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  –العزيز عبد الشكر لعمادة البحث العلمي بجامعة الملكيتقدم المؤلف بخالص 

 (.321/161)جدة، على دعمها العلمي والمادي بالمنحة البحثية رقم 
  



 

 ( ه ) 

 
 تصدير

 
يطيب لمعهد االقتصاد اإلسالمي أن ينشر هذا الكتاب المحقق والمحكم، 

، تهنسخ شهوًرا عديدة في البحث عن بلعباس بعد أن أمضى الدكتور عبدالرزاق
بالء حسًنا في  ىة الضرورية بلغات عديدة. وقد أبلوعكف على جمع المادة العلمي

عنايته بتحقيق الكتاب إليفاءه حقه قدر اإلمكان. وبهذا يظهر كتاب "المرصاد في 
م( للوجود من جديد بعد أن 2091هـ )2211عام  في مسائل االقتصاد" المؤلف

سالمي طيلة أكثر من قرن،  ليتسنى لباحثين في االقتصاد اإلدى ابقي مجهوال  ل
 االطالع عليه واالستفادة منه.

منذ التحاقه بمعهد االقتصاد اإلسالمي )مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي 
هـ، أطلعني الدكتور عبدالرزاق على مشاريعه البحثية، فلفت 2111سابًقا( في عام 

ؤلفيه الشيخ انتباهي مشروع تحقيق كتاب "المرصاد في مسائل االقتصاد" لم
عبدالقادر المجاوي والشيخ عمر بريهمات الذي لم يكن معروًفا آنذاك لدى الباحثين 

بمواد خصبة  فالً أن تراثنا اإلسالمي حافي االقتصاد اإلسالمي. مما عزز قناعتي ب
فت بطريقة سليمة.  يمكن أن تثري علم االقتصاد اإلسالمي الحديث إذا ُوظ ِّ

الناحية التاريخية في كونه يغطي حقبة زمنية تندر تتمثل أهمية الكتاب من 
فيها الكتابات عن االقتصاد اإلسالمي، وهي بداية القرن العشرين. ومن ناحية 
الموضوع، تبين للمحقق بعد التتبع واالستقراء أنه كتاب تدريسي ألف لطلبة مدرسة 

د األطروحة القائلة هـ. وهو ما ُيفن ِّ 2211 العام نفسه فيافُتتِّحت  الجزائر العليا التي
بأن الفكر االقتصادي اإلسالمي هو نتاج للحركة السياسية التي ظهرت في شبة 

أن الكتاب  يجدر ذكره القارة الهندية في بداية أربعينيات القرن العشرين. ومما



 

 ( و ) 

إبان  صنف وفق الطريقة التي كانت سائدة في كتب االقتصاد السياسي بفرنسا
هي: إنتاج الثروة، وتوزيعها، لة في أربعة محاور رئيسة، القرن التاسع عشر، المتمث

وتداولها، واستهالكها. عالوة على ذلك، حرص المؤلفان على الفصل بين موضوع 
 علم االقتصاد وموضوع الفقه، وهي مسألة منهجية دقيقة قلما يتم التنبه لها. 

ها عالم الكتاب مراعاته للتحوالت الكبرى التي كان يشهدهذا  ُيمي ِّز ومما
االقتصاد في بداية القرن العشرين، وعلى رأسها اعتماد الشركات الكبرى الحديثة 
 على قوة رأس المال واالختراع، وارتباط موضوعاته بواقع المجتمع الذي كان يعيش

عكس سلًبا على الحياة المؤلفان وما كان يعانيه من آفات اجتماعية تن فيه
 .في ذلك الوقت االقتصادية

ريخ مسيرة االقتصاد اإضافة علمية مهمة في تهذا الجهد  ُيمث ِّل رجو أنأ
، وأن يكون لتجذير أركان هذا العلماإلسالمي المعاصر، وأن تتبعها جهود أخرى 

 بعامةتحقيق هذا الكتاب إضافة مميزة للمكتبة العربية في حقل االقتصاد 
 . بخاصةاإلسالمي  واالقتصاد

 وهللا ولي التوفيق.

 .م1921نوفمبر  12هـ الموافق 2121صفر  2في  حرر بجدة

 الدكتور عبدهللا قربان تركستاني

 عميد معهد االقتصاد اإلسالمي
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الذين شجعوني على الشكر لوالديَّ وزوجتي وكافة أفراد عائلتي أتقدم بجزيل 
المضي قدما في خدمة الكتاب طيلة عشر سنوات بين فرنسا والجزائر والسعودية. 

. فقد تتطلب (*)زاوله ليس بالمهمة الهينةوالتحقيق العلمي كما ال يخفى على من 
 .(**)من البحث شهورمسألة تبدو ألول وهلة بسيطة أو قليلة األهمية بضع 

 العزيزعبد إدارة معهد االقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك كما أود أن أشكر 
ولجنته العلمية على ما بذلوه  هللا قربان تركستاني،عبد وعلى رأسها سعادة الدكتور

من جهود في دعم إخراج الكتاب وفق أسس علمية ومعايير أكاديمية، حيث خضع 
للتحكيم من قبل أستاذين في االقتصاد اإلسالمي باإلضافة إلى المحكمين الذين 

المحسن عبدوكيلها األستاذ الدكتور حددتهما عمادة البحث العلمي من قبل، وأشكر 
 للموضوع. على متابعته المستمرة بن راجح الشريف

                                                 
الواليات المتحدة  ( على سبيل المثال أمضى المؤرخ أبو القاسم سعدهللا عشرة أعوام بين**)

م( التي تقع في مجلد واحد؛ راجع ما كتبه 3893والجزائر لتحقيق "رحلة ابن حمادوش" )
 المحقق في هذا الشأن في مقدمة الكتاب.

( مكثت نحو أربع سنوات أبحث عن تاريخ ميالد أحد مؤلفي الكتاب، وهو عمر بريهمات. ***)
م. ثم تبين في 3988سية أنه ولد في عام وتوصلت بعد المقارنة بين بعض المراجع بالفرن

النهاية صحة هذه المعلومة بعد أن ُأْدِرج كتابه "النهج السوي في الفقه الفرنسوي" في المكتبة 
م. ومما 0232الخاصة بالمكتبة الوطنية الفرنسية منذ عام  (http://gallica.bnf.fr)الرقمية 

 يدل على صعوبة هذه المهمة إشارة المؤرخ أبو القاسم سعدهللا في "تاريخ الجزائر الثقافي"
 .م3983( أن عمر بريهمات ولد في حوالي 805: 4)
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هللا عبدي، محافظ مكتبة جامعة الجزائر على توفيره عبد وأشكر األستاذ 
م بعد مرور مائة سنة على نشره، وكذلك 0224نسخة مصورة من الكتاب في عام 

-3839الرحمن شيبان )عبد م(، واألستاذ0233-3829الشيخ محمد شارف )
علماء المسلمين الجزائريين، والمؤرخ أبو القاسم م( الرئيس السابق لجمعية ال0233

م(، واألستاذ محمد الهادي الحسني، والدكتور أبو عمران 0233-3832سعد هللا )
الذين قابلتهم في مدينة الجزائر للحصول  الشيخ رئيس المجلس اإلسالمي األعلى
الرحمن عبدوقد حاولت مقابلة المؤرخ  على معلومات بشأن الكتاب ومؤلفيه،

في تلك الزيارة لم تكن  الصحيةم( في بيته، ولكن ظروفه 0232-3829الجياللي )
م(، 0229-3834كما حاولت مقابلة الشيخ محمد الصالح رمضان )  مواتية.

 ولكن وفاته حالت دون ذلك.
 على األربعة  لألساتذة المحكمين وأوجه شكري وامتناني العميق أيًضا 

الباحثين على تشجيعهم األساتذة و ، والزمالء القيمةمالحظاتهم وتوجيهاتهم 
الدكتور سعد و  ،محمد أنس الزرقا الدكتورالسيما األستاذ المتواصل إلتمام البحث، 

 الدكتورواألستاذ  القادر شاشي،عبدالدكتور و اللحياني، والدكتور محمد الزهراني، 
، والدكتور الكريمعبد ، والدكتور فضليوالدكتور أحمد بلواف العظيم إصالحي،عبد

 .فيصل عتباني
القادر المجاوي عبد حفيدة الشيخ( ***)سمّية أولمان للدكتورةوالشكر موصول  

 .أن يخدم الكتاب من معلومات ووثائق وصوربكل ما يمكن التي لم تبخل في تزودي 
على إتاحة الفرصة لي بالمساهمة في بحث  لألستاذ مولود عويمركذلك و  

المرصاد في مسائل »عن "البعد االقتصادي عند الشيخ المجاوي من خالل كتاب 
عن ملتقى في إطار تظاهرة الصادر القادر المجاوي" عبدضمن كتاب "«" االقتصاد

                                                 
                القادر المّجاوي؛ راجع:عبد لّلّا بن مصطفى بنعبد ( هي سمية بنت فتيحة بنت***)

 م(.0233محي الدين )
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م، 0233أكتوبر  05-ه3430القعدة  08"تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية" ذو 
 . م0230الشؤون الدينية، الجزائر،  شورات وزارةوهو من من

ولهيئة تحرير مجلة "دراسات اقتصادية إسالمية" التي يصدرها المعهد 
لبنك اإلسالمي للتنمية على نشر ا عضو مجموعةاإلسالمي للبحوث والتدريب 

أول كتاب في « المرصاد في مسائل االقتصاد"»مقالة تعريفية بالكتاب بعنوان 
رين"، منظور إسالمي وصل إلينا مما ألِّف في بداية القرن العش االقتصاد من

 .م0230، 0، العدد 39المجلد 

وال أنسى في األخير إبنتي جويرية ألشكرها على رسم مدرسة الجزائر الذي  
عبيدهللا محمد حمزة عبدالغني على جهده المميز األخ الكتاب،  و غالف يظهر في 

 في إخراج الكتاب.
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 مقدمة .1

بذخائر علمية لم تكن تخطر على إلى آخر ال زال التاريخ يبوح لنا من حين 
بال أحد. ومن هذه الذخائر كتاب "المرصاد في مسائل االقتصاد" المطبوع في 

م(، وهو من 1991هـ )1211منطقة الغرب اإلسالمي، في الجزائر في عام 
أو ما يسمى اليوم  - مصنفات التراث اإلسالمي التي عنيت بأمور المعاش

لباحثين في التاريخ الثقافي الجزائري والمترجمين التي ظلت مجهولة ل -االقتصادب
 . (2)والباحثين في االقتصاد اإلسالمي (1)، فضاًل عن المستشرقين(1)ألعالم الجزائر

 تكاد تكون معدومةالمراجع أو  فيهاتندر  تاريخيةغطي فترة ويأتي الكتاب لي
، إذ أن المشهور عند من النصوص الشرعية االقتصاد المستوحى مجال في

المتخصصين أن أول كتاب ألف في القرن العشرين هو كتاب عنوانه "اسالم 
 ي كاقتصادي نظام" )النظام االقتصادي في اإلسالم( لحفظ الرحمن محمد سيوبارو 

 .اللغة األردية إلى اإلنجليزية منترجم  م(1929)

م( 1911-1111القادر المجاوي )عبد أّلف الكتاب الذي بين أيدينا الشيخ
م(. والمؤلف األول هو فقيه خريج جامعة 1999-1189والشيخ عمر بريهمات )

القرويين بفاس، بعد أن درس في المراحل التعليمية األولى بمدينة تلمسان، وأستاذ 

                                                 
(، وتبعه 191: 1" )تعريف الخلف برجال السلف " :في كتابه أبو القاسم الحفناوي ( لم يذكره 1)

 .98ص، "معجم أعالم الجزائر " :في كتابه عادل نوهيضفي ذلك 

(2) Shinar, Pessah (1983) Essai de bibliographie sélective annotée sur l’Islam 

maghrébin contemporain Algérie, Maroc, Tunisie, Libye (1830-1978), Paris: 

Editions du CNRS, Paris, 1983; Berque, Jacques (1981) Bibliographie de la 

culture arabe contemporaine, Paris: Sindbad et les Presses de l'UNESCO. 

باع طويل في تاريخ  العظيم إصالحي، الذي لهعبد سبيل المثال لم يكن األستاذ الزميل ( على2)
الفكر االقتصادي اإلسالمي، يعلم بوجود الكتاب حتى أهديت له نسخة مصورة منه في 

م عند التحاقي بفريق باحثي مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي في 1992أواخر أكتوبر عام 
 العزيز بجدة.عبد جامعة الملك
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. أما المؤلف الثاني فهو خريج المدرسة (1)عقيدة والتفسير في مدرسة الجزائرال
الفرنسية وأستاذ في الفقه اإلسالمي والقانون الفرنسي في المؤسسة نفسها. وقد ظلَّ 
االقتصاد السياسي في فرنسا طيلة عقود من فروع كلية الحقوق أو بتعبير آخر 

م ينص على إجبارية تدريس 1122عام امتداًدا لها بعد صدور مرسوم وزاري في 
مادة االقتصاد السياسي في كليات القانون. وإلعداد األساتذة الجدد أنشئت شهادة 

 . (1)م1191األستاذية في االقتصاد السياسي في عام 

 التعريف بألفاظ العنوان .1

 : يحسن لتحديد طبيعة الكتاب سبق العرض بتعريف ألفاظ العنوان الثالثة وهي

": على وزن "ِمفعال" اسم آلة من "َرَصَد َيْرُصُد"، ُيقال َرَصَد الِمْرَصاد• "
الشخص أو الشيء َرْصًدا: راقبه وتابع حركته من مكان مناسب. ويأتي لفظ 

 "الِمْرَصاد" عند العرب بمعاني عديدة من أبرزها:

 الترقب. -1

 . (2)سم المكان الذي ُيرصد أو ُيترقب فيها -1

بالمرصاد": إنه يراقبك وال تفوته أو ال يخفى عليه وتعني عبارة "وهو لك 
  شيء من أفعالك وتصرفاتك وسلوكياتك.

