بالنسبة لبلقتصاد اإلسبلمي
؟  ،وتتعلق الفكرة الثانية بدور الدولة  ،وىل يكون دورىا ُب اإلسبلم ىو كما يصوره النظام الفردي أم ذلا
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أْتث أوال الفكرة األؤب وىي أنواع التخطيط  .كنت أشرت ُب بداية ْتثي ذلذا الضابط  ،توجيو أو ٗتطيط
االستثمار ُب ادلنهج اإلسبلمي  ،إٔب أنواع التخطيط  ،وما ذكرتو ىناك عن ىذا ادلوضوع كان على سبيل
ادلثال  ،وليس على سبيل احلصر  ،وتبُت أن االقتصاديُت ؽليزون بُت أنواع عديدة من التخطيط  ،والسؤال
اآلن ىو  :أين االقتصاد اإلسبلمي من ذلك ؟
بناءً على ما عرضتو من أدلة إسبلمية  ،أعتقد أن ىذه األدلة تثبت وتقرر نوعاً من تدخل الدولة  ،وىذا
التدخل ىو أىم من أن يكون توجيها أو ٗتطيطاً ٔ ،تعٌت أن ىذا التدخل قد يقف عند ادلرحلة اليت نسميها
ُب االقتصاد بالتوجيو  ،وىي ادلرحلة اليت تتدخل فيها الدولة ُب إدارة االقتصاد القومي  ،ليس بطريقة
مباشرة إظلا بطريقة غَت مباشرة مثال ذلك  :عندما يرى صانعوا القرار االقتصادي أن ىناك تضخماً  ،أي
ارتفاعاً ُب األسعار  ،فإهنم ػلاولون عبلج ذلك بأدوات السياسية النقدية  ،أو بأدوات السياسية ادلالية ،
وىي أدوات معروفة لدراسي االقتصاد  ،من أمثلة أدوات السياسة النقدية إنقاص العرض النقدي ،ومن
أمثلة أدوات السياسة ادلالية إنقاص اإلنفاق العام  ،ويأمل صانعوا السياسة بواسطة استخدام مثل ىذه
األدوات كبح التضخم وخفض األسعار.
ىذا نوع من أنواع التدخل  ،وؽلكن أن ؽلثل نوعاً من التوجيو أو التخطيط وقد يكون التدخل اإلسبلمي ،
الذي تقر بناء على األدلة اليت عرضتها ُ ،ب مرحلة أكثر تدخبلً من ادلرحلة التوجيهية اليت أشرت إليها ،
ٔتعٌت أن التدخل قد يكون مباشراً وٓتطة زلددة مفصلة  .مثال ذلك أن تكون األمة اإلسبلمية ُب ٗتلف
اقتصادي  ،وليس ىناك وسيلة إلخراجها من ىذا التخلف إال ٓتطة اقتصادية  ،وىنا يكون تدخل الدولة
أو إدارة االقتصاد القومي وفق خطة موضوعة ؽلكن أن تعتمد وتقر بناء على األدلة اليت عرضتها  ،وضلن ُب
ىذا ال صلهد الدليل اإلسبلمي  ،إننا نتساءل  :ماذا يعٍت قول الرسول صلى اهلل عليو وسلم  (( :كلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيتو ))  (( ،اإلمام راع وىو مسؤول عن رعيتو )) ؟
إذا كان ىناك مسلمون متخلفون اقتصادياً  ،أليست مسؤولية اإلمام ىنا ىي أن يضع خطة اقتصادية
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لتنمية اقتصادىم  ،أية مسؤولية أخرى ؽلكن أن تعادل ىذه ادلسؤولية ؟ ونتساءل أيضاً ماذا يعٍت قول عمر
رضي اهلل عنو  :لو أن شاة عثرت على هنر الفرات لسئل عنها؟ إذ كان عمر سوف يسألو اهلل عن الشاة
إذا عثرت  ،أال نعتقد أن اهلل سيسأل احلاكم عن مبليُت من ادلسلمُت ٘توت جوعاً بسبب التخلف
االقتصادي ؟  ،وإذا كان سيسأل  ،وسوف يسأل اإلمام حتما وقطعاً فبل بد أن نعطيو الوسيلة ألن يدرأ
مسؤوليتو ،والوسيلة ىنا ىي أن يدير االقتصاد بواسطة الدولة  :إدارة غَت مباشرة  ،أي استخدام التوجيو
بأدوات السياسات االقتصادية ادلعروفة  ،أو إدارة مباشرة  ،أي استخدام التخطيط ادلباشر بأي نوع من
أنواع التخطيط .
وإٚتاالً  ،أعتقد أن تدخل الدولة  ،الذي يقرره اإلسبلم بشأن االستثمار  ،ىو تدخل يتسع ْتيث يشمل
أي نوع ػلقق مصلحة ادلسلمُت فإذا كان يكفي رلرد توجيو االقتصاد القومي بطريقة غَت مباشرة  ،يكتفي
اإلسبلم هبذا القدر من التدخل  .أما إذا كان العبلج االقتصادي ،يستلزم نوعاً من التدخل أبعد من النوع
السابق  ،فإن اإلسبلم يقر مثل ىذا النوع  .وؽلكن أن يأخذ ىذا النوع أي شكل من أشكال التخطيط :
مركزي أوال مركزي  ،وظيفي أو ىيكلي  ،إٔب آخر ما نعرفو من أنواع التخطيط .
أنتقل اآلن إٔب ْتث الفكرة الثانية  ،وىي تتعلق بدور الدولة االقتصادية ُب ادلنهج اإلسبلمي  .وألجل أن
يتضح ما أقصده هبذا ادلصطلح  ،أعرض لبعض ما يتعلق هبذا ادلوضوع ُب ادلناىج االقتصادية الوضعية .
يتحدد دور الدولة كما يعرضو فبلسفة ادلذىب الفردي ُ ،ب أهنا تقوم بوظائف ثبلث رئيسة ،وىي  :الدفاع
 ،واألمن  ،والقضاء  .وال يتصور أو ال يسمح ىؤالء الفبلسفة بأن يكون للدولة دور اقتصادي  .وذلذا
تسمى الدولة عندىم بالدولة احلارسة  ،وُب مقابل ادلذاىب الفردية  ،صلد ادلذاىب اجلماعية  ،وىي تقر
تدخل الدولة بكل صور التدخل .
أين ؽلكن أن صلد ادلوقف اإلسبلمي ٓتصوص ىذا ادلوضوع ؟ شلا سبق من األدلة نستنتج أن فكرة الدولة
احلارسة ىي فكرة مستبعدة كلية من ادلنهج اإلسبلمي .إن وٕب األمر ُب التصور اإلسبلمي منوط بو
مسؤوليات متعددة  ،ومنها مسؤوليات اقتصادية  .لنعيد النظر من جديد ُب حديث الرسول صلى اهلل
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عليو وسلم  (( :من واله اهلل شيئاً من أمر ادلسلمُت فاحتجب دون حاجتهم  ،وخلتهم  ،وفقرىم ،
احتجب اهلل دون حاجتو  ،وخلتو  ،وفقره  ،يوم القيامة ))  .إن نوع ادلسؤولية اليت يشَت إليها ىذا احلديث
ىي مسؤولية اقتصادية  .بل إهنا تقع ُب نطاق ما يسميو االقتصاديون باقتصاديات التنمية  ،وغلعل الرسول
صلى اهلل عليو وسلم وٕب األمر مسؤوالً عن وضع خطة اقتصادية للتنمية وللقضاء على التخلف  .وىكذا
ال تكون الدولة ُب اجملتمع اإلسبلمي دولة حارسة  ،وإظلا ىي دولة عليها مسؤوليات اقتصادية  .وكذلك ما
يشَت إليو قول عمر رضي اهلل عنو  :لو أن شاة عثرت على شاطئ هنر الفرات لسئلت عنها  ، ،وأن
ادلسؤولية اليت يلزم عمر نفسو هبا  ،باعتباره حاكماً للمسلمُت  ،ىي مسؤولية اقتصادية  .وأيضا رأي اإلمام
ادلاوردي  :إن من مسؤولية احلاكم عمارة البلدان  ،باعتماد مصاحلها  ،وهتذيب سبلها ومسالكها  ،وما
يقرره ادلارودري ىنا كأحد مسؤوليات احلاكم اإلسبلمي يتعلق بادلسؤوليات االقتصادية .
وىكذا فإن الدولة ُب ادلنهج اإلسبلمي ليست دولة حارسة  ،وإظلا ىي دولة عليها مسؤوليات اقتصادية
ومن ىذه ادلسؤوليات توجيو أو ٗتطيط االستثمار  ،وسوف تتحدد حدود تدخل الدولة ُب ىذا األمر ٔتا
ٖتدده مصلحة ادلسلمُت  :إذا كان األمر يعاِب بواسطة التدخل غَت ادلباشر  ،فإن ىذا يكفي إسبلمياً  ،أما
إذا كان العبلج ال يكون إال بالتدخل ادلباشر  ،فإن ىذا يستلزم إسبلمياً .
ثالثا :يتأسس التصور اإلسبلمي لتوجيو أو ٗتطيط االستثمار على توجيو التنمية هبدف إعادة توزيع الدخل
 .وؽلثل ىذا  ،البعد الثالث ُب ادلنهج اإلسبلمي ،لتوجيو أو ٗتطيط االستثمار .
لقد اعتمدت ُب عرض ىذا البعد الثالث على كثَت من األدلة اإلسبلمية .
وسوف أحاول أن أستعيد بعضها  ،وأنا ُب رلال استنتاج التصور اإلسبلمي العام ،لتوجيو وٗتطيط
االستثمار عرضت أوال أدلة عن أنواع من األموال اليت دخلت فيما ؽلكن أن نسميو بادلصطلح احلديث
ملكية الدولة  ،وىي تشمل أرض احلمى البقيع  ،وأراض العراق ،على سبيل ادلثال  ،وقد لفت نظري تعليل
عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو دلنع توزيع أراضي العراق على الفاٖتُت :
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إذا وزعتها اآلن فماذا يبقى دلن غليء بعدنا ؟  ،أستنتج من ىذا التعليل أن عمر استخدام ادللكية العامة
لعمل نوع من إعادة توزيع الثروات والدخول  ،ىذا النوع ٓب يعرف  ،وٓب يطبق ُب ٚتيع النظم االقتصادية
الوضعية  ،وىو ما أمسيو إعادة التوزيع بُت األجيال  .لقد استخدم عمر رضي اهلل عنو ما دخل ُب ادللكية
العامة لضمان دخل لؤلجيال  ،اليت تأٌب بعده  ،وإذا ٓب يكن ىذا إعادة توزع للثروات والدخول  ،فماذا
يكون إذن ؟ إذا أردنا أن نفهم جيداً عظمة ىذا ادلنهج اإلسبلمي  ،فلنقابلو ٔتا ػلدث لنا اآلن  .إن اجليل
الذي سبقنا بسنوات تعد على أصابع اليد الواحدة  ،وأتيحت لو فرض االمتبلك بسبب مشروع  ،ىذا
اجليل يطحن كل األجيال اليت تلتو ُب الدرجة األؤب وبوسائل اقتصادية  .إنو لو طبق ادلنهج اإلسبلمي ُب
إعادة توزيع الثروات بُت األجيال دلا حدث ما ػلدث اآلن.
عرضت بعد ذلك أدلة أخرى عن أموال دخلت فيما نسميو بادلصطلح احلديث ملكية الدولة ،أو ادللكية
العامة و٘تثل ىذا ُب فِتء بٍت النضَت  ،وُب أموال احلمى  .وقد لفت نظري األمر الذي أصدره عمر بن
اخلطاب رضي اهلل عنو لعاملو على احلمى  ،إذ قال لو:
(( اضمم جناحيك على ادلسلمُت  ،وأدخل رب الصرؽلة ورب الغنيمة  ،وإياك ونعم ابن عفان وابن عوف
))  ،ويعٍت عمر بذلك أن تستثمر األموال العامة ْ ،تيث تعطى األولوية لعائد استثمارىا ألصحاب
الدخل األقل  (( :رب الصرؽلة ورب الغنيمة ))  ،وىذا ما نسميو ُب ادلصطلحات االقتصادية ادلعاصرة
بإعادة توزيع الثروات والدخول .
إن ما فعلو عمر رضي اهلل عنو  ،ىو توجيو وٗتطيط لبلستثمار ْ ،تيث يعمل على إعادة توزيع الثروات
والدخول لصاّب الفئات األقل دخبلً  .ويعٍت ما عرضتو عن ىذا البعد الثالث من وجهة النظر االقتصادية ،
أن توجيو أو ٗتطيط االستثمار ُب ادلنهج اإلسبلمي يستهدف إعادة توزيع الثروات والدخول .
يعرف الذين يدرسون االقتصاد الوضعي ،أن ىناك عدد من النماذج التخطيطية قد صاحب االىتمام
بالتنمية االقتصادية االىتمام هبذه النماذج .

