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ملخص البحث

الجوانب االقتصادية والمالية ضرورة أساسية في رقي ونهوض المجتمعات البشرية
قديما وحديثا ,وفي ضوء ذلك انخرط اإلنسان منذ أن وجد على سطح الكرة األرضية
في مختلف ميادين األنشطة االقتصادية لغرض توفير مستلزمات حياته المختلفة من
مأكل ومشرب وملبس في الحد الذي ال ضرر فيه وال ضرار .وقد تناولت من خالل
هذا البحث أوال حياة الهاشمي ,وثانيا المعامالت االقتصادية وما تضمنته من البيوع
المباحة شرعا ,والبيوع المنهي عنها شرعا ,والمعامالت االقتصادية األخرى مثل
الصرف ,والربا ,والرهن ,والمضاربة ,والقرض ,والشركة ,والوكالة ,مع تأكيد النهج
االقتصادي اإلسالمي على االلتزام بالطرق الصحيحة في البيع والشراء ,واالبتعاد عن
حاالت الغش ,والغبن والعقود الفاسدة والربا ,و التي قد تلحق الضرر بأبناء المجتمع,
وثالثا تطرقت إلى الموارد المالية مثل الزكاة ,والغنائم ,والفيء ,والجزية ,وعشور
التجارة ,مع بيان أهميتها في ارفاد الدولة اإلسالمية بموارد مالية جديدة تصرفها على
مرافق الحياة المختلفة .وقد توصلت من خالل دراستي للجوانب االقتصادية والمالية
في كتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي إلى النتائج التالية فعلى الرغم من
األح داث التي دارت في البلد الذي عاش فيه الهاشمي ,فقد استمر يدرس ويفتي .كما
تعرض الهاشمي للبيوع المباحة شرعا ,وأبطل منها ما يخالف قاعدة اإلسالم .كما
تناول الهاشمي المعامالت االقتصادية األخرى مثل تحريم الربا وآثاره الجانبية مثل
انتشار الفقر واختالل موازين الحياة االقتصادية ,وتحطيم صالت الترابط بين أبناء
المجتمع .كما بين الهاشمي إقرار النهج االقتصادي اإلسالمي لعقود القرض,
والمضاربة ,والرهن ,والشركة ,والوكالة التي تتناسب مع تعاليم الدين الجديد ,لما
يتوخى من خاللها توفير فرص عمل جديدة للمحتاجين في تنمية مشاريعهم المختلفة.
وتطرق الهاشمي أيضا للموارد المالية التي اقرها الفكر االقتصادي اإلسالمي وأبواب
مصارفها ,وما وفرته الدولة اإلسالمية من موارد مالية مهمة تنفقها على مرافق الدولة
المختلفة ,إضافتا إلى مردوداتها االيجابية في تحقيق مبدأ التكافل والتضامن بين أبناء
المجتمع.
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Abstract
The financial and economical aspects are necessary in developing and

rising of the human societies in every time, and according to this fact,

man had been involved in different fields of the economical activities

,since he had been created and on, to get his minimum living needs
(food, drink, and cloths) without harming and reciprocating harm.
So the research is about: first: Al-Hashimi's life then the economical

transaction and what it includes of the premises sales, prohibited sale,

and the other economical transactions like exchanging, usury, pledge,
speculation, loans, partnership, and attorney with an emphasis on the

economic method of sale and purchase according to Islam, and also to
be away from cheating, aggrieve, usurer, counterfeited contracts, which
may harm the people in the society, while in the third part it talks about

the financial sources like alms-giving, gains, booty and taxes with
clarifying its important by supporting the Islamic country with new
financial sources to be spent later on different life utilities.

And there are some conclusions (through out my study to the

economical and financial aspects in the book of Al-Hashimi's "The
Guide book to the write direction") which is in spite of the consequences

which occurred in his place, he kept studying and giving his legal
opinion.

Al-Hashimi also talked about the premises sales, and he rejected what

was against the rules of Islam. And he also talked about the other

economical transaction like the prohibited of usury because of its side
effect on the society like the spread of poverty and damage to the
economical life and how it breaks the connection among the people of
the society,

Al- Hashimi is also announced the Islamic economy method for the

loans contracts, speculation, loans, partnership which is applicable to
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Islam, and he also took in consideration providing job opportunities for
those who need to develop their different projects.

Also he discussed the financial sources which applied by the Islamic

Economic ideology and where it is spent, and what the Islamic nation

provided for the important utilities for the nation in addition to
achieving the principle of jointly and severally among the people.

المقدمة
الحمد هلل تعالى والصالة والسالم على نبيه محمد  تعدد الجواندب االقتصدادية
والمالية من روافد الحياة اإلنسدانية  ,فكاندت مندذ عص ي
دور قديم يدة إلدى عصدرنا هدذا تتبدوأ
مكانةً متميزة في حياة المجتمعات اإلنسدانية  ,فهدي بمثابدة الشدريان الدذي يوصدل ويمدد
كل صلة في الزمان والمكان في وقائع األحداث التاريخية قدديماً وحدديثاً  ,هدذه المدوارد
التددي يددنعم بهددا المجتمددع البشددري منحددة مددن اهلل سددبحانه وتعددالى وهددو مالكهددا الحقيقددي ,

ولهددذا ال يجددوز أبددداً أن يحددول أحددد بددين اإلنسددان وبددين االنتفدداع بهددا فددي الحددد الددذي ال
ضدرر فيدده وال ضدرار  ,فددالجميع أعضدداء فددي األسدرة اإلنسددانية وكددل إنسددان يأخددذ رزقدده

مدن اهلل علدى قددر همتده ونشداطه ولده أن يسدلك مدن السدبل مدا يصدل بده إلدى هدفده مدع
المحافظة على حقوق اآلخرين  ,وعلى المجتمع كوحدة أن يوفر الغدذاء لغيدر القدادرين
علددى تحصدديله وضددرورة تضددامن األس درة فددي رعايددة أعضددائها  ,وأظهددر مددا يطبددق فيدده
هذا المبدأ هو تعاون البشر جميعاً وتكافلهم وتضامنهم فدي رفدع مسدتوى المعيشدة وحدل

المش دداكل اإلنس ددانية  ,وتب ددادل الخيد درات  ,وتوجي دده الطاق ددات البشد درية الس ددتخ ار كن ددوز
األرض واإلفادة من خيدرات هدذا الكدون لتحقيدق الكفايدة اإلنتاجيدة  ,واإلسدالم وهدو ديدن
الحيدداة الكريمددة إذ يجعددل العمددل بمعندداه الواسددع أحددد األركددان األساسددية الالزمددة لسددعادة
المجتمعات اإلنسانية قديماً وحديثاً .
وميدزة كتداب اإلرشداد إلدى سدبيل الرشداد أنده تنداول الجواندب االقتصدادية وبعددض
الجوانب المالية بالتفصيل  ,فكان يعطي في كدل مسدألة أكثدر مدن روايدة وأحيانداً يدرجح

بين إحدى الروايتين .
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وقد ددد تناولد ددت فد ددي هد ددذا البحد ددث أوالً حيد دداة الهاشد ددمي  ,ثد ددم ثاني د داً المعد ددامالت

االقتصددادية ومددا تضددمنته مددن البيددوع المباحددة شددرعاً  ,والبيددوع المنهددى عنهددا شددرعاً ,

والمعد ددامالت االقتصد ددادية األخد ددرى مثد ددل الصد ددرف  ,والربد ددا  ,والد ددرهن  ,والمضد دداربة ,

والقددرض  ,والشددركة  ,والوكالددة  ,ثددم ثالث داً تطرقددت إلددى الم دوارد الماليددة مثددل الزكدداة,
والغنائم  ,والفيء  ,والجزية  ,وعشور التجارة .
ً
أوال  :حياة اهلامشي .

أسمه ونسبه و والدته :
محمد بدن أحمدد بدن محمدد بدن أبدي موسدى  ,واسدم موسدى عيسدى بدن أحمدد بدن
موسددى بددن محمددد بددن إبدراهيم بددن عبددد اهلل بددن معبددد بددن العبدداس بددن عبددد المطلددب أبددو
()1

علدي الهاشدمي القاضددي
وعشرين وأربع مائة

()3

 ,ولدد سدنة خمددس وأربعدين وثالثمائدة

()2

 ,وتددوفي سدنة ثمددان

.

شيوخه .
تلقددى الهاشددمي تعليمدده علددى يددد عدددد مددن العلمدداء ومددنهم أبددو الحسددن محمددد بددن
()4

المظف ددر

 ,ومحم ددد ب ددن أحم ددد ب ددن إس ددماعيل ب ددن عيس ددى ب ددن إس ددماعيل أب ددو الحس ددين
()6

المعروف بابن سمعون(,)5وعبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي

.

تالميذه .
تتلمددذ علددى يددد الهاشددمي عدددد كبيددر مددن طلبددة العلددم والمعرفددة ومددنهم أحمددد بددن
()7

علددي بددن ثابددت  ,أبددو بكددر الخطيددب البغدددادي
إسحاق الفيروز آبادي الشيرازي
الحسن المعروف باآلمدي

()9

()8

 ,وابدراهيم بددن علددي بددن يوسددف  ,أبددو

 ,وعلي بن محمد بن عبد الرحمن البغددادي  ,أبدو

 ,والحسن بن أحمد بن عبد اهلل بدن البنداء البغددادي

()11

 ,ورزق اهلل بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسدد بدن الليدث بدن سدليمان

بددن األسددود بددن سددفيان بددن يزيددد بددن الهيددثم بددن عبددد اهلل التميمددي البغدددادي المقددر (,)11
وأبو علي الحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم التنوخي البصري
مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
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مصنفات الهاشمي .
كددان الهاشددمي يدددرس ويفتددي فددي جددامع المنصددور  ,وقددد صددنف عدددة مصددنفات
على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل منها اإلرشاد في المذهب
فددروع الحنبليددة

()14

 ,وشددرك كتدداب الخرقددي

()15

()16

أج دزاء بخطدده مددن شددرحه لكتدداب الخرقددي))
األلسنة وتعتقده األفئدة من واجب الديانات

()17

()13

 ,واسمه اإلرشداد فدي

 ,وقددال القاضددي أبددو يعلددى ((شدداهدت
ولدده رسددالة اسددمها بدداب مددا تنطددق بدده
.

آراء العلماء فيه .
لقددد أشدداد بالهاشددمي الكثيددر مددن العلمدداء مددن خددالل المنزلددة العلميددة التددي كددان
يمتلكها وحضوته لدى خلفاء بندي العبداس  ,وبدذلك أشداد القاضدي أبدو يعلدى بالهاشدمي
وقددال ((عددالي القدددر سددامي الددذكر  ,لدده القدددر العددالي والحددظ ال دوافي عنددد اإلمددامين
()18

القددادر بدداهلل  ,والقددائم بددأمر اهلل))

 ,وقددال فيدده ابددن العمدداد الحنبلددي ((كددان رئيس داً

رفيع القدر بعيد الصيت  ...ومن إليه انتهت رياسة المذهب))

()19

.

وقددال الصددفدي ((شدديا الحنابلددة وعددالمهم صدداحب التصددانيف المددذكورة))(,)21
وقال الخطيب البغدادي ((كتبت عنه وكدان ثقدة  ,وهدو أحدد الفقهداء الحنابلدة  ,وكدان
يدرس ويفتي في جامع المدينة))

()21

.

التعريف بكتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد .
يعددد كتدداب اإلرشدداد إلددى سددبيل الرشدداد لم لفدده الفقيدده محمددد بددن أحمددد بددن أبددي
موسى الهاشمي من الكتب التي ألفدت فدي الفقده علدى مدذهب اإلمدام أحمدد بدن حنبدل ,
وقددد تميددز هددذا الكتدداب عددن غيدره مددن كتددب الحنابلددة بصددغر حجمدده وسددهولة عبا ارتدده و
وضددوحها  ,كمددا اعتمددد الم لددف فددي تددأليف الكتدداب بددذكر األمددور الفقهيددة فددي الجوانددب
الدينيددة  ,والسياسددية  ,واالجتماعيددة  ,واالقتصددادية  ,وعززهددا بح دوادث تاريخيددة  ,وقددد
بوب الهاشمي الكتاب مبتدءاً بأول باب وهدو مدا تنطدق بده األلسدنة وتعتقدده األفئددة مدن
واجددب الددديانات  ,وبدداب فضددل العلددم والفقدده فددي الدددين  ,وبدداب الطهددارة  ,والغسددل ,

والمس ددح عل ددى الخف ددين  ,وهك ددذا يواص ددل
مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
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تض ددمنها كت دداب اإلرش دداد خاتمد داً إي دداه بب دداب ف ددي الر ي ددا والت ددا ب  ,والعط دداس  ,واللع ددب
بالرند والشطرنج  ,وسباق الخيل  ,والرمي وغيرها

()22

.

منهج الهاشمي وأسلوبه في كتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد .
وقد اعتنى الهاشمي في تأليف مصنفه بدذكر األدلدة مدن الكتداب والسدنة لتثبيدت
األمددور الفقهيددة كمددا كددان يددذكر األق دوال والروايددات  ,ثددم يددرجح فيمددا بينهددا وقددد يختددار
بعضها أحياناً  ,فمثالً يعطي روايتين أوجدب ذلدك فدي أحدداهما ولدم يوجبده فدي األخدرى

 ,ثددم يقددول ((وهددو الصددحيح عندددي)) وهندداك عبددارات أخددرى أوردهددا الهاشددمي مثددل

((وباإلع د ددادة ق د ددول)) و ((ب د دداألول ق د ددول)) أو ((واألول أظه د ددر)) و ((أج د دداز ذل د ددك ف د ددي
إحداهما ومنع في األخدرى)) أو ((يعطدي قدوالً واحدداً)) و ((األول عنده أصدح وأظهدر))
وغيرها من األقوال في ثنايا الكتاب

()23

.

ً
ثانيا  :املعامالت االقتصاادية اإلساالمية التاي أوردااا اهلاامشي يف
كتاب اإلرشاد إىل سبيل الرشاد

 -1أنوع البيوع المباحة شرعا ً في كتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي .
الخيار في البيع .
()24

الخيددار فددي اللغددة االختيددار

 ,واالختيددار أن يقددول كددل واحددد منهمددا اختددرت

البيددع كلمددة تد دي معناهددا ((أمضدديته)) فيلددزم البيددع فددي حقهمددا معداً  ,ولددو قددال أحدددهما

ذل ددك دون اآلخ ددر ل ددم يل ددزم البي ددع ف ددي حق دده
األمدرين إمددا إبدرام البيددع أو فسدخه

()26

()25

 ,والخي ددار ف ددي البي ددع ه ددو طل ددب خي ددار

 ,وقددد ورد فددي كتدداب اإلرشداد إلددى سددبيل الرشدداد

للهاش ددمي أحادي ددث للرس ددول  ت دددل عل ددى البي ددع بالخي ددار  ,فع ددن أب ددي ب ددرزة  ق ددال
()27

((سدمعت رسدول اهلل  يقددول البيعدان بالخيدار مددا لدم يتفرقدا))

 ,وقولدده (( إذا

تبايع الدرجالن فكدل واحدد منهمدا بالخيدار مدا لدم يتفرقدا وكدان جميعداً  ,أو يخيدر أحددهما
صاحبه  ,فإن خير أحدهما اآلخر فتبايعا على ذلك  ,فقد وجب البيع  ,وان تفرقدا بعدد
()28

أن تبايعددا ولددم يتددرك واحددد منهمددا البيددع  ,فقددد وجددب البيددع))
مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
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يتضددح لنددا أن الرسددول  أعطددى ك دالً مددن البددائع والمشددتري الفرصددة الكافيددة فددي إب درام
صددفقة البيددع أو فسددخها قبددل التفددرق  ,ذلددك خوف داً مددن حدداالت الغددش والغددبن والتحايددل
التددي قددد تلحددق بالبددائع أو المشددتري والتددي ال تنسددجم مددع مبدداد وتعاليمدده اإلسددالم التددي

ج دداء به ددا  ,ل ددذلك ج دداءت شد دريعة اإلس ددالم بمب دداد منظم ددة لك ددل من دداحي الحي دداة ومنه ددا
الحيدداة االقتصددادية التددي تعددد الركي دزة األساسددية فددي عدديش اإلنسددان وازدهددار المجتمددع,
والخيار في البيع على نوعين إحداهما خيار المجلس  ,وقدد أشدار الهاشدمي بدأن خيدار
المجلس ثابت للبائع والمشدتري قبدل التفدرق باألبددان  ,فدإن كدل واحدد منهمدا مخيدر بدين
()29

إجددازة البيددع أو فسددخه مددا لددم يتفرقددا
المقدس ددي

()31

()31

 ,ويوافددق فددي ذلددك الشدديباني

 ,وابددن قدامددة

 ,والتف ددرق أن يمش ددي أح دددهما ع ددن ص دداحبه بحي ددث إذا كلم دده الك ددالم
()32

المعتاد في المجلس ال يسمعه

 ,أما خيار الشرط فقد أشدار اإلمدام مالدك فدي كتداب

الموطأ حديثاً للرسول  ي كدد فيده خيدار الشدرط ((المتبايعدان كدل واحدد منهمدا بالخيدار
()33

علددى صدداحبه مددا لددم يتفرقددا إال بيددع الخيددار))
()34

العلماء والفقهاء

 ,والخيددار فددي الشددرط جددائز بإجمدداع

.