                                                 
( المدرسة: كلمة تعني في األدبيات الفرنسية بمفهومها اللغوي مؤسسة يتم فيها تقديم تعليم 1)

لمجموعة من الناس، فتستخدم ِبهذا المعنى للداللة المدرسة االبتدائية، أو المتوسطة، أو 
الثانوية، كما تستخدم ِبمفهومها االصطالحي للداللة على مؤسسات التعليم العالي التي لها 

كبيرة وال تستقبل إال عدد قليل من الطلبة المتميزين على غرار المدرسة الوطنية  سمعة
 ، والمدرسة المتعددة التقنيات(école nationale d'administration)لإلدارة 

(école polytechnique) ومدرسة هندسة المناجم ،(école des mines)  التي تخرج منها
 م.1911ل على جائزة نوبل في االقتصاد في عام الحاص (Maurice Allais)موريس آلي 

(2) Van Lemesle, Lucette (1983) L'économie politique à la conquête d'une légitimité 

1896-1937, Actes de recherches en sciences sociales, vol. 47-48, juin, p. 113.  

 (.118-112: 8) لسان العرب ،ابن منظور (2)
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واستخدمت الكلمة هنا للداللة على فحص ومعاينة ومراقبة السلوكيات 
االقتصادية الفردية في المجتمع الجزائري في مطلع القرن العشرين. مما يدل على 

ة المحلية بداًل من تناول الموضوع بالتنظير تبني المؤلفين لمقاربة متجذرة في البيئ
البعيد عن الواقع أو بأسلوب االستقطاب األيديولوجي القائم على فكرة مؤداها أن 
اإلسالم يشمل أفضل ما في المذهبين الرأسمالي واالشتراكي من إيجابيات ويسلم 

 ِمما فيهما من سلبيات.

 Gouverneur general)ئر وتجدر اإلشارة إلى أن تقرير الحاكم العام للجزا

(de l’Algérie الملحق م" 1991"الحالة العامة للجزائر في عام  نشارل جونار ع(
في  استخدم الترجمة التالية لكتاب "المرصاد في مسائل االقتصاد": "كتيباألول( 

(Petit manuel d’économie politique)االقتصاد السياسي" 
؛ بينما ترجمت مجلة (1)

عنوان الكتاب، في معرض حديثها عن وفاة عمر  (1)اإلسالمي الفرنسيةالعالم 
 Observations sur lesكما يلي: " (،ثانيم )الملحق ال1999بريهمات في عام 

questions économiques"(2) ختارت للفظ "المرصاد" الكلمة الفرنسية ا، أي أنَّها
"observationsر على كلمة "َرْصْد"" )مالحظات(، وهي صيغة لفظية تنطبق أكث. 

(، فقد لثم )الملحق الثا1911أما نشرة المكتبة العامة لمدينة نيويورك لعام 
 A work on political"ترجمت عنوان الكتاب من حيث الموضوع بما يلي: 

economy" وهذا يدل على حرص هذه المكتبة (1)أي كتاب في االقتصاد السياسي .
                                                 

(1) Jonnart, Charles (1904) Exposé de la situation générale de l’Algérie, Alger: 

Victor Heintz, Imprimeur du Gouvernement général , p. 132. 

: ظهرت في باريس في عام (Revue du Monde Musulman)" مجلة العالم اإلسالمي"( 1)
مجلة الدراسات وصدرت عن البعثة العلمية في المغرب، وتحولت بعد ذلك إلى " م1991

 .(Revue d’Etudes Islamiques)" اإلسالمية
(3) Revue du monde musulman (1926) 3e année, n°4, avril 1909, p. 403; Revue du 

monde musulman, tome 65-66, 3e et 4e trimestres, p. 278. 

(4) Abd al-Kadir al-Majawi and Umar Brihmat (1904) Al-Mirsad fi masail al-

iktisad (A work on political economy), Algiers, 80 p., New York Public Library, 

Bulletin of the New York Public Library, Vol. XV, No. 3, March 1911, p. 183. 
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على تعريف قرائها على آخر ما يصدر من الكتب في العالم حتى لو كانت بلغات 
أجنبية مثل العربية. ومن المرجح أنَّها حصلت على هذه المعلومة من المكتب 
الثقافي في السفارة األمريكية بالجزائر الذي يرصد كل ما هو جدير باالهتمام، ال 

ية للواليات المتحدة في مواضع عديدة. سيما أن الكتاب يتطرق إلى الحالة االقتصاد
في حين نجد أن وجود هذا الكتاب خفي حتى اآلن على المنشغلين ببليوغرافيا الفكر 
االقتصادي اإلسالمي. وهو ما يتطلب إعادة النظر في طريقة تصميمها بحيث ال 
تنحصر في لغات محددة أو مناطق جغرافية معينة، كما ال تقتصر على رصد 

القتصادية التي تحوي الوصف اإلسالمي؛ فالعبرة ليست باألسماء العناوين ا
نماوالعناوين و   .األصولعلماء  قرر والمقاصد كما  بالمضامين ا 

 جمع مسألة بمعنى القضية أو الموضوع.  :مسائل• 

 عّرفه المصنفان: :االقتصاد• 

  واإلسراف.لغوًيا باإلشارة إلى التوسط في اإلنفاق، وهو رتبة بين التقتير 

واصطالًحا بأنه "تدبير يقصد به إلى إْنماء الثروة بحيث يبذل من القوى أقل 
 وسائل الراحة والرفاهية".  إلكثارويكتسب ريع أكثر، 

إلى عام  (1)القادر المجاوي بالحياة المعيشيةعبد ويرجع اهتمام الشيخ
، (1)لمعاشم على األقل، حيث خصص في كتابه "إرشاد المتعلمين" باًبا ل1122

. ومن (2)م1992وأعاد نشر الباب نفسه في عددين من صحيفة "المغرب" في عام 
المعلوم أن األدبيات العربية قد استقرت في القرون األخيرة على استخدام مصطلح 

                                                 
أبحاث االقتصاد اإلسالمي، تمت اإلشارة إلى أن علم االقتصاد في ورقة أعدها باحثي مركز ( 1)

يعني بالحياة المعيشية؛ راجع: مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي. تطور علم االقتصاد 
(. لكن هذه المسألة لم تحظ 8اإلسالمي ودور مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي فيه )ص

 .وضبط استخدام مصطلح االقتصاد باالهتمام الالئق بها الستكشاف أبعادها المنهجية
 .11-19م، ص1122إرشاد المتعلمين، القاهرة: المكتبة الوهبية،  ،المجاوي، عبدالقادر( 1)

م؛ 1992أبريل  11، 1، العدد، صحيفة المغرب، الجزء األولالمعاش، المجاوي، عبدالقادر( 2)
 .م1992مايو  8، 1العدد، صحيفة المغرب، الجزء الثاني، المعاش ،المجاوي، عبدالقادر
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بتداء من صدور كتاب ا، (1)"المعاش" قبل أن ُيستبَدل تدريجًيا بمصطلح "االقتصاد"
الذي م( 1992-1111) لخليل غانم (1)ير المنزل""االقتصاد السياسي أو فن تدب

 هو كاتب لبنانيمؤلفه و  .(2)م1111رصدته "مجلة االقتصاديين" الفرنسية في عام 
في عهد السلطان  ة، ناهض الخالفة العثمانينصراني من الطائفة المارونية

َف الحميد الثاني، عبد للهجرة من  قبل السلطات الفرنسية بعد أن أعانته لذلك  وُوظِّ
َم بالجنسية الفرنسية ووسام جوقة الشرف (1)م1129في عام  إلى باريس ؛  فُكرِّ

(chevalier de la légion d’honneur)(8).  َّه إلى هذه المسألة المنهجية وقد نب
البالغة األهمية مؤرخ آداب اللغة العربية جرجي زيدان في معرض حديثه عن علم 

يه العرب علم المعاش، لكن النقلة جاروا اإلفرنج االقتصاد بقوله: "وهو ما كان يسم
، فقالوا االقتصاد «économie politique»في التسمية فعربوها عن اسمه عندهم 

. ويؤكد ذلك ما كتبه محمد (1)السياسي، ولكن التسمية العربية أقرب إلى الحقيقة"
العصر "هي أن رشيد رضا في بداية القرن العشرين أن الحال التي انفرد بها هذا 

  .(2)جميع األمم الراقية تنازع أهله الحياة في المعاش أو االقتصاد كما ُيقال"
 
 

 

                                                 
، 21، عإسالمية المعرفة، االقتصاد اإلسالمي: حفرية مصطلح، مجلة الرزاقعبدبلعباس،  (1)

 .121-198ص:  م(، ص1911هـ )1128خريف 

، اإلسكندرية: مطبعة جريدة مصر، االقتصاد السياسي أو فن تدبير المنزل ،غانم، خليل( 1)
 م.1129

(3) Journal des Economistes, Revue de la science économique et de la statistique, 

tome 14, avril-juin 1881, p. 316. 

(4) La Presse, Paris, 4
e
 année, n°224, mardi 16 août 1881, p. 2. 

(5) Le Journal des Débats politiques et littéraires, Paris, Dimanche 12 octobre 

1879, p. 2. 

 .121، ص1، القاهرة: دار الهالل، جتاريخ آداب اللغة العربية (د.ت.) جرجيزيدان، ( 1)

 -هـ 1218، صفر مجلة المنارإلى أي شيء أنت يا مصر أحوج؟،  ،رضا، محمد رشيد( 2)
 .111، ص1، ج01، مم1992بريل إ
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 منهالفئة المستهدفة طبيعة الكتاب و  .2

هو كتاب قتصاد" يظهر بالتتبع واالستقراء أن كتاب "المرصاد في مسائل اال
بعبارة أخرى أو - (1)، وهي معهد إسالمي عاليف لطلبة مدرسة الجزائرلَّ أُ تدريسي 

 29بناء على مرسوم يعود تاريخه إلى  أسس -(1)معهد للدراسات اإلسالمية العليا
 المدية باإلضافة إلى معاهد مماثلة بتلمسان وقسنطينة. م بمدينة1189 سبتمبر

هو توفير موظفين من العليا وأشار المرسوم أن الهدف من إنشاء هذه المعاهد 
الدين، والقضاء اإلسالمي، والتعليم األهلي، والمكتبات ليشغلوا وظائف في  األهالي
وكان مديره حسن  إلى مدينة البلدية نقل معهد المدية م1181في عام . و (2)العامة

مقره في نهاية  قبل أن ُيحول، بريهمات والد عمر بريهمات أحد مؤلفي الكتاب
بلدية  م منحت1191. وفي عام (1)إلى مدينة الجزائرم 1189في عام المطاف 

(Marengo)في شارع مرانغو  عهدللم الجزائر قطعة أرض لبناء مقر جديد
(8) ،

(، بعد أن اتضح 1كما يظهر في الصورة )الثعالبي الرحمن عبد بجوار مقبرة سيدي
 .(1)أن المبنى القديم لم يعد كافيا الستيعاب الطالب القادمين إلى المدرسة

 
 
 

                                                 
(1) Habib, Danis (2011), L’instruction publique en Algérie et aux colonies, inventaires 

des articles, Paris: Archives nationales, n° F/17/13136, p. 7.  

(2) Chanzy (1877), Journal officiel daté du 19 décembre 1876, p. 9502, 2e col, d’après 

le Dictionnaire de la langue française d’Emile Littré, supplément, Seconde édition, 

Paris: Librairie Hachette. 

(3) Janier, Charles (2010) Les Médersas algériennes de 1850 à 1960, Monographie 

écrite en juin 2010, Centre de documentation historique sur l'Algérie, p. 2. 

(4) Le Petit Parisien (1904), n°10216, 17 octobre, p. 2. 

(5) Ville d’Alger (1897), Bulletin municipal officiel de la ville d'Alger, 20 juin, p. 6. 

(6) Conseil supérieur du Gouvernement (1893), Session de janvier 1893, Procès-

verbaux et situation générale de l’Algérie, Alger: Imprimerie Administrative 

Gojosso, p. 445. 
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 (. مدرسة الجزائر العليا على اليمين 0الصورة )

 م0100على الشمال في عام  ومقبرة سيدي عبدالرحمن الثعالبي
 

م المعهد على الطراز العربي اإلسالمي األندلسي كما يظهر في  (1)وُصمِّ
-1181) (Henri Petit)الفرنسي َهْنري ُبوتي المهندس ( بإشراف 1)الصورة 
ن رسمًيا يوم األحد (1)م(1911 م من قبل وزير التربية 1991أكتوبر  12. وُدشِّ

وشارل جونار م(، 1119-1911) (Pierre Chaumié)الفرنسي ْبِييْر ُشوْمِيي 
(Charles Jonnart) (1182-1912)الذي ُولي حاكًما عاًما على الجزائر مرتين  م

 .(2)م1911م إلى 1911من ثم م، 1911م إلى 1999من 

  

                                                 
ينة الجزائر في بداية القرن العشرين تشييد مباني عديدة على الطراز األندلسي شهدت مد( 1)

ومقر  (Galeries algériennes)و"األروقة الجزائرية"  (Grande poste)مثل "البريد الكبير" 
 .(La Dépêche algérienne)جريدة "الخبر الجزائري" 

(2) Morineau, Michel (1985) Incroyables gazettes et fabuleux métaux: les retours 

des trésors américains, Cambridge et Paris: Cambridge University Press et 

Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, p. 254. 