116

شبكة مشكاة اإلسالمية

اإلقتصاد اإلسالمي

و٘تيزت النماذج التخطيطية  ،اليت قدمت ُب ادلرحلة األؤب ،وىي ادلرحلة اليت تغطي األربعينات
واخلمسينات وبضع سنُت من الستينات ٘ ،تيزت النماذج بأهنا اعتربت متغَت اإلنتاج وحده  ،وىو ما ؽلكن
أن نعرب عنو ٔتتغَت الدخل القومي  ،أو متوسط دخل الفرد .
وقد كشفت الدراسة التطبيقية عن أن التنمية االقتصادية قد صحبتها آثار توزيعية
تدمَتية ( . ) 6وقد قيل  :إن من أسباب ىذه النتائج سيطرة مثل النماذج السابقة  ،واليت اعتربت ادلتغَت
اإلنتاجي ،وأعللت ادلتغَت التوزيعي .
وُب السبعينات  ،قدمت ظلاذج ٗتطيطية جديدة  ،وقد اعتربت مع ادلتغَت اإلنتاجي ادلتغَت التوزيعي .
ويستهدف هبذه النماذج عبلج اآلثار التوزيعية السيئة  ،اليت صاحبت أو ترتبت على النماذج األؤب .
لنرجع إٔب ادلنهج اإلسبلمي لتوجيو أو ٗتطيط االستثمار  ،ولنستكشف ادلعٌت االقتصادي للبعد الثلث
الذي قدمتو  .إن ادلعٌت االقتصادي الذي يستنتج من ىذا البعد ىو أن توجيو أو ٗتطيط االستثمار ،غلب
أن يستهدف ّتانب التنمية إحداث إعادة توزيع لصاّب أصحاب الدخل األقل  .أو بتعبَت عمر بن
اخلطاب رضي اهلل عنو  (( :رب الغنيمة ورب الصرؽلة ))  .وال أريد أن أقول  :إن االقتصاد اإلسبلمي هبذا
ؽلاثل آخر االٕتاىات ُب النماذج التخطيطية  ،حيث إن ذلك ال ينبغي أن يكون ادلنهج ُب دراسة وعرض
االقتصاد اإلسبلمي  ،إذ ينبغي عرضو كاقتصاد متميز ولو ذاتيتو ادلستقلة.
النظام ادلإب اإلسبلمي
٘تهيد:
خصص ىذا الفصل للتعريف بالنظام ادلإب اإلسبلمي  ،وىذا ادلوضوع يقابلو ُب الفكر االقتصادي الوضعي
العلم ادلعروف باسم :ادلالية العامة .
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وىو العلم الذي يبحث ُب إيرادات الدولة ونفقاهتا  ،وؽلتد إٔب دراسة ما يعرف باسم ادليزانية العامة  ،حيث
غلمع بُت اإليرادات والنفقات .
وما أقدمو ُب ىذا الفصل عن النظام ادلإب اإلسبلمي ،ناقشت فيو موضوعات أرى أنو تعطي تصوراً إٚتالياً
عن ادلوضوع  ،وقد إتهت ُب الدراسة إٔب تقدًن ٖتليل مإب واقتصادي للموضوعات اليت ناقشتها  ،وأما
فقو ىذه ادلوضوعات  ،فلم أخصصو بفقرة مستقلة على النحو الذي يظهر ُب بعض فصول ىذا الكتاب،
وذلك ألن ىذا الفقو معروف  ،حيث يتدخل فيو نظام الزكاة واخلراج والعشور (ادلكوس ) والتوظيف
ادلقابل للضرائب ُب ادلالية العامة .
لذلك فادلوضوعات اليت ْتثتها ُب ىذا الفصل بناء على ىذا ادلنهج الذي أشرت إليو ىي :
 -6ادلصطلح ادلبلئم للنظام ادلإب اإلسبلمي  .وقد أجريت مناقشة واسعة نسبيّاً عن ىذا ادلوضوع ،
واستهدفت من ذلك إبراز طبيعة النظام ادلإب اإلسبلمي وتكييف عناصره إيراداً وإنفاقاً .
 -2إيرادات النظام ادلإب اإلسبلمي  ،وما قدمتو عن ىذا ادلوضوع جاء ُب صورة دارسة ٖتليلية (مالية ) ،
وما ْتث ُب ىذه الفقرة ؼلدم التصنيف (ادلإب ) لئليرادات ُب النظام ادلإب اإلسبلمي .
 -2وظائف النظام اإلسبلمي  .كان ادلبلئم بعد دراسة اإليرادات تقدًن دراسة عن النفقات  ،ولكن رأيت
تقدؽلها من خبلل ْتث وظائف النظام ادلإب اإلسبلمي  ،ومن خبلل ىذه الوظائف بينت بإٚتال النفقات
اليت تظهر ُب النظام ادلإب اإلسبلمي  ،مع بيان الوظائف اليت تًتتب عليها .
 -4إجراءات النظام ادلإب اإلسبلمي  .ىذا ادلوضوع لو طابعو  ،وىو شلا يظهر فيو التطور  ،وقد رأيت أن
أعرضو من خبلل أحد كتب الفقو ادلإب الرئيسة  ،واخًتت كتاب األموال ألىب عبيد  ،فلو أعليتو ُب ىذا
اجملال .
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والسبب الذي من أجلو اخًتت ىذا ادلنهج  ،لبحث ىذا ادلوضوع  ،ىو إظهار أن ىذا ادلوضوع الفٍت اىتم
بو الفقهاء قدؽلا  ،وما قدمتو عن ىذا ادلوضوع يبُت أعلية ما قالوه ُب ىذا الصدد .
 -5احلسبة ْ .تث ىذا ادلوضوع ُب إطار النظام ادلإب قد يتوقف معو  ،ألن النظام ادلإب يتجو إٔب دراسة
اإليرادات والنفقات  ،وما يتفرع عن ذلك  .ومع ذلك فإن ْتثي ذلذا ادلوضوع لو مربره  .ذلك أن التعرف
على ما قالو الفقهاء عن احلسبة  ،وىي ٘تثل الدواء الرقايب للدولة  ،يبُت أهنم أدخلوا عناصر من النظام
ادلإب  .وىذا التكييف للدور الرقايب للدولة شلا يتميز بو االقتصاد اإلسبلمي  .وقد اخًتت لبحث ىذا
ادلوضوع أن أعرضو من خبلل أحد كتب الفقو ادلعتمدة ُب ذلك  ،وىو كتاب األحكام السلطانية
للماوردي .
 -6من أخبلق النظام ادلإب اإلسبلمي  .احلديث عن االقتصاد اإلسبلمي  ،نربطو دائما باألخبلق ،
والدراسات اليت احتوت على مناقشة ذلذا ادلوضوع ركزت احلديث على األخبلق من قبل األفراد  ،ولتقريب
ىذا ادلعٌت ؽلكن القول  :األخبلق ُب اقتصاد القطاع اخلاص ُ .ب إطار عرضي للنظام ادلإب اإلسبلمي ،
أعطيت أعلية لبحث ىذا ادلوضوع  ،ألبُت أن اإلسبلم نظم أيضاً أخبلقيات الدولة ُب أداء دورىا
االقتصادي  .وادلنهج الذي اخًتتو لبحث ىذا ادلوضوع  ،ىو أن أعرضو ُب إطار أحد كتب الفقو ادلعتمدة
ُب ذلك  ،وىو كتاب اخلراج للقاضي أيب يوسف  .وسبب اختياري ىذا الكتب  ،أن أبا يوسف وضعو
بناء على طلب من ىارون الرشيد اخلليفة العباسي  ،أي أنو وضع ليكون سياسة مالية للدولة اإلسبلمية ،
وقد أعطى أبو يوسف اىتماماً للبعد األخبلقي الذي يغلف النظام ادلإب اإلسبلمي .
ادلبحث األول
ادلصطلح ادلبلئم للنظام ادلإب اإلسبلمي
ادلوضوع الذي ينبغي أن نبدأ بو البحث ُب النظام ادلإب اإلسبلمي ىو ادلصطلح الذي يتبلءم مع
التشريعات ادلالية واالقتصادية ْ ،تيث نسمي بو ىذا الفرع من فروع االقتصاد الوضعي وىو  :ادلالية العامة
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وتعٍت كلمة العامة ُب ادلصطلح أن ىذا ادلال يقابل ادلالية اخلاصة ،فالدولة ٘تتلك ىذا ادلال  ،وتتخذ بشأنو
قرارات استخدامو وتوزيعو على صور اإلنفاقات ادلختلفة  ،وعلى ىذا النحو تكون كلمة (( عامة )) ىي
ٔتثابة تكييف وٖتديد لطبيعة ىذا ادلال .
النظام ادلإب اإلسبلمي يقابل ادلالية العامة  ،ىل يتبلءم مع طبيعتو أن نسميو ادلالية العامة اإلسبلمية ؟؟ .
إن ٖتليل النظام ادلإب اإلسبلمي الذي تكون الدولة طرفاً فيو توجد بو عناصرٕ ،تعل طبيعتو ال تتفق معها
كلمة (( عامة ))  ،ومن ىذه العناصر :
أوالً ادلالية العامة زلكومة بقاعدة عدم ٗتصيص اإليرادات  .وتعٍت ىذه القاعدة أن الدولة وىي تقوم
بتحصيل اإليرادات من األفراد بأنواعها ادلتعددة ٕتمعها ْتيث ال تكون ىذه اإليرادات سلصصة إلنفاق
معُت  ،وإظلا ٕتمعها أوال عامة  ،وبعد ذلك تبدأ الدولة بواسطة أجهزهتا الكثَتة ُب توزيع ىذه اإليرادات
على أنواع النفقات اليت تقوم هبا  .ولذلك فإن كلمة (( عامة )) تتضمن إعطاء احلرية ( ادلطلقة ) للدولة
ُب ٗتصيص اإليرادات .
ىذا ادلعٌت ادلتضمن ُب مصطلح (( عامة )) غلعلنا نتوقف أمام استخدامو ُب ادلالية اإلسبلمية ،اليت تكون
الدولة طرفاً فيها  ،ذلك أن ٖتليل عناصر اإليرادات ُب النظام ادلإب اإلسبلمي يبُت أهنا ُب إٚتالياهتا
سلصصة  ،ويعٍت ىذا أن ادلالية اإلسبلمية ٗتضع بإٚتال لقاعدة ٗتصيص اإليرادات  .وأعرض بعض
العناصر ُب ادلالية اإلسبلمية ،واليت تدلل على الرأي الذي أقًتحو:
 -6الزكاة  ،وىي عماد النظام ادلإب اإلسبلمي كلها ٗتضع لقاعدة ٗتصيص اإليرادات ٔ ،تعٌت أنو عند
ٚتعها يكون زلدداً أوجو صرفها  ،وال يًتك أمر صرفها بعد ٚتعها لقرارات أجهزة الدولة .
 -2التوظيف ُب النظام ادلإب  ،وىو ما يتشابو مع الضريبة جزئيّاً  ،ىذا التوظيف  ،وعلى النحو الذي
ْتثو الفقهاء وأجازوه ؼلضع لقاعدة التخصيص ،فاحلاكم ال يوظف على القادرين ماليّاً إال حلاجة حقيقية
وزلددة  ،وليس للحاكم أن يوظف ٔتعٌت يفرض ضرائب ٍ ،ب بعد ذلك ينظر ُب أمر ٗتصيصها على أوجو
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 -2بعض عناصر النظام ادلإب اإلسبلمي قد ال تكون خاضعة لقاعدة التخصيص ٔ ،تعناىا الذي حدد؛
مثل اخلراج وااللتزامات ادلالية الواقعة على غَت ادلسلمُت  ،إال أن النظر ُب ىذه العناصر يبُت أهنا سلصصة
على ضلو إٚتإب  ،فهذه اإليرادات تنفق ُب مصاّب اجملتمع  .والفقهاء ػلددون ىذه ادلصاّب على ضلو فيو
تفصيل ودقة .
ثانياً :كلمة (( عامة )) الواردة ُب مصطلح ادلالية العامة ذلا معناىا من حيث ادللكية  ،إهنا تعٍت أن ىذا
األموال شللوكة ملكية عامة  ،وىذا ُب مقابل ادللكية اخلاصة  ،أي أن ىذه األموال تصبح شللوكة للدولة .
ُب النظام ادلإب اإلسبلمي  ،ملكية الدولة ذلذه اإليرادات فيها توقف  ،وأعرض ُب ىذا الصدد العناصر
التالية للتدليل على ذلك :
 -6الزكاة وىي عماد النظام ادلإب ال تدخل ادللكية العامة ٔ ،تعٌت ال ٘تتلكها الدولة  ،وإظلا يد الدولة عليها
يد واسطة ٘ ،تر عليها الزكاة من األغنياء إٔب ادلستحقُت للزكاة  .وذلذا ال يقبل أن تسمى الزكاة مالية عامة
 ،على أساس أن الدولة امتلكتها  ،فأصبحت ملكية عامة  ،بل إن الزكاة ال تدخل ُب ميزانية الدولة  ،وإظلا
يكون ذلا ميزانيتها ادلستقلة.
ْ -2تث الفقهاء موضوع دفع الزكاة إٔب األمراء  ،وقد اختلفوا ُب ذلك  ،فمن الفقهاء من يرى أهنا تدفع