ومدددة الخيددار فددي الشددرط هددي ثالثددة أيددام  ,وذلددك اسددتناداً لحددديث رسددول اهلل 

الددذي أورده ابددن عمددر  أن رسددول اهلل  قددال لمنقددذ ((وكددان يخدددع فددي البيددع إذا
()36

بعددت فقددل ال خددال بدده  ,وأنددت بالخيددار ثالث داً))

 ,كمددا أعطددى الهاشددمي فددي كتدداب

اإلرشدداد مث دداالً ع ددل ذلددك فق ددال ((وم ددن ابتدداع ش دداة  ,أو بقد درة  ,أو ناقددة مصد دراةً فه ددو
بالخيار ثالثة أيام  ,إن شداء أمسدكها  ,وان شداء ردهدا  ,ومعهدا صداع مدن تمدر))(,)37

وذلددك اسددتناداً لحددديث أورده أبددو هري درة  عددن النبددي  قددال ((ومددن ابتدداع مص دراة
()38

فهو بالخيار  ,فإن ردها رد معها صاعاً من تمر ال سمراء (يعني الحنطة)

.

ومددن الممارسددات العمليددة فددي الحيدداة اليوميددة لعمليددة البيددع بخيددار الشددرط  ,فعدن
ج ددابر ب ددن عب ددد اهلل  ق ددال ((ابت دداع من ددي النب ددي  بعيد د اًر  ,وش ددرط ل ددي ظهد دره إل ددى
()39

المدينة))

.

بيع السَّلم (السلف) .
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السددلم فددي اللغددة السددلف ( ,)41والسددلم والسددلف بمعنددى واحددد وسددمي بددذلك لتسددليم
رأس المال في المجلس  ,وسلفاً لتقديم رأس المال وحده عقد على موصوف في الذمدة
ي
ي
عاجل( , )41والسلم أن يسدلم عينداً ح حاضدرةً فدي عدوض فدي الذمدة إلدى أج يدل وهدو
ببدل
نددوع مددن البيددع ينعقددد بلفددظ البيددع والسددلم ال لسددلف  ,وتعددد فيدده شددروط البيددع ( ,)42وفددي

الشرع اسم لعقد يثبت به الملدك فدي الدثمن عداجالً وفدي المدثمن آجدالً  ,ويسدمى ((سدلماً
()43

واس ددالما وس ددلفاً واس ددالفاً لم ددا في دده م ددن تس ددليم رأس الم ددال للح ددال))

,ويس ددمى المبي ددع

مسلماً فيه  ,والثمن رأس المال  ,والبائع يسمى مسلماً إليده  ,والمشدتري رب السدلم

()44

 ,ذلددك لحاجددة أصددحاب المدزارع واألشددجار والتجددارات للنفقددة عليهددا وعلددى أنفسددهم (,)45

فرق ابن حزم بين البيع والسلم  ,فقال ((ما كان أجله ثالثة أيام فأقل فهدو بيدع ,
وقد ل
وما كان أجله أكثر فهو سلم))

()46

 ,والسلم جائز في الكتاب والسدنة واإلجمداع  ,ففدي

الكت د د دداب ق د د ددال تع د د ددالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﮊ

()47

 ,وفددي السددنة فقددد أورد الهاشددمي روايددة تاريخيددة

ع ددن اب ددن عب دداس  ق ددال ((ق دددم رس ددول اهلل  المدين ددة وه ددم يس ددلفون ف ددي الس ددنتين
والثالث  ,فقال من سلف فليسلف في ي
كيل معلدوم و وزن معلدوم إلدى أج يدل معل ي
دوم))

()48

 ,أمددا اإلجمدداع فقددد ورد إجمدداع العلمدداء علددى أن السددلم جددائز فددي كددل مددا ضددبط بصد ي
دفة

( ,)49ومن األحكام التي تضمنتها عملية التعامل بالسلم أن ال يصرفه إلى غيدر جنسده

 ,مددثالً أن يأخددذ الحنطددة مكددان الشددعير وازاء ذلددك أورد الهاشددمي حددديثاً للرسددول , 
فعددن أبددي سددعيد الخدددري  قددال ((قددال رسددول اهلل  مددن أسددلف فددي شدديء فددال
()51

يصددرفه إلددى غي دره))

()51

 ,وكددذلك ال يجددوز بيددع السددلم قبددل قبضدده

()52

((نهددى عددن بيددع الطعددام قبدل قبضدده وعددن بيددع مددا لددم يضددمن))

 ,ألن النبددي 

 ,ومددن المدواد التددي

أجازهددا الهاشددمي فددي كتدداب اإلرشدداد السددلم فيهددا الحيدوان إذا بددين جنسدده ونوعدده  ,وسددنه
()53

وصددفته

 ,ويوافددق بددذلك اإلمددام مالددك

()54

 ,والشددافعي

()55

 ,وابددن قدامددة المقدسددي

( ,)56وخالفهم أبو حنيفة ( ,)57أما اللحم فقد قال الهاشمي ((وال بأس بداللحم إذا ذكدر

جنسدده  ,وضددبطه بالصددفة  ,لحددم ضددأن  ,لحددم معددز  ,لحددم كتددف  ,لحددم فخددذ))(,)58
()59

ويوافقد دده بد ددذلك أبد ددو يوسد ددف والشد ددافعي
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الهاش ددمي الس ددلم ف ددي الثي دداب إذا ذك ددر الج ددنس والط ددول  ,والع ددرض ( ,)61ويواف ددق ب ددذلك
السددمرقندي
مسروقة

()62

()63

 ,ويبطددل السددلم إذا ظهددر فددي الددثمن زيددوف واذا كانددت الم دواد المسددلفة

.

ً
 -2البيوع املنهى عنها شرعا يف كتاب اإلرشاد إىل سبيل الرشاد للهامشي

بيع الغرر .
()64
الغرة أيضاً الغفلة ( ,)65وبيع الغرر مدا كدان علدى
الغ حرر بفتحتين الخطر  ,و ل
ح
غي ددر عه ددده وال ثق ددة  ,وت دددخل فيه ددا البي ددوع الت ددي ال يح دديط بكنهه ددا المتبايع ددان م ددن ك ددل
مجهدول ( ,)66وهددو كددل بيددع يعقددد علدى شد ي
ديء مجهد ي
دول عنددد المتبددايعين أو أحدددهما(, )67

وقددد تعامددل العددرب قبددل اإلسددالم بهددذا النددوع مددن البيددوع  ,وعندددما جدداء اإلسددالم أبطددل
التعامددل بهددا لمددا فيهددا مددن الغددرر والغددبن مددن قبددل البددائع للمشددتري  ,وهددذا ال يتفددق مددع
نهج اإلسدالم االقتصدادي وازاء ذلدك فقدد أورد الهاشدمي فدي كتداب اإلرشداد حدديثاً للنبدي

 نه د ددى في د دده ع د ددن بي د ددع الغ د ددرر فق د ددال ((ونه د ددى النب د ددي  ع د ددن بي د ددع الغ د ددرر والق د دداء
()68

الحجددر))

 ,ومددن بيددوع الغددرر األخددرى بيددع المضددامين والمالقدديح  ,والمضددامين هددو

بيددع مددا فددي بطددون األنعددام  ,والمالقدديح هددو بيددع مددا فددي ظهورهددا

()69

 ,وقددد نهددى رسددول

اهلل  عن هذه البيوع ( ,)71ألنها بيوع جاهلية معدومة مجهولة(.)71
المحاقلة والمزابنة .

والمحاقلددة هددو بيددع السددنبل بالحنطددة كدديالً  ,والمزابنددة بيددع الرطددب فددي ر وس

النخل بالتمر كيالً ( ,)72وهذه البيوع مدن بيدوع المجازفدة التدي ال يعدرف كيلهدا وال وزنهدا

( ,)73فقددد بط ددل التعامددل به ددا تالفي داً لح دداالت الغ ددش والغددبن الت ددي قددد تلح ددق بالب ددائع أو
المشتري  ,فقد نهى  عن المزابنة والمحاقلة (.)74
بيع المعاومة .
()75

وبيددع المعاومددة  ,هددو بيددع الثمددر سددنين

 ,وقددد أورد الهاشددمي حددديثاً للرسددول

 , ي كد فيه النهي عدن هدذا الندوع مدن البيدوع  ,فقدال ((أن رسدول اهلل  نهدى عدن
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()76

بيع السنين))

 ,وقد اتفق جميدع العلمداء علدى مندع التعامدل بهدذا الندوع مدن البيدوع ,

ألنها من باب بيع ما لم يخلق

()77

.

المالمسة والمنابذة .
والمالمسددة واللمددس المددس باليددد ( ,)78والمالمس دة أن يلددبس الرجددل الثددوب وال
ينش دره وال يتبددين مددا فيدده أو يشددتريه لدديالً وال يعلددم مددا فيدده ( ,)79أو أن يلمددس كددل واحد يدد

منهمددا ثددوب اآلخ ددر بغيددر تأم ددل

()81

 ,وبمجددرد عملي ددة اللمددس توج ددب البيددع ( ,)81أم ددا

المنابددذة وهددي أن ينبددذ كددل واحد يدد منهمددا ثوبدده إلددى اآلخددر ولددم ينظددر واحددد منهمددا إلددى

()83

ثوب صاحبه ( ,)82أو هي عملية طرك الرجل ثوبه إلى الرجل اآلخر قبدل أن يقلبده

 ,ومتددى تمددت عمليددة نبددذ الثددوب أو طرحدده فقددد وجددب البيددع بينهمددا ( ,)84وهددذه البيددوع
تعامددل بهددا العددرب قبددل اإلسددالم إال أن اإلسددالم أبطددل التعامددل بهددا لمددا فيهددا مددن الغددبن
والضددرر وازاء ذلددك فقددد أشددار الهاشددمي بددأن النبددي  نهددى عددن المالمسددة والمنابددذة
( ,)85كما ورد إجماع العلماء النهي عن التعامل بهذه البيوع  ,ويرجدع السدبب فدي ذلدك
إلى الجهل بالصفة

()86

.

بيع المصراة .
والمصدراة هددي الناقددة أو البقدرة  ,أو الشدداة يصددري اللددبن فددي ضددرعها أي يجمددع
ويحددبس ومندده يقددال ص دريت وص دريته  ,والتص درية أن ت دربط أخددالف الناقددة أو الشدداة
وتترك من الحلب اليومين والثالث حتدى يجتمدع لهدا لدبن  ,فيدراه مشدتريها كثيد اًر  ,فيزيدد
في ثمنهدا ( ,)87والنهدي عدن بيدع المصدراة ورد فدي كتداب اإلرشداد للهاشدمي  ,فعدن أبدي

هري درة  أن النبددي  قددال ((ومددن ابتدداع مص دراةً فهددو بالخيددار ,فددإن ردهددا رد معهددا
صدداعاً مددن تمددر ال سددمراء))( , )88وقددد حدددد الهاشددمي مدددة الخيددار بثالثددة أيددام (, )89

والهدددف مددن إعطدداء هددذه المدددة هددو اكتشدداف عيددب التص درية فربمددا ال يظهددر فددي أول
يوم ي
حلبه في ي
وليلة ( ,)91وللمشتري الحق في رد المصراة إذا ظهر العيب بعدد انقضداء
مدة الخيار

()91

.
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النجش .
الددنجش فددي اللغددة هددو أن يزيددد فددي البيددع يقددع غيددرك  ,ولدديس مددن حاجتددك (,)92
وتالفياً لهدذه الحالدة وقطدع المخاصدمة والمشداجرة بدين البدائع والمشدتري التدي قدد تحددث
من خالل سوم النداجش  ,لدذلك نهدى  عدن بيدع الدنجش ( ,)93كمدا ورد اتفداق العلمداء
بالنهي عن هذا البيع

()94

.

بيع الثمار قبل بدو صالحها .
تضمن الفكر االقتصادي اإلسدالمي أحاديدث النهدي عدن بيدع الثمدار حتدى يبددو
فيهد ددا الصد ددالك ذلد ددك تالفي د داً لحد دددوث المشد دداحنات والخصد ددومات بد ددين أبند دداء المجتمد ددع

اإلسددالمي عن ددد حص ددول مث ددل ه ددذا النددوع م ددن البي ددوع  ,ألن الثم ددار بطبيعته ددا معرض ددة
للتلددف بسددبب األمدراض واآلفددات التددي تفتددك بهددذه المحاصدديل  ,أو قددد تتعددرض للسددرقة

فعنئذ يقع الضرر على المشتري  ,وعند مطالبة البدائع بدأن يددفع لده تعويضداً قدد يمتندع

وتحدث بينهما مشاجرة وتداركاً لهذه الحالدة فقدد أورد الهاشدمي أحاديدث النهدي عدن بيدع
الثمار قبل بدو صالحها  ,فعن أنس  أن رسول اهلل (( نهى عن بيع الثمدرة حتدى

تزهي  ,وعن بيدع العندب حتدى يسدود  ,وعدن بيدع الحدب حتدى يشدتد))( ,)95وبيدع الثمدار
بعد الظهور وقبدل بددو الصدالك بشدرط أن يكدون القطدع فدي الحدال إذا كدان ينتفدع بهدذه
الثمار

()96

.

عائدية بيع الثمار الذي يباع أصلها .
حدددد الفكددر االقتصددادي اإلسددالمي الطريقددة التددي تددم مددن خاللهددا معرفددة عائديددة
الثمددار التددي بيعددت أصددولها وفددي ضددوء ذلددك أورد الهاشددمي روايددة توضددح ذلددك فقددال
()97

((ومن باع نخالً قد أبرت فثمرتها للبائع إال أن يشترط المبتاع))

.

االستثناء في البيع .
()98
واالسددتثناء فددي اللغددة الثنيددا  ,وقيددل الثنيددا أن يسددتثني فددي عقددد البيددع شدديئاً

مجهدوالً ففسددد وقيددل هددو أن يبدداع شدديء ج ازفداً  ,فددال يجددوز أن يسددتثني مندده شدديئاً قددل أو
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كثر ( ,)99وقد أعطى الهاشمي مثاالً على ذلك فقدال ((ولدو بداع ثمدرة حدائط واسدتثنى
()111

منه ددا ثلث د داً أو ربع د داً لد ددم يجد ددز))

 ,وبد ددذلك يتض ددح مد ددن هد ددذا الد ددنص بأند دده ال يجد ددوز

االس ددتثناء إال قب ددل البي ددع وتعل ددم أو تح دددد الكمي ددة المد دراد اس ددتثنائها وذل ددك أن النب ددي 
()111

((نهى عن الثنيا إال أن تعلم))

.

بيوع محرمة لذاتها .
مددن المعددروف أن العددرب قبددل اإلسددالم قددد تعدداملوا بمختلددف البيددوع فددي العمليددة
التجارية إال أن ظهور اإلسدالم فدي جزيدرة العدرب أبطدل التعامدل بدبعض البيدوع الضدارة

بصد ددحة اإلنسد ددان لغد ددرض صد ددنع مجتمد ددع إسد ددالمي خد د ي
دال مد ددن اآلثد ددام والد ددرجس  ,ومد ددن
الحيوانات التي أبطل المتاجرة بها هي الكالب  ,والفهود  ,والقرود  ,والنمور ,والسدباع
 ,والنسور  ,وقال الهاشمي ((وبيع الكالب ال يجوز وسواء كان معلماً أو غير معلدم
()112

وك د ددذلك ال يج د ددوز بي د ددع الفه د ددد  ,والق د ددرد  ,والنم د ددر  ,والنس د ددر  ,والس د ددبع))

 ,وم د ددن

الحيوان ددات األخ ددرى الت ددي ح ددرم المت دداجرة به ددا ه ددي لح ددوم الخن ددازير والميت ددة ( ,)113أم ددا
المشددروبات التددي حددرم المتدداجرة بهددا هددي الخمددور لمددا فيهددا مددن ضددرر كبيددر بصددحة
اإلنسدان وتد دي بطبيعدة الحددال إلددى فقددان عقلدده وتوازنده  ,وقددد أكددد القدرآن الكدريم علددى

تحريمهددا بشددكل تدددريجي  ,قددال تعددالى ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ ( ,)114وقولد د دده تعد د ددالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ

()115

 ,وف د د د د د د د د د د د ددي

ضددوء ذلددك أكددد الهاشددمي علددى تح دريم الخمددر( ,)116وقددد ورد إجمدداع أهددل العلددم علددى
عدم جواز بيع الخمر

()117

.