شارع مرانغو سابًقا( بباب الجديد فوق  19شارع بن الشنب ) 12وهي موجودة إلى اليوم في ( 2)
 القادر، وتحولت إلى مقر للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.عبد رثانوية األمي
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 (. الطراز العربي اإلسالمي األندلسي 2الصورة )
 من تصميم المهندس هنري بوتي لمدرسة الجزائر العليا

 
للجزائر  وأوضح تقرير الحاكم العام للجزائر شارل جونار عن "الحالة العامة

أن كتاب "المرصاد في مسائل االقتصاد" يدخل ضمن خطة  م"1991في عام 
مراجع في األدب لتوفير م 1191تبنتها اإلدارة العامة الفرنسية بالجزائر منذ عام 

. وهذا يؤكد (1)العربيةالتي ُتدرِّس بلمؤسسات التعليم العالي  والتاريخ والعلوم الحديثة
في  ُتدرَّس السياسي التي كانتلمادة االقتصاد  مرجًعا ليكون  ُصنِّفَ  أن الكتاب

أول محاولة للتأليف في االقتصاد  بالتالي عدّ يُ و  كليات القانون بالجامعات الفرنسية.
وفق قواعد الشريعة اإلسالمية. وكان المؤلفان يسعيان إلى إصالح التعليم في 
الجزائر في إطار استرجاع الهوية العربية اإلسالمية، وجّل مؤلفاتهما تتناول 

م 1991أبريل  2وفي مواضيع دراسية كما سيتبيَّن الحًقا عند استعراض التراجم. 
جديد  قسميقضي بإنشاء شارل جونار م من الحاكم العام للجزائر صدر مرسو 

                                                 
(1) Jonnart, Charles (1905) Exposé de la situation générale de l’Algérie 1904, Alger: 

Victor Heintz, Imprimeur du Gouvernement général, p. 131-132. 
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متخصصة كوادر و يهدف إلى تكوين إطارات  (1)خاص بالتجارة بمدرسة الجزائر
باإلضافة إلى معرفة تطبيقية  ،بتكوين فرنسي كافي وتربية عربية حسنة تتمتع

وأشار . (1)شمال إفريقيافي  المسلمين القاطنينمع خاصة بالمعامالت التجارية 
للجزائر شارل  الجديد الذي عرضه الحاكم العام "الحالة العامة للجزائر"التقرير عن 

قسم التجارة  م أن1911في عام  م(1188-1911) (Charles Lutaud) لوتو
عشر طالًبا حصل ستة منهم  ثناا السنة المنصرمةاحتضن في بمدرسة الجزائر 

(diplôme d'étude commeriales) على دبلوم الدراسات التجارية
وهذا يفسر  .(2)

م بشأن 1991طب طالبه في عام ابريهمات وهو يخ إلى حد ما مغزى كالم عمر
: "أما من جهة العموم أعني مطلق كتابه "النهج السوي في الفقه الفرنسوي" بقوله

الناس، ففائدة هذا الكتاب أن يقابل الطالب بين الحياة المنزلية عندنا وعند 
ألوروبيين فيستدل بالمقابلة على راحتهم واقتصادهم وحسن تدبير منزلهم وعلى ا

تعبنا وتفريطنا أو إفراطنا وسوء تدبير منزلنا، فيأخذ من الجانبين باألنسب لنفسه وأم 
أوالده في الحال واالستقبال والسيما لألوالد. فالغالب منا في غفلة عن التدبر في 

 .(1)ف كيف يدبر"مستقبلهم والنادر منا ال يعر 

وقد تفطن محمد رشيد رضا للدور الصاعد الذي كان يلعبه االقتصاد في 
مؤسسات التعليم العالي في أوروبا والواليات المتحدة، فدمج مادة االقتصاد كمقرر 

 هـ1229ربيع األول  11في كلية الدعوة واإلرشاد التي أنشأها بالقاهرة في 
                                                 

(1) Revue algérienne et tunisienne de la législation et la jurisprudence, fondée par 

l'Ecole de droit d'Alger, tome XXIV, Alger: Adolphe Jourdan Librairie-Editeur, 

1909, pp. 263-264. 

(2) Jonnart, Charles (1910) Exposé de la situation générale de l’Algérie 1909, Alger: 

Victor Heintz, Imprimeur du Gouvernement général, p. 421. 

(3) Lutaud, Charles (1912) Exposé de la situation générale de l’Algérie 1911, Alger: 

Victor Heintz, Imprimeur du Gouvernement général, p. 504. 

الشرقية، ، الجزائر: مطبعة بيير فونتانا النهج السوي في الفقه الفرنسوي  ،بريهمات، عمر( 1)
 .19م، ص1991
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. وهو ما ُيبيِّن أن أهمية مادة االقتصاد قد تبادرت إلى ذهن (1)م(1911مارس  1)
من مشرقة إلى مغربه. كما يكشف عن  اإلسالميالعالم  فيالعديد من المصلحين 

عدم إلحاق هؤالء المجددين الوصف "اإلسالمي" بمصطلح "االقتصاد" نظًرا 
بعيًدا عن  هاشون في كنفيالنتهاجهم مسلًكا متجذًرا في المجتمعات التي كانوا يع

. فاألصل في األدبيات اإلسالمية المعاصرة هو استخدام االستقطاب األيديولوجي
مصطلح "االقتصاد" وليس "االقتصاد اإلسالمي". وهذه مسألة منهجية دقيقة لم 
تحظى باهتمام الباحثين وتتطلب إعادة النظر في كيفية كتابة تاريخ الفكر 

ي تجنب وصف كتاب "المرصاد في مسائل االقتصادي عند المسلمين. لذلك ينبغ
طرح  طرائقي للحفاظ على تعدد االقتصاد" بأنه أول كتاب في االقتصاد اإلسالم

وتفادي فخ إسقاط الباحث زمنه المعيش على الزمن  المسلمين للظاهرة االقتصادية
حسب ما توافر من معلومات حتى . ومن المعلوم (anachronism)الذي يؤرِّخ له 

م باإلنجليزية 1921إال في عام مصطلح "االقتصاد اإلسالمي" لم يظهر اآلن أن 
 .(1)هللا على يد محمد حميد

 

 

 

 

 

 

                                                 
 -ـه1219، شوال مجلة المنارنظام مدرسة دار الدعوة واالرشاد،  ،رضا، محمد رشيد( 1)

 .299، ص01، م19م، ج1911أكتوبر 
(2) Hamidullah, Muhammad (1936) Islam’s Solution of the Basic Economic 

Problems: the Position of Labor, Islamic Culture (Hyderabad Deccan), Vol. 10, 

No. 2, April, pp. 213-233. 
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 مصادر الكتاب .1

كان المؤلفان ُيجيدان اللغتين العربية والفرنسية، وقد أشار الشيخ المجاوي في 
كتابه "اللمع على نظم البدع" إلى الحضارة اإلسالمية وتاريخها واستشهد بأقوال 

. ونتيجة لدراسة العربية (1)المفكرين األجانب، مما يدل على اطالعه على دراساِتهم
الجزائري والعالم اإلسالمي والفرنسية أصبح المجاوي على معرفة عميقة بالمجتمع 

فهو من الذين تخرجوا  . أما عمر بريهمات(1)باإلضافة إلى الثقافة األوروبية
، ويؤكد أبو القاسم (2)مزدوجي اللغة والثقافة، وألف كتاًبا في القانون المدني الفرنسي

الحفناوي الذي الزم هذا األخير أنه كان متمكًنا "في اللغة الفرنسوية فهًما وكتابة 
ة . فاعتمد المصنفان بذلك على استقراء الكتب والصحف باللغتين العربي(1)وتكلًما"

والفرنسية، والوثائق الرسمية وبشكل خاص القوانين الحكومية والدستور الفرنسي 
للجمهورية الثالثة. إال أنَّهما لم ُيصرِّحا عنها، واكتفيا باستعمال عبارات مجملة مثل 
"وقال بعض الفالسفة"، و"قال بعض علماء االقتصاد من اإلنكليز"، "وقد بحث 

 . (8)بعض علماء االقتصاد"

                                                 
 (. 11: 1) ابن باديس حياته وآثاره ،طالبي، عمار( 1)
 (. 111: 1) الحركة الوطنية الجزائرية ،سعدهللا، أبوالقاسم( 1)

(3) Brihmat, Omar (1908) Manuel de droit usuel et d'instruction civique, à l'usage 

des étudiants des médersas, Alger: Imprimerie Orientale Pierre Fontana. 

 (.221: 1) تعريف الخلف برجال السلف ،الحفناوي، أبوالقاسم( 1)

واًل في فرنسا ومستعمراتها في ايظهر بالتتبع واالستقراء أن أشهر كتب االقتصاد السياسي تد( 8)
م( ِلُبول 1111موجز في االقتصاد السياسي" )أواخر القرن التاسع عشر الميالدي كتاب "ال

م( ِلَشاْرل 1919وكتاب "مبادئ االقتصاد السياسي" ) (Paul Le Roy-Beaulieu)لوْروا بوليو 
. وقد أشار األول إلى أشهر علماء االقتصاد السياسي المعروفين في (Charles Gide)ِجيد 

 ,Turgot)وترغو  (Quesnay, 1694-1774)فرنسا في زمنه على رأسهم الفرنسيين فرنسوا كينيه 

 ,Ricardo)ودفيد ريكاردو  (Smith, 1723-1790)نجليزيين آدم سميث واإل (1727-1781

. ويضيف الثاني شخصيات أخرى من أبرزها توماس روبرت مالتس (1772-1823
(Malthus, 1766-1834)  وجون باتيست ساي(Say, 1767-1832)  وجون ستوارت ميل

(Mill, 1806-1873). 
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النظريات والمذاهب والمصطلحات التي ذكرت دون ذكر أسمائها ومن 
 المعروفة في األدبيات االقتصادية ما يلي:

   مذهب "التطورية االجتماعية" الذي وضعه الفيلسوف البريطاني هربرت
 darwinisme)والذي سماه الصحفي الفرنسي إيميل غوتيي  (Spencer)سبنسر 

social)أي الدروينية االجتماعية ، (Gautier, 1880) :قال المجاوي وبريهمات .
"وقال بعض الفالسفة: إن الدنيا لما كانت في ارتقاء وزيادة يحسن بكل أمة أن ال 
يلتفتوا ألهل الفاقة والعجز، بل إنَّهم إن وجدوا طريًقا إلتالفهم فعلوا، حيث إن 

البنية. بقاءهم عقبة في وجه االرتقاء وجلب الغنائم والحصول على ما تقوم به 
فشاء الفقر. ونحن نقول: إنه ال  والتصدق عليهم ومواساِتهم سبب في كثرة العجز وا 

َوَءاِت َذا ﴿بد من اإلحسان والشفقة على أهل االحتياج؛ وفي الكتاب العزيز: 
ِبيلِ  ُه َواْلِمْسِكيَن ُواْبَن السَّ ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن ﴿: اوفيه أيًض  ،(1)﴾اْلُقْرَبى َحقَّ

من يستحقها، وال يدفعها . غير أنه يجب على اإلنسان أن يختار لصدقته (1)﴾َسَعِتهِ 
للنصابين، وأهل البطالة والدجالة؛ فإن كثيًرا من أهل التَّواني اتخذوا السؤال حرفة 
وعليه، فإن من كان قوًيا على الخدمة يؤمر بالحركة ويجتهد في طريقة تبعث إلى 

على غيره، فذلك خير من الصدقة عليه ألن ذلك يفضي  التحرك ليصير إنساًنا كالا 
 به إلى العجز واالتكال على مال الغير".

   نظرية االقتصادي البريطاني توماس روبرت مالتس(Malthus)  في
السكان بقولهما: "وقال بعض علماء االقتصاد من اإلنكليز: إن األرض تصير فيما 

اء فرنسا بطلب إنشاء قانون من الدولة، يستقبل غير كافية ألهلها. فرّد عليهم علم
فاعتمدت عليهم وأنشأت قانوًنا برفع جميع المطالب على من بلغ له من النسل 

 عن "مبادئ السكان" سبعة أوالد". وقد بسط مالتس نظريته في كتابه المشهور
                                                 

 .11( سورة اإلسراء: 1)

 .2( سورة الطالق: 1)
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(Essay on the Principle of Population) (1291م)  الذي ترجم ألول مرة
نَّما 1112ام بالفرنسية في ع م، وقرر فيه أن سبب الُبْؤس ليس توزيع الثروات، وا 

اختالل التوازن بين عدد السكان وكمية المواد الغذائية، لذلك دعا إلى تحديد النسل 
إلى االقتصادي  -في الرد على مالتس -للحد من الفقر. ولعل المؤلفين يشيران 

الذي اشتهر بانتقاده لنظرية  (Le Roy-Beaulieu)الفرنسي بول لوروا بوليو 
 Journal des"الحوار" ) م في صحيفة1111االقتصادي البريطاني منذ عام 

Débatsالعالمين"  مجلة"(، و (Revue des deux mondes) ة التي أنشأهاجريدال، و 
وقال في كتابه "الموجز في  (.L'économiste français" )االقتصادي الفرنسي"

إن مذهب مالتس ال ينطبق على هذا الزمن ]...[ ألن مواد االقتصاد السياسي": "
. (1)المعيشة اليوم إذا نظر إلى مجموع الكون تسبق النوع البشري بنموها وتقدمها"

ودعا الحكومة الفرنسية إلى تحفيز العائالت بالمنح االجتماعية على االنجاب من 
يأ لبيت مثل هذا العدد، ثالثة أبناء فما فوق وليس من سبعة أو عشرة، "إذ قلما يته

 .(1)ولو َتهيأ ففي كفالته من العنت ما ال يطيقه كل كاسب"

   في السابق لبعض األمم-المذهب التجاري بقولهما: "قد كان في أوروبا- 
غلط في تعريف النقود، فأخرجوها عن الغنائم، وجعلوها آلة يتوصل ِبها إليها؛ 

به قّلت المنافع وقتئذ". هنا إشارة إلى فأداهم ذلك إلى خزنها وعدم التصرف ِبها، و 
أحد أشكال المذهب التجاري )المركنتيلي( الذي ُيعرف في بعض كتب الفكر 

، وهو مأخوذ من اللفظ اإلنجليزي (bullionism)االقتصادي بـ"الُبوْليوِنيْزم" 
(bullion)  الذي يعني السبيكة. وقد انتهجت كل من إسبانيا والبرتغال هذه السياسة

عدنية التي تقوم على الحصول على أكبر كمية ممكنة من المعادن النفيسة الم
 واالحتفاظ ِبها داخل حدودهما والحيلولة دون خروجها.