إليهم  ،ولكن توجد أيضاً آراء ذلا أعليتها  :أهنا ال تدفع إليهم  .وىذا االختبلف الفقهي حول ىذا
ادلوضوع يؤكد الرأي الذي نظهره ىنا  ،وىو أن الزكاة ال تدخل ُب ملكية الدولة  ،أي أهنا ال تكون ملكية
عامة .
 -2أشَت ُب ىذا الصدد إٔب حوار  ،أرى لو داللة واتصاال  ،واتصالو فيما نتكلم عنو  ،وىو طبيعة يد
الدولة ُب النظام ادلإب اإلسبلمي  ،وىو احلوار الذي جرى بُت معاوية بن أيب سفيان  ،وأيب ذر الغفاري .
كان معاوية يقول عن ادلال الذي دخل ُب حوزة الدولة  :مال اهلل  ،فاعًتض عليو أبو ذر حُت مسع ذلك
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وقال لو  :يا معاوية ما يدعوك ألن تسمي مال ادلسلمُت مال اهلل ؟ قال معاوية :يا أبا ذر ألسنا عبيد اهلل
وادلال مالو ؟ فرد أبو ذر وقال :ال تقلو  .قال معاوية :سأقول :مال ادلسلمُت  .ىذا احلوار يدل على أن
التسمية ليست مسألة شكلية وإظلا ىي تكييف سياسي واقتصادي  .فإذا كان ادلسلمون األوائل شلثلُت ُب
أيب ذر  ،رفضوا التسمية ٔتال اهلل  ،ورأوا أن تسمى باسم مال ادلسلمُت  ،فإن ىذا يدل على أهنا ليست
شللوكة الدولة  ،وإظلا جلماعة ادلسلمُت  ،والتكييف على ىذا النحو لو معطياتو  ،فيمن يتخذ القرار  ،وفيمن
يراقب  ،وغَت ذلك شلا يدخل ُب ىذا ادلوضوع .
ثالثاً  :مصطلح (( عامة )) ُب ادلالية العامة يشَت إٔب نوع معُت من ادلركزية  ،أي جعل األمر عل مستوى
الدولة ككل  .وتطبيق ىذا على موضوعنا يعٍت أن اإليرادات كلها ٕتمع ُب اخلزانة العامة للدولة  ،وبعد
ذلك توزع ىذه اإليرادات كنفقات عامة .
ىذا األمر على ىذا النحو  ،أي ٕتميع اإليرادات وجعلها عامة  ،وإنفاقها على أهنا عامة ال ينطبق على
كل عناصر النظام ادلإب اإلسبلمي  .إن الزكاة اليت ىي عماد النظام ادلإب اإلسبلمي ذلا طبيعة زللية ،
وؽلكن أن تتسع دائرة إنفاقها فتشمل اجملتمع اإلسبلمي كلو إال أهنا تبدأ زللية .
وليست الزكاة ىي وحدىا اليت يظهر فيها عنصر احمللية  ،وإظلا االلتزامات ادلالية اإلسبلمية األخرى فيها
ىذه اخلاصية ؛ أهنا تبدأ زللية ٍ ،ب بإعمال مبدأ التكافل االجتماعي ،وادلسؤولية ادلشركة بُت ادلسلمُت كافة
 ،تتسع دائرهتا ْتيث ؽلكن أن تشمل اجملتمع اإلسبلمي كلو .
والتشريع ادلإب اإلسبلمي من ىذا البعد لو ٘تيزه الواضع ،ذلك أنو يبدأ بوحداتو الصغَتة من حيث ادلسؤولية
ٍ ،ب تتسع ىذه ادلسؤولية إٔب مستوى أكرب عند احلاجة إٔب ذلك .
بناء على ىذه ادلناقشة حول ادلصطلح ادلبلئم استخدامو ُب ادلالية اإلسبلمية اليت تكون الدولة طرفاً فيها ،
صلد أن مصطلح ادلالية العامة  ،وىو ادلصطلح ادلستخدم ُب االقتصاد الوضعي  ،ال يتبلءم مع ادلالية
اإلسبلمية .
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وذلك ألن طبيعة ادلالية اإلسبلمية وتكييفها  ،ال تتفق مع التكييف الذي يتضمنو مصطلح (( عامة )) .
وذلذا فاالقًتاح ىو استخدام مصطلح النظام ادلإب اإلسبلمي ُب مقابل ادلالية العامة ُب االقتصاد الوضعي .
وُب هناية ْتث ىذا ادلوضوع ادلتعلق بادلصطلحات  ،فإنو تلزم اإلشارة إٔب أن أمر ادلصطلح ليس أمراً شكليّاً
 ،وإظلا ىو تكييف شرعي  ،لو معطياتو التطبيقية  ،وأن ٘تسكنا برفض وصف ((عامة )) تستهدف أن
فهماً
ضلافظ للنظام ادلإب اإلسبلمي على غاياتو ومقاصده .وكان أبو ذر الغفاري رضي اهلل عنو يفهم ذلك ّ
دقيقاً .والذين يدق عليهم فهم ما فهمو بدقة أبو ذر أذكرىم ذلم حقيقة مالية معاصرة :ليست ادلشكلة ُب
كثَت من الدول حجم اإليرادات أو حجم النفقات  ،فالدولة احلديثة ٘تلك من وسائل اإلجبار ومن
ادلصادر ما ٖتصل بو على ما تشاء من أموال  ،وإظلا القضية ىي إدارة ىذه اإليرادات والنفقات ،
واالضلراف كلو الذي نشكو منو ينحصر ُب ىذا اجلانب  ،وسوء اإلدارة ىو وليد التكييف اخلاطئ  ،لقد
قال االقتصاديون :إيرادات عامة ونفقات عامة  ،فأطلقوا هبذا يد السلطة ُب األموال  ،اليت وضعت ٖتت
تصرفها  .وتصحيح اضلرافات السلطة ُب سلوكها ادلإب لن يتأتى إال إذا أعدنا تكييف طبيعة ىذه األموال .
وال أبالغ إذ قلت  :إن التكييف اإلسبلمي ُب ىذا الصدد ىو التكييف ادلعياري  ،فهو التكييف الذي
غلعل اإليرادات ( ُب رلملها ) عند ٖتصيلها  ،ولذلك ال تستطيع السلطة التنفيذية أن تنفق ُب غَت الغرض
الذي ٚتع من أجلو اإليراد .
وزيادة ُب إبراز ىذا ادلعٌت  ،وتأكيده  ،أشَت إٔب أنو ُب ادلالية العامة قرر فصل اإليرادات عن النفقات ،
وإخضاع اإليرادات لقاعدة عدم التخصيص وذلك إلعطاء احلرية للسلطات ادلالية أيّاً كان مستواىا ،ولعدم
إخضاعها عند البت ُب قرارات اإلنفاق ألي التزامات تقررت عند ٖتصيل اإليرادات  .وما أراه إسبلميّاً ،
أن ىذا التسبيب مرفوض  ،إذ كيف تعطى احلرية ادلطلقة للسلطات ادلالية للتصرف كما تشاء  ،وكما ترى
ُ ،ب اإليرادات اليت ىي ُب الواقع استقطاع من دخول األفراد .وذلذا فإذا كان النظام ادلإب اإلسبلمي ؼلضع
لقاعدة ٗتصيص اإليرادات فإن ىذا شلا يعمل على ترشيد القرار ادلإب الذي تتخذه السلطات ادلالية .
إننا نستطيع أن نتبُت أعلية ما يقرره اإلسبلم  ،وذلك إذ نظرنا إٔب بعض االنتقادات اليت توجو للمسؤولُت
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ادلاليُت  ،ىذا اإلرىاق والعنت ُب فرض ضرائب متعددة  ،وىذا اإلسراف والتبديد ُب النفقات  ،إن ىذا
كلو ؽلكن ربطو بالقاعدة اليت توجد ُب ادلالية العامة من حيث عدم ٗتصيص اإليرادات  ،فادلسؤول ادلإب
غلد نفسو غَت ملتزم إال ٔتا يراه .
قد يرد ُب ىذا الصدد القول :بأن السلطات ادلالية ُب الدول احلديثة تتصرف على أساس ادليزانية العامة
للدولة ،وىي معتمدة من النواب ادلنتخبُت ُب اجملالس النيابية .ولكن ما أراه أنو حىت مع وجود ذلك  ،فإنو
ٓب يغَت من االنتقادات اليت وجهت  ،وىي اإلسراف ُب فرض الضرائب واإلسراف ُب اإلنفاق .
يبقى ُب ىذه ادلناقشة أن نشَت إٔب معٌت برز شلا سبق وىو أن النظام ادلإب اإلسبلمي من حيث تكييفو
وطبيعتو وىو الذي ظهر واضحاً من مناقشة ما سبق  ،أن جلماعة ادلسلمُت إشرافاً مباشراً على السلوك
ادلإب للدولة  ،إيراداً ونفقة .
ادلبحث الثاين
إيرادات النظام ادلإب اإلسبلمي ( دراسة ٖتليلية )
ضلاول ُب ىذه الفقرة التعريف بإيرادات النظام اإلسبلمي .وما أراه مبلئماً لعرض ىذا ادلوضوع ُب دراستنا
ىو أال ندخل ُب دراسة فقهية واسعة ،ذلك أن فقو ىذه اإليرادات معروف  ،والكتابات ادلتاحة عنو كثَتة
 ،سواء ُب كتب الفقو القدؽلة  ،أو ُب الكتابات احلديثة  ،وإظلا ما أراه مبلئماً لدراستنا ىو أن نشَت إٔب
عناصر ىذه اإليرادات مع تضمُت ذلك رؤية ٖتليلية مالية .
ونعٍت بالتحليل ادلإب أن نناقش ما يتعلق هبذه اإليرادات من حيث الوعاء الذي تقع عليو  ،ومن حيث
الدورية أو عدم الدورية  ،وغَت ذلك شلا ىو معروف ُب دراسة النظم ادلالية .
عناصر ُب إيرادات النظام ادلإب اإلسبلمي
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 -6اإليرادات اليت تنظم هبا مالية الدولة اإلسبلمية تشمل اإليرادات اليت تعرف ُب ادلالية العامة ٖتت
مصطلح الضرائب والرسوم  ،وتشمل نوعاً آخر من اإليرادات ىي إيرادات الدولة من شلتلكاهتا  .من أمثلة
النوع األول :الزكاة  ،واخلراج  .ومن أمثلة النوع الثاين
( إيرادات الدولة من شلتلكاهتا ) :إيرادىا من األرض ادلعروفة باسم أرض السواد  .وادلعٌت االقتصادي
لظهور نوعي اإليرادات ُب التنظيم ادلإب اإلسبلمي ىو أن االقتصاد اإلسبلمي من حيث طبيعتو ادلذىبية
ليس من قبيل االقتصاديات الفردية  ،وليس من قبيل اقتصاديات التدخل أو التخطيط .
 -2وضع العشور ( على غَت ادلسلمُت ) ضمن اإليرادات ادلالية للدولة اإلسبلمية  ،وىي تقابل حديثاً
الرسوم أو الضرائب اجلمركية  .ويكشف ما قالو الفقهاء ،عن تنظيم متقدم ذلذا النوع من االلتزامات ادلالية
؛ فادلال الذي ؼلضع لفرض العشور عليو ىو ما يكون للتجارة ،وىذا مبدأ لقانون ٚتركي يعكس تنظيماً
متقدماً  ،وُب ادلناقشة اليت يذكرىا الفقهاء عن ذلك ما يسمح أن نبحث موضوع منع ازدواج الضرائب
اجلمركية  ،وذلك فيما ذكروه عن منع خضوع ادلال نفسو للضريبة اجلمركية مرتُت .
ٖ -2تليل عناصر اإليرادات يبُت أنو ال يوجد مال يعفى من اخلضوع لبللتزامات ادلالية ُب االقتصاد
اإلسبلمي  ،وأيضاً ال يوجد نشاط اقتصادي شليز بعدم الدخول  ،أو ادلساعلة ُب وعاء مالية الدولة
اإلسبلمية  ،وإذا ثبت ىذا فإن شلا يثبت أيضاً اختبلف ادلعدل الذي يقتطع بو من كل مال  ،ويكشف
التحليل االقتصادي  ،أن اختبلف ادلعدل يربط إما بالتفاوت ُب التكلفة اخلاصة بكل مال  ،أو نشاط
اقتصادي  ،وإما بصفة خاصة هبذا ادلال .ومثال النوع األخَت  :فرض اخلمس على الركاز .
 -4يدخل ُب الوعاء ادلإب للدولة اإلسبلمية :ادلسلمون  ،ويدخل معهم أيضاً غَت ادلسلمُت  ،الذين
يقيمون إقامة مشروعة ُب األراضي اإلسبلمية .
ويشَت ذلك إٔب درجة ادلساواة االقتصادية ُب الدولة اإلسبلمية وىذا برغم اختبلف ادلعدل الذي يفرض بو
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االلتزام ادلإب أو اختبلف مسمى ىذا االلتزام .