طرق منهي عنها في البيع .
حدد الفكدر االقتصدادي اإلسدالمي طرقداً وقواعدد مهمدة فدي البيدع والغدرض منهدا

تنظدديم العمليددة التجاريددة فددي األس دواق وتحاشددياً لحدددوث حدداالت الغددش والغددبن التددي قددد
تلحق البائع والمشتري من خدالل الجهدل
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والشددروط التددي أوردهددا الهاشددمي أن ال يبيددع الرجددل علددى بيددع أخيدده  ,وال يسددوم الرجددل

على سوم أخيه ( ,)118وفدي روايدة أخدرى أوردهدا الهاشدمي عدن النبدي  أنده نهدى عدن
((بيع مدا لدم يقدبض  ,وعدن رب يدح مدا لدم يضدمن  ,وعدن س ي
دلف وبيدع  ,وعدن شدرطين فدي
()119

بيدع))

 ,كمدا أشددار الهاشدمي إلدى قواعددد أخدرى منهددي عنهدا فدي البيددع منهدا بيعتددين

فددي بيعددة مددثالً ((أن يشددتري سددلعة بعش درة د ارهددم نقددداً أو بعش درين نسدديئة إلددى أجد يدل قددد

لزمددت بأحددد الثمنددين))( , )111ومددن الطددرق األخددرى المنهددى عنهددا فددي البيددع فقددد أشددار
الهاشد ددمي بد ددأن النبد ددي  نهد ددى ((عد ددن تلقد ددي الركبد ددان وأن يبيد ددع حاضد ددر لبد د ي
داد))(, )111

وأوضددح القرطبددي عمليددة النهددي عددن تلقددي الركبددان خوفداً مددن أن ينفددرد المتلقددي بددرخص
السددلعة دون أهددل األسدواق  ,أو إنمددا هددو ألجددل البددائع لددئال يغبندده المتلقددي ( ,)112بينمددا

بددين أبددو حنيفددة ذلددك ((هددو أن تلقددي الركبددان لتشددتري السددلع مددنهم خارجداً مددن األمصددار
لمددا يخشددى فددي ذلددك علددى البددائع مددن الغددبن  ,ويقطددع بالحاض درين فددي المصددر عددن
()113

الش د دراء إذا خد ددر مد ددن يخد ددر لتلقد ددي السد ددلع قبد ددل وصد ددولها إلد دديهم))

 ,وبد ددذلك عد ددد

الهاشمي تلقي السلعة وشرائها باطالً ( ,)114بينما أجاز اإلمام مالدك هدذا البيدع إذا وقدع

( ,)115ووافقدده الشددافعي ( ,)116أمددا إذا دخل دوا السددوق فددإنهم بالخيددار إذا علم دوا أنهددم قددد

غبند د د د د د د دوا ب د د د د د د ددين فس د د د د د د ددا البي د د د د د د ددع أو إجازت د د د د د د دده  ,وبه د د د د د د ددذا ق د د د د د د ددال الهاش د د د د د د ددمي (,)117
واتفق بذلك مع الشافعي ( ,)118والقرطبي

()119

 -3الربا والران والشركة والصار

.
والرارو واملرااربة والوكالاة يف

كتاب اإلرشاد إىل سبيل الرشاد للهامشي .

الربا .
الرب ددا ف ددي اللغ ددة الزي ددادة ( ,)121أي رب ددا الش دديء يربد دوا ربد دواً أي زاد ( ,)121وف ددي

الشددرع هددو الزيددادة فددي الددذهب والفضددة وسددائر المطعومددات ( ,)122والربددا وسدديلة مددن

وسائل التعامل بده قبيدل اإلسدالم وكدان يمدارس علدى نطدا ي
ق واسدع وفدي مختلدف البيدوع,
وقد زاوله العدرب واليهدود علدى حدد سدواء  ,وبعدد ظهدور اإلسدالم شدن حملدة كبيدرة ضدد
التعامل بالربا بهددف إصدالك النظدام االقتصدادي  ,قدال تعدالى ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ
مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
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ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ

()123

()124

ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮊ

 ,وقول د دده ﮋ ﮥ

 ,ونهد د د ددى رسد د د ددول اهلل

 عددن التعامددل بالربددا حتددى لعددن آكلدده وكاتبدده وشدداهديه ( ,)125كمددا أجمددع أهددل العلددم
على تحريم الربا ( ,)126والربا علدى ندوعين همدا ربدا الفضدل ( ,)127والنسديئة ( ,)127وقدد

أورد الهاشددمي أحاديث داً لرسددول اهلل  تنهددي عددن التعامددل بربددا الفضددل والنسدديئة  ,فعددن

عبددادة ب ددن الص ددامت  أن النب ددي  قددال ((ال تبيعد دوا ال ددذهب بال ددذهب  ,وال ال ددورق
بالورق  ,وال البدر بدالبر  ,وال الشدعير بالشدعير  ,وال التمدر بدالتمر  ,وال الملدح بدالملح ,
إال س دواء بس دواء عين داً بعددين يددداً بيددد  ,ولكددن بيع دوا الددذهب بددالورق  ,والددورق بالددذهب ,

والب ددر بالش ددعير  ,والش ددعير ب ددالبر  ,والمل ددح بد ددالتمر  ,والتم ددر ب ددالملح كي ددف ش ددئتم يد ددداً
()131

بيد))

 ,أي ال يتم بيدع أي صدنف مدن هدذه األصدناف إذا كاندت مدن الجدنس نفسده

إال وزن بددوزن أو كيددل بكيد يدل  ,ومددا اختلفددت أجناسدده جدداز بيعدده يددداً بيددد  ,أي فددو اًر وال

يجوز نسيئه  ,وفي حديث آخر أورده الهاشمي  ,فعن عمر بن الخطداب  أن النبدي

 حث علدى التقدابض إن اختلفدت األجنداس فدو اًر قبدل االفتدراق حتدى ال تددخل النسديئة

 ,أي هاك وهات  ,فقال (( الذهب بدالورق ربدا إال هداء وهداء  ,والبدر بالشدعير ربداً
()131

إال هدداء وهدداء))

 ,وفددي الواقددع العملددي فقددد أعطانددا الهاشددمي روايددة تاريخيددة بددأن

عمددر بددن الخطدداب  قددال ((لمالددك بددن أوس بددن الحدددثان  ,وقددد صددارف رج دالً ال
()132

تفارقدده حت ددى تعطيدده ورق دده أو تددرد علي دده ذهب دده))

 ,كمددا أش ددار الهاشددمي إل ددى بي ددع

الحيوان بالحيوان نسيئة ( ,)133وفي الواقع العملي فعن أنس بن مالك  قدال ((قيدل

يددا رسددول اهلل أنده قددد وقددع فددي سددهم دحيددة الكلبددي جاريددة جميلددة فابتاعهددا رسددول اهلل 
()134

بسددبعة ار س وال نسدديئة))

 ,ومددن خددالل هددذا العددرض يتضددح لنددا أن الحكمددة فددي

تحريم اإلسدالم للربدا لكونده وسديلة مدن الوسدائل التدي تد دي إلدى تضدخم ر وس األمدوال
تضخماً شديداً ال يقوم علدى الجهدد  ,وال ينشدأ مدن العمدل ممدا يجعدل طائفدة مدن النداس

يعتم دددون عل ددى ه ددذه الوس دديلة وح دددها ف ددي تنمي ددة أمد دوالهم وتض ددخيمها وبم ددا أن ه دددف
اإلسالم هدو تفتيدت الملكيدة ال تضدخيمها فقدد أكدد علدى تحدريم الربدا  ,وحدتم علدى طبقدة
األغني دداء أن يعطد دوا المحت دداجين قروضد داً ب ددال فائ دددة ألن ف ددي ه ددذا اإلجد دراء ه ددو تمت ددين
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لعالقددات المددودة واشدداعة مبدداد التكامددل والتضددامن بددين أبندداء المجتمددع  ,بينمددا الربددا
يمحق المودة ويثير العداوة والبغضاء بين الغني والفقير في هذا المجتمع .
الرهن .
الددرهن فددي اللغددة الثبددوت والدددوام ( ,)135وقيددل االحتبدداس ( ,)136والددرهن هددو مددا
وضع عند اإلنسان مما ينوب مناب مدا أخدذ منده يقدال رهندت فالنداً دا اًر رهنداً وارتهنده

إذا أخددذه رهن داً والجمددع رهددون ورهددان ورهددن بضددم الهدداء ( ,)137وفددي الشددرع هددو المددال

الدذي يجعددل وثيقدة بالدددين ليسدتوفي مددن ثمنده إن تعددذر اسدتيفا ه ممددن هدو عليدده

()138

,

وال ددرهن أيضد داً عق ددد يل ددزم ب ددالقبض فل ددزم قبل دده ك ددالبيع إذ ه ددو عق ددد يخ ددتص بالم ددال م ددن
الج ددانبين فص ددار ك ددالبيع  ,وم ددن تأم ددل ي ددرى أن البي ددع معاوض ددة وال ددرهن إرف دداق

()139

,

والددرهن جددائز بالكتدداب والسددنة واإلجمدداع  ,ففددي الكتدداب قددال تعددالى ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ

()141

,

وفددي السددنة  ,فعددن عائشددة رضددي اهلل عنهددا ((أن النبددي  اشددترى مددن يهددودي طعام داً
إلددى أجددل ورهندده درعدده))

بالجملددة

()142

()141

 ,أمددا اإلجمدداع فقددد أجمددع المسددلمون علددى جدواز الددرهن

 ,وبهددذا فددإن الددرهن جددائز فددي السددفر والحضددر وبدده قددال الهاشددمي (,)143

ويوافق بذلك اإلمام الشافعي ( ,)144وابدن حدزم ( ,)145وابدن قدامدة المقدسدي

()146

 ,أمدا

أركان عقد الرهن فهو اإليجاب والقبول وهدو أن يقدول الراهن ((رهنتدك هدذا الشديء بمدا
لددك عل د لي مددن الدددين  ,أو يقددول هددذا الشدديء رهددن بدددينك))

()147

مقبوض داً وبدده قددال الهاشددمي ( ,)148ويوافددق بددذلك الشددافعي

 ,وال يصددح الددرهن إال

()149

 ,وأبددو حنيفددة (,)151

وره ددن المش دداع ج ددائز وب دده ق ددال الهاش ددمي ( ,)151ويواف ددق ب ددذلك اإلم ددام الش ددافعي (,)152

وخددالفهم أب ددو حنيفددة ( ,)153وال يح ددق للم درتهن االنتف دداع بددالرهن إال م ددا كددان مركوبد داً أو
محلوباً  ,فعندئذ يركب ويحلب بحسب مقدار النفقة( ,)154وذلك استناداً لحديث رسدول
اهلل  الددذي أورده أبددو هري درة  أن رسددول اهلل  قددال ((إذا كانددت الدابددة مرهونددة
()155

فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب بنفقتها وتركب))
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الشركة .
الشددركة فددي اللغددة جمددع ال لش دريك شددركاء واش دراك مثددل ش دريف وشددرفاء  ,والم درأة

شريكة والنساء شرائك  ,وشاركه صار شريكه واشتركا في كذا وتشاركا( , )156والشدركة

ورد ذكرهددا فددي الكتدداب والسددنة  ,ففددي الكتدداب قددال تعددالى ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧ ﮊ

()157

 ,وفددي السددنة عددن السددائب بددن أبددي السددائب  أندده

قد ددال للنبد ددي (( كند ددت ش د دريكي فد ددي الجاهليد ددة فكند ددت خيد ددر ش د دريك ال تد ددداريني وال
()158

تماريني))

 ,كما ورد إجماع العلماء على جواز الشركة( ,)159والشركة على أندواع

منها شركة األبدان ( ,)161وشركة المفاوضة( ,)161والشركة من المعامالت االقتصدادية
التي مارسها المسلمون في عهد الرسالة فيذكر اشتراك عمدار بدن ياسدر وسدعد بدن أبدي

وقدداص وابددن مسددعود يددوم بدددر بأبدددانهم  ,فج داء سددعد بأسدديرين ولددم يددأت عمددار وال ابددن
مسعود بشيء فكانوا شركاء(.)162
الصرف .
الصددرف فضددل الدددرهم علددى الدددرهم  ,الدددينار علددى الدددينار ألن واحددداً منهمددا

يصرف عن قيمدة صداحبه ( ,)163والصدرف اسدم لبيدع الدذهب والفضدة ( ,)164والصدرف
يعد من النشاطات االقتصادية المهمدة التدي زاولهدا أبنداء المجتمدع العربدي قبدل اإلسدالم
وبع ددده  ,ألن دده م ددن غي ددر المعق ددول أن ت ددتم العملي ددة التجاري ددة م ددن غي ددر ممارس ددة عملي ددة
صيرفة الدراهم بالدنانير وبالعكس  ,وبمدا أن المجتمدع المددني بلدد ز ارعدي وتجداري فقدد
وضددعت الشدريعة اإلسددالمية ضدوابط تددنظم عمليددة الصددرف والهدددف منهددا االبتعدداد عددن
الغش والغبن  ,وتجاوز حاالت الربا التي حرمها اإلسالم ومن هذه الضدوابط أن يكدون
الددوزن بددالوزن إن كددان ممددا يددوزن  ,والكيددل بالكيددل إن كددان ممددا يكددال ( ,)165وقددد أورد

الهاش ددمي ح ددديثاً للرس ددول  ي ك ددد في دده ال ددوزن ب ددالوزن ,والكي ددل بالكي ددل  ,إذا ك ددان م ددن
الصددنف نفسدده  ,فعددن عبددادة بددن الصددامت  أن النبددي  قددال ((ال تبيع دوا الددذهب

بالددذهب  ,وال الددورق بددالورق  ,وال البددر بددالبر  ,وال الشددعير بالشددعير  ,وال التمددر بددالتمر
()166

 ,وال الملح بالملح  ,إال سواء بسواء عيناً بعين يداً بيدد))
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اختلف الصدنفان مدن هدذا وكدان ذهدب بدورق ,أو تمدر بزبيدب  ,أو حنطدة بشدعير  ,فدال
بددأس ببيعهددا بالمفاضددلة علددى بعددض  ,يددداً بيددد ((ولكددن بيع دوا الددذهب بددالورق  ,والددورق
بالددذهب  ,والبددر بالشددعير  ,والشددعير بددالبر  ,والملددح بددالتمر  ,والتمددر بددالملح كمددا شددئتم
()167

يددداً بيددد))

 ,وممددا يدددل علددى روا عمليددة الصدديرفة فددي عهددد الرسددالة  ,فقددد أورد

الهاشددمي حادثددة تاريخيددة  ,فعددن فضددالة بددن عبيددد  قددال ((بعددت عددام خيبددر قددالدة

فيهددا خددرز وذهددب بتسددعة دنددانير فقددال رسددول اهلل  ال حتددى تميددز بيندده وبيندده قددال
الرجل يا رسول اهلل إنما أردت الخدرز  ,فقدال ال حتدى تميدز بينهمدا قدال فدرده حتدى
()168

ميز بينهما))

.

القرض .
القرض في اللغة القطع ( ,)169وسمي هذا العقد قرضاً لما فيه مدن قطدع طائفدة

مددن مالدده وذلددك بالتسددليم إلددى المسددتقرض  ,فكددان مأخددذ االسددم دلدديالً علددى اعتبددار هددذا
الشرط

()171

 ,والقرض جائز بالكتاب والسنة واإلجماع  ,ففي الكتاب قال تعالى ﮋ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﮊ
()172

()171

 ,وقولد د د د د دده ﮋ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﮊ

 ,وفي السنة النبوية فقد حدث رسدول اهلل  المسدلمين علدى إعطداء القدرض لمدا

فيه من أشياء إيجابية من عملية تسهيل وتيسير على الناس فدي فدك ضدائقاتهم الماليدة
 ,وازاء ذلك فقد مثدل  القدرض بمثابدة الصددقة فقدال ((مدا مدن مسدلم يقدرض مسدلماً
()173

 ,وفي الوقت نفسه حث  المستقرض علدى

قرضاً مرتين إال كان كصدقة مرةً))
الوفدداء بأحسددن مددا اسددتقرض  ,وبددذلك فقددد أعطانددا الهاشددمي روايددة تاريخيددة تبددين ذلددك ,
()174

فعن أبي هريدرة (( أن النبدي  اقتدرض بعيد اًر فأعطداه أفضدل مدن سدنة))
()175

اإلجمدداع فقددد أجمددع العلمدداء علددى ج دواز القددرض

 ,أمدا

 ,وبمددا أن هدددف اإلسددالم إقامددة

عالقات المحبة واأللفة بين الدائن والمدين إال أنه مندع إعطداء المددين الددائن هديدة إال
أن تكددون قددد جددرت بينهمددا تبددادل الهدددايا قبددل أخددذ القددرض  ,وقددد أورد الهاشددمي حددديثاً

لرسدول اهلل  ي كدد ذلدك  ,فعدن أندس  أن رسدول اهلل  قدال ((إذا أقدرض أحدددكم
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قرضداً فأهدددي لدده أو حملدده علددى الدابددة  ,فددال يركبهددا وال يقبلدده إال أن يكددون جددرى بيندده
()176

وبينه قبل ذلك))

 ,وفي ضوء ذلك مندع الدنهج االقتصدادي اإلسدالمي منعداً قاطعداً

كل قرض جر منفعة ألنه ربا ( ,)177ومن األمدور التدي شدجع عليهدا الدنهج االقتصدادي
اإلسددالمي حددث الدددائن تخفيددف جددزء مددن الدددين إذا كددان المدددين ذا عس درة وال يسددتطيع
وفاء كامل دينه  ,وذلك من باب تفريج الكرب على النداس  ,وقدد أورد الهاشدمي روايدة
تاريخيددة فددي عهددد الرسددالة ت كددد ذلددك  ,فيددروي أن كعددب بددن مالددك  تقاضددى ((ابددن

حدرد شيئاً كان له عليه في المسجد  ,فارتفعت اصواتهما حتى سدمعهما رسدول اهلل 
فددي بيتدده  ,فخددر إليهمددا حتددى كشددف سددجف حجرتدده  ,ونددادى يددا كعددب قددال لبيددك يددا
رسول اهلل  ,فأشدار إليده رسدول اهلل  بيدده أن ضدع الشدطر مدن ديندك قدال كعدب قدد
()178

فعلت يدا رسدول اهلل قدال  قدم فأعطيده))

 ,وبهدذا فدإن للقدرض أهميدة كبيدرة فدي

تخفيف شدة الضائقة المالية على الناس وكذلك إرفاد المشداريع التنمويدة بدأموال جديددة
تساعدها على عملية االستمرار .
المضاربة .
المضاربة في اللغة ضرب يضربه ضرباً وضرب فدي األرض يضدرب ضدرباً ,

ومضروباً بفتح الراء أي سار البتغداء الدرزق  ,ويقدال إن فدي ألدف درهدم لمضدرباً أي
ضدرباً وضدداربه فددي المددال مددن المضدداربة وهددي الق دراض ( ,)179وقيددل المضدداربة هددي

مفاعلة من الضرب في األرض وهو السير فيها  ,وهو بمعنى السفر وذلدك ألنده يخلدو
عندده غالب داً لطلددب ال دربح وهددذا المعنددى مددن لغددة أهددل الع دراق أمددا فددي لغددة أهددل الحجدداز

فيطلقددون عليه دا اسددم الق دراض وهددي كالمقارضددة بمعنددى القطددع  ,نقددول ض دربت الطيددر

تضددرب ذهبددت تبتغددي الددرزق وأيض داً ضددرب فددي األرض ض درباً وض درباناً خددر تدداج اًر

وغازياً  ,وسميت المضاربة قراضاً عند أهل الحجاز ؛ ألن المال يقطع قد اًر من المدال
عن تصرفه  ,وجعل التصرف فيه إلى العامل

()181

.