                                                 
 (.21: 1) الموجز في االقتصاد السياسيم. 1912م[ 1111] لوْروا بوليو، بول( 1)

 (.112: 1) المرجع السابق ،لوْروا بوليو، بول( 1)
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ومن القوانين الفرنسية المشار إليها في الكتاب دون ذكر أسمائها المتداولة 
 في الوسط القانوني والقضائي ما يلي:

   م، وهي "ضريبة 1291م و1299قوانين الضرائب المباشرة الصادرة بين عامي
، (contribution mobilière) ، و"ضريبة السكن"(contribution foncière)العقار" 

؛ والتي ألحقت بها "الضريبة حول األبواب والنوافذ" (patente)و"ضريبة المهنة" 
(contribution sur les portes et les fenêtres)  م.1291نوفمبر  11في عام 

   قانون اإلرث(droit de succession)  م.1191مارس  11الصادر في 

   في ( %1)في المسائل المدنية، و( %8)قانون تحديد سعر الفائدة بنسبة
 .م1191ر بسبتم 2المسائل التجارية في 

  قانون عمل النساء واألطفال (loi sur le travail des femmes et des enfants) 
 م.1121مايو  19الصادر في 

   قانون مجانية التعليم االبتدائي(loi sur la gratuité de l'enseignement primaire) 
 م. 1111يونيو  11الصادر في 

   قانون العلمانية والتعليم اإلجباري (loi sur la laïcité et l'obligation scolaire) 
 م.1111مارس  11ادر في الص

   قانون فلداك روسو حول النقابات(loi Waldeck-Rousseau sur les syndicats) 
 م.1111مارس  11الصادر في 

   قانون إدماج عمال التعليم في التشغيل العمومي(fonction publique) 
 م.1119يوليو  19 الصادر في

   قانون ميلغون(loi Millerand)  الذي  م1999مارس  29الصادر في
دت بموجبه  البالغين من العمرمدة العمل اليومية بعشر ساعات للنساء والشباب  ُحدِّ

 .عاًما 11أقل من 
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   في ( %8)في المسائل المدنية و( %1)قانون تحديد سعر الفائدة بنسبة
 م.1999أبريل  2المسائل التجارية الصادر في 

   قانون النظافة في المعامل(loi sur l'hygiène dans les ateliers)  الصادر
م في 1192يونيو  11م الذي مدد أحكام القانون الصادر في 1992يوليو  11في 

 .المصانع ومواقع البناء وورش العمل من أي نوع كانت عامة أو خاصة

  "18الصادر في  المادتان األولى والثانية من دستور "الجمهورية الثالثة 
 .م1128فبراير 

ومما يدل على اطالعهما على االشتراكية والرأسمالية ذكرهما لحوار عن 
الفائدة الربوية كان قائًما بين هذين المذهبين في أواخر القرن التاسع عشر 

. وقد وجدت أثناء اطالعي على أرشيف الصحافة الفرنسية مقااًل حول (1)الميالدي
م: 1191صدر في عام  (revenu de l'argent)هذه المسألة عنوانه "دخل المال" 

"قال االقتصاديون: كل شيء حسن، الّريع، المال مشروع. من العدل أن الذي 

                                                 
: "ولما كان المال يجلب المنفعة لصاحبه بوجود القراض، وكان هذا ( قال المجاوي وبريهمات1)

األمر كذلك، أقبل الناس جميعها على توزيع المنافع واشتراكهم في التعاون على جلبها، ولم 
يلتفتوا إلى خزن المال، حيث أنهم يعدون المال المخزون ضياًعا لكونه مشاركة له في جلب 

نما التوفير والتدخير هو المال الموزَّع المشارك لجلب المنافع، وال يعد ذلك تذخيًرا  وتوفيًرا، وا 
المنفعة. وبحسبه فعدلية قبض القراض واضحة ال خفاء فيها. وقد بحث بعض علماء 
 االقتصاد االستيالء على منفعة القراض، حيث يقول: إن المقرض بالكسر لما اقترض ما

األجل له حّصة من المال. وُرّد بأن المّدة ليست  وفره للُمْقَتِرض منه اعتبر المّدة، وقال: إن
ملًكا للُمْقِرض، حتى يستحق منفعتها، بل هي مخلوقة هلل تعالى. وُأِجيب عن هذا البحث بأن 
هذه المنفعة استحقها ألجل تعب حصل له في توفير وتذخير هذا المال، ال ألجل المدة. 

لتذخير كأنه جزء من ذاته، حيث أنه ولما كانت مشاركته لجلب المنفعة تغيره صار هذا ا
بذل قّوته في تحصيله، فصار كأنه مشارك لهذه المنفعة بذاته، ومع هذا فإنه وقع انحصار 
من الشارع الدولي ألقصى ثمن القراض خوًفا من الحيف والجور؛ فما عدا حصره الشارع 

 الدولي يسمى ربا ويعاقب فاعله شرًعا".
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]...[ وقال االشتراكيون: الّريع شنيع وغير  ايقرض جزء من ثروته أن يجني أجرً 
عادل. األغنياء يصبحون أكثر فأكثر غناء، دون أن يعملوا، الفقراء ُيستغلون 

. لكنهما لم يشيرا صراحة إلى (1). يسقط األغنياء"اثر فقرً ويصبحون أكثر فأك
المذهبين االشتراكي وال الرأسمالي، وهذا من إيجابيات كتابهما التدريسي الذي ركز 
على إصالح الفرد ولم يخض في االستقطاب األيديولوجي لتحديد موقف حيال 

تابات هذين المذهبين. في حين طغت المقوالت األيديولوجية على جل الك
االقتصادية من منظور إسالمي ابتداء من نهاية أربعينيات القرن العشرين انطالًقا 
من فكرة مؤداها أن المذهب االقتصادي اإلسالمي وسط بين االشتراكية 
والرأسمالية، وأن فيه أفضل ما في المذهبين، ومن المفترض أن يتأثر الالحق 

القتصاد اإلسالمي إلى مسلك رد مما جرَّ الكتابة عن ابالسابق وليس العكس! 
التفاعل الواعي واإلسهام في إثراء المعرفة بداًل من  واإلنطواء على الذاتالفعل 

 اإلنسانية.

 

  

                                                 
(1) Baschet, Eric (1985) (sous la direction). Encyclopédie de l illustration un siècle 

d'histoire 1843-1944 (p. 242). 
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 وصف النسخة المطبوعة  .8

ثبت اسم الكتاب في أول صفحته هكذا: "المرصاد في مسائل االقتصاد" كما 
"المرصاد في علم  ، أو(1)"(، وليس "المرصاد في مسائل االعتقاد2ُتظِهر الصورة )

. وتجدر المالحظة أن جلَّ الذين ذكروا (2)، أو "االقتصاد السياسي"(1)االقتصاد"
القادر المجاوي ولم يشيروا إلى الشيخ عبد الكتاب انتهجوا مسلك عزوه إلى الشيخ

 عمر بريهمات.

واعتمدت في تحقيق الكتاب على نسخة مطبوعة بمطبعة فونتانا الشرقية 
وزر يتحمله القائمون وتحريفات، وهو  تصحيفاتم تحوي 1991بالجزائر في عام 

. ومعلوم أن مما اشتهر به الشيخ المجاوي: "الشغف بالعربية وبأصولها، على المطبعة
-1129سليمان الباروني باشا )وقوانينها النحوية، يدل هذا على ما قاله األستاذ 

 : م( حين التقيا في مدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري 1919

 أدب العلم فأروى من ورد سيبويه العصر من هذبه

(1)ال يقول القول إال بسند" الطود الذير دالقاعبد ذاك
 

                                                 
 (.91)ص الشيخ عبدالقادر المجاوي والتأسيس للنهضة الدينية في الجزائر ،العمري، مرزوق ( 1)

 م1921إلى  م1992المقالة الصحفية الجزائرية نشأتها تطورها أعالمها من  ،محمد (1)
 .(119: 2) فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم والحديث ،وضيف، بشير(، 111: 1)

النهضة العربية بالجزائر في النصف األول من القرن الرابع  ،ابن أبي شنب، سعد الدين (2)
(، 11)ص شيخ الجماعة عبدالقادر المجاوي  ،وبكوشة، حمزة(، 81)ص عشر للهجرة

 ،صالح مؤيد(؛ والعقبي، 21: 1) أعالم من المغرب العربي ،محمد الصالح، والصديق
وابن رمضان، محمد شاوش وابن حمدان، (؛ 221)ص الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر

( وأيًضا المصدرين التاليين 899: 1) إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر ،الغوثي
 :بالفرنسية

Bencheneb, Rachid, Al-Madjdjāwī, in Encyclopaedia of Islam (p.1030); Cheurfi, 

Achour, Ecrivains algériens. Dictionnaire biographique (p. 247). 

 ( بتصرف يسير.18: 1) ابن باديس حياته وآثاره ،طالبي، عمار( 1)
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 9أو  1 سطًرا، في كل سطر 11، في كل ورقة ورقة 19وتقع النسخة في 
ي أول الورقة: "بسم هللا الرحمن الرحيم وصلى هللا وسلم على سيدنا كلمات. وجاء ف

محمد وآله، نحمد من تفرد باإليجاد، وأبدع ما خلقه وأحسن وأجاد، وأقام أمر 
 اإلنسان على قاعدة اإلرشاد ]...["، وفي آخرها: "]...[ ورحم هللا القائل:

 َوَلكَِّنَها اأَلْهَواُء َعمَّْت َفَأْعَمْت  َوَنْهُج َسِبيِلي َواِضٌح ِلَمْن اْهَتَدى

وهنا انتهى ما أردناه من جمع هذه الرسالة". وختمت بفهرسة تقع في أربعة 
 صفحات.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (. الصفحة األولى لكتاب المرصاد في مسائل االقتصاد3صورة )
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وكان مقرها بشارع ِبليْسِيي  ،م1198وأسست مطبعة فونتانا في عام 
(Pélissier)  بمدينة الجزائر. وهي تابعة لفرنسي من أصل إيطالي اسمه بيير فونتانا

(Pierre Fontana) ،تطبع باللغتين العربية والفرنسية، فتطبع نصوص عربية ،
ونصوص عربية مصحوبة بترجمة فرنسية، وترجمات فرنسية لنصوص عربية، 

على نفقة كلية اآلداب  وذلك تارة على نفقة الوالية العامة الفرنسية، وتارة
 . م1119ستشراق في الجزائر التي ُدشنت في عام ، وهي مدرسة اال(1)بالجزائر

  أهمية الكتاب .1

 لهذا الكتاب أَهمية قصوى لعدة اعتبارات من بينها:

ُيمثِّل َنموذًجا للفكر االقتصادي الذي يراعي أحكام الشريعة اإلسالمية : أوال
هي بداية القرن العشرين الميالدي، ويحتل كتابات، خالل فترة تكاد تنعدم فيها ال

درجة عالية من األهمية، فباإلضافة إلى كونه يسد فراًغا في حقبة تاريخية شحت 
فيها كتابات اقتصادية لعلماء مسلمين، ُيعد بحق مؤلًفا في االقتصاد منهًجا 
وموضوًعا ومصطلحات، وال يخلو من مقارنات مع الكتابات والممارسات 

 . (1)قتصادية في أوروبا والواليات المتحدةاال

 : تأكيده على ما أشار إليه الباحث األمريكي آالن كريستلوثانيا
(Allan Christelow) البلدان اإلسالمية األخرى،  أن الجزائر لم تكن ِبمعزل عن

منذ الربع األخير من القرن التاسع  كانت ميداًنا لحركة إصالحية نشيطة هاأنَّ و 
م حين 1122دعوة الشيخ المجاوي اإلصالحية تظهر منذ عام  وقد بدأت. (2)عشر

                                                 
النهضة العربية بالجزائر في النصف األول من القرن الرابع  ،ابن أبي شنب، سعدالدين( 1)

 (.11)ص عشر للهجرة

 ثنان من المحكمين األربعة، فلهما جزيل الشكر مجدًدا.ا( أشار إلى هذه النقطة 1)

 (.11)ص حول بداية النهضة الجزائرية كتيب لعبدالقادر المجاوي  ،كريستلو، آالن( 2)
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أصدر رسالته "إرشاد المعلمين" بالمطبعة الوهبية بالقاهرة حيث خصص فصلها 
. وربَّما قد تكون الرسالة (1)الرابع للمعاش، ِمما يدل على اهتمامه المبكر بالموضوع

م( وأوالده، إذ بينهم 1112-1191القادر )عبد طبعت بإيعاز ودعم من األمير
 .(1)مصاهرة مع الشيخ المجاوي 

: داللته على إسهام علماء الغرب اإلسالمي في إثراء الفكر ثالثا
االقتصادي. بينما تقتصر جّل المؤلفات حول ما يسمى بـ"تاريخ الفكر االقتصادي 
اإلسالمي" قديًما وحديًثا على علماء الشرق اإلسالمي وال تذكر من الغرب 

مي عادة إال ابن خلدون ربَّما الهتمام الغربيين به. إن جهل أبناء الشرق اإلسال
اإلسالمي ِبما كان يدور في المغرب اإلسالمي عموًما من أحداث في النصف 
األول من القرن العشرين الميالدي هو ظاهرة تسترعي االنتباه، ولعل انشغال 

ر الكثيف الذي كانت تسدله األولين ِبحل مشاكلهم المتراكمة باإلضافة إلى الستا
فرنسا على مستعمراِتها في شمال إفريقيا عامة والجزائر خاصة كان من األسباب 

 .(2)الرئيسة لهذه الظاهرة

ن االنبعاث الديني الذي اقتحمه الشيخ المجاوي ظل إ مقولة: تفنيده لرابعا
أن ، و (1)مجدها""سطحًيا جًدا عاجًزا عن أن يهضم حًقا الروح العلمية الحديثة التي 

الشيخ المجاوي كان يدعو إلى الرجوع إلى التدين المحافظ الذي يتنافى في 
 .(8)األدبيات التقليدية مع التطور

                                                 
 (. 11-19)ص إرشاد المتعلمين ،المجاوي، عبدالقادر( 1)

 (. 191: 2(؛ )118: 1) الثقافيتاريخ الجزائر  ،سعدهللا، أبوالقاسم( 1)

 .(8)ص جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها اإلصالحي في الجزائر ،الخطيب، أحمد( 2)

 (.121)ص المغرب العربي الحديث ،أمين، سمير( 1)
(5) Oulebsir, Nabila, Les usages du patrimoine: monuments, musées et politique 

coloniale en Algérie (p. 290). 
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تفنيده لقول تيمور كوران: "إلى حدود منتصف القرن العشرين لم خامسا: 
أنماًطا  -إن لم نقل بشكل حصري أيًضا - تنطلق أية حملة لتحدد بشكل واع،

. وقد تبلور لديه هذا التصور بناء على (1)للفكر والسلوك االقتصادي" إسالمية
أطروحاته القائلة بأن الفكر االقتصادي اإلسالمي هو نتاج للحركة السياسية التي 
قادها أبو األعلى المودودي في شبه القارة الهندية منذ بداية أربعينيات القرن 

 العشرين.