 -5ضريبة الرؤوس ضريبة شبو غائبة ُب النظام ادلإب اإلسبلمي  ،بل ال نتعدى احلقيقة إذا قلنا :إهنا غائبة
 ،ال تفرض ضريبة الرأس على ادلسلم  ،وما يقع عليو من التزامات فإظلا يرد على مالو  ،وال ؽلكن أن نعد
زكاة الفطر من قبيل الضريبة على الرؤوس  .وضريبة الرؤوس على غَت ادلسلمُت تتمثل ُب اجلزية  ،ويتبُت من
ٖتليل ىذا اإللزام ادلإب أن اجلزية تفرض على غَت ادلسلمُت  ،بشروطها  ،مقابل الزكاة اليت فرضت على
ادلسلمُت  ،والزكاة ىي التزام يرد على ادلال  ،وليس على الشخص  ،وكأن اجلزية هبذا ىي إلزام يقع على
مال  .وّتانب ذلك فإن ُب التشريع اإلسبلمي للجزية جوانب أخرى ٕتعل الضريبة على الرأس فكرة ؽلكن
أن تغيب ُب االقتصاد اإلسبلمي  ،من ذلك أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو  ،استبدل اجلزية عن
نصارى بٍت تغلب ألسباب ارتآىا وضاعف عليهم الصدقة ،أي أنو أسقط ضريبة الرأس واستبدذلا بالتزام
يقع على ادلال(.) 6
ادلبحث الثالث
وظائف النظام ادلإب اإلسبلمي
تطورت ادلالية العامة من حيث الوظائف اليت تؤديها ،فقد اقتصرت وظائفها ُب البداية على ٘تويل وظائف
الدولة الثبلث ،وىي الدفاع واألمن والقضاء ،وكان ذلك متبلئماً مع فكرة الدولة احلارسة  ،اليت ال تتدخل
ُب االقتصاد .أما ُب القرن العشرين وخاصة منذ األزمة االقتصادية الكربى ُب الثبلثينيات فقد تطورت
وظائف ادلالية تطوراً واسعاً يتبلءم مع فكرة الدولة ادلتدخلة ُب االقتصاد .وأحدث االٕتاىات ُب ٖتديد
الوظائف اليت تؤديها الدولة من خبلل ادلالية العامة يتأسس على أن الدولة تؤدي ثبلث وظائف .
 وظيفة ٗتصيص ادلوارد. -وظيفة إعادة توزيع الدخل .
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 -وظيفة االستقرار والنمو االقتصادي .

عندما نتكلم عن النظام ادلإب اإلسبلمي فإنو يلزم أن يكون من بُت ادلوضوعات  ،اليت تعطى ذلا أعلية ،
ٖتديد الوظائف اليت يؤديها النظام ادلإب اإلسبلمي  ،وما أراه بشأن ٖتديد ىذه الوظائف  ،ىو أن ندخل
إليها من القاعدة اليت سبق عرضها ُب الفرع السابق  ،وىي قاعدة ٗتصيص اإليرادات  ،وىي القاعدة اليت
ٖتكم النظام ادلإب اإلسبلمي  .وذلك ألن ٗتصيص اإليرادات تتضمن األغراض اليت تتحقق من ذلك ،
أي يتضمن ٖتديد وظائف النظام ادلإب اإلسبلمي .
ٖتليل عناصر النظام ادلإب اإلسبلمي  ،وىي اإليرادات والنفقات يبُت أن الوظائف اليت تؤدي بواسطة ىذا
النظام ىي :
أوالً :وظيفة الضمان االجتماعي  ،ويظهر ُب ىذه الوظيفة العناصر التالية :
 -6ضمان حد أدىن من الدخل للذين عجزوا بوسائلهم اخلاصة من حيث العمل وادللكية عن توفَت ىذا
احلد  .وتظهر العناصر اآلتية :
أ  -أصحاب احلاجة من الفقراء وادلساكُت  .وبالنسبة ذلذه اجملموعة يعمل اإلسبلم على توفَت حد أدىن
من الدخول ذلذا النوع من أصحاب احلاجة .
ب  -أصحاب احلاجة بسبب الرق ( عندما كان قائما )  ،ومن الفقهاء احملدثُت من يرى أن سهم (( ُب
الرقاب )) ؽلكن أن يصرف ألسرى ادلسلمُت  ،كما ؽلكن صرفو لؤلقليات اإلسبلمية  ،اليت تقع ٖتت
حصار األغلبيات غَت ادلسلمة  ،اليت تعيش معها .
ج الغارمون ومنهم الذين استدانو إلصبلح ذات البُت  ،فيعطون ُب إطار النظام ادلإب اإلسبلمي تشجيعاً
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ذلذا النوع من األعمال  ،الذي ػلفظ الوئام للمجتمع اإلسبلمي .