والمضاربة وجبت في الكتاب والسدنة واالجمداع  ,ففدي الكتداب قدال تعدالى ﮋ ﭹ
()181

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ
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 اندده قددال ((كددان سدديدنا العبدداس بددن عبددد المطلددب إذا دفددع المددال مضدداربة اشددترط
علددى صدداحبه أن ال يسددلك بدده بحد اًر  ,وال ينددزل بدده واديداً ,وال يشدتري بدده دابددة ذات كبددد

رطبددة  ,فددإن فعددل ذلددك ضددمن  ,فبلددا شددرطه رسددول اهلل  , فأجدداز شددرطه وكددذا بعددث
رسول اهلل  والناس يتعاقدون المضاربة فلم ينكر عليهم  ,وذلك تقرير لهدم علدى ذلدك
()182

والتقرير أحد وجوه السنة))

 ,أما اإلجماع فقد روى عدن جماعدة مدن الصدحابة 

أنهدم دفعدوا مدال اليتدديم مضداربة مدنهم ((سديدنا عمددر  ,وسديدنا عثمدان  ,وسديدنا علددي ,
وعبددد اهلل بددن عمددر  ,وعبيددد اهلل بددن عمددر  ,وسدديدتنا عائشددة  , ولددم ينقددل أندده أنكددر
()183

علدديهم مددن اقدرانهم أحددد ومثلدده يكددون إجماعداً))

بهددا فقددد أشددار الهاشددمي هددي العددين والددورق

()184

 ,أمددا األشددياء التددي يددتم المضدداربة

 ,أمددا العددروض فقددد أشددار الهاشددمي

بع دددم جد دواز المض دداربة به ددا ( ,)185ويواف ددق ب ددذلك اإلم ددام مال ددك
حنيفددة

()187

()186

 ,والش ددافعي وأب ددو

 ,وحجددة الفقهدداء أن رأس المددال إذا كددان عرض داً كددان غددر اًر ألندده يقددبض

العددرض وهددو يسدداوي قيمددة مددا  ,ويددرده وهددو يسدداوي قيمددة غيرهددا  ,فيكددون رأس المددال

وال دربح مجه دوالً  ,وأمددا إذا كددان رأس المددال مددا بدده يبدداع العددروض  ,فددإن اإلمددام مالددك
منعه وكدذلك الشدافعي وأجدازه أبدو حنيفدة ( ,)188كمدا بدين الهاشدمي بدأن نفقدة المضدارب

مد ددن نصد دديبه  ,ولد دديس علد ددى رب المد ددال نفقتد دده ( ,)189ويوافد ددق بد ددذلك ابد ددن حد ددزم (,)191

والقرطبي ( ,)191وهذا بخالف ما ذكره اإلمام مالدك ((أنده إذا كدان المدال كثيد اًر يحمدل
النفقددة  ,فددإذا شددخص فيدده العامددل فددإن لدده أن يأكددل مندده ويكتسددي بددالمعروف مددن قدددر

المد ددال ))...

()192

 ,أمد ددا تحديد ددد المضد دداربة بمد دددة زمنيد ددة معيند ددة فقد ددد قد ددال الهاشد ددمي

((ويجوز توقيت المضاربة  ,مثل أن يدفع إليه ماالً فيقول ضارب بده شده اًر)) (,)193
وخالفهم اإلمام الشافعي بعدم جواز تحديد مدة المضاربة

()194

.

الوكالة .
الوكالة في اللغة الحفظ  ,وقد يراد بهدا التفدويض يقدال ((توكلدت علدى اهلل أي
فوض ددت أم ددري إلي دده))

()196

 ,والوكي ددل أيضد داً ه ددو ال ددذي يتص ددرف لغيد دره لعج ددز موكل دده
()197

ويقال وكل فالن فالناً إذا استكفاه أمر ثقة بكفايته أو عجز عن القيام بدامر نفسده
()198

 ,وفددي الشددرع هددي ((تفددويض التصددرف والحفددظ إلددى الوكيددل))
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فد ددي الكتد دداب والسد ددنة واإلجمد دداع  ,أمد ددا فد ددي الكتد دداب قد ددال تعد ددالى ﮋ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﮊ

()199

 ,أمد ددا السد ددنة النبويد ددة فعد ددن جد ددابر بد ددن عبد ددد اهلل  قد ددال ((أردت

الخرو إلى خيبر فأتيت رسول اهلل  فقلت له إني أردت الخرو إلى خيبدر  ,فقدال
ائ ددت وكيل ددي فخ ددذ من دده خمس ددة عش ددر وس ددقاً  ,ف ددإن ابتغ ددي من ددك آي ددة فض ددع ي دددك عل ددى

ترقوته))

()211

 ,أما اإلجماع فقد أجمعت األمة على جواز الوكالة ( ,)211والوكالة عقدد

يلددزم اإليجدداب والقبددول كسددائر العقددود ( ,)212أي أن الوكالددة جددائزة فددي البيددع والش دراء ,

والعتددق  ,والطددالق  ,والقسددمة  ,وسددائر الحقددوق والعقددود  ,وبددذلك قددال الهاشددمي (,)213

ويوافق بذلك ابن حزم ( ,)214والقرطبي( ,)215وتجوز الوكالة سواء كان الموكل حاضد اًر
أم غائباً وبذلك قال الهاشمي ( ,)216ومن أحكام عقد الوكالة االتفاق علدى شديء معدين

( ,)217وم ددن م ددبطالت عق ددد الوكال ددة الم ددوت ( ,)218وبه ددذا فق ددد أق ددر ال ددنهج االقتص ددادي
اإلسددالمي نظددام الوكالددة ؛ ألن المجتمددع فيدده الم دريض والعدداجز ومددن ال يحسددن البيددع
والشدراء وال يسددتطيع الخددرو إلددى السددوق  ,أو ممددن يمتلددك األمدوال وال يحسددن المتدداجرة

بها أو قد ال يمتلك الوقت للتفرغ للتجارة أو ممن ال تليق به التجدارة لكونده امدرأة (,)219
وبما أن موضوعنا المعامالت االقتصادية فقد اقتصدرت الحدديث عدن الوكالدة الخاصدة
بدداألمور االقتصددادية فقددط  ,وفددي الجانددب العملددي فقددد أعطانددا الهاشددمي حادثددة تاريخيددة
توضح نظام التعامل بالوكالة ومنهم رسول اهلل  , فعن عروة بن أبي الجعد  قدال
((عرض للنبي  جلب وأعطاني دينا اًر فقال لي أي عروة أئدت الجلدب فاشدتر لندا

منه شاة فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شداتين بددينار  ,فجئدت أسدوقهما
فلقينددي رجددل بددالطريق  ,فسدداومني فابتعتدده شدداة بدددينار فجئددت بالدددينار وجئددت بالشدداة
()211

وقلت يا رسول اهلل هذا ديناركم وهذه شاتكم))
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ً
ثالثا  :املوارد املالياة التاي أوردااا اهلاامشي يف كتااب اإلرشااد إىل

سبيل الرشاد
 -1الزكاة
أ – زكاة المال والحلي والركاز والمعادن .
زكاة الفضة (الدراهم) .

تجددب فيهددا الزكدداة إذا بلغددت االنصدداب  ,وقددد أورد الهاشددمي نصدداب الفضددة ,
فع د ددن أب د ددي س د ددعيد الخ د دددري  أن النب د ددي  ق د ددال ((ول د دديس فيم د ددا دون خم د ددس إواق
صدقة))

()211

 ,وفي رواية أخرى أوردها الهاشمي ((وال زكاة من الدورق فدي أقدل مدن

مئتددي درهددم  ,وذلددك خمسددة إواق واألوقيددة أربعددون درهمداً فددي وزن سددبعة أعنددي ان كددل
سددبعة مثاقيددل وزنهددا عش درة د ارهددم  ,فددإذا بلغددت مئتددي درهددم ففيهددا ربددع عشددرها خمسددة
()212

دراهم  ,فما زاد فبحسدبان ذلدك وان قدل))

 ,أمدا بالنسدبة إلدى جمدع الدذهب والفضدة

لتكمل ددة النص دداب ق ددال الهاشد ددمي ((ويجم ددع ال ددذهب والفض ددة فد ددي الزك دداة ف ددي إحد دددى
()213

الددروايتين فمددن لدده مئددة درهددم وعش درة دنددانير فليخددر مددن كددل مددال ربددع عش دره))

,

ويوافددق بددذلك اإلمددام مالددك وأبددو حنيفددة ( ,)214وفددي روايددة أخددرى قددال الهاشددمي ((ال
يجمددع ذلددك وال يجددب الزكدداة فددي واحددد منهمددا حتددى يكددون نصدداباً  ,)215())...ويوافددق
بذلك أبو عبيد ( ,)216والماوردي

()217

 ,وابن قدامة المقدسي(. )218

زكاة الذهب (الدنانير) .
حدد الهاشمي نصاب زكاة الذهب  ,فقال ((وال زكاة من الدذهب فدي أقدل مدن
عش د درين مثقد دداالً  ,فد ددإذا بلغد ددت عش د درين ففيهد ددا نصد ددف ديند ددار  ,ربد ددع العشد ددر  ,فمد ددا زاد
()219

فبحسددبان ذلددك))

 ,ويوافددق بددذلك أبددو عبيددد ( ,)221والسددمرقندي ( ,)221و المدداوردي

( ,)222أما زكاة الشركاء في العين والورق فقد أورد الهاشمي روايتين إحدداهما ال زكداة
في العين والورق مدا لدم تبلدا حصدة كدل واحدد مدنهم النصداب  ,والروايدة األخدرى تجمدع
حصددة الشددركاء فددي العددين والددورق ويزكددون زكدداةً واحدددةً إذا بلغددت حصصددهم نصدداب
الزكاة ويأخذ من كل منهم حصته ( ,)223ويوافقه اإلمام مالك (. )224
زكاة الحلي .
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أشار الهاشمي إلى وجوب الزكاة في الحلي المتأخذة للبس ( ,)225ويوافق بذلك

الترمددذي ( ,)226وأبددو حنيفددة ( ,)227وفددي روايددة أخددرى للهاشددمي أشددار فيهددا عدددم وجددوب
الزكدداة فددي الحلددي ( ,)228ويوافددق بددذلك اإلمددام مالددك

()229

 ,والمدداوردي ( ,)231ويعددزز

هددذه األقدوال أن عائشددة رضددي اهلل عنهددا زوجددة النبددي (( كانددت تلددي بنددات أخيهددا فددي
()231

حجرها لهن الحلي فال تخر من حليهن الزكاة))

.

زكاة الركاز .
الركد دداز بالكسد ددر دفد ددين أهد ددل الجاهليد ددة كأند دده ركد ددز فد ددي األرض ( ,)232وأشد ددار

الهاشددمي مددا ي خددذ مددن الركدداز وهددو الخمددس ( ,)233ويخددر الخمددس متدى ظفددر بدده ولددم
يعتبر حوالً

()234

.

زكاة المعادن .
وقددد أشددار الهاشددمي إلددى أن نصدداب زكدداة المعددادن ربددع العشددر  ,وعدددم اشددتراط
الحول فيها بل تخر زكاتها لوقت استخراجها  ,فقال ((وفيما يخر من المعادن مدن
ع د ددين و ورق  ,ورص د دداص  ,وحدي د ددد  ,وزئب د ددق  ,يبل د ددا نص د دداب  ,الزك د دداة لوقت د دده ربد د دع
العشر))

()235

.

ب – زكاة الماشية .
تجددب زكدداة الماشددية فددي بعددض الحيوانددات مثددل اإلبددل والبقددر والغددنم اسددتناداً إلددى

حددديث رسددول اهلل  الددذي يقددول فيدده ((فددي اإلبددل صدددقتها  ,وفددي الغددنم صدددقتها ,
()236

وفي البقر صدقتها))

.

زكاة اإلبل .
حددد نصدداب زكدداة اإلبدل بخمددس  ,فعددن أبدي سددعيد الخدددري  قدال قددال رسددول
()237

اهلل (( لد د دديس فيمد د ددا دون خمد د ددس ذود صد د دددقة ))...

 ,وبموجد د ددب ذلد د ددك حد د دددد

الهاشددمي الحددد األدنددى لزكدداة اإلبددل  ,فقددال ((وال زكدداة فددي اإلبددل فددي أقددل مددن خمددس
ذود  ,فإن بلغدت خمسداً ففيهدا شداة إلدى تسدع  ,ثدم فدي العشدر شداتان إلدى أربدع عشدر ,
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ثم في خمس عشرة ثالث شياه إلى تسع عشرة  ,فإذا صارت عشدرين ففيهدا أربدع شدياه
إلى أربع وعشرين ثم في خمس وعشرين ابنة مخاض وهدي ابندة سدنتين  ,فدإن لدم يكدن
في إبله ابنة مخاض  ,فابن لبون ذكر إلى خمس وثالثين  ,ثدم فدي سدتة وثالثدين بندت
لبددون  ,وهددي بنددت ثددالث سددنين إلددى خمددس وأربعددين  ,ثددم فددي سددت وأربعددين حقددة وهددي
التي تصلح أن يحمل على ظهرها  ,ويطرقها الفحدل وهدي ابندة أربدع سدنين إلدى سدنتين
 ,ثم في إحدى وستين جذعة وهي ابنة خمس سنين إلى خمس وسبعين  ,ثم في سدت
وسبعين ابنتا لبون إلى تسعين  ,ثم في إحدى وتسعين حقتان إلدى مئدة وعشدرين  ,فمدا

زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة  ,وفي كل أربعين بنت لبون))( ,)238كمدا تضدمنت
أحادي ددث إخد د ار زك دداة اإلب ددل التيس ددر والتس ددهيل إذا تباين ددت أس ددنان اإلب ددل ف ددي فد درائض
الصدقات ((خمس بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعدة وعندده حقدة  ,فإنهدا
تقبددل مندده ويجعددل معهددا شدداتان إن استيسددر لدده  ,أو عشدرين درهمداً  ,ومددن بلغددت عنددده

صدقة الحقة وليست عندده إال جذعدة فإنهدا تقبدل منده ويعطدى المصددق عشدرين درهمداً
()239

أو شاتين))

.

زكاة البقر .
النددوع اآلخددر مددن زكدداة الماشددية البقددر  ,وقددد حدددد نصددابها بثالثددين  ,فعددن معدداذ
بن جبل  قال ((بعثني رسول اهلل  إلى الديمن فدأمرني أن آخدذ مدن البقدر ثالثدين
()241

تبيعاً حولياً  ,ومن أربعين بقرة مسدنة))

 ,كمدا حددد الهاشدمي نصدابها بشدكل أكثدر

تفصدديالً  ,فقددال ((وال زكدداة مددن البقددر فددي أقددل مددن ثالثددين  ,فددإذا بلغددت ففيهددا تبيددع

عجددل جددذع قددد أوفددى سددنتين  ,وقيددل هددو الددذي انعطفددت شددعرته  ,وقيددل المسددتدير
القدرن الدذي يتبدع سدرك البقدر  ,ثدم كددذلك حتدى تبلدا أربعدين فيكدون فيهدا مسدنة وال ي خددذ
إال أنثى  ,والمسنة التي قد صارت في سن أمها عند وضعها كاملة غير صعبة ذلدول
 ,ويقال هي التدي أسدن مدن التبيدع بسدنة  ,ويقدال هدي التدي حصدل لهدا جمدع سدنين
وأقددل ذلددك ثددالث سددنين  ,ويقددال هددي ابنددة أربددع سددنين  ,وهددي الثنيددة  ,ثددم كددذلك إلددى
تسع وخمسين  ,فإن صدارت سدتين  ,ففيهدا تبيعدان  ,ثدم كدذلك إلدى تسدع وسدتين  ,فدإذا
بلغددت سددبعين ففيهددا تبيددع ومسددنة  ,فمددا زاد ففددي كددل أربعددين مسددنة  ,وفددي كددل ثالثددين
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()241

تبيع))

.