تدريسي عن االقتصاد وفًقا للمبادئ : هو أول محاولة لتأليف كتاب سادسا
 في ومة القائلة بأن أول مؤلف جامعياإلسالمية. مما يتطلب إعادة النظر في المعل

االقتصاد من منظور إسالمي هو "المدخل إلى االقتصاد  فييصدر  العربيالعالم 
 .(2)أوائل سبعينيات القرن الماضي فيالصادر  (1)"اإلسالمي

نما : لم يستخدم مؤلفسابًعا ي الكتاب عبارة "االقتصاد اإلسالمي" وا 
"االقتصاد". وهو ما ُيبيِّن انتهاجهما لمقاربة متجذرة في واقع المجتمع الذي كانا 
يعيشان في كنفه بعيًدا عن االستقطاب األيديولوجي الذي طغى على أدبيات 
ه االقتصاد اإلسالمي منذ أكثر من ستة عقود. وهنا تتجلى أهمية الكتاب في فحص

لواقع مجتمعه في ثنايا سياق تاريخي محدد، َعَكس بالضرورة قضاياه وأحداثه 
ومشكالته مع األخذ بعين االعتبار التغيرات التي كانت تشهدها اقتصادات الدول 
الصناعية الكبرى في بداية القرن العشرين. مما يجعل كلمة "المرصاد" تأخذ ُبعدها 

                                                 
 (.12)ص اإلسالم والثراء الفاحش مأزق االقتصاد اإلسالمي ،كوران، تيمور( 1)

 .م1921، القاهرة: دار النهضة العربية، المدخل إلى االقتصاد اإلسالمي ،الفنجري، محمد شوقي( 1)

صاحب الوقف: األستاذ الدكتور محمد  (د.ت.) مجمع البحوث اإلسالمية بجامعة األزهر( 2)
شوقى الفنجرى، موقع وقف اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة المطهرة، 

http://www.miraclesquransunnah.org/AboutDonor.htmم. 1911 ،وعنه: هاشم، عصام ؛
 يوليو. 18، األهرام اليومي، يرائد االقتصاد اإلسالم ي الفنجر  يمحمد شوق اه:ذكر  في

http://www.miraclesquransunnah.org/AboutDonor.htm؛
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الحظ  فردي في المجتمع المحلي. وقدللداللة على فحص السلوك االقتصادي ال
أن الكتب التي ألفت في موضوع  العشرين ات القرن محمد المبارك في مطلع ستين

االقتصاد اإلسالمي حاولت التوفيق بين مبادئ اإلسالم والتطور االقتصادي 
الحديث، أو استخراج ما في اإلسالم من مبادئ تتفق أو تختلف مع االتجاهات 

ثة، ولم تعني بواقع المجتمع اإلسالمي الحديث والعوامل التي االقتصادية الحدي
. في هذا (1)يتأثر بها، سواء كانت داخلية أو خارجية، إسالمية أم غير إسالمية

 اإلطار يظهر أن عدم استخدام المجاوي وبريهمات لمصطلح "االقتصاد اإلسالمي" 
حيث  ر االقتصاديفي طريقة كتابة التاريخ اإلسالمي للفك إعادة النظر يتطلب

 . ينبغي مراعاة التنوع في الطروحات والمقاربات

 استخدام مصطلح الغنيمة بداًل من الثروة .2

من الملفت لالنتباه أن المؤلفين رغم تعريفهما لالقتصاد بأنه "تدبير يقصد به 
إلى إنماء الثروة"، فإنَّهما استخدما مصطلح الغنيمة بداًل من الثروة بمعنى على حد 
تعبيرهما "محصوالت المعيشة"، وهي "كل شيء حسي منتفع به بشرط أن يكون 
المهيأ له هو اإلنسان نفسه بإلهام من هللا تعالى". وقد استخدم بعض االقتصاديين 
الكالسيكيين بتوسع كلمة الثروة باعتبار أن االقتصاد السياسي هو العلم الذي 

على غرار آدم سميث في  االغنيمة إال نادرً ، ولم يستخدموا كلمة (1)يتناول الثروة
معرض حديثه عن العرب والتتار: "عندما كانوا يحصلون على بعض الغنائم كانوا 

. في حين تساءل بعضهم اآلخر عن معنى كلمة (2)مستعجلين للرجوع إلى ديارهم"
                                                 

، تعريب نبيل اإلسالم والتنمية االقتصادية ،مقدمة جاك أوستروي  (د.ت.) المبارك، محمد( 1)
 ب.-صبحي الطويل، دمشق: دار الفكر، ص أ

(2) Say, Jean-Baptiste [1803] (2002) Traité d'économie politique ou simple 

exposition de la manière dont se forment, se distribuent ou se consomment les 

richesses (pp. 7-8). 

(3) Smith, Adam [1776] (2002) Recherches sur la nature et les causes de la 

richesse des nations (p. 17). 
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، وعلى رأسهم توماس مالتس الذي خصص الباب األول من كتابه "مبادئ (1)الثروة
القتصاد السياسي" لتعريفها بعد أن سجل أنها من بين المسائل التي أثارت في ا

. ونجد مثل هذا التحفظ عند االقتصادي الفرنسي (1)نقاًشا كبيًرا بين االقتصاديين
أن الثروة كلمة  (2)شارل جيد حيث أشار في كتابه "مبادئ في االقتصاد السياسي"

ام العام على ما يضاد حاالت الفقر غامضة تحتاج إلى تعريف إذ تدل في االستخد
 .(1)والفاقة واإلمالق من جهة، وأشياء لها قيمة كبيرة من جهة أخرى 

 (8)وتنحدر كلمة الغنيمة في األدبيات العربية من َغَنم الشيء ُغنًما أي فاز به
وفي االصطالح هي ما أوجف عليه بالخيل والركاب من  .(1)أو فاز به من غير مشقة

 .(2)ين وأخذ قهًرا، وقد استقرت المعاجم المعاصرة على هذين المعنيينأموال المشرك

)الغنيمة( من األلمانية  (butin)أما في األدبيات الفرنسية فتنحدر كلمة 
(bute)
بمعنى التبادل واالشتراك، واستخدمت في القرنين الرابع عشر والخامس  (1)

من القرن السادس عشر إلى  عشر الميالديين بهذا المعنى، ثم تحول معناها ابتداء
ما ُيظَفر به من  ، وما هو نتاج للغصب والسرقة، ثم(9)"ما يؤخذ من العدو"

                                                 
وحدها هي مصدر الثروة، أما التجاريون ( يرى الطبيعيون )الفيزيوقراطيون( أن األرض 1)

 )المركنتليون( فيرون أن الثروة الحقيقية تتكون من المعادن الثمينة.

(2) Malthus, Thomas Robert [1817] (1820), Principes d'économie politique 

considérés sous le rapport de leur application pratique (pp. 2-7). 

لغة أجنبية منها  19وترجم إلى  1921و 1111مرة بين  11باللغة الفرنسية ( طبع الكتاب 2)
 .م1918العربية في عام 

(4) Gide, Charles [1919] (2006) Cours d’économie politique (p. 53). 

 (.121-122: 19) لسان العرب ،ابن منظور( 8)

 (.1292-1291: 2) معجم تهذيب اللغة ،محمد ،األزهري ( 1)

 (.111: 1) المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية( 2)

(8) Schwan, Christian Friedrich (1787), Nouveau dictionnaire de la langue 

françoise et allemande, composé (p. 321). 

(9) Diderot, Denis et d'Alembert, Jean (1751-1772) (sous la direction), Encyclopédie ou 

dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une société de gens de 

lettres (2: 470); Calvo, Charles [1885] (2009). Dictionnaire manuel de diplomatie et 

de droit international public et privé (p. 58). 



 المرصاد في مسائل االقتصاد                                21

 

محصول، ونتاج، وربح، وزيادة، وثروة. ويشير "قاموس األكاديمية الفرنسية" أن 
كلمة الغنيمة تستخدم تارة مرادفة للربح والثروة، كأن يقال: "فاز بغنيمة في هذه 

جد فعاًل غنيمة في هذا المسكن"، وتارة أخرى مرادفة لما يتم الصفقة" أو "تو 
، كأن يقال: "يمكن جني غنيمة وافرة من هذه (1)الحصول عليه بعد بحث مضني

ن، الذين يبحثون عن أدنى أدلة، لم يجنوا إال يلقديمة"، "إن المحققالمخطوطات ا
دم في أدبيات الشعر غنائم هزيلة"، "هذه غنائم حملة الحفريات األثرية". كما تستخ

. وفي الفترة التي ألف فيها (1)والرواية للحديث مثاًل عن "غنيمة النمل والنحل"
الكتاب الذي بين أيدينا، استخدمت عند بعض األدباء الفرنسيين بمعنى ما يحصل 

. (1)أو ما يحصل عليه بالصيد (2)عليه بعد جهود بحثية في المجال الفكري والفني
وي وبريهمات أبديا تحفًظا على كلمة الثروة باعتبارها تدل على والظاهر أن المجا

كثرة العدد والمال، أي على الجانب الكمي، بينما ركزا في تحليلهما على المنفعة، 
أي على تلبية الحاجات مع التفريق بين ما هو ضروري، وحاجي، وتحسيني أو 

ي أوغست فالراس كمالي. وقد توجه الفكر االقتصادي منذ صدور كتاب االقتصاد
هو  "حول طبيعة الثروة وأصل القيمة" إلى عدم التفريق بين ما هو ضروري وما

. والجدير بالذكر أن حافظ إبراهيم وخليل مطران استخداما في ترجمتهما (8)كمالي
كلمة  لكتاب "الموجز في علم االقتصاد" لالقتصادي الفرنسي بول لوروا بوليو

)ثروة(  (richesse)في اللغة الفرنسية كلمة  -تعبيرهماعلى حد - األرزاق التي تقابل
ولم يستخدما كلمة "الثروة"، وعرفا كلمة "األرزاق" بأنها "كل شيء حسي أو معنوي 

                                                 
(1) Académie française (1835), Dictionnaire de l'Académie française (p. 240). 

(2) Gattel, Claude-Marie (1841), Dictionnaire universel de la langue française (p. 244). 

(3) Renard, Jules (1906), Journal de Jules Renard 1905-1910, 26 janvier, 

http://www.inlibroveritas.net/lire/oeuvre 4462-chapitre16645.htm 
(4) Claudel, Paul (1910), Cinq grandes odes, Paris: Bibliothèque de l'Occident, p. 289. 

(5) Walras, Auguste [1831] (2002), De la nature de la richesse et de l’origine de la 

valeur (p. 26). 

http://www.inlibroveritas.net/lire/oeuvre%204462-chapitre16645.htm
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. وهذا يدل على أن الفقهاء والمثقفين العرب (1)يفي بحاجة من حاجات اإلنسان"
لعشرين. وتوالت كانوا يستخدمون كلمة الثروة بتحفظ في الربع األول من القرن ا

االنتقادات في السنوات األخيرة لتؤكد التحفظات عن مصطلح الثروة وما أنتجه من 
. لكنها لم (1)مؤشرات مادية تكاد تحصر ثروة األمم في ناتجها اإلجمالي المحلي

ترتق إلى إعادة النظر في المصطلح نفسه، مما ُيعبِّر عن محدودية أفقها ويبرز 
بالمصطلحات االقتصادية اإلسالمية، مثل الرزق والمال  مجدًدا ضرورة االهتمام

شعاعاتها ، وال (2)والكسب والمعاش، التي تتميز بالدقة والوضوح وسالمة إيحاءاتها وا 
. والمقصود بهذه العناية اليوم في برامج (1)تحدث انفصاًما بين الماضي والحاضر

وتناول الموضوع بأبعاده التعليم العالي هو تجاوز دراسة معاني ودالالت األلفاظ، 
نا؟ المتعددة التي تقوم على التساؤل التالي: أين ولد المصطلح؟ وكيف وصل إلي

، -احيا باعتباره كائًنا -تتجسد في دراسة المصطلح هي وبأي طريقة ُنعبِّر عنه؟ و 
 وكيفية معرفتنا له، وطرق تعبيرنا عنه.

 طريقة عرض الكتاب .1

في القرن التاسع عشر من خالل عنوان عّرف بعض االقتصاديين الفرنسيين 
ن وتوزيع  كتابه االقتصاد السياسي بأنه عرض للطريقة التي يتم من خاللها تكوُّ

 ك اإلجابة عن كيفية إنتاج الثروة. وهو علم يحاول بذل(8)واستهالك الثروات
. (1)ستهالكها. وأضاف آخرون إلى هذه الثالثية التقليدية "التدوال"اوتوزيعها و 

                                                 

 (.11: 1) الموجز في االقتصاد السياسي (م1912)م[ 1111] لوْروا بوليو، بول( 1)

(2) Méda, Dominique (2008) Au-delà du PIB. Pour une autre mesure de la richesse, 

Paris: Flammarion, Coll. Champs actuel. 

 (.82)ص نظرات اقتصادية في القرآن الكريم ،دنيا، شوقي( 2)

 (.112)ص معجم المناهي اللفظية ،أبو زيد، بكر( 1)
(5) Say, Jean-Baptiste [1803] (2002), Traité d'économie politique ou simple exposition 

de la manière dont se forment, se distribuent ou se consomment les richesses. 

 (.11: 1الموجز في علم االقتصاد ) ،م1912م[ 1111] لوروا بوليو، بول( 1)
Gide, Charles [1919] 2006, Cours d’économie politique (p. 17). 
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أبواب رئيسة على  ةج المجاوي وبريهمات هذه الطريقة بتقسيم الكتاب إلى أربعوانته
 النحو اآلتي:

في َتهيئة الغنيمة من خالل أسباب الكسب المتاحة كالصيد  :الباب األول
والزراعة والرعي والصناعة واالكتشافات التي تيسر وسائل هذه المكاسب. وهنا 

 يركز المؤلفان على تلبية الحاجات.