د رلموعة من العناصر األخرى تظهر ُب ىذه احلقيقة  ،ومنها اإلعانة على التعليم  ،واإلعانة على الزواج ،
وغَت ذلك من األعمال ذات الطابع االجتماعي  .وؽلكن الوقوف على تفصيل ذلك بدراسة حالة اجملتمع
اإلسبلمي ُب عهد عمر بن عبد العزيز  ،عندما ٚتعت الزكاة وٓب يوجد مستحقُت ذلا فوجهها عمر إٔب
إنفاقات جديدة .
 -2يتضمن أداء ىذه الوظيفة إحداث نوع من التوازن االجتماعي واالقتصادي ُب اجملتمع اإلسبلمي .
٘ -2تد مظلة التأمُت ُب ىذه الوظيفة فتشمل غَت ادلسلمُت  ،الذين يعيشون ُب ظل الدولة اإلسبلمية .
 -4ىذه ىي الوظيفة األؤب للمالية اإلسبلمية  ،والوظيفة اليت تناظرىا ُب ادلالية العامة  ،ىي وظيفة إعادة
التوزيع  ،ويتبُت من مقارنة الوظيفتُت أن األداء االجتماعي للوظيفة اإلسبلمية أكفأ  ،وذلك من حيث
العناصر اليت تشملها  ،إذ أهنا تتضمن عناصر ليس ذلا نظَت ُب ادلالية العامة ُ ،ب االقتصاد الوضعي .
وتظهر كفاءة الوظيفة اإلسبلمية ُب الضمان االجتماعي أيضاً من حيث إن مرتكزىا يتحدد ُب عبلج
احلاجة  ،بينما نظَتىا ُب ادلالية العامة  ،يدور حول فكرة إعادة توزيع الدخل والثروة  ،وىي فكرة مرتبطة
بالصراع كما أهنا تتضمن االعتداء على ادللكية اخلاصة .
ثانيا :وظيفة ادلصاّب العامة ؛ ويدخل ُب ىذه الوظيفة كل ما يكون ضرورياً للمجتمع اإلسبلمي  ،ومن
ذلك ما يلزم للدفاع واألمن  ،ويدخل أيضاً ما يلزم للتنمية  ،إذا كان اجملتمع اإلسبلمي ُب حالة ٗتلف .
ثالثا :وظيفة مواجهة احلاالت الطارئة وغَت العادية مثل اجملاعات واحلروب وغَت ذلك شلا ذكره الفقهاء .
و٘تول ىذه الوظيفة ُب النظام ادلإب اإلسبلمي ٔ ،تا يكون موجوداً ُب بيت ادلال  ،فإذا ٓب يكن بو فللحاكم
أن يوظف على األغنياء بقدر ما يزيل احلاجة اليت وظف ذلا ( التوظيف تناظره الضرائب ُب ادلالية العامة )
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رابعا :وظيفة ٖتقيق التوازن واالستقرار بُت أجيال األمة اإلسبلمية  .ومن ادلوارد اليت استخدمت ألداء ىذه
الوظيفة أرض السواد  ،وىو ما فعلو عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعأب عنو  ،وكان من أقوالو ُب ذلك  :إذا
وزعت ىذه األرض فماذا يبقى دلن غليء بعدكم .
خامسا :وظيفة ٗتصيص ادلوارد االقتصادية ؛ وىي وظيفة تبحث ُب توزيع ادلوارد االقتصادية ادلتاحة ُب
اجملتمع على األنشطة االقتصادية  ،اليت تلزم لو  ،كما يدخل فيها أيضا توزيع ادلوارد بُت القطاعُت العام
واخلاص  .وىذه الوظيفة  ،عمل اإلسبلم على تأديتها بواسطة األموال اليت ٘تتلكها الدولة  ،ومنها :
 -6أرضى احلمى .
 -2األرض ادلفتوحة .
 -2ادلناجم وادلعادن .
 -4ادلرافق األساسية الضرورية للمجتمع  ،واليت يشَت إليها حديث الرسول صلى اهلل عليو وسلم (( :
الناس شركاء ُب ثبلثة ادلاء والكؤل والنار )).
وعند ادلقابلة بُت ىذه الوظيفة ُب النظام ادلإب اإلسبلمي ،وُب ادلالية العامة  ،يتبُت أن أداءىا ُب اإلسبلم
أكفأ ألن الدولة تؤديها من خبلل ملكيتها  ،بينما ُب ادلالية العامة ُب النظام الرأمسإب ٖتاول الدولة تأديتها
بالتدخل ُب األٙتان  ،وىذا النوع من التدخل قد ػلقق ىذه الوظيفة  ،كما أنو قد ال ػلققها .
ادلبحث الرابع
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إجراءات ُب النظام ادلإب اإلسبلمي

من ادلوضوعات اليت تعطى ذلا أعلية عند تنظيم ما يتعلق ٔتالية الدولة  ،اإلجراءات اليت يتم هبا ٖتصيل
اإليرادات وتقديرىا  ،وكذا إنفاقها  .وال شك أن بعض اإلجراءات من األمور اليت يظهر فيها التطور ،
وطبيعة ادلؤسسات اليت توجد ُب الدولة ؛ ويعٍت ىذا أن اإلجراءات اليت تنظم هبا مالية الدولة اإلسبلمية
تستفيد من التطور الذي يكون عليو اجملتمع ٔ ،تا ُب ذلك التطور ُب ادلؤسسات  .ومع أن ىذا ادلوضوع شلا
يظهر فيو التطور بوضوح إال أن الفقهاء الذين كتبوا عن النظام ادلإب اإلسبلمي قد تضمنت مناقشتهم لو
قواعد وإرشادات تفيد ُب وضع إجراءات منظمة للمالية اإلسبلمية .
كتاب األموال لئلمام أيب عبيد ىو من أوسع الكتب ُب رلال النظام ادلإب اإلسبلمي  ،وقيل عنو  (( :إنو
خَت ما ألف ُب الفقو ادلإب اإلسبلمي وأجوده  ،وبو كل ما يتعلق بالنظام ادلإب ُب اإلسبلم )) (. ) 6
ولذلك أقًتح أن نعرض لبعض إجراءات النظام ادلإب اإلسبلمي باإلحالة إٔب ىذا الكتاب .
( ) 6ناقش اإلمام أبو عبيد بإسهاب نسيب فرض الزكاة على ما أمساه الفائدة والوالدات واألرباح (ص
 . ) 7 / 272وؽلكن أن يناقش ادلوضوع بعبارة أخرى  :فإذا كان ىناك مال بدأ بو احلول وىو ما يسمى
أصل ادلال ٍ ،ب حدثت زيادات على ىذا ادلال من الوالدات واألرباح  ،ىذه واحدة من قضايا الزكاة ،
وىي ُب التشريع ادلإب الوضعي واحدة من قضايا الضريبة  .وىذا ادلوضوع ُب اإلطار الذي عرض بو ُب
كتاب األموال يثري البحث فيما يسمى فرض الضريبة على األرباح وما يشبهها من العناصر األخرى .
( ) 2عند ْتث زكاة التجارات أثار أبو عبيد موضوع التقوًن النقدي  ،وببحث ىذا ادلوضوع  ،فإنو يسجل
للنظام ادلإب اإلسبلمي كفاءتو بسبب ربط النصاب فيو وادلعدل إٔب وحدات عينية  ،وإباحتو التقوًن النقدي
.
( ) 2ينقل أبو عبيد عن عبد الرٛتن بن عبد الباري قولو  :كنت على بيت ادلال زمن عمر بن اخلطاب ،
فكان إذا خرج العطاء ٚتع أموال التجار ٍ،ب حسبها  ،شاىدىا وغائبها ٍ ،ب أخذ الزكاة من شاىد ادلال
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على الشاىد والغائب (ص  . ) 284وبإقرار ىذا ادلبدأ نواجو واحدة من ادلشاكل ُب النظام ادلإب ادلعاصر
 ،وىي ادلشكلة ادلعروفة باسم التهرب الضرييب ٖ ،تت أي اسم وبأية وسيلة  ،ومنها هتريب الثروات إٔب
اخلارج  ،اليت ىي ظاىرة منتشرة ُب الببلد ادلتخلفة على وجو اخلصوص  ،ويدخل ُب ذلك عادلنا
اإلسبلمي.
( ) 4أفرد أبو عبيد باباً مستقبلً لبحث الصدقة ُب احللي  ،من الذىب والفضة وما فيها من االختبلف

(ص  . ) 297وادلوضوع من منظور اإليرادات لو أعليتو البحثية والتطبيقية  .وشلا غلدر ذكره أن أبا عبيد
يأخذ بوجهة النظر اليت ترى فرض الزكاة على احللي

( ص ، ) 402ويفتح ىذا الباب ادلناقشة حول فرض الزكاة على كل ما يتخذ كحلي  ،حلي األشياء ،
مثل التحف ذات القيمة العالية ُب بعض البيوت .
( ) 5أفرد ادلصنف باباً لبحث الصدقة ُب التجارات والديون وما غلب فيها وما ال غلب  .والذي يعنينا
ىنا ْتث فرض الزكاة على الديون  .ويتمثل التسجيل الذي يثبتو ادلصنف ببحث ذلك ُب امتداد الكتب ،
اليت كتبت عن النظام ادلإب اإلسبلمي  ،إٔب مثل ىذه التفصيبلت الدقيقة  ،إذ أن ىذا ادلوضوع وما على
شاكلتو ىو من ادلشاكل ادلعاصرة ُب ادلالية العامة والضرائب .
( ) 6بيع بعض األموال ذات الطبيعة اخلاصة لتحصيل اإليرادات  .ينقل ادلصنف عن ذلك القول ادلشدد
لعلي بن أيب طالب لواحد من عمالو  :إىن أتقدم إليك اآلن  ،فإن عصيتٌت نزعتك  ،ال تبيعن ذلم ُب خراج
ٛتاراً  ،وال بقرة وال كسوة شتاء ،وال صيف ،وارفق هبم ( ص  ) 47فهذه أموال ذلا أعلية معينة  ( .وسائل
معيشة ووسائل كسب ) .
( ) 7عندما تكون زكاة ُب عُت ادلال  ،وليس ُب قيمتو  ،فإنو يلزم ٕتنب أخذ اخليار من ىذا ادلال  .قال
رسول صلى اهلل عليو وسلم دلعاذ  (( :إين أبعثك إٔب أىل كتاب فادعهم إٔب شهادة أن ال إلو إال اهلل ،
فإن أجابوك إٔب ذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة ُب أمواذلم  .فإن أقروا بذلك فخذ منهم واتق كرائم
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أمواذلم  ،وإياك ودعوة ادلظلوم  ،فإنو ليس ذلا دون اهلل حجاب )) (ص . ) 264
( ) 8إعفاء بعض ما يلزم من ادلال األكل ادلفروض عليو الزكاة  .كان الرسول صلى اهلل عليو وسلم إذا
بعث اخلراص قال :خففوا فإن ُب ادلال العرية والوطية (ص .) 426ونقل عن عمرو بن العاص :خففوا
على الناس ُب اخلرص فإن ادلال العرية واألكلة.
( ص . ) 426
( ) 9تأخَت ٖتصيل اإليرادات إٔب وقت حصاد ادلال ادلفروض عليو االلتزام ادلإب  ،ومراعاة اللُت وحسن
ادلعاملة  .ينقل ادلصنف أن عمر بن اخلطاب أٌُب ٔتال كثَت ،فقال  :إين ألظنكم قد أىلكتم الناس  ،قالوا :
ال واهلل ما أخذنا إال عفواً وصفواً ،قال  :فبل سوط وال نوط  ،قالوا  :نعم  .قال احلمد هلل الذي ٓب غلعل
ذلك على يدي  ،وال ُب سلطاين
( ص  .) 46وينقل عنو أيضا أنو قال لعاملو الذي قال لو حسب أوامره :نؤجر الناس إٔب غبلهتم  :ال عز
لتلك ما حييت (ص  .) 46وشلا يدخل ُب اإلجراءات حديث الرسول صلى اهلل عليو وسلم  (( :العامل
على الصدقة باحلق كالغازي ُب سبيل اهلل حىت يرجع )) (ص . ) 264
( ) 60كتب أبو عبيد عن ادلكس  ،ويقابلو اآلن الضرائب اجلمركية  .وما قالو أبو عبيد عن ىذا ادلوضوع
يؤسس احلرية التامة للتبادل بُت األقاليم اإلسبلمية استناداً إٔب حديث الرسول صلى اهلل عليو وسلم (( :
ال يدخل اجلنة صاحب مكس )) ( ص  ) 469وقد التزم والة األمر من اخللفاء الراشدين بذلك  ،فهذا
عمر بن عبد العزيز يكتب إٔب عدي بن أرطاة  :أن ضع عن الناس الفدية  ،وضع عن الناس ادلكس ( .
ص  ) 470وكتب أيضا إٔب عبد اهلل ابن عوف القارئ  :أن اركب إٔب البيت برفح  ،الذي يقال لو بيت
ادلكس  ،فاىدموٍ ،ب اٛتلو إٔب البور فانسفو (ص  . ) 470يتمتع هبذه احلرية ُب التبادل  ،ادلسلمون ،
ومن ذلم عهد وال توضع القيود على التبادل ٔ ،تا ُب ذلك فرض الضرائب  ،أو الرسوم اجلمركية  ،إال على
أىل احلرب ،ونقل أبو عبيد ُب ذلك عن عبد الرٛتن بن معقل  :سألت زيد بن حدير  :من كنتم تعشرون
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؟ قال  :ما كنا نعشر مسلماً وال معاىداً  ،قلت  :فمن كنتم تعشرون ؟ قال ٕتار احلرب  ،كما كانوا
يعشروننا إذا أتيناىم (ص  .) 476وىذا ما كان يفعلو عمر بن اخلطاب  :إنو كان يأخذ من ادلسلمُت
الزكاة ومن أىل احلرب العشر تاما ،ألهنم كانوا يأخذون من ٕتار ادلسلمُت مثلو ،إذا قدموا ببلدىم  ،فكان
سبيلو ُب ىذين الصنفُت بيِّناً واضحاً (ص.) 472
( ) 66يكتب أبو عبيد عن القاعدة األساسية ُب اإلسبلم  ،بشأن ٖتديد من لو حق ُب ادلالية ادلشًتكة ُب
اإلسبلم ؛ ينقل عن عمر :ما من أحد من ادلسلمُت إال لو ُب ىذا ادلال حق ،أعطيو أو منعو  .وقد قرأ
عمر بعد ذلك ( :ما أفاء اهلل على رسولو من أىل القرى فللو وللرس ِ
ول ولذي ال ُقرىب واليتامى وادلساكُت
ُّ
وابن السبيل )  ( ،للفقراء ادلهاجرين الذين أخرجوا من ديارىم وأمواذلم )  ( ،والذينتبوءُو الدار واإلؽلان من