زكاة الغنم .
والن ددوع الثال ددث م ددن الماش ددية ص دددقة الغ ددنم  ,وق ددد ح دددد الهاش ددمي نص دداب الغ ددنم
عندما أورد حديث أنس بن مالك  الذي أشار فيه أن أبا بكدر الصدديق  كتدب لده
ح ددين وجه دده إل ددى البحد درين ((ه ددذه فريض ددة الص دددقة الت ددي فرض ددها رس ددول اهلل  عل ددى
المسددلمين الددذي أمددر اهلل بهددا نبيدده  إلددى أن قددال فددي صدددقة الغددنم فددي سددائمتها إذا
كانت أربعين إلى عشرين ومئة ففيها شاة  ,فإذا زادت على عشرين ومئة إلدى أن تبلدا
مئتين ففيها شاتان  ,فإذا زادت على مئتين إلى أن تبلا ثالث مئدة ففيهدا ثدالث شدياه ,

فددإذا زادت علددى ثددالث مئددة ففددي كددل مئددة شدداة))( ,)242ومددن الشددروط المعتبدرة فددي زكدداة
الغنم أن تكون خالية من العيوب وبدذلك قدال الهاشدمي ((وال ي خدذ فدي الصددقة تديس

 ,وال هرمددة  ,وال ذات عدوار)) ( ,)243ثددم أضدداف الهاشددمي شددروط أخددرى فقددال ((وال
المدداخض وال شدداة العلددف  ,وال فحددل الغددنم  ,وال التددي تربددي ولدددها  ,وال خيددار أم دوال

الن دداس إال أن يتطوعد دوا ب ددذلك  ,وال عجفد داء إال أن تك ددون غنم دده عجافد داً كله ددا)) (,)244
وتجمع الضان والمعز في الزكاة وكذلك الجواميس والبقر  ,والنجب والعرب مدن اإلبدل
()245

وب ددذلك ق ددال الهاش ددمي

 ,ويواف ددق ب ددذلك اإلم ددام مال ددك ( ,)246والم دداوردي ( ,)247وال

يضم اإلبل إلى البقر وال البقر إلى الغنم الخدتالف الجدنس ( ,)248وال زكداة فدي السدخلة

إال أن تكون األمهدات نصداباً  ,فيجدب فيهدا وفدي أمهاتهدا ( ,)249ويعدد السداعي السدخلة
ال ي خذها في الزكاة ( ,)251وفي حالة تأخير زكاة الغنم التي بلغت النصاب إلى ح ي
دول
أو حد ددولين  ,فقد ددد وجد ددب عليد دده مد ددا مضد ددى لكد ددل سد د ي
دنة بحسد ددب الواجد ددب  ,وقد ددد أعطد ددى

الهاشددمي مثدداالً علددى ذلددك بقولدده ((لددو كددان عنددده أربعددون مددن الغددنم ثددم أخددر زكاتهددا
حولين أو أكثر لم يكن عليه فيها إال شداة ,ثدم يكدون عليده لبداقي السدنين الماضدية لكدل

سنة بحساب الواجب)) (.)251

زكاة الزروع والثمار .
تعددد الددزروع والثمددار مددن المحاصدديل المهمددة التددي تددوفر لشنسددان مددورداً معاشددياً
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مهمداً تسدداعده علددى تجدداوز مصدداعب الحيدداة المختلفددة وبعدددمها تتوقددف عجلددة الحيدداة ,
لذلك حدث الددين اإلسدالمي اإلنسدان علدى السدعي والعمدل فدي األرض مدن أجدل ز ارعدة

المحاص دديل الض ددرورية لت ددوفير مأكل دده منه ددا  ,وه ددذه المحاص دديل الت ددي يزرعه ددا المس ددلم
فرض ددت عليه ددا الزك دداة إذا بلغ ددت النص دداب لت ددذهب إل ددى الفئ ددات الفقيد درة الت ددي ال تمل ددك
األرض وتسددتطيع الحصددول علددى الددزروع والثمددار  ,وزكدداة الددزروع والثمددار وجبددت فددي
الكتد دداب والسد ددنة  ,ففد ددي الكتد دداب قد ددال تعد ددالى ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
()252

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮊ

 ,وقول د د د د د دده تع د د د د د ددالى ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ
()253

ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ

 ,وف د ددي الس د ددنة فع د ددن أب د ددي س د ددعيد
()254

الخدددري  أن رسددول اهلل  قددال ((لدديس فيمددا دون خمددس أوسددق صدددقة))

,

وكددان الحددديث مجم دالً ولددم يحدددد نوعيددة الددزروع والثمددار  ,وفددي روايددة أخددرى للهاشددمي
حدد فيها الحدود الدنيا لنصاب الحب والتمر والرز بخمسة أوسق( ,)255والوسق ستون

صدداعاً بصدداع النبدي  وهددو أربعددة أمددداد بمددد النبددي  ,)256(ومددن أندواع الثمددار التددي
وجددب فيهددا الزكدداة فقددد حددددها الهاشددمي بددالتمر والزبيددب ( ,)257أمددا الزيتددون فقددد أشددار
الهاشمي فيه إلى روايتين إحداهما فيه زكاة ( ,)258وفدي روايدة أخدرى للهاشدمي ال زكداة

ف ددي الزيت ددون ( ,)259كم ددا أوج ددب الهاش ددمي الزك دداة ف ددي الفس ددتق والبن دددق والل ددوز (,)261

ويوافق بذلك أبو يوسف ( ,)261أما الفواكه فقد أشار الهاشمي بعددم وجدوب الزكداة فيهدا

( ,)262ويوافدق بدذلك ابدن آدم ( ,)263فدي حدين أوجدب أبدو حنيفدة الزكداة فدي ثمدار النخددل

والشجر جميعاً ( ,)264إال أن الشافعي خص ثمدار النخدل والكدرم ولدم يوجدب الزكداة فدي
غيره ددا م ددن جمي ددع الفواك دده والثم ددار ( ,)265وزك دداة الثم ددار تج ددب بش ددرطين إح ددداهما ب دددو
صددالحها واسددتطابة أكلهددا  ,وأن تبلددا خمسددة أوسددق  ,فددال زكدداة فيهددا عنددد الشددافعي إن

كانددت أقددل مددن خمددس أوسددق  ,وأوجبهددا أبددو حنيفددة فددي القليددل والكثيددر ( ,)266والحبددوب
التد ددي أوجد ددب الهاشد ددمي الزكد دداة فيهد ددا الحنطد ددة والشد ددعير  ,والد ددرز  ,والد دددخن  ,والد ددذرة ,

والعدددس  ,والحمددص  ,واللوبيدداء  ,إذا بلغددت النصدداب ( ,)267ويوافددق بددذلك أبددو يوسددف

( ,)268أمددا الخضددر فقددد أشددار الهاشددمي ال زكدداة فيهددا ( ,)269ويوافددق بددذلك أبددو يوسددف
( ,)271وابن آدم ( ,)271في حدين ندرى أبدا حنيفدة قدد أوجدب الزكداة فدي جميدع الدزروع إال
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أن الشافعي يرى أنها تجب فيما زرعه اآلدميون قوتاً مدخ اًر ( ,)272وزكاة الدزروع تجدب

فيدده بعددد قوتدده واشددتداده وال تأخددذ إال بعددد دياسدده وتصددفيته ( ,)273ومددن أحكددام الددزرع ال
يمكددن ضددم صددنف إلددى آخددر إذا كددان مختلددف الجنسددين لتكملددة النصدداب ( ,)274وبددذلك
أشددار الهاشددمي بأندده ال يمكددن ضددم التمددر إلددى الحددب ( ,)275إال أن اإلمددام مالددك ضددم

الشدعير إلددى الحنطددة وضددم مددا سدواهما القطنيددات بعضددها إلددى بعددض ( ,)276أمددا مقدددار
ما ي خذ من الزروع والثمار إذا بلغت النصداب فقدال الهاشدمي ((فالواجدب فيده عشدرة
إذا كددان يسددقى سدديحاً ونصددف العشددر إذا كددان يسددقيه بدددوالب  ,أو داليددة أو سددادوف ,

ومددا كددان بعدالً يشددرب بعرقدده كالنخددل ففيدده العشددر)) ( ,)277أمددا إذا اخددتلط سددقي الددزروع
بددين بالسدديح  ,وبالدددواليب فددإن الحكددم بالسددقي باألغلددب منهددا  ,فقددال الهاشددمي ((فددإن
سددقي زرعدده نصددف الحددول سدديحاً ونصددف بدددوالب كددان عليدده ثالثددة أربدداع العشددر وان
()278

سقاه أكثر السنة بإحداهما وأقلها باآلخر كان الحكم لألغلب منهما))

.

اإلعفاء من الزكاة  :وقد يعفى الرجل المسلم من الزكاة في حاالت معيندة مثدل

دين أو ور ي
ال د لدين وبددذلك يقددول الهاشددمي ((ومددن ملددك نصدداباً مددن عد ي
ق وكددان عليدده مددن
ال لدين مثله أو مدا ينقصده مدن النصداب  ,وال مدال لده مدن غيدره فدال زكداة عليده)) (,)279
أمد ددا مصد ددارف الزكد دداة فتقسد ددم بموجد ددب اآليد ددة الكريمد ددة  ,قد ددال تعد ددالى ﮋ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭ
()281

ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮊ

 ,ويتض ددح م ددن خ ددالل ه ددذه اآلي ددة أن اهلل س ددبحانه وتع ددالى ح دددد

مصارف الزكاة بثمانية أصناف  ,ويجوز أن يخدتص مصدرف الزكداة علدى صدنف مدن

األص ددناف الثماني ددة ال ددذين س ددماهم اهلل تع ددالى ف ددي كتاب دده وب ددذلك ق ددال الهاش ددمي (,)281

()282
ويوافقدده الدمشددقي
 ,ومددن خددالل استع ارضددنا للزكدداة يتضددح لنددا أنهددا شددكلت مددورداً

ماليداً مهم داً للدولددة اإلسددالمية تصددرفه فددي الجهددات التددي خصددها اهلل سددبحانه وتعددالى ,
كما اتخذت الزكاة وسيلة من وسائل تفتيت الملكية لما يتوخى مدن خاللهدا تحقيدق مبددأ
التضددامن والتكافددل بددين أبندداء المجتمددع اإلسددالمي مددن خددالل إخ د ار زكدداة أم دوالهم كددل
عام .
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 -2الغنائم
والغنيمة ما أوجدف عليده المسدلمون بخديلهم وركدابهم مدن أمدوال المشدركين(,)283
وقددد بددين الهاشددمي مصددرف الغنددائم  ,فبدددأ بددالخمس  ,فقددال ((فليأخددذ اإلمددام خمسدده
فيقسمه خمسة أسهم سدهم لده يصدرفه فدي الكدراع والسدالك ومصدالح المسدلمين  ,وسدهم
لبنددي هاشددم  ,وبنددي عبددد المطلددب  ,وبنددي عبددد مندداف  ,أيددن كددانوا للددذكر ضددعف مددا
لألنث ددى الغن ددي م ددنهم والفقي ددر في دده سد دواء  ,وس ددهم لليت ددامى  ,وس ددهم للمس دداكين  ,وسد دهم

ألبندداء السددبيل)) ( ,)284وقددال أبددو حنيفددة وأبددو يوسددف ومالددك ((يقسددم الخمددس علددى
ثالثددة أسددهم لليتددامى والمسدداكين وابددن السددبيل وقددال ابددن عبدداس  يقسددم الخمددس علددى
ستة أسدهم سدهم اهلل تعدالى يصدرف فدي مصدالح الكعبدة))( ,)285والظداهر أن اإلسدالم
في خطواته هدذه بدأن جعدل للفقدراء والمسداكين واليتدامى حصدة فدي الغندائم لده مردوداتده
اإليجابية من خالل تحقيق مبدأ التكافل والتضدامن بدين أبنداء المجتمدع  ,وكدذلك إعاندة
هذه الفئات الضعيفة في المجتمع على مواجهة أعباء الحياة المختلفدة فضدالً عدن ذلدك
فددإن إشدراك هددذه الفئددات بهددذه الغنددائم لدده دور فعددال فددي منددع تركددز الثددروة بأيدددي فئددات

قليل ددة واشد دراك كاف ددة شد درائح المجتم ددع فيه ددا  ,كم ددا أوض ددح الهاش ددمي مص ددارف األربع ددة
أخمداس الباقيدة مدن الغنيمدة والظداهر أن الفدارس كدان يرضدا لده أكثدر مدن ال ارجددل ألن
أعباء أثناء المعركة في الكر والفر أكثدر مدن ال ارجدل فضدالً عدن م ندة
الفارس يتحمل
ً
فرسه فقال ((وأربعة أخماس الغنيمة يقسمها األمير بين الجيش الدذين شدهدوا الواقعدة
()286

للفددارس ثالثددة أسددهم  ,سددهم لدده وسددهمان لفرسدده  ,ولل ارجددل سددهم ))...

 ,وقددال أبددو

حنيف ددة ((يعط ددى الف ددارس س ددهمين وال ارج ددل س ددهماً واح ددد ...وق ددل الش ددافعي يعط ددى
()287

الفارس ثالثدة أسدهم وال ارجدل سدهماً واحدداً ))...

 ,ومدن خدالل آراء العلمداء يتضدح

لنددا بددأن الهاشددمي يتفددق مددع المدداوردي فددي جوانددب ويختلددف فددي جوانددب أخددرى  ,كمددا
يسهم لمن تخلف عن المشاركة في معارك الجهداد لظدروف معيندة شدغلته عدن حضدور
الواقعددة فمددثالً ((أسددهم النبددي  لعثمددان بددن عفددان  ولددم يشددهد بددد اًر  ,وكددان اسددتأذن

النبددي  فددي المقددام علددى زوجتدده ابنددة النبددي  وكانددت عليلددة)) ( ,)288أمددا النفددل فهددي
الغنددائم ( ,)289وقيددل النفددل هددو مددا يفضددل بدده اإلمددام بعددض المقاتلددة سددوى سددهمه علددى
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حسب ما يبدو عناية ونكاية ( ,)291وقدال الهاشدمي والنفدل بعدد الخمدس كمدا جداء فدي
الحديث ((في البداءة الربع بعد الخمس  ,وفي الرجعدة الثلدث بعدد الخمدس))(,)291ومدن

األمثلة على النفل السلب فقد أشار الهاشدمي مدن قتدل قتديالً فلده سدلبه( ,)292وهدو بدذلك
يتفق مع اإلمدام مالدك الدذي أشدار إلدى حدديث للرسدول  الدذي يقدول فيده ((مدن قتدل
()293

قتدديالً فلدده سددلبه))

 ,وأخيد اًر فقددد شددكلت الغنددائم مددورداً ماليداً مهمداً للدولددة اإلسددالمية

يددزداد ويددنقص حسددب نوعيددة الغنيمددة وهددذه المدوارد بدددورها كانددت معددززةً ومرفدددة للحركددة
التنموية في الدولة من خالل تعزيز المشاريع المختلفة في الدولة بموارد مالية  ,وعلدى

الددرغم أن الهدددف مددن الغنددائم لدديس هددو الغايددة األسددمى بددل الهدددف ال درئيس هددو نشددر
اإلسالم واعالء لكلمة اهلل  ,وبما أن زيادة الخير خير فقد جداءت الغندائم بمدوارد مهمدة
كانددت بدددورها عددامالً معددز اًز ودافع داً قوي داً للمقدداتلين فددي سدداحات القتددال كمددا أن م دوارد
الغنددائم التددي يحصددل عليهددا المقاتلددة لهددا مردوداتهددا اإليجابيددة مددن خددالل إخ د ار زكدداة

أم دوالهم فددي كددل عددام وهددذا بدددوره يسددهم فددي تفتيددت الملكيددة الفرديددة وكددذلك يسدداعد فددي
إعانة الطبقات الفقيرة في المجتمع وهذا يعزز عامل التكافل والمحبة في المجتمع .
الفيء .
والفدديء هددو كددل مددال وصددل مددن المشددركين عفدواً مددن غيددر قتددال وال باءيجدداف

وال ركدداب  ,فهددو كمددال الهدنددة والجزيددة وأعشددارها متدداجرهم أو كددان واصدالً بسددبب مددن

جه ددتهم كم ددال الخد د ار ( ,)294وم ددن أمثل ددة الف دديء أمد دوال بن ددي النض ددير بع ددد أن نقضد دوا
عهدهم مع رسول اهلل  فحاصدرهم رسدول اهلل  خمسدة عشدر ليلدة ثدم صدالحوه علدى
أن يخرج دوا مددن المدينددة ولهددم مددا حلمددة اإلبددل  ,إال الحلقددة وهددي الدددروع واآللددة وسددائر

السالك( ,)295لذلك كانت أموال بني النضير خالصة لرسول اهلل  ما لم يوجف عليده
بخيددل وال ركدداب  ,فكددان ينفددق منهددا علددى أهلدده نفقددة سددنة  ,ثددم مددا بقددي جعلدده عدددة فددي
سبيل اهلل ( ,)296أما مصارف الفيء فقال الهاشمي ((مدا أخدذ مدن أمدوال العددو بغيدر
إيجاف فهو فيء يأخذ اإلمام خمسه فيفرقه فديمن فدرق منده خمدس مدال الغنيمدة))

()297

 ,وقددال أبددو حنيفددة ال خمددس فددي الفدديء ونددص الكتدداب فددي خمددس الفدديء يمنددع مددن
مخالفت دده  ,ق ددال تع ددالى ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
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ﮔﮕﮖﮗﮊ

()298

( ,)299أمددا مصددارف أربعددة أخمدداس الفدديء فقددال

الهاشددمي ((وأربعددة أخمدداس الفدديء لجميددع المسددلمين األح درار بالسددوية بيددنهم وفقيددرهم

في د دده سد د دواء)) ( ,)311بينم د ددا أش د ددار الم د دداوردي أن أربع د ددة أخم د دداس الف د دديء في د دده قد د دوالن

((أحدددهما أندده للجدديش خاصددة ال يشدداركهم فيدده غيددرهم يكددون مصددد اًر ألرزاقهددم  ,والقددول
الثدداني أندده مصددروف فددي المصددالح التددي منهددا أرزاق الجدديش ومددا ال غنددى للمسددلمين
()311

عندده))