في توزيع الغنائم الذي ينحصر في نوعين: الكسب  :باب الثانيال
 االستبدادي والكسب المبني على الحرية.

في انتقال الغنائم الذي يقع على أوجه ثالثة: األول: اإلرث،  :الباب الثالث
والثاني: الهبة والوصية، والثالث: المناقلة، أي "إعطاء منفعة في مقابل منفعة 

ق إنسان في شيء إلى آخر عوض غنيمة أخرى برضى أخرى" أو "انتقال ح
 المتعاقدين" من خالل عقود مشروعة مثل البيع واإلجارة والشركة.

في استعمال الغنائم أي إزالة منفعتها بحيث ال تبقى على  :الباب الرابع
 حالتها، بل تصير من الفضالت.

القتصاد وبهذا استخدم المؤلفان المنهجية الرباعية المتداولة في كتب ا
السياسي في عصرهم، بحكم تدريس عمر بريهمات لمادة القانون الفرنسي في 
فروعة المختلفة من االقتصاد السياسي والقانون اإلداري والقانون المدني واطالع 
الشيخ المجاوي على األمر بناء على تدريسه في المؤسسة نفسها. وقد حرصا على 

جمع في حدود ما توفر لهما من أن يكون لمضمون الكتاب لمسة إسالمية ت
معلومات بين التأصيل الشرعي وتحليل الواقع االقتصادي. كما فرقا بين موضوع 
علم االقتصاد وموضوع القانون في معرض حديثهما عن انتقال المغانم: "األول: 
اإلرث وهو انتقال حقوق جيل إلى جيل بعده، الثاني: الهبة والوصية، الثالث: 

لوجهان األوالن فال نتعرض لهما ألنهما ليسا من مقاصد هذا الفن" . المناقلة. أما ا
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على مجرد إعطاء منفعة في  اوأشارا في موضع آخر: "ولما كانت المناقلة عقدً 
تضح لنا أن عقد البيع، واإلجارة، والشركة، والمرابحة، والتولية امقابلة منفعة أخرى 

آالت للمناقلة، وبحسبه فال نتعرض لبيان حقائق هذه العقود لتكفل فن آخر بها، 
نَّما نظرنا فيما يؤدي إلى التوصل إلى معرفة  نحصار القيم". ومما يؤكد هذا اوا 

"النهج السوي في الفقه  المسلك تناول عمر بريهمات لموضوع الميراث في كتابه
 . (1)الفرنسوي"

ف الكتاب ضمن األعمال التي وهذا ُيظهر تسرع أحد الباحثين حين صنَّ 
كتبت بالنمط التقليدي دون جهد واع كفيل بتوليد أدبيات عن االقتصاد 

. وتقييم نتاج السلف بناء على مفاهيم الخلف مسلك يحتاج إلى إعادة (1)اإلسالمي
 ويغدو نقًدا موضوعًيا ورصيًنا، يستقيم النقد وُيؤتي أكله، نظر ومراجعة. ولكي

  .أبعادها المعرفية ينبغي مراعاة داللة السياق في تحليل الكتابات واستيعاب

 المستنبطة من الكتاب األسس المنهجية .9

 من أهم األسس المنهجية التي يمكن استنباطها من الكتاب ما يلي:

يث الشريفة النبوية تؤصل لتنظيمات واألحاد إن اآليات القرآنية أوال:
اقتصادية وافرة وقوانين يصار إليها في المعيشة الدنيوية؛ أي أن االقتصاد من هذا 
الجانب علم شرعي ألن اإلنسان يدرس فيه الكتاب والسنة، وأنه فن مستقل 
ِبمباحثه، وقواعده، وضوابطه، وأحكامه لكنها ال زالت مفّرقة "في بطون الكتب 

ن السامية". وهنا ال بد من التفريق بين علم االقتصاد اإلسالمي في أصوله والدواوي
الكلية ومقاصده العامة وأحكامه المفصلة كما جاء به القرآن الكريم وأثر عن النبي 

وبين فقه االقتصاد اإلسالمي الذي يقوم على االجتهاد  -صلى هللا عليه وسلم -
 التالي للخطأ والصواب.في استنباط األحكام الشرعية، وهو معرض ب

                                                 
 (.18-11 ص: )ص النهج السوي في الفقه الفرنسوي  (م1991) بريهمات، عمر( 1)

(2) Islahi, Abdul Azim (2010), Four Generations of Islamic Economists (p.167). 
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: بعد تحديد األصول الكلية والمقاصد العامة واألحكام المفصلة التي ثانيا
قررها اإلسالم في المجال االقتصادي ال ضير في استخدام منهج دراسة االقتصاد 
التقليدي القائم مثاًل على الثالثية أو الرباعية المذكورة آنًفا إذا كان الغرض هو 

 تسهيل الفهم.تبسيط المادة و 

 ة: إن دراسة االقتصاد من المنظور اإلسالمي تتطلب التفريق بين أربعثالثا
 جوانب:

 ، ومن األصول التي ذكرها المؤلفان ما يلي:األصول والمقاصد• 

 كل خير دنيوي وأخروي"."الحرية التي هي منشأ  .1

 حق الملكية. .1

 أداء الحقوق المالية الواجبة شرًعا. .2

 إيتاء الزكاة. .1

 . إعانة المحتاجين.8

 ذم البطالة والكسل ووجوب السعي إلصابة الرزق. .1

 االقتصاد في اإلنفاق في حالتي الفقر والغنى وذم اإلسراف والتبذير. .2

 عدم اكتناز المال لكونه ال مشاركة له في جلب المنافع. .1

ال االقتصادي ومما جاء من مباحث تندرج ضمن مقاصد التشريع في المج
كون الشريعة اإلسالمية جاءت لتحصيل المصالح وتعطيل المفاسد. وعلى هذا 
األصل وضعت القواعد الفقهية الخاصة بدفع الضرر منها "ال ضرر وال ضرار"؛ 

على ذلك  اوأن األصل في سد الحاجات الضرورية هو اإلنسان نفسه إن كان قادرً 
لحاجات الضرورية، والحاجية، والتحسينية في وتوفرت له اإلمكانيات؛ والتفريق بين ا

اإلنفاق، وذكر الحاجات الضرورية التي ال يستغني اإلنسان عنها، والحقوق المالية 
 .الواجبة على اإلنسان شرعا، ووجوب حفظ المال عبر وسائل مثل االدخار والتثمير
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 وبصفة عامة العلوم الرياضية التي يحتاج إليها في المعامالت الحساب• 
المالية واالقتصادية، وهي من فروض الكفايات، ال ألنها من العلوم الشرعية، ولكن 

 ألن مصالح األمة ال تتم إال ِبها.

وما بينها من عالقات تأثرية وتأثيرية مثل قاعدة  الظواهر االقتصادية •
واالختراعات الوقتية التي تجعل عمل الشيء رخيًصا، وتزيد ثروة  العرض والطلب،

 ، وتوفر وسائل الرفاهية والراحة. البالد

: "أنتم أعلم بأمور -صلى هللا عليه وسلم-بناء على حديث النبي الوسائل • 
في حادثة "تأبير النخل"، وهذا يدل، من جانب السياسة االقتصادية،  (1)دنياكم"

قة بتخصصه على ضرورة اتخاذ أهل التخصص ألن كل أحد ُيدرك األشياء المتعل
نَّما ال يعني ذلك ين. و أكثر من اآلخر  أن هؤالء قد ُيشرعون، أو ُيحللون وُيحرمون، وا 

هم أهل مشورة فقط. كما ُيبيِّن أن العلوم النافعة من االختراعات والصناعات داخلة 
في علم االقتصاد اإلسالمي، بل هو الذي َيْجعلها نافعة نفًعا صحيًحا بتوجيِهها إلى 

التي تضر ِبها. ومن َثمَّ فإن اإلسالم ال ُيمكن  نفع البشرية ومنعها من االنحرافات
أن يوصف بأنه ثورة اقتصادية، ألن الثورات ما تترك شيًئا أقبلت عليه إال جعلته 

تحت تأثير االستقطاب  خراًبا سواء أكان صالًحا أو فاسًدا، نافًعا أو ضاًرا
ين أساسيتين: . ومن هنا تتجلى أهمية مراعاة التدرج القائم على ركيزتاأليديولوجي

 الرؤية الشاملة لإلسالم والصبر واألناة بعيًدا عن االستعجال واستباق النتائج.
 
 
 
 

                                                 
 ( من حديث رافع بن خديج رضي هللا عنه.1211( صحيح رواه مسلم )1)
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 الواقع المعاصرمبادئ ترتبط ب .19

 يتضمن الكتاب بعض التقريرات والمبادئ التي لها عالقة بواقعنا اليوم:

 الجمع بين اتخاذ أسباب الكسب والتوكل على هللا

الهبائي جعل الصناعة سراًبا بقيعة"، قال المصنفان: "وكذلك التوكل 
والمقصود هنا هو التوكل الصادر عن الذين عندهم نقص في العقل أو خلل في 

َنْقٌص في  االفهم؛ لذلك قال بعض علماء السلف: "وَمْحو األسباب أن تكون أسبابً 
. وبين غالة الصوفية (1)العقل واإلعراض عن األسباب بالكلية َقْدٌح في الشرع"

والماديين الذين يعتقدون أن  ،يزعمون أن األخذ باألسباب ينافي التوكل الذين
األسباب هي التي تصنع المسببات، هناك موقف وسط يجعل العبد يحرص على 

ثم يسأل هللا تحقيق مبتغاه دون االعتماد على  ،ما ينفعه ويتخذ األسباب الممكنة
اْحِرْص : "- عليه وسلمصلى هللا-األسباب ودون تعلق القلب بها كما قال النبي 

 .(1)"َعَلى َما َيْنَفُعَك َواْسَتِعْن ِباَللَِّ 

 التخصص في الصنائع

حاجة كل فرد من الجماعة إلى سائرها مما ال يشتبه فيه، قال المصنفان: "
زدادت الحاجة إلى األيدي العاملة، فتمتد اوكّلما كثرت مطالب الشخص في معيشته، 

". بأسرهالحاجة، وعلى إثرها الصلة من األهل إلى العشيرة، ثم إلى األّمة، ثم إلى النوع 
وعلى هذا فإن اجتماع البشر إنما هو للتعاون على تحصيل المعاش بالتخصص في 

هم قبل الصنائع. وقد قرر ضرورة التخصص جمع كبير من علماء األُمة في مؤلفات
 .(2)م بقرون عديدة1221صدور كتاب "ثروة األمم" ألدم سميث في عام 

                                                 
 (. 129)ص شرح العقيدة الطحاوية ،ابن أبي العز، علي (1)

 (.1111حديث صحيح رواه مسلم ) (1)

: 11) مجموعة الفتاوى  ،ابن تيمية، تقي الدين(؛ 28)ص الكسب ،ابن الحسن، محمد( 2)
= 18)ص اإلشارة إلى محاسن التجارة وغشوش المدلسين فيها ،الدمشقي، أبو الفضل(؛ 29
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 األصل في سد الحاجات هو اإلنسان نفسه 

قال المصنفان: "طاَلب اإلسالم بالعمل كل قادر عليه". وهذا يبين أن 
األصل في سد الحاجات هو اإلنسان نفسه بقيامه بعمل. فإن لم يجد الناس عماًل 

للعمل  امشروعً  اعليه، وجب على ولي األمر مرافقتهم ليجدوا ميدانً وكانوا قادرين 
واالستثمار، ألن المقصود من الواليات إصالح دين الناس ودنياهم. أما إذا عجزوا 
عن العمل وتوفير النفقة ألنفسهم وألهلهم الذين تلزمهم نفقتهم، وجبت على أقاربهم 

ذا أبو  ا عن نفقة من تجب عليهم نفقته ومحارمهم إن كانوا قادرين على ذلك. وا 
أجبرهم ولي األمر على ذلك. أما إذا عجز من تجب عليهم النفقة عن تقديم النفقة 
له، أو لم يكن له أقارب ومحارم، انتقلت نفقته حينئٍذ على بيت المال. وفي حالة 
عجز هذا األخير عن سد حاجات اإلنسان لخلوه من المال، يمكن للدولة أن تلتمس 

ذا لم يتحقق ذلك، انتقل وجوب اإلنفاق إلشباع الحاجات  اسنً قرضا ح من رعيتها. وا 
على كافة المسلمين، وفي هذه الحالة ُيشرع فرض ضرائب على قدر الحاجة، 
ر الحاجة هو إمام المسلمين  وُترفع أو ُتلغى عندما ُتلبى الحاجة، والذي ُيقدِّ

 .(1)باالستعانة بذوي الخبرة من المتخصصين األمناء

 الحث على االختراع واالبتكار

عقد المصنفان فصاًل "في تأثير االكتشافات الوقتية على ترتيب الخدمة"، 
وفيه إشارة إلى التفريق بين البدعة الدينية والبدعة الدنيوية التي ال ِحْجَر فيها ما 

من اإلنجازات الصناعية  لالستفادةدامت الشريعة مرعية. وهذا يعبر عن حرصهما 
                                                                                                                        

 ،الدلجي، أحمد(؛ 112-111)ص الخراج وصناعة الكتابة ،ابن جعفر، قدامة(؛ 11 =
ابن األزرق، (؛ 119)ص المقدمة ،ابن خلدون، عبدالرحمن(؛ 11)ص الفالكة والمفلوكون 

سلوك  ،ابن أبي الربيع، أحمد(؛ 12-11: 1) بدائع السلك في طبائع الملك ،أبو عبدهللا
 (.111)ص المالك في تدبير الممالك

؛ وقد أوردها أبو عمر بن منظور المالكي األندلسي( ينظر على سبيل فتوى القاضي 1)
 (.111: 11الونشريسي في "المعيار" )
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ة وغرس روح االختراع واالبتكار في الشاب المسلم، ذلك أن هذه التربية تجعل النافع
، وعندئذ تحفظ مالها بتوفير األموال الطائلة التي تدفعها ااألمة تتقدم صناعيً 

 الستهالك المنتجات األجنبية. 