قبلهم )  ( ،والذين جاءُو من بعدىم ) (( احلشر  ، )) 7 6 :قال عمر :فاستوعبت ىذه اآليات الناس
.
(ص . ) 202
( ) 62من قواعد األسس ادلنظمة للنفقات ادلشًتكة ُب اإلسبلم أهنا تؤخذ من األغنياء لًتد على الفقراء .
فهذه سنة الرسول صلى اهلل عليو وسلم (ص  . ) 220وىي السياسة اليت نفذىا اخللفاءالراشدون  ،وقال
بشأهنا عمر رضى اهلل عنو  :يؤخذ من أغنيائهم فَتد على فقرائهم ( ص . ) 220
( ) 62توجد بعض احلاالت  ،اليت تعطى ذلا أعلية ُب ادلالية ُب اإلسبلم  ،ومنها احلاالت الثبلث اليت
حددىا الرسول صلى اهلل عليو وسلم(( :رجل ٖتمل ْتمالة بُت قوم ورجل أصابتو جائحة فاجتاحت مالو،
ورجل أصابتو فاقة )) (ص .) 267
( ) 64التسوية أو التفاوت بُت الناس  .وقد خص أبو عبيد ىذا ادلوضوع بباب مستقل
(ص  ) 246 244وبدأ ْتثو بذكر ما نقل عن أىب بكر  :دلا قدم عليو ادلال جعل الناس سواء  ،وقال
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وددت أين أٗتلص شلا أنا فيو بالكفاف  ،وؼللص ٕب جهادي مع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  ،ورد
على من كلمو أن يفضل بُت الناس ُب القسم فقال  :فضائلهم عند اهلل  ،فأما ىذا ادلعاش فالتسوية فيو
خَت ( ص  . ) 5 / 244كما ذكر أبو عبيد فعل عمر ابن اخلطاب حُت فاضل ُب القسم وادلعيار الذي
اٗتذه ُب ذلك ٍب ذكر عنو أيضا قولو :لئن عشت إٔب ىذا العام ادلقبل  ،ألحلقن آخر الناس بأوذلم حىت
يكونوا بياناً واحداً ( .) 245
( ) 65احلد األدىن الذي يعطى دلن لو حق واحلد األعلى الذي يطيب لو  ،موضوع أواله أبو عبيد
بالبحث  ،وقد أفرد لو بابا مستقبل ( ص  ) 504 497وقبل أن أعرض ما قال ،أشَت لدقة ادلصطلح
الذي استخدم مع احلد األعلى :وكم أكثر ما يطيب لو منها
( ص  .) 497يدور اخلبلف بُت الفقهاء ُب ذلك على بعض احملاور  .بعض اآلراء تذىب إٔب أنو يعطى
ما يكون رأس مال  ،واإلمام مالك يًتك ذلك الجتهاد وحسن ظن ادلعطي  .ويرى أبو عبيد أن التوسعة
خَت  .ونقل عن عمر أنو غلوز شراء مسكن .
( )66بعض احلاالت اليت أثبت أبو عبيد أهنا تعترب ُب النظام ادلإب ُب اإلسبلم وىذه احلاالت ىي :
أ -إعانة الطفولة حلديث الرسول صلى اهلل عليو وسلم  (( :من ترك كبل فإلينا ومن ترك ماال فلورثتو )) (
ص  ، ) 222وفرض عمر للمولود ( ص  ، ) 222وقول احلسن بن على :غلب سهم ادلولود إذا استهل
( ص . ) 222
ب -اإلعانة على الزواج ( ص . ) 246
ج  -اإلعطاء على تعلم القرآن (ص . ) 242
د -إعطاء عبلوة للمتزوج ( ص . ) 227
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ى  -إجراء الطعام على الناس ( الذين ػلتاجون ) شهريّاً ( ص . ) 220

( ) 67إفراد ادلصنف باباً مستقبلً لبحث قسم الصدقة ُب بلدىا  ،وٛتلها إٔب بلد سواه  ،ومن أؤب بأن
يبدأ بو منهما ( ص  . ) 506وىذه أيضا واحدة من قواعد اإلجراءات .
(ْ ) 68تث ادلصنف أيضا تفريق الصدقة ُب األصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض ( ص
 ) 562ويدخل ذلك ُب التنظيمات اإلجرائية .
(ٍ ) 69ب ْتث ادلصنف موضوعاً لو دقة كتنظيم إجرائي وىو موضوع تعجيل الصدقة وإخراجها قبل أواهنا
 .وقد تعجل الرسول صلى اهلل عليو وسلم صدقة عمو العباس سنتُت
( ص  . ) 522وكان الصحابة ال يرون بأساً ُب ذلك (ص  . ) 522ببلل ابن رباح يقول ُب ذلك :
قدم وال تؤخر ( ص . ) 522
ىذه بعض القواعد اإلجرائية اليت كتب عنها أبو عبيد  ،وكل ىذا لو أعليتو التطبيقية للنظام ادلإب اإلسبلمي
 .وكما قلت ُب بداية ىذه الفقرة :فإن موضوع اإلجراءات  ،باعتباره موضوعاً فنياً فإنو يرتبط كثَتاً بالتطور
إال أن فيو بعض عناصره ادلبنية على أحكام فقهية  ،لذلك ناقشو الفقهاء .
ادلبحث اخلامس
احلسبة ( عناصر ُب دور الدولة الرقايب )
عناصر ُب دور الدولة الرقايب:
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خصص ادلاوردي الباب العشرين لبيان احلسبة  ،ويعرفها بأهنا أمر بادلعروف إذ ظهر تركو  ،وهني عن ادلنكر
إذ ظهر فعلو (ص  ) 270واحلسبة واسطة بُت أحكام القضاء  ،وأحكام ادلظآب ( ص . ) 276
وللمحتسب اجتهاد رأيو فيما تعلق باحلرف دون الشرع كادلقاعد ُب األسواق (ص . ) 276
وتشتمل احلسبة على فصلُت :األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر  :ينقسم األمر بادلعروف إٔب ثبلثة أقسام :
أحدىا ما يتعلق ْتقوق اهلل تعأب  ،والثاين ما يتعلق ْتقوق اآلدميُت  ،والثالث ما يكون مشًتكاً بينهما (