 ,ومددن خددالل اسددتعراض هددذه الروايددات يتضددح لنددا أن الفدديء شددكل مددورداً

مالي داً مهم داً للدولددة اإلسددالمية يصددرف مندده الرسددول  علددى عائلتدده وقرابتدده  ,واعانددة
الطبق ددات الفقيد درة ف ددي المجتم ددع م ددن أج ددل مواجه ددة أعب دداء الحي دداة المختلف ددة م ددن مأك ددل
ومشرب وملبس  ,ويصرف القسم اآلخر في بناء أجهزة الدولة المختلفة .
 -4الجزية .
الجزيددة مددا ي خددذ مددن أهددل الذمددة والجمددع الجددزي ( ,)312وأشددار الهاشددمي إلددى
الفئددات التددي ت خددذ منهددا الجزيددة فقددال ((فالجزيددة ت خددذ مددن رجددال أهددل الذمددة األحدرار
البالغين  ,العقدالء  ,وال جزيدة علدى نسدائهم وال صدبيانهم وال علدى عبيددهم  ,وال علديهم

فددي عبيدددهم)) ( ,)313وهددو بددذلك يتفددق مددع المدداوردي ( ,)314وأضدداف الهاشددمي فئددات

أخرى معفاة من الجزية منهدا الشديا الفداني والضدرير والفقيدر الدذي ال يجدد شديئاً (,)315

أم ددا ش ددروط عق ددد الجزي ددة فه ددي ((البل ددوغ والعق ددل  ,والحري ددة  ,وال ددذكورة  ,وأن يك ددون
المعقود له كتاب أو شبه كتاب والمجوس))( ,)316أما األقدوام التدي أخدذت مدنهم الجزيدة
()317

فقد حددها الهاشمي بد((اليهود والنصدارى والمجدوس))

 ,وهدو بدذلك يتفدق مدع أهدل

العلم ( ,)318واسدقطت الجزيدة عدن نصدارى بندي تغلدب ( ,)319وأوضدح قدامدة بدن جعفدر
السبب في إسقاط الخليفة عمر بن الخطاب  الجزية عن نصارى بني تغلب فقدال
((واما نصدارى بندي تغلدب فدإنهم لمدا طولبدوا فدي خالفدة عمدر بدن الخطداب  بالجزيدة
تفرقوا في البالد وعبروا الفرات للحاق بدالروم فقيدل لعمدر أنهدم عدرب وأصدحاب حدروث
و مواشددي  ,ولهددم نكايددة فددي العدددو فددال تعددز بهددم عدددوك  ,فصددالحهم علددى أن يكددون
علديهم الصدددقة مضددعفة مددن كددل عشدرين درهمداً درهددم  ,ويعفدوا مددن الجزيددة علددى أن ال

يصد د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددبغوا أوالدهد د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددم أي ال
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فيبدوا أنها تختلف من وقت إلى آخر  ,ففي زمدن رسدول اهلل  فقدد حددد قيمتهدا ديندار

واحددد ومددا يعادلدده مددن األشددياء األخددرى ( ,)311وفددي العصددر ال ارشدددي فرضددت الجزيددة
علددى الندداس حسددب طبقدداتهم مددن حيددث الغنددى والفقددر فقددال الهاشددمي ((والجزيددة علددى
الغنددي أربعددة دنددانير أو ثمانيددة وأربعددون درهم داً ورق داً وعلددى الوسددط دينددارانً أو أربعددة
()312

وعشرين درهماً  ,وعلدى دونهدم ديندا اًر واحدداً أو اثندا عشدر درهمداً))

 ,ويوافدق بدذلك

()313
قدامددة بددن جعفددر  ,ومددن خددالل هددذا العددرض فقددد شددكلت الجزيددة مددورداً مالي داً مهم داً

للدولة تنفق منه على مرافق الحياة المختلفة .
 -5عشور التجارة .

العشر ما ي خذ مدن بضدائع الكفدار التدي يقددمون بهدا مدن دار الحدرب إلدى بدالد
اإلسالم إذا شرط عليهم ذلك  ,واإلمام أن يزيد فيه وأن ينقص عنه وأن يرفعده إذا رأى

في ذلك المصلحة ( ,)314والعشار الذي ي خدذ عشدر أمدوالهم ( ,)315والعشدر كدان ي خدذ
قددديماً قبددل اإلسددالم والدددليل علددى ذلددك مددا كتبدده النبددي  لمددن أسددلم مددن أهددل األمصددار

مثددل ثقيددف  ,وأهددل البحدرين  ,ودومددة الجندددل وغيددرهم  ,أنهددم ال يحشددرون وال يعشددرون
فأبط ددل اإلس ددالم ذل ددك العش ددر وجعلد دوا مكان دده الزك دداة عل ددى المس ددلمين ( ,)316وق ددد ب ددين
الهاشمي ما ي خذ من تجار المسلمين فقدال ((وال زكداة فدي شديء مدن العدروض كلهدا
إال أن تكون للتجارة فما كان منها للتجارة قوم إذا حال عليه الحدول واخد ار قيمتده ربدع
()317

العش ددر إذا ك ددان نص دداباً))

 ,أم ددا تج ددار أه ددل الذم ددة فق ددد ح ددددها الهاش ددمي نص ددف

العشر في كل عام فقال ك ((وي خذ ممن تجر من أهل الذمدة مدن بلدد إلدى بلدد نصدف
العشدر مدن متداجرهم  ,فدإذا اختلفدوا فدي المتدداجرة مد ار اًر فدي السدنة لدم ي خدذ مدنهم نصددف

العشددر إال م درةً واحدددةً فددي السددنة)) ( ,)318بينمددا فددرض العشددر مضدداعفاً علددى نصددارى
بنددي تغلددب فقددال الهاشددمي ((فأمددا نصددارى بنددي تغلددب في خددذ مددنهم مددن متدداجرهم إذا
()319

م ددروا به ددا عل ددى العاش ددر العش ددر مض دداعفاً))

 ,أم ددا التج ددارة بالمحرم ددات ك ددالخمر

والخنزي ددر فق ددد أش ددار الهاش ددمي ي خ ددذ العش ددر م ددن أثمانه ددا م ددن نص ددارى بن ددي تغل ددب إذا

تاجروا بها ( ,)321وأخي اًر فاألموال التي ت خذ من تجار المسلمين سبيلها سبيل الصددقة

بينما التي ت خذ من تجار أهل الذمة والحرب جميعاً سبيلها سبيل الخ ار (.)321
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الخاتمة
مددن خددالل د ارسددتنا للجوانددب االقتصددادية والماليددة فددي كتدداب اإلرشدداد إلددى
س ددبيل الرش دداد للهاش ددمي  ,وموازنت دده م ددع بع ددض الكت ددب األخ ددرى توصد دلت إل ددى النت ددائج
اآلتية
 إن كتدداب اإلرشدداد إلددى سددبيل الرشدداد مددن الكتددب المهمددة التددي تناولددت الجوانددباالقتصادية والمالية في الدول العربية اإلسدالمية  ,وهدو بدذلك قدد أغندى التداريا
االقتصادي بمعلومات قيمة .
 تصدى الهاشمي للبيدوع المباحدة شدرعاً القائمدة علدى قاعددة الت ارضدي مثدل البيدعبالخيدار والسددلم  ,وأبطدل منهددا مدا يخددالف قاعددة الت ارضددي أو فيده غددرر أو أكددل
مال الغير بالباطل مثل بيع الغرر  ,والمالمسة  ,والمنابذة  ,وبيع المصراة .
 تطددرق الهاش ددمي للمع ددامالت االقتص ددادية األخ ددرى مثددل تحد دريم عق ددد الرب ددا ألن ددهيد د دي إلد ددى ش دديوع الفقد ددر واخد ددتالل الحي دداة االقتصد ددادية  ,وكس ددر صد ددلة المد ددودة
والرحمة بين أفراد األمة .
 أش د ددار الهاش د ددمي إلد د ددى إقد د درار الد د ددنهج االقتص د ددادي اإلسد د ددالمي لعق د ددود القد د ددرضوالمضاربة  ,والرهن  ,والشركة  ,والوكالدة التدي تنسدجم مدع مبداد اإلسدالم لمدا
فيها من فوائد كبيرة بحيث توفر للمحتاجين فرصة عظيمة في تنميدة مشداريعهم
المختلفة .
 تعرض الهاشمي إلى تحديد نصاب الزكاة سواء كاندت زكداة األمدوال أو الدزروعوالثمار أو الماشية  ,وهدذه الزكداة لهدا مردوداتهدا اإليجابيدة  ,كونهدا تدوفر مدورداً
ماليداً للدولددة تصددرفه علددى شدرائح المجتمددع الفقيدرة بمددا يعددزز التكافددل والتضددامن
بين أبناء المجتمع .

 كم ددا تط ددرق الهاش ددمي للمد دوارد المالي ددة األخ ددرى الت ددي أقره ددا ال ددنهج االقتص ددادياإلس ددالمي مث ددل الغن ددائم  ,والف دديء  ,وأبد دواب مص ددارفها  ,والت ددي ب دددورها وف ددرت
للدولة اإلسالمية مورداً مالياً مهمداً تنفقده علدى م ارفدق الدولدة المختلفدة ومسداعدة
الشرائح الفقيرة في المجتمع .
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 تصدى الهاشدمي لموضدوع الجزيدة التدي فرضدت علدى أهدل الذمدة مقابدل حمايدةالدولة لهم  ,وحدد مقاديرها بحسب درجة ثرائهم .

الهوامش

( )1الخطيددب البغدددادي  ,تدداريا بغددداد  , 1 ,ص  , 345ابددن الجددوزي  ,المنددتظم , 15 ,
ص  , 259ال ددذهبي  ,العب ددر  , 2 ,ص  , 261البغ دددادي ,هدي ددة الع ددارفين  ,م , 2ص
 , 29الزركلي  ,األعالم  , 6 ,ص . 215

( )2الخطيدددب البغد دددادي  ,تد دداريا  , 1 ,ص  , 354ابدددن الجد ددوزي  ,المند ددتظم  , 15 ,ص
. 259

( )3الش د د دديرازي  ,طبق د د ددات الفقه د د دداء  ,ص , 174-173الص د د ددفدي  ,الد د د دوافي بالوفي د د ددات, 2 ,
ص , 64-63ابددن تغددري بددردي  ,النجددوم ال ازه درة  , 5 ,ص  , 26عمددر رضددا كحالددة ,
معجم الم لفين  , 14 ,ص. 14-13

( )4أبد د ددو يعلد د ددى طبقد د ددات الحنابلد د ددة  , 2 ,ص  , 182العليمد د ددي  ,المد د ددنهج األحمد د ددد , 2 ,
ص , 114ابن العماد الحنبلي  ,شذرات الذهب في أخبار من ذهب  , 3 ,ص. 238

( )5ابن الجوزي  ,المنتظم  , 15 ,ص. 215
( )6العليمي  ,المنهج األحمد  , 2 ,ص. 79

( )7الخطيب البغدادي  ,تاريا  , 1 ,ص . 354

( )8الشيرازي  ,طبقات الفقهاء  ,ص . 174-173
( )9ابن رجب الحنبلي  ,الذيل على طبقات الحنابلة  , 1 ,ص. 9-8

( )11ابن رجب الحنبلي  ,الذيل  , 1 ,ص. 36

( )11ابن رجب الحنبلي  ,الذيل  , 1 ,ص. 116

( )12الخطيب البغدادي  ,تاريا بغداد  , 1 ,ص . 354

( )13أبو يعلى  ,طبقات الحنابلة  , 2 ,ص , 182العليمي  ,المنهج األحمد . 114 , 2 ,
( )14الثقفي  ,مصطلحات الفقه الحنبلي  ,ص. 81-81

( )15أبو يعلى  ,طبقات الحنابلة  , 2 ,ص , 183ابن عماد الحنبلي  ,شدذرات الدذهب 3 ,
 ,ص. 238

( )16طبقات الحنابلة  , 2 ,ص , 182العليمي  ,المنهج األحمد  , 2 ,ص. 115-114

( )17أبو يعلى  ,طبقات الحنابلة  , 2 ,ص , 3العليمي  ,المنهج األحمد  ,2 ,ص. 115
( )18طبقات الحنابلة  , 2 ,ص. 182
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( )19شذرات الذهب  , 2 ,ص. 238

( )21الوافي بالوفيات  , 2 ,ص. 64-63
( )21تاريا  , 1 ,ص. 354

( )22الهاشمي  ,اإلرشاد إلى سبيل الرشاد  ,محتويات الكتاب .
( )23الهاشمي  ,اإلرشاد إلى سبيل الرشاد  ,محتويات الكتاب .
( )24الرازي  ,مختار الصحاك  ,ص . 194

( )25ابن قدامة المقدسي  ,الكافي  , 2 ,ص . 219
( )26الشرباصي  ,المعجم  ,ص . 144

( )27ص , 193الشددافعي  ,األم  , 3 ,ص , 4البخدداري  ,صددحيح  , 3 ,ص  , 528ابددن
تيمية  ,المنتقى  2 ,ن ص , 353ابن قدامة المقدسي  ,المغني . 797 , 1 ,

( )28الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص  , 193مسلم  ,صحيح  , 3 ,ص , 1163ابن ماجده  ,سدنن
 , 2 ,ص. 736

( )29اإلرشاد  ,ص. 193

( )31الحجة  , 2 ,ص. 684-681

( )31المغني  , 1 ,ص , 798-797الكافي  , 2 ,ص. 219
( )32ابن قدامة المقدسي  ,الكافي  , 2 ,ص.219

( )33ص , 391الشافعي  ,األم  , 3 ,ص 4؛ البخاري  ,صحيح  , 3 ,ص. 527
( )34ابن قدامة المقدسي  ,الكافي  , 2 ,ص. 222-221

( )35الهاش د ددمي  ,اإلرش د دداد  ,ص , 199الش د دديباني  ,الحج د ددة  , 2 ,ص , 688الس د ددمرقندي ,
تحفة الفقهاء  ,ص. 247

( )36الحميدي  ,مسند  ,م , 2ص , 293 – 292القرطبي ,بداية المجتهد  ,2 ,ص. 158
( )37ص , 199مسلم  ,صحيح  , 3 ,ص. 1158

( )38الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 211ابن حزم  ,المحلى  , 9 ,ص.71-69

( )39الهاش د ددمي  ,اإلرش د دداد  ,ص , 191البخ د دداري  ,ص د ددحيح  , 3 ,ص , 692اب د ددن قدام د ددة
المقدسي  ,الكافي  , 2 ,ص. 213

( )41الرازي  ,مختار الصحاك  ,ص. 311

( )41الدمشقي  ,كفاية األخيار  , 1 ,ص. 158
( )42ابن قدامة المقدسي  ,الكافي  , 2 ,ص. 275
( )43السمرقندي  ,تحفة الفقهاء  ,ص. 219
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( )44الشرباصي  ,المعجم  ,ص. 225

( )45ابن قدامة المقدسي  ,الكافي  , 1 ,ص. 931
( )46المحلى  , 9 ,ص. 116
( )47سورة البقرة آية . 282

( )48اإلرش د د دداد  ,ص , 215الش د د ددافعي  ,األم  , 3 ,ص , 94اب د د ددن ماج د د دده  ,س د د ددنن , 2 ,
ص , 765القرطبي  ,بداية المجتهد  ,2 ,ص. 151

( )49القرطب د ددي  ,بداي د ددة المجته د ددد  , 2 ,ص , 151اب د ددن قدام د ددة المقدس د ددي  ,المغن د ددي , 1 ,
ص. 931

( )51اإلرش د دداد  ,ص , 216اب د ددن ماج د دده  ,س د ددنن  , 2 ,ص , 766اب د ددن قدام د ددة المقدس د ددي ,
الكافي , 2 ,ص. 282

( )51الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 217الشافعي  ,األم  , 3 ,ص. 135
( )52ابن قدامة المقدسي  ,الكافي  , 2 ,ص. 284
( )53ص. 218

( )54الموطأ  ,ص. 381

( )55السمرقندي  ,تحفة الفقهاء  ,ص. 222
( . )56المغني  , 1 ,ص. 932

( )57ابن حزم  ,المحلى  , 9 ,ص , 117القرطبي  ,بداية المجتهد  , 2 ,ص. 152
( )58اإلرشاد  ,ص. 217

( )59السمرقندي  ,تحفة الفقهاء  ,ص. 222

( )61القرطبي  ,بداية المجتهد  , 2 ,ص. 152
( )61اإلرشاد  ,ص. 217

( )62تحفة الفقهاء  ,ص. 223
( )63الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 217السمرقندي  ,تحفة الفقهاء  ,ص. 227
( )64الرازي  ,مختار الصحاك  ,ص. 471
( )65الرازي  ,مختار الصحاك  ,ص. 471
( )66الشرباصي  ,المعجم  ,ص. 481

( )67أبو حنيفة  ,دعائم اإلسالم  , 2 ,ص. 21
( )68ص , 196مالك  ,الموطأ  ,ص , 387النسائي  ,سنن  , 7 ,ص. 262

( )69الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 196ابن قيم الجوزية  ,زاد المعاد  , 4 ,ص. 322
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( )71الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 146القرطبي  ,بداية المجتهد  , 2 ,ص.111
( )71ابن قدامة المقدسي  ,الكافي  , 2 ,ص. 189

( )72الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 187الشافعي  ,األم  , 3 ,ص. 63

( )73الشافعي  ,األم  , 3 ,ص , 64الرازي  ,مختار الصحاك  ,ص. 268

( )74مسلم  ,صحيح  , 3 ,ص , 1171-1171ابن ماجه  ,سنن  , 2 ,ص. 762
( )75الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص. 146

( )76اإلرش د د د د دداد  ,ص , 196الش د د د د ددافعي  ,األم  , 3 ,ص , 57أب د د د د ددو داود  ,س د د د د ددنن , 2 ,
ص. 254