 الثقة في اإلصالح االقتصاديدور 

في أمس الحاجة  أشار المصنفان إلى أن "الثقة هي رأس المال"، والبشرية
اليوم إلى استرجاع الثقة على مختلف المستويات: بين اإلنسان ونفسه وأسرته، 
وبين الحكام والمحكومين، وبين أرباب العمل والعمال، وبين البائعين والمستهلكين، 

 وذلك ألنه ال يمكن ألي أمة أن تصلح اقتصادها عند انعدام الثقة.

 دور العدل في اإلصالح االقتصادي

ال المصنفان: "فيجب استعمال العدل للتأمين على النفس، والمال، ورفع ق
التعّدي، فيقوي بسببه السعي في جلب ما ينفع الساعي، وكذلك أيًضا انتظام الهيئة 
االجتماعية، حتى يقوى التعارف والتحابب والتخالط، فتروج بسببها السلع، وتقوى 

ة األمة االجتماعية يزول الخوف". الفالحة، والحرف إلى غير ذلك. وبانتظام هيئ
هنا إشارة إلى العدل الذي يعتبر ضرورة لكل جهد بشري لتحقيق مصالح األفراد 
والمؤسسات واألمم، وبخاصة االقتصادية منها. وجل كتابات السلف في المال 

. قال ابن تيمية: "إن الناس (1)والسياسة الشرعية تستهل حديثها بالتأكيد على العدل
زعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة، ويروى: إن هللا ينصر لم يتنا

ن كانت مؤمنة" ن كانت كافرة، وال ينصر الدولة الظالمة وا  . وقال (1)الدولة العادلة وا 
نصاف المظلوم وتجنب الظلم، مع ما في ذلك  القاضي أبو يوسف: "إن العدل وا 

                                                 
 كتاب األموال ،ابن زنجويه، حميد(؛ 21-22: 1) كتاب األموال ،ابن سالم، أبو عبيد( 1)

ج الملوك تا ،المغيلي، محمد(؛ 12)ص كتاب في األموال ،الداودي، أحمد(؛ 18-21: 1)
 (. 11)ص فيما يجب على الملوك والسالطين

 (. 29: 11) مجموعة الفتاوى  ،ابن تيمية، تقي الدين( 1)
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رة األرض، والبركة مع العدل وهي تفقد من األجر، يزيد به الخَراج وتكثر به عما
 .(1)مع الجور، والخراج المأخوذ مع الجور تنقص به البالد وتخرب"

 دور األمن في تحريك عجلة االقتصاد 

قال المؤلفان: "فالدولة عليها لوازم عظيمة تتعاظم بعظم األمة وضخامتها، 
نشاء  منها: االستعدادات الحربية بسائر أنواعها، وسد الثغور، وتعمير الرباطات، وا 
األساطيل، وتجنيد جنود كافية خوف مفاجأة عدو أجنبي، أو وقوع غوغاء داخلية. 

ألمة على النفس، والمال، والعرض كما وكل ذلك ليحصل األمن لكل فرد من أفراد ا
هو الواجب". ولنا فيما يحدث اليوم وراء الخراب الذي سمي ظلًما بـ"الربيع العربي" 
عبرة وموعظة. فاالستقرار األمني وتحرك عجلة االقتصاد وجهين لعملة واحدة، فإذا 

ذا انعدم األمن اختلت أمور المع  .اشكان هناك استقرار أمني نشط االقتصاد، وا 
 التنبيه على حرمة الربا 

م 1122قال الشيخ المجاوي في كتابه "إرشاد المتعلمين" المنشور في عام 
م: 1992وفي مقالة عنوانها "المعاش" المنشورة في جريدة "المغرب" في عام 

"وطرق االكتساب محصورة كما تقدم في البيع والربا والسلم واإلجارة والقرض 
الطرق منها ما أحله هللا ومنها ما حرمه، فيجب على  والشركة، وال يخفى أن هذه

. ورد مع الشيخ عمر (1)من أراد أن يتجر أن يتفقه حتى يعرف الحالل من الحرام"
بريهمات في كتاب "المرصاد في مسائل االقتصاد" على النظرية التي تقرر حصة 

جل تعب للمال من أجل األجل بالقول إن المنفعة التي يستحقها المقرض تكون أل
 واجتهاد حصل له في توفير المال. 

                                                 
 (. 111)ص كتاب الخراج ،أبو يوسف (1)

 (م1992) والمجاوي، عبدالقادر(؛ 19)ص إرشاد المتعلمين (م1122) المجاوي، عبدالقادر( 1)
 .مايو 8، 1، العدد صحيفة المغرب، الجزء الثاني، المعاش
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 تحليل الظواهر االقتصادية .11

اقتصر هنا على ثالث مسائل ترتبط بتحليل الظواهر االقتصادية من قبل 
المؤلفين: تتمثل في النقود، وتطور أشكالها، ووظيفتها كوسيط في المبادالت، 

مال واالختراع، والثالثة والثانية في اعتماد الشركات الحديثة الكبيرة على قوة رأس ال
 في تقسيم العمل الذي يعود بالنفع على جميع األمم. 

  وخصائصها اختيارهاالنقود: تعريفها ووظائفها وشروط 

قال المؤلفان في معرض حديثهما عن النقود: "النقود غنائم يتوصل ِبها إلى 
تعيين القيمة للشيء المرغوب فيه، ولم تستقل األمم الحّية المتمدنة ِبهذا، بل إنا 
نجد ذلك منذ خلق هللا هذا العالم، وذلك ألسباب" عديدة تطرقا إلى بعضها. وأشارا 

 وافر في النقود، وهي: بعد ذلك إلى الشروط التي يجب أن تت

 .النفاسة 

  .وصغر الِجْرم 

  .وسهولة الحمل 

  .وعدم التغير بمرور الفصول 

   .وقّلة وجود معدنها دون غيرها 

وبعد تنبيههما على أن النقود وظيفة من وظائف الدولة ال يجوز لغيرها 
ضربها ألنه "إذا ُتِركت لألمة ُربَّما وقع فيها غش ومخالفة للمقاصد"، أضافا ما 
يلي: "ومع قولنا أن الدولة ضامنة في تأبيد النقود وتأييدها، فإنا نجد بعض الدول 

كفرنسا، وبعض الدول األخرى كأمريكا  ضامنة للذهب والفضة مًعا متكفلة بأمرهما
نكلترا إنَّما يضمنان قيمة الذهب فقط، وأما الفضة فتزيد قيمة نقودها وتنقض وال  وا 
ضمان للدولة فيها. فمن قال بأفضلية توحيد المعدن وأن الدولة تضمن الذهب 
فقط، أما الفضة فال، فمراده أن الفرق الرسمي الموضوع بين المعدنين هو أن 



 12                                         الدراسة العلمية للكتاب

 

ام من الذهب يساوي خمسة عشر جراًما ونصًفا من الفضة، وهذا شيء اتفاقي الجر 
ال ُيْعَتمد عليه ألنه محمول على الزيادة والنقص بحسب االكتشاف على معادن 
الفضة أو الذهب، أو الكثرة والقلة، فتبقى الدولة ناظرة بين األمرين؛ فيحصل 

دًنا واحًدا لتستريح من هذا التحّير بسبب ذلك. فحينئذ ال تضمن الدولة إال مع
األمر. أما الدولة الفرنساوية اآلن فهي ضامنة للمعدنين مًعا وال تعتبر هذا التغير، 
ولم يدع داع إلى اآلن. أما إذا فرضنا أن جميع األمم وقع اتفاقهم على ضمان 

بين  المعدن الواحد فإنَّها تصير إلى اتفاقهم. واعلم أن الدولة اآلن َلها معاهدة نقدية
إيطاليا، وسويسرا، والبلجيك، واليونان، بحيث أن نقود هذه الدول تروج في فرنسا، 

 ونقود فرنسا تروج في بالد هؤالء الدول".

 اعتماد الشركات الحديثة الكبيرة على قوة رأس المال واالختراع

وقال في معرض تعريفهما لالقتصاد السياسي واالقتصاد الشخصي ما يلي: 
ء السكة الحديدية والترامواي، يوجد دواب للّركوب وعجالت تجّرها "كان قبل إنشا

الخيل. فانتبه أهل الثروة إلنشاء السكك الحديدية والترامواي. فأغنى ذلك الناس عن 
 اركوب الدواب وعن كثير من العجالت حتى أصبح الذي لم يعتد أن يركب حمارً 

بأجرة أقل، وأراح  ال الركوب كثيرً أو بغاًل أو عجلة يركب الترمواي. فتراه أنه قد سهّ 
يمشون لعدم استطاعتهم على أجرة الدواب. وعاد على الشركات التي  الذين كانوا

أنشأت هذه السكك باألرباح الطائلة. ولكنه من الجهة األخرى أضّر بالحمارين 
، ألنَّهم سابقوهم إلى باب رزق كانوا يسترزقون اوأرباب العجالت الخيلية ضرًرا بليغً 

منه. وربَّما ابتأس البعض بسبب ذلك إذا لم يكن له باب للرزق سوى دابته أو 
عجلته. وهكذا إذا تألف لكل صنف من العمل شركة مالية يتعاونون لتحسينه 
وتكثيره، وُتستخدم له أسهل الطرق، وُتسّخر قوات الطبيعة على عمله كالكهربائية 

ليه دون غيره، تزداد ثروة البالد والبخار، وتجعله رخيًصا بحيث ُيْقِبل الناس ع
عموًما، وتتوفر وسائل الرفاهية والراحة. لكن تصبح أبواب الرزق كّلها في أيدي 
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المتمولين األفراد، وأما عامة الناس فيضيق ذرعهم. والذي يطلع على أحوال هذه 
الشركات في أمريكا ويعلم كيفية تدابيرها وحيلها المالية حتى صار كل صنف من 

التجارة والعمل في يد شركة كأنها محتكرة له، وأصبح العامة ال عمل لهم؛  أصناف
يفهم حينئذ معنى العداء بين االقتصادين السياسي والشخصي. ويظن علماء 
االقتصاد بأمريكا أنه إذا استمرت هذه الشركات في بالدهم على هذا الحال نفذ 

 نصبة من ثرواتهم". صبر العامة وثاروا على أرباب األموال يطالبوَنهم بأ

يدل هذا المقطع على وعي المؤلفين بطبيعة التحول االقتصادي الذي كان 
يعيشه العالم في بداية القرن العشرين بقيادة الشركات األمريكية الكبرى، التي تعتمد 
في إنتاجها وخدماِتها على "القوة المالية" و"االكتشافات البديعة"، أي على رأس 

بتكار الذي يحسن اإلنتاجية، ويرفع مستوى المعيشة، ويوفر وسائل المال الكبير واال
الرفاهية والراحة. وال شك أن معاينتهما للترامواي الذي أنشئ في مدينة الجزائر منذ 

( قد ساعدهما على هذا التحليل القائم على المقارنة بين 1)صورة  م1191عام 
 وأمريكا من تطور صناعي.  ركوب الخيل والترامواي وربطه ِبما يحصل في أوروبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. الترامواي في حي باب الواد بمدينة الجزائر 1صورة )
 في بداية القرن العشرين
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أما ذكرهما لتحذير بعض االقتصاديين األمريكيين على استئثار أرباب المال 
وثورة العامة عليهم ألخذ نصيبهم منها، فيذكرنا ِبمقالة  الثروةبالنصيب األوفر من 

حديثة لالقتصادي األمريكي جوزيف ستغليتز يوضح فيها أن شريحة ضئيلة من 
، َتمتلك أحسن البيوت، وتتلقى أفضل تعليم، وتعالج (%1)األمريكيين، تقدر بنحو 

من كل هذا، . على الرغم (1)من قبل أحسن األطباء، وتنعم بأفضل أساليب الحياة
فإن الذي ال يمكن الحصول عليه بواسطة المال هو إدراك أن مصير حياة هذه 

ات حركة جوهو ما أدى إلى احتجا .الفئة القليلة مرتبط بنوعية حياة الغالبية المتبقية
شعار "نحن نمثل  ( التي رفعتOccupy Wall Street) "احتلوا وول ستريت"

المتحدة  في الواليات سوء توزيع الثروة إلدانة -أي األغلبية الصامتة  – "(99%)
(، والتي تؤكد تحذيرات االقتصاديين األمريكيين التي سجلها 8كما ُتظِهر الصورة )

  .المجاوي وبريهمات منذ أكثر من قرن 

 
 (. حركة االحتجاجات التي شهدتها الواليات المتحدة في أعقاب5الصورة )

 " (%11)لمالية العالمية تحت شعار "نحن نمثل األزمة ا

                                                 
(1) Stiglitz, Joseph E. of the 1%, by the 1%, for the 1%, Vanity Fair, May 2011. 
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  تقسيم العمل الذي يعود بالنفع على جميع األمم

وتطرق المؤلفان من جهة أخرى إلى تقسيم العمل ونفعه للجميع ألن اإلنسان 
ال يمكن أن يقوم بنفسه في جميع ما يحتاج إليه في جلب المنفعة حيث قاال: 

أو الخدامين نافعة لجميعهم، وكذلك إذا  الَعَمَلةِ  "وليعلم أن خدمة كل فرد من أفراد
اختلفت الِحَرف؛ فالنّجار ينفع نفسه وغيره ممن تتوقف خدمته عليه، والحّداد كذلك، 
والحاِئك، والخّياط، الخّراز، والبّناء، إلى غير ذلك مما هو معلوم ضرورة. ثم إن 

معاون، وتارة الحرفة الواحدة أهل هذه الِحَرف تارة ينفرد كّل فرد بَعمله ال يحتاج ل
تحتاج إلى عّدة أفراد، كل فرد يشتغل بعمل ويرجع الكل لشيء واحد. مثال ذلك ما 

مثاًل فإنا نجد المشتغلين ألجل َتهيئتها عددا كبيًرا من  (1)إذا أردنا خدمة قطعة ْمَلْف 
هم الَعَمَلة: فطائفة يأخذون الصوف أو القطن مثاًل، وطائفة يغسلون ما هيأه ل

لون، وطائفة يشتغلون بغزلها، وطائفة بالنسج، وعلى الجميع مشرفون؛ ثم إذا  األوَّ
َتمَّ نسجها، اشتغلت طائفة ببيعها كما فعل بشراء أصلها، فهؤالء كلهم اشتركوا في 
صنعة واحدة كّل يستحق أجرة على قدر عمله، وهؤالء كلهم اشتغلوا ألجل 

عهم بشيء ، فكأنَّهم أجراء عنده. فيعلم من المستعمل لها. والحال أنه لم يشتغل م
أن اشتراء  -ما قلناه  -هذا أن انتظام العالم إنما هو بهذه المشاركة، وُيبيِّن لك 

، فترى القمح ربَّما كان نتاجه في أمريكا، وُحِمل إلى فرنسا، (1)رجل لخبزة بصولديين
يًدا، ثم ُطِبخ في الُفرن، ثم ُجِلب إلى الجزائر، فاشتراه رّب َرَحى، فطحنه وخّلصه سم

فُأْخِرج وأُعِطي لُيباع، فاشتراه من ينتفع به، وهو صاحب الصولديين؛ فكل هؤالء 
أجراء لمن اشترى خبزة بعشرة صانتيم وقس على هذا؛ فإذا تأملت، تجد الغني 

                                                 
قطعة من القماش؛ نقال عن الوالدة الكريمة أطال هللا ( في العرف الجزائري تعني كلمة "ْمَلْف" 1)

 في عمرها.