ص . ) 275

القسم الثاين ىو الذي يتعلق مباشرة بدراستنا االقتصادية اليت نقدمها ىنا .
ينقسم األمر بادلعروف ُب حقوق اآلدميُت إٔب عام وخاص  ،فأما العام كالبلد إذا تعطل شربو  ،أو هتدم
سوره  ،أو كان يطرقو بنو السبيل من ذوي احلاجات  ،فكفوا عن معونتهم ( ص  ) 276وأما اخلاص
فكاحلقوق إذا مطلت  ،والديون إذا أخرت (ص  . ) 227العناصر االقتصادية ذات األعلية توجد ُب
النوع العام من األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر  .يقرر ادلاوردي أنو إذا تعطل شرب بلد ( مرفق ادلياه بلغة
حديثة )  ،وهتدم سوره ( وعلى غراره الطرق )  ،وٓب يقم بذلك ذوو ادلكنة  ،فإن كان ُب بيت ادلال مال
أمر بإصبلح ذلك  ،وإن ٓب يكن توجو احملتسب إٔب ذوي ادلكنة  ،وكأن ذلك حكم النوازل إذا حدثت ،
قي قيام كافة ذوي ادلكنة بو ( ص . ) 277 / 276
إن الذي قرره ادلاوردي بشأن ما أمساه األمر العام ُب حقوق األدميُت يؤكد ادلنحى ادلتميز لبلقتصاد
اإلسبلمي  .إن توجو احملتسب إٔب القادرين ماليّاً عند احلاجة للمصاّب العامة  ،مثل ادلياه  ،والطرق  ،ىذا
التوجو ىو تقرير دلسؤولية ىؤالء القادرين على ٖتمل ىذه النفقات البلزمة والضرورية للمجتمع اإلسبلمي .
أدلح فيما قرره ادلاوردي بعداً آخر  ،ىو ما أمسيو اخلاصية ادلزدوجة للمالية اإلسبلمية  ،بُت احمللية والعمومية
 .تتوجو ادلسؤولية ادلالية للنفقات ادلشار إليها وما على شاكلتها  .تتوجو أوال إٔب ادلستوى احمللي  ،وذلذا
ادلستوى احمللي درجات  ،فإذا عجز ادلستوى احمللي عن الوفاء هبذه االلتزامات ٕتئ مسؤولية ادلستوى العام
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 ،وىو أيضاً على درجات ،نصل ُب أقصاه إٔب مسؤولية بيت مال ادلسلمُت .
وىكذا فإن العناصر االقتصادية ذات األعلية ُب وظيفة احملتسب ادلتعلقة باحلق العام ُب حقوق اآلدميُت
تدور بُت فكرة العامة وفكرة احمللية  .ومن باب االستطراد أن أذكر أنو يلزم بذل رلهود ُب البحث لتأصيل
ىاتُت الفكرتُت ،وسوف يكشف ذلك عن ٘تيز ُب ادلالية اإلسبلمية .
يتعلق الفصل الثاين من فصول احلسبة  ،بالنهي عن ادلنكر  ،ويشتمل على ثبلثة أقسام أحدعلا ما يتعلق
بالعبادات  ،والثاين ما يتعلق باحملظورات  ،والثالث ما يتعلق بادلعامبلت .والقسم الثالث ىو الذي يدخل
دخوالً مباشراً ُب دراستنا االقتصادية .
تتسع وظيفة احملتسب ُب ادلعامبلت اتساعاً كبَتاً  ،فمن مسؤوليات وظيفتو  :منع غش ادلبيعات  ،وتدليس
األٙتان  ،ومراقبة ادلكاييل وادلوازين ( ص  ) 285ويشبو عمل احملتسب ُب ىذه الوظيفة عمل وزارة التموين
واألجهزة التابعة ذلا  .ومن مسؤوليات وظيفتو أنو يراعي من أىل الصنائع ُب األسواق ثبلثة أصناف :
منهم من يراعي عملو على الغرر والتقصَت  ،ومنهم من يراعي حالو ُب األمانة واخليانة  ،ومنهم من يراعي
عملو ُب اجلودة والتقصَت (ص  ، ) 287وعمل احملتسب ُب ىذا اجملال أوسع من أن تشملو وظائف وزارة
التموين  ،بعضو يدخل ُب عمل وزارة االقتصاد  .ومن مسؤوليات وظيفتو أنو يراقب احلقوق ادلشًتكة بُت
الناس ،وذلك مثل ادلنع من اإلشراف على منازل الناس ( ص  ،) 288ومنع أصحاب السفن من ٛتل ما
ال تسعو ( ص  ، ) 289وعمل احملتسب ىنا يدور بُت اختصاص وزارة الداخلية ووزارة العدل .
ىذه بعض وظائف احملتسب ،وىي تدور على أبعاد متعددة  ،بعضها أبعاد اقتصادية  ،وبعضها أبعاد غَت
اقتصادية .
وباإلضافة إٔب ما سبق تقدؽلو من آراء ( فقهية ) للماودري عن ىذه الوظائف  ،ضلاول تقدًن ظلوذج آخر ،
لو صلتو القوية بدور الدولة الرقايب ُب اإلسبلم .
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يقول ادلاوردي :إن على احملتسب أن ؽلنع من ادلعامبلت ادلنكرة  ،حىت وإن تراضى ادلتعاقدان هبا (ص
 . ) 284ما قالو ادلاوردي ىنا يثَت قضايا متعددة  ،يثَت أوالً القضية األم ُب االقتصاد اإلسبلمي  ،وىي
قضية حلية ومشروعية النشاط االقتصادي  ،وىذا من أىم ما ؽليز بُت االقتصاد اإلسبلمي وغَته من
االقتصاديات الوضعية  ،الذي يؤسس عليو االقتصاد  ،وإظلا ادلعترب أوالً ىو حلية ومشروعية األنشطة وأيضاً
ليس ادلعترب أوالً ُب االقتصاد اإلسبلمي فرض الرشد االقتصادي  ،وىو الفرض الذي يؤسس على
االقتصاد ،وإظلا ادلعترب أوالً ىو حلية ومشروعية األنشطة االقتصادية ٍ ،ب بعد ىذا غليء النظر ُب الرشد
االقتصادي ُب النشاط موضوع البحث .
ٍب قضية تواجهنا ُب العصر احلاضر  ،وىي تتصل اتصاالً قوياً ٔتوضوع الربا بصفة خاصة  ،نواجو ٔتن يقول
بشأن ادلعامبلت الربوية  :مادام الطرفان قد رضيا هبذه ادلعاملة ،ألن كبلعلا يرى فيها ٖتقيق مصلحة لو
فلماذا ظلنعها ؟ ما قرره ادلاوردي يرد على ىذا السؤال االعًتاضي  .األمر ُب النشاط االقتصادي من وجهة
نظر اإلسبلم ىو أمر حلية ومشروعية  ،وىذه ىي قاعدة األساس .
وحلية ومشروعية النشاط االقتصادي تدور من وجهة نظر اإلسبلم على زلور أوسع من زلور ادلصلحة
اخلاصة للفرد  .إن أمر احللية وادلشروعية يدور إسبلميّاً مع العقيدة  ،ومع مصلحة اجملتمع ٍ ،ب مع ادلصلحة
اخلاصة ،وعلى ىذا النحو ظلنع إسبلميّاً ادلعامبلت احملرمة حىت وإن تراضى هبا الطرفان فإننا ضلقق إلزامات
اقتصادية إسبلمية .
ادلبحث السادس
من أخبلق النظام ادلإب اإلسبلمي
الكبلم عن ( أخبلق ) النظام ادلإب  ،يعتربه االقتصاديون خروجاً على اللحن االقتصادي  ،ذلك أن علم
االقتصاد الوضعي تقرر فصلو عن األخبلق منذ القرن التاسع عشر  ،بل يعترب االقتصاديون أن ىذا الفصل
ىو الذي قاد إٔب تأسيس (( علم )) االقتصاد  ،بعد أن كانت ادلعاجلات االقتصادية رلرد أفكار مبعثرة ُب
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علوم أخرى  .ويعتقد االقتصاديون أن ذلم منطقهم فيما يقولون  ،إهنم يعتقدون أهنم حيث فصلوا علم
االقتصاد عن األخبلق  ،فإهنم نقلوا البحث االقتصادي من اعتبار ادلعايَت الشخصية إٔب اعتبار ادلعايَت
ادلوضوعية  ،وأهنم أحلوا قوى السوق اليت ىي ُب نظرىم قوى موضوعية  ،زلل معيار العدل  ،على سبيل
ادلثال الذي ىو حكم قيمي وشخصي  .ويعتقد االقتصاديون ايضاً أن علم االقتصاد بقدر ما يكون فيو
من موضوعية فإنو يتقدم  ،وتزول عنو صفة العلم بقدر اعتباره للمعايَت الشخصية .
يفارق االقتصاد اإلسبلمي علم االقتصاد من ىذا ادلنظور مفارقة كلية .إن البحث يثبت أن االقتصاد
اإلسبلمي يعترب النوعُت من االعتبارات  :ادلعايَت ادلوضوعية ،وادلعايَت الشخصية  ،اليت تعكس العنصر
األخبلقي  ،وىذا النوع األخَت ىو ما أقًتح تسميتو أخبلق النظام ادلإب اإلسبلمي  ،وندرسو ٖتت
مصطلح ادلعايَت األخبلقية  ،بدالً من مصطلح ادلعايَت الشخصية .
ونظراً لدقة دراسة ما يتعلق باألخبلق ُب االقتصاد  ،فإن األمر ػلتاج معاجلة خاصة  ،إنو ػلتاج إٔب إثبات
ذي طبيعة خاصة  ،وقد يكون البعد التارؼلي الذي نأخذه من الًتاث اإلسبلمي من أقوى اإلثباتات
وأفضلها ُب ىذا الصدد  ،ذلك أن ىذا البعد ؽلكن أن يكشف لنا الطبيعة اليت فهم هبا ادلسلمون األوائل
قضايا االقتصاد  ،وصلتها باألخبلق .
ذلذا أقًتح أن ندرس ىذا العنصر األخبلقي ُب النظام ادلإب اإلسبلمي باإلحالة إٔب كتاب اخلراج للقاضي
أيب يوسف ( ، ) 6واختيار ىذا الكتاب ٖتدد انطبلقاً من األسباب اآلتية :
 -6إن كتاب اخلراج أليب يوسف يدخل كلو ُب النظام ادلإب اإلسبلمي  ،وذلذا فاختياره لئلحالة إليو وضلن
بصدد ٖتديد عناصر أخبلقية ُب النظام ادلإب اإلسبلمي يكون مقبوالً .
 -2ىذا الكتاب كتبو أبو يوسف بناء على طلب ىارون الرشيد اخلليفة العباسي ،وقد أثبت ذلك أبو
يوسف ُب مقدمة كتابو بقولو  (( :إن أمَت ادلؤمنُت أيده اهلل تعأب  ،سألٍت أن أضع لو كتاباً خاصاً يعمل
بو ُب جباية اخلراج والعشور واجلوإب  ،وغَت ذلك شلا غلب النظر فيو والعمل بو ،وإظلا أراد بذلك رفع الظلم
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عن رعيتو  ،والصبلح ألمرىم  ،وفق اهلل تعأب أمَت ادلؤمنُت  ،وسدده وأعانو على ما تؤب من ذلك ،
وسلمو شلا ؼلاف وػلذر  ،وطلب أن أبُت لو ما سألٍت عنو شلا يريد العمل بو  ،وأفسره وأشرحو  ،وقد
فسرت ذلك وشرحتو )) (ص . ) 2
وكون ىذا الكتاب ذلذا الغرض  ،فإنو يعٍت أن ما بو كان للتطبيق العملي  ،وٓب يكن ْتثاً نظريّاً  ،ولذلك
أعليتو ُب ادلوضوع الذي نبحثو  ،فهو يعٍت أن أمور األخبلق اليت جاءت هبذا الكتاب خوطب هبا وٕب
األمر ليعملها ُب التطبيق مع غَتىا ،شلا تضمنو الكتاب شلا يتعلق باإليرادات والنفقات وغَت ذلك .
 -2يتأكد ىذا ادلعٌت أكثر  ،كما يتقوى اختيارنا ذلذا الكتاب  ،من أن النظر فيو يبُت أنو وضع ليحدد
وليعطي الربنامج ادلإب للدولة اإلسبلمية  ،ويظهر ىذا بوضوح من الطريقة اليت عرض هبا مصنفو  :إيرادات
ونفقات النظام ادلإب اإلسبلمي  ،ونلحظ ّتانب ذلك شيئاً آخر على درجة معينة من األعلية  .ركز أبو
يوسف ُب كتابو على أن يربز بوضوح أخبلقيات سلوك أطراف النظام ادلإب اإلسبلمي  ،لقد أسهب بًتكيز
ُب بيان األخبلق اليت يلتزم هبا وٕب األمر  ،باعتباره قائماً على تطبيق النظام ادلإب اإلسبلمي  ،كما فصل
بتأكيد القواعد السلوكية  ،اليت تقع على العمال  ،الذين يعملون ُب النظام ادلإب اإلسبلمي  ،وأبان أيضاً
بوضوح السلوك األخبلقي ،الذي ينبغي أن يتحلى بو أفراد اجملتمع اإلسبلمي  ،الذين ىم زلل تطبيق ىذا
النظام  .ويذىب أبو يوسف دائماً وبتكرار إٔب تاريخ العصر النبوي وعصر اخللفاء الراشدين  ،يعطي منهم
ادلثل تلو ادلثل مستشهداً بو على ما يقرر من قواعد سلوكية أخبلقية ،ذلذه األطراف الثبلثة.
ىذا ىو ادلنهج الذي نقًتحو لبحث ىذا العنصر ُب النظام ادلإب اإلسبلمي  ،وىذا ىو الكتاب الذي نقًتح
اإلحالة إليو .
والعناصر األخبلقية اليت يتضمنها كتاب اخلراج أليب يوسف كثَتة وأحاول ٕتميع ما أستطيعو منها وتبويبو
ُب اآلٌب :
أوال :ادلال ،طيب ادلورد وعدل اإلنفاق:
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حرص القاضي أبو يوسف أن يربز ذلارون الرشيد وىو يكتب لو عن النظام ادلإب اإلسبلمي باعتباره وٕب
األمر  ،حرص أن يربز لو تشريع اإلسبلم بأن يكون ادلال الذي غلٌت طيّباً  ،ويعٍت بذلك أن يكون أساس
اإللزام أساساً شرعيّاً صحيحاً  ،وىذا ىو عمل الرسول صلى اهلل عليو وسلم  ،وعمل اخللفاء الراشدين من
بعده ؛ فهذا ىو عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو عندما يصل إليو مال العراق ؼلرج إليو عشرة من أىل
الكوفة  ،وعشرة من أىل البصرة  ،يشهدون أربع شهادات باهلل أنو من طيب  ،ما فيو ظلم مسلم وال
معاىد ( ص . ) 624
ىذه أول القيم األخبلقية اليت ٗتضع ذلا اإليرادات .نقل أبو يوسف قول عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو:
واهلل الذي ال إلو إال ىو ما أحد إال ولو ُب ىذا ادلال حق  ،أعطيو أو منعو  ،وما أحد أحق بو من أحد .
( ص . ) 50
وادلصطلح الذي استخدمو أبو يوسف ىو (( احلق )) ويعٍت ذلك أن األمر ُب النظام ادلإب اإلسبلمي ىو
أمر حق غلب أن يتمسك بو صاحب احلق .
أما القيمة الثالثة فهي تؤصل للمساواة أو عدم ادلساواة عند اإلنفاق ؛ يذكر أبو يوسف عن ذلك بأن أبا
بكر رضي اهلل عنو كان يقسم بالسوية  ،وقال عبارتو ادلشهورة :ىذا معاش فاألسوة فيو خَت من األثرة ٍ .ب
جاء عمر فرأى األخذ بالتفاوت ُب العطاء .
( ص  .) 46 45يوجد معٌت اقتصادي غلمع كبلً من فعل أيب بكر ،وفعل عمر على الرغم شلا يبدوا
بينهما من اختبلف ىذا ادلعٌت ىو أنو لو كانت األوضاع االقتصادية تلزم بادلساواة ُب العطاء  ،وذلك
عندما يكون مستوى ادلعيشة منخفضاً ْتيث ال يوجد فائض يسمح بالتفاوت فإن ادلعترب إسبلمياً ىو
ادلساواة ُب العطاء  ،وىذه ىي حالة عهد أىب بكر رضى اهلل عنو  ،أما حُت تسمح األوضاع االقتصادية
بتفاوت الدخول  ،فإن اإلسبلم غليز التفاوت ُب العطاء وىذا ما فعلو عمر رضي اهلل عنو  ،أما قول عمر:
ال أجعل من قاتل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم كمن قاتل معو  ،وفاوت ُب العطاء على ىذا األساس ،
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فإن ىذه معايَت تعمل حُت توجد الوفرة  ،اليت تسمح بالتفاوت  ،أما إذا ٓب تكن ىناك وفرة فبل إعمال
ذلذه ادلعايَت  ،وىذا ىو ما فعلو عمر نفسو ُب عام اجملاعة  ،وىي احلالة اليت اختفت فيو الوفرة .
ىذه ىي القيم الثبلث اليت أعترب أهنا معاً تشكل األساس األول ُب أخبلق النظام ادلإب اإلسبلمي  ،وىو
ما أمسيو  :طيب ادلورد وعدل اإلنفاق .
ثانيا :صفات من يتؤب أمر إيرادات الدولة
ليس كل شخص صاحلاً ألن يتؤب أمر إيرادات ادلالية اإلسبلمية  .اإلسبلم ينظر إٔب ىذا األمر نظرة غاية
ُب الدقة  ،ويظهر ذلك من الشروط اليت يشًتطها فيمن يقوم بذلك  ،ومن الرقابة اليت ؼلضعو ذلا .وقد
حرص أبو يوسف أن يقول ذلك ذلارون الرشيد فيما قالو عن النظام ادلإب اإلسبلمي :
 -6قال لو :إن الرسول صلى اهلل عليو وسلم ٓب يستعمل أقاربو ُب ٖتصيل اإليرادات  ،أي ٓب يعنيهم ُب
ذلك ( ص  . ) 622وقد كانوا أىل فقو وأىل كفاية  .وىذه خطوة أؤب من خطوات بدايات إصبلح
النظام ادلإب ُب عصرنا احلاضر .
 -2قال أبو يوسف ذلارون الرشيد عن الشروط اليت غلب أن تتوفر فيمن يتؤب أمراً ُب النظام ادلإب
اإلسبلمي  :أن يكون فقهياً  ،عادلاً  ،مشاوراً ألىل الرأي  ،عفيفاً  ،ال يطلع الناس منو على عورة  ،وال
ؼلاف ُب اهلل لومة الئم  ،ما حفظ من حق وأدى من أمانة احتسب بو اجلنة  ،وما عمل من غَت ذلك ن
خاف من جور ُب حكم إن حكم ٍب يذيل أبو يوسف ىذه الشروط بقولو  :فإنك إظلا توليو جباية األموال
وأخذىا من حلها  ،وٕتنب ما حرم منها ،يرفع من ذلك ما يشاء وػلتجز منو ما يشاء  ،فإذا ٓب يكن عدال
 ،ثقة  ،أميناً فبل يؤمن على األموال ٍب يضيف رلموعة جديدة من الشروط  :أن ال يكون عسوفاً ألىل
عملو .وال زلتقراً ذلم  ،وال مستخفاً ذلم اللُت للمسلم ،والغلظة على الفاجر  ،والعدل على أىل الذمة ،
وإنصاف ادلظلوم  ،والعفو عن الناس  ،وأن تكون جبايتو للخراج كما يرسم لو ،وترك االبتداع فيما يعاملهم
بو  ،وادلساواة بينهم ُب رللسو  ،ووجهو  ،حىت يكون القريب والبعيد  ،والشريف والوضيع  ،عنده ُب احلق
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سواء  ،وترك اتباع اذلوى فإن اهلل ميز من اتقاه وآثره طاعتو وأمره على من سواعلا (ص . ) 666 665
ٍ -2ب قال أبو يوسف :إن عمال اجلباية غلب أن ؼلضعوا للرقابة  ،وقد جعل ىذه الرقابة على درجات
متعددة  .قال ذلارون الرشيد :أرى أن تبعث قوماً من أىل الصبلح والعفاف ،شلن يوثق بدينو وأمانتو ،
يسألون عن سَتة العمال ،وما عملوا ُب الببلد  ،وكيف جبوا اخلراج على ما أمروا بو وعلى ما وظف على
أىل اخلراج واستقر ( ص  ) 620وىذه رقابة عليهم ُب أعماذلم  ،كما أن ىناك رقابة عليهم ُب أمواذلم
وتضخم ثرواهتم .
ٕتمل لنا ىذه العناصر الثبلثة معاً الشروط فيمن يتؤب أمر األموال ُب النظام ادلإب اإلسبلمي  ،وفيها