( )77الشافعي  ,األم  ,ص , 66-65القرطبي  ,بداية المجتهد  , 2 ,ص.112
( )78الرازي  ,مختار الصحاك  ,ص. 614
( )79مالك  ,الموطأ  ,ص. 389

( )81مسلم  ,صحيح  , 3 ,ص. 1152
( )81النسائي  ,سنن  , 7 ,ص , 261األفغاني  ,أسواق العرب  ,ص. 49
( )82مسلم  ,صحيح  , 3 ,ص. 1152
( )83النسائي  ,سنن  , 7 ,ص. 261
( )84النسائي  ,سنن  , 7 ,ص. 261

( )85اإلرشدداد  ,ص , 196مالددك  ,الموطددأ  ,ص , 389مسددلم  ,صددحيح  , 3 ,ص, 1152
البيهقي  ,السنن الكبرى  , 5 ,ص. 298

( )86القرطبي  ,بداية المجتهد . 111 , 2 ,

( )87ابن قدامة المقدسي  ,الكافي  , 2 ,ص. 223
( )88ص , 211مسلم  ,صحيح  , 3 ,ص , 1158ابن حزم  ,المحلى  ,9 ,ص. 66
( )89اإلرشاد  ,ص , 199الشافعي  ,األم  , 3 ,ص. 69
( )91الشافعي  ,األم  , 3 ,ص. 69

( )91الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 199الشافعي  ,األم  , 3 ,ص. 69
( )92الرازي  ,مختار الصحاك  ,ص. 647

( )93الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 196مسلم  ,صحيح  , 3 ,ص. 1155
( )94القرطبي  ,بداية المجتهد  , 2 ,ص. 125

( )95اإلرشد دداد  ,ص  , 198ابد ددن ماجد دده  ,سد ددنن  , 2 ,ص , 747الترمد ددذي  ,سد ددنن , 3 ,
ص. 531-529
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( )96الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 213السمرقندي  ,تحفة الفقهاء  ,ص. 243
( )97اإلرشاد  ,ص , 212الشافعي  ,األم  , 3 ,ص. 41
( )98الرازي  ,مختار الصحاك  ,ص. 87
( )99الشرباصي  ,المعجم  ,ص. 88

()111

اإلرشاد  ,ص. 213

()111

أبو داود  ,سنن  , 3 ,ص  , 262ابن قدامة المقدسي  ,المغني  , 1 ,ص. 857

()112

اإلرشاد  ,ص. 191

( )113الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 191ابن قدامة المقدسي  ,الكافي  , 2 ,ص. 186
()114

سورة البقرة  ,آية . 219

()116

اإلرشاد  ,ص. 191

()118

اإلرشاد  ,ص , 213-196مسلم  ,صحيح  , 3 ,ص. 1154

()111

اإلرشدداد  ,ص , 198الترمددذي  ,سددنن  , 3 ,ص , 533ابددن حددزم  ,المحلددى , 9 ,

()115
()117
()119

()111

سورة المائدة  ,آية . 91

ابن قدامة المقدسي  ,المغني  , 1 ,ص. 918

اإلرشاد  ,ص , 196الشافعي  ,األم  ,3 ,ص ,71النسائي  ,سنن . 295 , 7 ,
ص. 15

اإلرشدداد  ,ص , 196الشددافعي  ,األم  , 3 ,ص , 93-92الحميدددي  ,مسددند  ,م, 2

ص. 446

()112

بداية المجتهد  , 2 ,ص. 125

()114

اإلرشاد  ,ص. 196

()116

األم  , 3 ,ص. 93

()118

األم  , 3 ,ص. 93

()113
()115
()117
()119
()121

أبو حنيفة  ,دعائم اإلسالم  , 2 ,ص. 31
القرطبي  ,بداية المجتهد  , 2 ,ص. 125

اإلرشاد  ,ص. 196

بداية المجتهد  , 2 ,ص125

ابن قدامة المقدسي  ,المغني  , 1 ,ص. 812

( )121الجواهري  ,الصحاك  , 6 ,ص. 2351
()122

الدمشقي  ,كفاية األخيار  ,ص. 152-151
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()123

سورة آل عمران  ,آية . 131

()125

البيهقدي  ,السددنن الكبددرى  , 5 ,ص , 275ابددن قدديم الجوزيددة  ,أعددالم المددوقعين ,2 ,

()126

ابددن قدام ددة المقدسددي  ,المغن ددي  , 1 ,ص , 2811الدمشددقي  ,كفاي ددة األخي ددار, 1 ,

()124

سورة البقرة  ,آية . 279-278

ص. 135
ص. 152

()127

ربدا الفضدل ويسدمى ربددا النقدد كبيدع ارب مددن البدر بدأردب ونصدف مندده يدداً بيدد ,ينظددر

()128

النسيئة تأجيدل الددين  ,ينظدر الشرباصدي  ,المعجدم  ,ص , 461وقيدل ربدا النسديئة ,

ابن قدامة المقدسي  ,الكافي  , 2 ,ص. 231

كبيددع ذهددب بفضددة إلددى أجددل  ,أو بيددع اردب قمددح بمثلدده إلددى أجددل ,ينظددر ابددن قدامددة

المقدسي  ,الكافي  , 2 ,ص. 231

( )129الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 183القرطبي  ,بداية المجتهد  , 2 ,ص. 97-96
()131

اإلرش دداد  ,ص , 185الش ددافعي  ,األم  , 3 ,ص , 15-14مس ددلم  ,ص ددحيح , 3 ,

()131

اإلرش د دداد  ,ص , 185أب د ددو داود  ,س د ددنن  , 3 ,ص , 248النس د ددائي  ,س د ددنن , 7 ,

ص. 1211-1211
ص. 27

()132

اإلرشاد  ,ص , 186الشيباني  ,الحجة  , 2 ,ص. 577

()133

اإلرش دداد  ,ص , 188أبدددو داود  ,س ددنن  , 3 ,ص , 251ابدددن ماج دده  ,س ددنن, 2 ,

ص. 663

( )134الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 188ابن ماجه  ,سنن  , 2 ,ص. 763
()135
()136

ابن قدامة المقدسي  ,المغني  , 1 ,ص. 953

الكاسدد دداني  ,بدد دددائع الصدد ددنائع  , 3 ,ص , 136الدمش د ددقي  ,كفايد د ددة األخي د ددار , 1 ,
ص. 163

()137

ابن منظور  ,لسان العرب  , 13 ,ص. 188

()139

الكاساني  ,بدائع الصنائع  , 8 ,ص. 148

()141

البخاري  ,صحيح  , 3 ,ص , 631ابن حزم  ,المحلى  , 8 ,ص , 87ابن تيميدة,

()138
()141

ابن قدامة المقدسي  ,المغني  , 1 ,ص. 953
سورة البقرة  ,آية . 283

المنتقى  , 2 ,ص.361
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()142
()143

ابن قدامة المقدسي  ,المغني  , 1 ,ص. 953

اإلرشاد  ,ص. 244

()144

األم  , 3 ,ص. 141

()146

الكافي  , 2 ,ص. 291

( )145المحلى  , 8 ,ص. 88-87
()147

الكاساني  ,بدائع الصنائع  , 8 ,ص. 138

()149

األم  , 3 ,ص. 142

()151

اإلرشاد  ,ص. 244

()148
()151
()152
()153

اإلرشاد  ,ص. 244

ابن قدامة المقدسي  ,المغني  , 1 ,ص. 954
ابن قدامة المقدسي  ,المغني  , 1 ,ص. 958

ابن حزم  ,المحلى  , 8 ,ص. 88

( )154الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 245ابن حزم  ,المحلى  , 8 ,ص. 91
()155

البخاري  ,صحيح  , 3 ,ص , 631ابن حزم  ,المحلى  , 8 ,ص , 91ابن تيميدة,

()156

الرازي  ,مختار الصحاك  ,ص. 336

()158

ابن ماجه  ,سنن  , 2 ,ص , 768ابن تيمية  ,المنتقى . 373 , 2 ,

()157
()159

المنتقى  , 2 ,ص.361
سورة النساء  ,آية . 12

القرطبي  ,بداية المجتهد  , 2 ,ص. 191

( )161الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 216السمرقندي  ,تحفة الفقهاء  ,ص. 387
( )161الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 216السمرقندي  ,تحفة الفقهاء  ,ص. 385

( )162الهاش د ددمي  ,اإلرش د دداد  ,ص , 216أب د ددو داود  ,س د ددنن  , 3 ,ص  , 257اب د ددن ح د ددزم ,
المحلى  , 8 ,ص. 123

()163

ابن منظور  ,لسان العرب  , 9 ,ص. 191

()165

الشافعي  ,األم  , 3 ,ص. 31

()164
()166

السمرقندي  ,تحفة الفقهاء  ,ص. 394

اإلرشدداد  ,ص , 185مسددلم  ,صددحيح  , 3 ,ص , 1212-1211أبددو داود  ,سددنن ,
 , 3ص. 248

( )167الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 185مسلم  ,صحيح  , 3 ,ص.1212-1211
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الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي (دراسة تاريخية)

()168

اإلرشاد  ,ص , 189النسائي  ,سنن  , 7 ,ص. 279

()171

الكاساني  ,بدائع الصنائع  , 1 ,ص. 596

()172

سورة الحديد  ,آية . 11

()169
()171

الكاساني  ,بدائع الصنائع  , 1 ,ص , 596الرازي  ,مختار الصحاك  ,ص. 529
سورة البقرة  ,آية . 282

()173

ابن ماجه  ,سنن  , 2 ,ص , 812ابن قدامدة المقدسدي  ,المغندي  , 1 ,ص, 947

()174

اإلرشاد  ,ص , 235البخاري  ,صحيح  , 3 ,ص. 597

()176

اإلرشداد  ,ص , 236ابددن ماجده  ,سددنن  , 2 ,ص , 813ابدن تيميددة  ,المنتقددى 2 ,

()175

ابن تيمية  ,المنتقى  ,2 ,ص. 358

ابن قدامة المقدسي  ,المغني  , 1 ,ص. 947

 ,ص. 289

( )177الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 236ابن حزم  ,المحلى  , 8 ,ص. 77
()178

اإلرشاد  ,ص , 262البخاري  ,صحيح  , 3 ,ص. 614

()181

الكاساني  ,بدائع الصنائع  , 8 ,ص. 3

()179

الرازي  ,مختار الصحاك  ,ص. 379-378

()181

سددورة المزمددل  ,آيددة  , 21وينظددر سددورة الجمعددة  ,آيددة  , 11سددورة البق درة  ,آيددة

()182

الكاساني  ,بدائع الصنائع  , 8 ,ص. 4

()184

اإلرشد دداد  ,ص , 221مالد ددك  ,الموطد ددأ  ,ص , 411القرطبد ددي  ,بدايد ددة المجتهد ددد, 2 ,

()183

()185

. 198

الكاساني  ,بدائع الصنائع  , 8 ,ص. 4

ص. 178

اإلرشاد  ,ص. 221

( )186الموطأ  ,ص. 411
()187

ابن حزم  ,المحلى  , 8 ,ص. 247

()189

اإلرشاد  ,ص. 221

()191

بداية المجتهد  , 2 ,ص. 181

()188

القرطبي  ,بداية المجتهد  , 2 ,ص. 178

( )191المحلى  , 8 ,ص. 248
( )192الموطأ  ,ص. 415
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الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي (دراسة تاريخية)

()193

اإلرشاد  ,ص. 221

()195

السمرقندي  ,تحفة الفقهاء  ,ص. 519

()197

الشرباصي  ,المعجم  ,ص. 485

()194
()196

األم  , 4 ,ص , 8ابن حزم  ,المحلى  , 8 ,ص. 247
السمرقندي  ,تحفة الفقهاء  ,ص. 519

()198

السمرقندي  ,تحفة الفقهاء  ,ص. 519

()211

البغ د ددوي  ,مص د ددابيح الس د ددنة  , 2 ,ص , 24اب د ددن قدام د ددة المقدس د ددي  ,المغن د ددي , 1 ,

()211

ابن قدامة المقدسي  ,المغني  , 1 ,ص. 1199

()212

القرطبي  ,بداية المجتهد  , 2 ,ص. 227-226

()199

()213

سورة آل عمران  ,آية . 173

ص , 1199ابن تيمية  ,المنتقى  , 2 ,ص. 376

اإلرشاد  ,ص. 376

( )214المحلى  , 8 ,ص. 244
()215

بداية المجتهد  , 2 ,ص. 226

()217

القرطبي  ,بداية المجتهدد  , 2 ,ص , 227-226ابدن قدامدة المقدسدي  ,المغندي ,1

()218

ابن حزم  ,المحلى  , 8 ,ص. 246

()211

اإلرشاد  ,ص , 369البخاري  ,صحيح  , 4 ,ص , 254ابن حدزم  ,المحلدى ,8 ,

()216

()219

اإلرشاد  ,ص , 367المحلى  , 8 ,ص. 244
ص. 1112

ابن قدامة المقدسي  ,المغني  , 1 ,ص. 1111

ص. 246

()211

اإلرشاد  ,ص , 127مالك  ,الموطأ  ,ابن ماجه  ,سنن  , 1 ,ص.751

()212

اإلرشاد  ,ص , 126الماوردي  ,األحكام السلطانية  ,ص. 152

()214

الماوردي  ,األحكام السلطانية  ,ص. 153

()213
()215
()216
()217
()218

اإلرشاد  ,ص , 127-126السمرقندي  ,تحفة الفقهاء  ,ص. 126
اإلرشاد  ,ص. 127
األموال  ,ص. 421

األحكام السلطانية  ,ص. 153-152

المغني  , 1 ,ص. 555
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الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي (دراسة تاريخية)

()219

اإلرشاد  ,ص. 126

()221

تحفة الفقهاء  ,ص. 125

()223

اإلرشاد  ,ص. 136

()221
()222

األموال  ,ص. 419

األحكام السلطانية  ,ص. 152

( )224الموطأ  ,ص. 152
()225

اإلرشاد  ,ص. 131

()226

سنن  , 3 ,ص. 29

()228

اإلرشاد  ,ص. 131

()227

الماوردي  ,األحكام السلطانية  ,ص. 153

( )229الموطأ  ,ص. 154-153
()231

األحكام السلطانية  ,ص. 153

()231

مالك  ,الموطأ  ,ص , 153الدمشقي  ,كفاية األخيار  , 1 ,ص. 114

()233

اإلرشاد  ,ص , 131مالك  ,الموطأ  ,ابن قيم الجوزية  ,زاد المعاد ,1 ,ص.181

()232

الخوارزمي  ,مفاتيح العلوم  ,ص. 11

()234

ابن قيم الجوزية  ,زاد المعاد  , 1 ,ص. 181

()236

الدارقطني  ,سنن  , 2 ,ص. 2

()238

اإلرشاد  ,ص , 131وينظدر الددارمي  ,سدنن  , 1 ,ص , 466ابدن ماجده  ,سدنن ,

()235
()237

اإلرشاد  ,ص , 131الدمشقي  ,كفاية األخيار  , 1 ,ص. 118-117
مالك  ,الموطأ  ,ص. 151
 , 1ص. 574-573

( )239الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 136ابن تيمية  ,المنتقى  , 2 ,ص. 123
()241

الدارمي  ,سنن  1 ,ص , 465ابن ماجه  ,سنن  , 1 ,ص. 576

()242

اإلرشد دداد  ,ص , 134الد دددارمي  ,سد ددنن  , 1 ,ص , 464ابد ددن ماجد دده  ,سد ددنن, 1 ,

()241

()243
()244

اإلرشاد  ,ص , 132-131الماوردي  ,األحكام السلطانية  ,ص. 147

ص. 577

اإلرش د د دداد  ,ص , 136أب د د ددو عبي د د ددد  ,األمد د د دوال  ,ص , 386ال د د دددارمي  ,س د د ددنن , 1 ,

ص. 464

اإلرشاد  ,ص , 136أبو يوسف  ,الخ ار  ,ص. 78-77
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الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي (دراسة تاريخية)

()245

اإلرشاد  ,ص. 133

()247

األحكام السلطانية  ,ص. 148

( )246الموطأ  ,ص. 159
()248

الماوردي  ,األحكام السلطانية  ,ص. 148

( )249الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص. 135

( )251الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 135مالك  ,الموطأ  ,ص. 162
()251

اإلرشاد  ,ص , 129ابن قدامة المقدسي  ,المغني  , 1 ,ص. 533

()252

سورة البقرة  ,آية . 227

()254

الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 126الترمذي  ,سنن  , 3 ,ص , 22الددارقطني  ,سدنن ,

()253

سورة األنعام  ,آية . 141
 , 2ص. 94

( )255اإلرشاد  ,ص , 125ابن آدم  ,الخ ار  ,ص. 149
( )256الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص. 125
()257

اإلرشاد  ,ص , 127أبو يوسف  ,الخ ار  ,ص , 55ابن آدم  ,الخ ار  ,ص. 148

()259

اإلرشاد  ,ص , 127ابن قدامة المقدسي  ,المغني  , 1 ,ص. 539

()261

الخ ار  ,ص. 56

()263

الخ ار  ,ص. 146

()258
()261
()262

اإلرشاد  ,ص , 127أبو يوسف  ,الخ ار  ,ص , 52ابن آدم  ,الخ ار  ,ص. 152
اإلرشاد  ,ص. 127
اإلرشاد  ,ص. 127

()264

الماوردي  ,األحكام السلطانية  ,ص. 151

()266

الماوردي  ,األحكام السلطانية  ,ص. 151

()268

الخ ار  ,ص. 52-51

()265
()267

الماوردي  ,األحكام السلطانية  ,ص. 151
اإلرشاد  ,ص. 127

()269

اإلرشاد  ,ص. 127

()271

الخ ار  ,ص. 146

( )271الخ ار  ,ص. 51
()272

الماوردي  ,األحكام السلطانية  ,ص. 151
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الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي (دراسة تاريخية)

()273

الماوردي  ,األحكام السلطانية  ,ص. 152

()275

اإلرشاد  ,ص. 127

()277

اإلرش د د دداد  ,ص , 125أب د د ددو يوس د د ددف  ,الخد د د د ار  ,ص , 53-52اب د د ددن آدم  ,الخد د د د ار ,

()274
()276

ابن آدم  ,الخ ار  ,ص. 113

الماوردي  ,األحكام السلطانية  ,ص. 151

ص. 125

()278

اإلرشاد  ,ص , 126ابن آدم  ,الخ ار  ,ص. 122

()279

اإلرشاد  ,ص , 128مالك  ,الموطأ  ,ص. 156

()281

اإلرشاد  ,ص. 137

()281

سورة التوبة  ,آية . 61

()282

كفاية األخيار  , 1 ,ص. 124

()284

اإلرشاد  ,ص. 398

()286

اإلرشاد  ,ص. 398

()283
()285

ابن منظور  ,لسان العرب . 446 , 1 ,

الماوردي  ,األحكام السلطانية  ,ص. 177

()287

الماوردي  ,األحكام السلطانية  ,ص. 179-178

()289

ابن منظور  ,لسان العرب  , 11 ,ص. 671

()291

اإلرشاد  ,ص. 414

( )288الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 398قدامة ابن جعفر  ,الخ ار  ,ص. 26
()291

قدامة بن جعفر  ,الخ ار  ,ص. 237

()292

اإلرشاد  ,ص. 414

()294

الماوردي  ,األحكام السلطانية  ,ص. 161

()296

ابن رجب الحنبلي  ,االستخ ار ألحكام الخ ار  ,ص. 19

( )293الموطأ  ,ص. 265-264
()295

قدامة بن جعفر  ,الخ ار  ,ص. 257

()297

اإلرشاد  ,ص. 415

()299

الماوردي  ,األحكام السلطانية  ,ص. 161

()298
()311

سورة الحشر  ,آية . 7

اإلرشاد  ,ص. 415
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الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي (دراسة تاريخية)

()311

الماوردي  ,األحكام السلطانية  ,ص. 163

()313

اإلرشاد  ,ص. 142

()315

اإلرشاد  ,ص , 142أبو يوسف  ,الخ ار  ,ص. 122

()312
()314

الرازي  ,مختار الصحاك  ,ص. 113
األحكام السلطانية  ,ص. 183

()316

الدمشقي  ,كفاية األخيار  , 2 ,ص. 123

()318

أبو يوسف  ,الخ ار  ,ص , 122الماوردي  ,األحكام السلطانية  ,ص. 183

()311

الخ ار  ,ص. 224

()311

قدامة بن جعفر  ,الخ ار  ,ص. 225

()313

الخ ار  ,ص. 225

()315

الرازي  ,مختار الصحاك  ,ص. 434

()317

اإلرشاد  ,ص. 142

( )319الهاشمي  ,اإلرشاد  ,ص , 142أبو يوسف  ,الخ ار  ,ص. 121

()312
()314

اإلرشاد  ,ص. 142

الشرباصي  ,المعجم  ,ص. 294

()316

قدامة بن جعفر  ,الخ ار  ,ص. 241

()318

اإلرش د دداد  ,ص , 142أب د ددو يوس د ددف  ,الخدد د ار  ,ص , 133-132قدام د ددة ب د ددن جعف د ددر ,

()319

اإلرشاد  ,ص , 142أبو يوسف  ,الخ ار  ,ص. 121

()321

اإلرشاد  ,ص. 143

()317

()321

اإلرشاد  ,ص , 127أبو يوسف  ,الخ ار  ,ص. 133-132
الخ ار  ,ص. 242

أبو يوسف  ,الخ ار  ,ص , 134ابن آدم  ,الخ ار  ,ص. 173
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الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي (دراسة تاريخية)

المصادر والمراجع
* القرآن الكريم .

 -1ابن آدم  ,يحيى القرشي ( ,ت 213هد)  ,كتاب الخ ار  ,تحقيق أحمدد
محمد شاكر  ,بيروت  ,دار المعرفة ( ,د.ت) .

 -2األفغدداني  ,سددعيد  ,أسدواق العددرب فددي الجاهليددة واإلسددالم  ,دمشددق  ,دار
الفكر  1961 ,م .

 -3البخدداري  ,أبددو عبددد اهلل محمددد بددن إسددماعيل بددن إب دراهيم بددن المغي درة بددن
بردزبدة ( ,ت 256هدد)  ,صدحيح البخدداري  ,تحقيدق أحمددد محمدد شدداكر

 ,القاهرة  ,دار الحديث ( ,د.ت) .

 -4البغددادي  ,إسددماعيل باشدا  ,هديددة العددارفين أسدماء المد لفين والمصددنفين,
لبنان ,بيروت  ,دار العلوم الحديث ( ,د.ت) .

 -5البغددوي  ,أبددو الحسددين بددن مسددعود ( ,ت  516ه دد)  ,مصددابيح الس ددنة ,
خر أحاديثه ضحى الخطيب  ,لبنان  ,بيروت  ,دار الكتدب العلميدة ,

(د.ت) .

 -6البيهقددي  ,أبددو بكددر أحمددد بددن الحسددين ( ,ت 458هدد)  ,السددنن الكبددرى ,
حي دددر آبد دداد ال دددكن الهند ددد  ,مطبع ددة مجلد ددس دائد درة المعد ددارف العثمانيد ددة ,

1933م.

 -7ابددن تغددري بددردي  ,جمددال الدددين أبددو المحاسددن يوسددف ( ,ت  874هدد) ,
النجدوم ال ازهدرة فددي ملددوك مصددر والقدداهرة  ,و ازرة الثقافددة واإلرشدداد القددومي,

الم سسة المصرية العامة ( ,د.ت) .

 -8الترمددذي  ,أبددو عيسددى محمددد بددن سددورة (ت 297ه دد)  ,سددنن الترمددذي ,
تحقيق إبراهيم عطوة عوض  ,مصر  ,مطبعة مصطفى البابي الحلبي

 1962 ,م .
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الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي (دراسة تاريخية)

 -9ابن تيمية  ,مجد الدين أبدو البركدات عبدد السدالم الح ارندي ( ,ت 653هدد)
 ,المنتقى من أخبار المصطفى  , دار الفكر  1979 ,م .

-11

الثقفي  ,سدالم علدي  ,مصدطلحات الفقده الحنبلدي  ,مكدة المكرمدة ,

1981م.

 -11الج دواهري  ,إسددماعيل باشددا بددن حمدداد ( ,ت  398ه دد)  ,الصددحاك تددا

اللغددة وصددحاك العربيددة  ,تحقيددق أحمددد عبددد الغفددور عطددار  ,مصددر ,

دار الكتاب العربي  1956 ,م .

 -12ابن الجوزي  ,أبو الفر عبدد الدرحمن بدن علدي بدن محمدد (ت  597هدد),
المن ددتظم ف ددي ت دداريا المل ددوك واألم ددم  ,تحقي ددق محم ددد عب ددد الق ددادر عط ددا
ومص ددطفى عب ددد الق ددادر عط ددا  ,لبن ددان  ,بي ددروت  ,دار الكت ددب العلمي ددة ,

(د.ت).

 -13ابن حزم  ,أبو محمد علي بن أحمد بن سدعيد ( ,ت  456هدد)  ,المحلدى
 ,تحقيددق لجنددة إحيدداء الت دراث العربددي  ,بيددروت  ,منشددورات دار اآلفدداق

الجديدة ( ,د.ت) .

 -14الحميد دددي  ,أبد ددو بكد ددر عبد ددد اهلل بد ددن الزبيد ددر ( ,ت  219ه د دد)  ,المسد ددند ,
تحقيق حبيب الرحمن األعظمي  ,بيروت  ,عالم الكتب ( ,د.ت) .

 -15أبددو حنيفددة  ,النعمددان بددن محمددد بددن منصددور بددن حيددون التميمددي ( ,ت
363هد)  ,دعائم  ,اإلسالم وذكر الحالل والحرام والقضدايا واألحكدام عدن
أهل بين رسول اهلل  , تحقيق آصف علي أصغر فيضي  ,القاهرة ,

دار المعارف  1985 ,م .

 -16الخطيددب البغدددادي  ,أبددو بكددر أحمددد بددن علددي ( ,ت  463ه دد)  ,تدداريا
بغداد ,دار الفكر ( ,د.ت) .

 -17الخ دوارزمي  ,أبددو عبددد اهلل محمددد بددن أحمددد بددن يوسددف ( ,ت 383ه دد) ,
مفاتيح العلوم  ,مصر  ,مطبعة الشرف  1927 ,م .
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الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي (دراسة تاريخية)

 -18ال دددارمي  ,عب ددد اهلل ب ددن عب ددد ال ددرحمن ( ,ت 255هد دد)  ,س ددنن ال دددارمي ,
تحقيدق فدواز أحمددد زمرلدي وخالددد السددبع العلمدي  ,بيددروت  ,دار الكتدداب

العربي  1987 ,م .

 -19الدارقطني  ,علدي بدن عمدر ( ,ت  385هدد)  ,سدنن الددارقطني  ,بيدروت
 ,عالم الكتب  1986 ,م .

 -21الدمشددقي  ,تقددي الدددين أبددو بكددر بددن محمددد  ,ت القددرن التاسددع الهجددري ,
كفاي ددة األخي ددار ف ددي ح ددل غاي ددة االختص ددار  ,مص ددر  ,مطبع ددة مص ددطفى

البابي الحلبي  1937 ,م .

 -21أبددو داود  ,سددليمان بددن األشددعث  ,السجس ددتاني ( ,ت  275ه دد)  ,سددنن
أب ددي داود  ,تحقي ددق محم ددد مح ددي ال دددين عب ددد الحمي ددد  ,بي ددروت  ,دار

إحياء السنة النبوية ( ,د.ت) .

 -22ال د درازي  ,محمد ددد بد ددن أبد ددي بكد ددر عبد ددد القد ددادر ( ,ت  666ه د دد)  ,مختد ددار
الصحاك  ,كويت  ,دار الرسالة ( ,د.ت) .

 -23ابن رجدب الحنبلدي  ,زيدن الددين أبدو الفدر عبدد الدرحمن بدن شدهاب الددين
أحمددد البغدددادي ( ,ت  795هدد)  ,االسددتخ ار ألحكددام الخد ار  ,تحقيددق
عبد اهلل الصديق  ,بيروت  ,دار المعرفة ( ,د.ت) .

 -24الددذيل علددى طبقددات الحنابلددة  ,صددححه  ,محمددد حامددد الفقددي  ,القدداهرة ,
مطبعة السنة النبوية  1952 ,م .

 -25الرزكلي  ,خير الدين  ,األعالم ( ,بال معلومات طبع) .

 -26السددمرقندي  ,عددالء الدددين ( ,ت  214ه دد)  ,تحفددة الفقهدداء  ,دار الفكددر
للطباعة والنشر والتوزيع ( ,د.ت) .

 -27الش ددافعي  ,محم ددد ب ددن إدري ددس ( ,ت  214هد دد)  ,كت دداب األم  ,تحقي ددق
محمد النجار  ,القاهرة  ,مكتبة الكليات األزهرية  1961 ,م .

 -28الشرباص د ددي  ,أحم د ددد  ,المعج د ددم االقتص د ددادي  ,بي د ددروت  ,دار الجي د ددل ,
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1981م.

 -29الشيباني  ,أبو عبد اهلل محمد بن الحسن ( ,ت  189هد)  ,كتاب الحجة
علددى أهددل المدينددة  ,صددححه السدديد مهدددي حس ددن الكيالنددي  ,بيددروت ,

عالم الكتب ( ,د.ت) .

 -31الشدديرازي  ,أبددو إسددحاق ( ,ت  476هدد)  ,طبقددات الفقهدداء  ,تحقيددق د.
إحسان عباس  ,لبنان  ,بيروت  ,دار الرائد العربي  1981 ,م .

 -31الصد ددفدي  ,صد ددالك الد دددين خليد ددل ( ,ت  764ه د دد)  ,ال د دوافي بالوفيد ددات ,
تحقيق محمد بن إبراهيم عصر ومحمد بن الحسين  ,شتايز بقيسدبادن ,

 1974م .

 -32أبددو عبيددد القاسددم بددن سددالم ( ,ت  224ه دد)  ,األم دوال  ,تحقيددق محمددد
حامد الفقي  ,القاهرة  1934 ,م .

 -33العليمي  ,أبو اليمن مجير الدين عبد الرحمن بدن محمدد ( ,ت  928هدد)
 ,المنهج األحمد في تراجم أصحاب اإلمام احمد  ,تحقيق محمدد محدي

الدين عبد الحميد  ,بيروت  ,عالم الكتب  1983 ,م .

 -34ابددن عمدداد الحنبلدي  ,أبددو الفددالك عبددد الحددي ( ,ت  1189ه دد)  ,شددذرات
الذهب في أخبار من ذهب  ,دار الفكر للطباعة والنشر ( ,د.ت) .

 -35عمر رضا كحالة  ,معجم الم لفين  ,بيروت  ,مكتبة المثنى ( ,د.ت) .
 -36قدامددة بددن جعفددر ( ,ت  329ه دد)  ,الخ د ار وصددناعة الكتابددة  ,تحقيددق

د.محمددد حسددن الزبيدددي  ,الجمهوريددة العراقيددة  ,و ازرة الثقافددة واإلعددالم ,

دار الرشيد للنشر  1981 ,م .

 -37ابن قدامة المقدسي  ,موفق الدين أبو محمد عبد اهلل بن أحمدد بدن محمدد
( ,ت 621هد)  ,الكافي في الفقه على مدذهب اإلمدام بدن حنبدل  ,تحقيدق
الش دديا ع ددادل عب ددد الموج ددود والش دديا علدددي محم ددد مع ددوض  ,لبند ددان ,

بيروت  ,دار الكتاب العربي  2111 ,م .
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الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي (دراسة تاريخية)

 -38المغني  ,اعتنى به وخر أحاديثه  ,رائد صبري  ,بيت األفكار الدوليدة ,
(د.ت) .

 -39القرطبي أبو الوليد محمد بن أحمد بدن محمدد بدن رشدد ( ,ت  591هدد) ,
بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ,بيروت  ,دار الفكدر ( ,د.ت)  .ابدن قديم

الجوزي ددة  ,ش ددمس ال دددين أب ددو عب ددد اهلل محم ددد ب ددن أب ددي بك ددر الدمش ددقي ,
(ت 751هد)  ,أعالم الموقعين عن رب العالمين  ,تحقيق محمد محي
الدين عبد الحميد  ,مصر مطبعة السعادة  1971 ,م .

 -41زاد المع دداد ف ددي ه دددي خي ددر العب دداد  ,مراجع ددة ط دده عب ددد ال ددر وف ط دده ,
مصر ,مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركا ه  1971 ,م .

 -41الكاس دداني  ,ع ددالء ال دددين أب ددو بك ددر ب ددن مس ددعود ( ,ت 587هد دد)  ,ب دددائع
الصددنائع فددي ترتيددب الشدرائع  ,تحقيددق علددي معددوض وعددادل أحمددد عبددد
الموجود  ,لبنان  ,بيروت  ,دار الكتب العلمية  2113 ,م .

 -42ابددن ماجدده  ,أبددو عبددد اهلل بددن يزيددد القزوينددي ( ,ت  275هدد)  ,سددنن ابددن
ماجه  ,تحقيق محمد ف اد عبد الباقي  ,القاهرة  ,عيسى البدابي الحلبدي

وشركا ه  1954 ,م .

 -43مالك بن أنس ( ,ت  179هد)  ,الموطأ  ,تحقيق محمود بن الجميل ,
القاهرة  ,دار البيان الحديثة  2111 ,م .

 -44المد دداوردي  ,أبد ددو الحسد ددن علد ددي بد ددن محمد ددد بد ددن حبيد ددب البصد ددري ( ,ت
451هد) ,األحكام السلطانية  ,بيروت  ,دار الكتب العلمية ( ,د.ت) .

 -45مسددلم  ,أبددو الحسددن بددن الحجددا القيشددري النيسددابوري ( ,ت  261ه دد) ,
صحيح مسلم  ,تحقيق أحمد ف اد عبد الباقي  ,القاهرة  ,مطبعة عيسى

البابي الحلبي وشركا ه  1955 ,م .

 -46اب ددن منظ ددور  ,جم ددال ال دددين محم ددد ب ددن مك ددرم ( ,ت  711هد دد)  ,لس ددان
العرب ,بيروت  ,دار صادر ( ,د.ت) .
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 -47النسددائي  ,أبددو عبددد الددرحمن بددن شددعيب ( ,ت  313ه دد)  ,سددنن النسددائي
بشرك الحدافظ جدالل الددين السديوطي  ,لبندان  ,دار إحيداء التدراث العربدي

( ,د.ت) .

 -48أبد ددو يعلد ددى  ,القاضد ددي أبد ددو الحسد ددين محمد ددد ( ,ت  458ه د دد)  ,طبقد ددات
الحنابلة  ,القاهرة  ,مطبعة السنة المحمدية  1952 ,م .

 -94أبددو يوسددف  ,يعقددوب بددن إب دراهيم ( ,ت  182ه دد)  ,كتدداب

الخ ار  ,تحقيق أحمد محمد شاكر  ,بيروت  ,دار المعرفة ( ,د.ت) .
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