شروط اخلربة والكفاية وادلعرفة  ،وىي اليت تتعلق هبا النظم ادلالية الوضعية ،ولكن ُب النظام اإلسبلمي ،
شروطاً أخرى  ،منها الصبلح والتقوى إٔب آخر ما ذكرناه من شروط .
ثالث ا :م راع اة الط اق ة ع ند ف رض اإلل زام ادل إب
تتحقق ىذه القيمة ُب النظام ادلإب اإلسبلمي ٔتجموعة من العناصر:
 -6إن ادلنهج اإلسبلم ُب اإللزام ادلإب يأخذ بفكرة النصاب .
وىي تعٍت أن اإللزام ادلإب ال غليء إال إذا كان ادلال الواقع عليو اإللتزام قد بلغ حداً معيناً  .ويًتتب على
ذلك أن اإللزام ادلإب ُب اإلسبلم غليء مع الطاقة  ،بل إن ادلعدل الذي يفرض بو اإللزام ؼلتلف حسب
طبيعة التكلفة البلزمة إلنتاج ادلال اخلاضع ذلذا اإللزام .
 -2األساس ُب االلتزام ادلإب الطاقة  ،يقول الرسول صلى اهلل عليو وسلم  (( :من ظلم معاىدا أو كلفو
فوق طاقتو فأنا حجيجو ))  ،وىذا ما التزم بو عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو  ،إذ كان يسأل من يفرض
عليهم اخلراج  :أيطيقون ما فرض عليهم أم ال ؟
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( ص  ) 92وىذه شورى ُب فرض االلتزامات ادلالية غَت مسبوقة وال نعتقد أهنا غَت مبتوعة  ،ويكتب عمر
بن عبد العزيز إٔب أحد عمالو أن يراعي الطاقة عند فرض اإللزام ادلإب (ص . ) 92
 -2يكتب أبو يوسف ذلارون الرشيد  :لو تقربت إٔب اهلل يا أمَت ادلؤمنُت باجللوس دلظآب رعيتك ُب الشهر
أو الشهرين رللساً واحداً  ،تسمع فيو من ادلظلوم وتنكر علىالظآب ويسَت ذلك ُب األمصار وادلدن ،
فيخاف الظآب وقوفك على ظلمو  ،فبل غلًتئ على الظلم  ،ويأمل الضعيف ادلقهور جلوسك  ،ونظرك ُب
أمره  ،فيقوى قبلو ويكثر دعاؤه ( .ص  .) 626ىذا الذي طلبو أبو يوسف من وٕب األمر فيو مراجعة
ومراقبة لسلوك الذين يتولون ٖتصيل اإليرادات .
 -4إعماالً دلا سبق  ،فإن لئلمام أن ينقص ويزيد فيما يوظفو من اخلراج على أىل األرض ،علىقدر ما
ػلتملون  ،وأن يصَت على كل أرض ما شاء بعد أن ال غلحف ذلك بأىلها (ص . ) 92
رابعاً :آداب ٖتصيل اإليرادات
تتحقق آداب ٖتصيل اإليرادات ُب ادلنهج اإلسبلمي باتباع رلموعة من القيم السلوكية:
 -6منع التفتيش للجباية .وىذا ما نقلو إبراىيم بن ادلهاجر عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو :أمرين أال
أفتش أحداً ( ص . ) 620
 -2منع االلتزام وىو األسلوب الذي شاع ُب العصور ادلتأخرة  ،ويعرب عن االلتزام ٔتصطلح التقبيل (( .
ورأيت أن ال تقبل شيئا من السواد وال غَت السواد من الببلد  ،فإن ادلتقبل إذا كان ُب قبالتو فضل عن
اخلراج  ،عسف أىل اخلراج وٛتل عليهم  ،ما ال غلب عليهم وظلمهم وأخذىم ٔتا غلحف هبم ،ليسلم شلا
يدخل فيو  ،وُب ذلك وأمثالو خراب الببلد وىبلك الرعية  ،وادلتقبل ال يبإب هببلكهم بصبلح أمره ُب
قبالتو ،ولعلو أن يستغفل بعد ما يتقبل بو فضبلً كثَتاً  ،وليس ؽلكنو ذلك إال بشدة منو على الرعية  ،وإظلا
134

شبكة مشكاة اإلسالمية

اإلقتصاد اإلسالمي

أمر اهلل عز وجل أن يؤخذ منهم العفو وليس ػلل أن يكلفوا فوق طاقتهم )) (ص  . ) 664وكأن
القاضي أبا يوسف رٛتو اهلل رأى بالفقو الذي أعطاه اهلل لو ما سوف ػلل بالعآب اإلسبلمي من خراب عند
تطبيق أسلوب االلتزام ُ ،ب ٖتصيل اإليرادات .
 -2حرص أبو يوسف أن يكتب ذلارون الرشيد عن العبلقة اليت غلب أن تكون بُت متؤب أمر ٖتصيل
اإليرادات وبُت من وٕب عليهم  .وكذلك الصفات السلوكية اليت غلب أن تكون بُت متوٕب أمر ٖتصيل
اإليرادات  ،وبُت من وٕب عليهم ،وكذلك الصفات السلوكية اليت غلب أن يلتزم هبا  .وكان عمر يشًتط
فيمن يستعملو أن ال يركب برزوناً ،وال يلبس رقيقاً  ،وال يأكل نقيّاً  ،وال يغلق باباً دون حوائج الناس  ،وال
يتخذ حاجباً
(ص  .) 6 625وكان رضي اهلل عنو  ،إذا بلغو أن عامبل ال يعود ادلريض  ،وال يدخل عليو الضعيف،
نزعو ( ص ) 626؟
ما ذكرتو ُب ىذا ادلبحث ىو بعض عناصر أخبلقية ُب النظام ادلإب اإلسبلمي .
وقد حرصت أن أربط ما قلتو بواحد من الكتب ادلعتربة ُب النظام ادلإب اإلسبلمي  ،وىو كتاب اخلراج
للقاضي أيب يوسف .
مكتبة مشكاة اإلسبلمية
ًب نسخة من الشبكة اإلسبلمية .
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