  ، وقيمته خمسة (sou)الفرنسية  وأصله الكلمة  مفرده "صولدي" أو "صوردي" حسب المنطقة، (1)
 ،في بريطانيا (pennies)ويقابله  البنسات  .حفظه هللاالد الكريم ؛ نقال عن الو نتيماتص

 والهالالت في المملكة العربية السعودية.والقرش في بالد الشام، 
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أجير الفقير وخادمه". وهذا يعبِّر عن حرص المؤلفين على التعايش السلمي وتبادل 
 ن األمم.المنافع بي

 ربط االقتصاد بواقع المجتمع  .11

كانت معظم كتابات الشيخ المجاوي موجهة ضد اآلفات االجتماعية 
. ويبدو أن الشيخ (1)والخرافات والعادات القديمة التي كان يراها في الحقيقة مصائب

كان يشاطره الرأي نفسه في هذا المجال. وهذا يدل على أنهما سبرا أغوار  بريهمات
المجتمع الجزائري. وتتجسد أبرز آفاتين اجتماعيتين في بداية ونهاية الكتاب في 

 البطالة والجهل. 

والجهل يضاد العلم واالبتكارات التي يقوم عليها االقتصاد الحديث. لذلك 
االكتشافات الوقتية على ترتيب الخدمة" جاء في تأثير  عقد المؤلفان فصاًل "في

"فبسبب كثرة االكتشافات الوقتية، قّلما تبقى الخدمة على حالها أكثر بدايته ما يلي: 
، وأقوى األسباب هو االكتشاف على المكينات التي هي (1)من الخمسة عشر سنة

ْبَرة، وال ِمْنَشار، والَقاُدوم، والَفْأس، مغايرة لآلالت المعهودة عندنا مثل: الِمْطَرَقة، والزُّ
والَمْسَحة مثاًل. فصار اإلنسان باستنباطه ووفور فهمه يستخدم الجماد لجلب منافعه 
تقلياًل لتعبه. وال جرم أن هذه االستنباطات تكثر القليل من المنافع وبها صار 
اإلنسان في غاية الرفاهية ورغد العيش حيث صار قادًرا على تحسين مسكنه، 

ث بيته، ولباسه، وأكله، وغير ذلك مما هو محتاج إليه على أحسن ما يرام وأتّم وأثا
  ة".ما يقصد، وذلك كله تسبب عن هذه االكتشافات البديع

                                                 
  (.111: 1) تاريخ الجزائر الثقافي ،سعدهللا، أبو القاسم( 1)

تجدر المالحظة أن عبارة االكتشافات الوقتية التي ال تبقي الخدمة على حالها أكثر من  (1)
خمسة عشر عاًما قريبة من عبارة "طور حياة االبتكار" التي تستخدم اليوم في أدبيات التقدم 
التقني. وبهذا يظهر أنه لم يكن هناك تفريق بين االبتكار واالختراع في بداية القرن العشرين. 

 دون  ابتكار وعليه، ليس هناكلوضعه في السوق.  اكتشافاليوم، فاالبتكار هو إنتاج  أما
 ابتكاًرا. التي ال تنتج العديد من االختراعات، ولكن هناك اختراع
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والبطالة تضاد العمل. يقول المؤلفان: "طاَلب اإلسالم بالعمل كل قادر عليه 
َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َوَمن ﴿وقّرر سبحانه أن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت: 

وأباح لكل أحد أن يتناول . (1)﴾َوَأن لَّْيَس ِلإِلنَساِن ِإالَّ َما َسَعى﴿ (1)﴾َشرًّا َيَرهُ 
عليه إال ما كان ضاًرا ، وزينة. ولم يحّرم ا، ولباسً االطّيبات ما شاء أكاًل، وشربً 

حّد له في ذلك بنفسه، أو بمن يدخل في واليته، أو بما تعّدى ضرره إلى غيره. و 
الحدود العامة بما ينطبق على مصالح البشر كافة. وكفل االستقالل لكل شخص 
في عمله، واتسع المجال لتسابق الهمم في السعي حتى لم يعد لها عقبة تتعثر ِبها. 

 وذم أهل البطالة، والحرمان، والكسل، والتواني".

بحثهما االقتصادي بناء على هاتين اآلفتين االجتماعيتين يختم المؤلفان م
بنصيحة يدعوان فيها طالبهما وباقي أفراد مجتمعهما بعدم الرضا بالبطالة شعاًرا 
والجهالة دثاًرا، بل أن يستغرقوا أزمان عمرهم في األعمال النافعة حيث يقوالن: "فيا 

جامعتان  -مع اختصارهما  -معاشر الفضالء هاتان اللفظتان الجهالة والبطالة 
إلى سوء األعمال،  والدناءة، مانعتان من مراقي الفالح، داعيتان لمعاني الخّسة

يتبرأ منهما المنعوت ِبهما، حاملتان على االشتغال باللهو واللعب، أهلهما َكّل على 
كاهل النوع اإلنساني، ال ُيرجى منهم فالح، وال ُيؤمل فيهم نجاح، محجوبون 

وال تنور أفهامهم النصائح. فلو بجهالتهم عن المعارف. ال تثقف أذهانهم المواعظ، 
كان لهم قلوب يعقلون ِبها، ما تمادوا على البطالة والجهالة، بل كان أولى لهم أن 
يسلكوا سبيل الرشاد، ويشتغل كل منهم بعمل يليق به، ال ينفك عنه بجد واجتهاد، 

كان  حتى يكون لهم حسن الذكر في الهيئة االجتماعية. وال ُيشوِّه ُمَحيَّا تاريخه ما
 عليه أسالفه، ويخمد ذكرهم ببطالته وجهالته".

                                                 
 .2( سورة الزلزلة: 1)

 .29( سورة النجم: 1)
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 منهج التحقيق .12

 اتبعت في تحقيق الكتاب الخطوات التالية:

م من مكتبة جامعة بن 1991تصوير الطبعة األصلية المنشورة في عام  .1
 .(DA 5079)في الجزائر العاصمة برقم  -الجامعة المركزية سابًقا -يوسف بن خدة 

 نسخها على الحاسوب. .2

التحريفات، ثم مقابلة و  وتصحيح التصحيفاتضبط ما يحتاج إلى ضبط  .3
 المنسوخ باألصل عدة مرات. 

تخريج النصوص أي توثيقها بإرجاعها إلى مصادرها التي اْسُتقيت منها،  .4
 ومن فروعه:

 األحاديث النبوية.و  تخريج اآليات القرآنية• 

 مهورية الثالثة.تخريج القوانين اإلدارية ومواد الدستور الفرنسي للج• 

 تخريج المذاهب االقتصادية والفلسفية.• 
 ما يحتاج إلى تعريف من بلدان ومدن، وأماكن.و  التعريف باألعالم. 8
 الفروق.و ، ، واأللفاظ الفقهية واالقتصاديةبيان معنى األلفاظ الغريبة .1
 استنباط الفوائد األصولية والمقاصدية.. 2
 برنامج معلوماتي على الحاسوب للتأكد من بعض التواريخ. خداماست.1
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 م( 4141-4111هـ/4336-4621القادر المجاوي )عبد ترجمة الشيخ

الرحمن المجاوي الجليلي عبد الكريم بنعبد القادر بن محمد بنعبد هو
ما كتبه الحسني التلمساني من أبرز علماء الجزائر في العصر الحديث. ويؤكد ذلك 

م( في مجلة "الشهاب": "فهذا الرجل هو أبو 9191-9881عنه الشيخ بن باديس )
 النهضة العلمية بقسنطينة، وهو شيخ الناس بجميع عمالتها، عليه تخّرج القضاة

والتدريس والفتوى، فال تجد واحًدا من هؤالء في الربع األول من هذا  ورجال المحاكم
هذا الرجل من أمة عالمة ألحيت ذكراه في كل  كان القرن إال وهو من تالمذته، ولو

م( في مقال عنوانه "حركة 9193-9811. وقال الشيخ مبارك الميلي )(9)مناسبة"
القدوس عبد م( نشر بمجلة "المنهل" التي أسسها9158العلم واألدب في الجزائر" )

حركة م(: "إن 9151هـ )فبراير 9533األنصاري في المدينة المنورة في ذو الحجة 
العلم واألدب في العصر الحاضر تمتد نحو سبعين سنة يمثلها في نظرنا دوران: 

 . (2)الدور المجاوي القروي، والدور الباديسي الزيتوني"

 مولده وعائلته

 (3)بتلمسان (9)م(9898) (5)هـ9219القادر المجاوي في عام عبد ولد الشيخ
في عائلة اشتهرت بالعلم. ولّقب بـ"المجاوي" نسبة إلى "مجاوى"، وهي قرية قريبة 

                                                 
م 9123نوفمبر  92؛ وهي جريدة تأسست بقسنطينة في 9152، مارس1، م5( "الشهاب"، ج9)

 بإشراف الشيخ بن باديس.

 (.913)ص الشيخ المبارك الميلي حياته العلمية ونضاله الوطني، الميلي، محمد( 2)

 (.211: 2) تعريف الخلف برجال السلف ،الحفناوي، أبو القاسم (5)

النهضة العربية بالجزائر في النصف األول من القرن الرابع عشر  ،ابن أبي شنب، سعد الدين( 9)
شيخ  ،بوكوشة، حمزة(؛ 91: 9) ابن باديس حياته وآثاره ،طالبي، عمار(؛ 39)ص للهجرة

: 2) الحركة الوطنية الجزائرية ،سعدهللا، أبو القائم(؛ 1)ص الجماعة عبدالقادر المجاوي 
أبو عمران الشيخ وفريق من (، 3)ص معجم أعالم الجزائر ،نويهض، عادل(؛ 998

 (.991)ص معجم مشاهير المغاربة، األساتذة

 (.13)ص معجم أعالم الجزائرفي  عادل نويهض( وليس بطنجة كما كتب 3)
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كما سجل ذلك الحسن الوزان في القرن السادس عشر في  (9)من مدينة تلمسان
، وتقع اليوم غرب مدينة الجزائر. فتحها أبو (2)كتابه المشهور "وصف إفريقيا"

رضي -معاوية بن أبي سفيان  م( في خالفة112هـ )32المهاجر دينار في عام 
 بنة الحاج صالح ابن األمير، وخلفا. وتزوج بمدينة قسنطينة بعائشة -هللا عنه

 .(5)مصطفى ىدعخمسة أوالد: أربع بنات وولد ي  

 

 (. صورة الشيخ عبدالقادر المجاوي 2صورة )

 تعليمه 

، وأتمه بطنجة القادر المجاوي تعليمه بحفظ القرآن بتلمسانعبد الشيخ بدأ
عاًما،  خمسة وعشرينحيث تقلد والده خطة القضاء ِبها بعد تقلدها بتلمسان طيلة 

الكريم الذي كان من العلماء عبد فنشأ نشأة علمية بفضل والده الشيخ محمد بن
العلوم،  مبادئاألجالء. وبعد أن أكمل قراءة القرآن بطنجة، انتقل إلى تطوان فقرأ 

، وهذا يبيِّن أن تكوينه األول كان تكويًنا (9)جامع القرويينب أين التحقثم إلى فاس 
 .إسالمًيا عربًيا

                                                 
م(؛ نقال عن نجله 9158" )المنهلحركة العلم واألدب في الجزائر، مجلة " ،الميلي، مبارك( 9)

 (. 911)ص الشيخ مبارك الميلي حياته العلمية ونضاله الوطني محمد الميلي
(2) L’Africain, Jean Léon (1897) Description de l’Afrique: tièrce partie du monde, 

Second volume, Paris: Ernest Leroux Editeur, pp. 317-318. 

(3) Oulmane, Soumia (2013) Un islahiste qui révolutionna son époque, entretien 

réalisé par Hassina Amrouni, Mémoria, 29 novembre. 

العلماء الجزائريون في البلدان العربية اإلسالمية فيما بين القرنين التاسع  ،هالل، عمار (9)
 (.918)صوالعشرين الميالديين 
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 شيوخه

م(، 9881من شيوخه الذين تأثر ِبهم الشيخ مفضل أفيالل العلمي )ت
م(، والشيخ موالي محمد العلوي قاضي فاس 9811والشيخ الطيب اليعقوبي )ت

الموسوعي، والشيخ جعفر بن الفقيه المشهور، والفقيه الشيخ محمد قنون العالم 
 .(9)م(9113إدريس الكتاني )ت

 تدريسه

بعد أن أْنهى تعليمه بجامعة القرويين عاد إلى الجزائر واستقر بمدينة 
. "واشتهر (2)م للتدريس في أحد مساجدها ثالث سنوات9811قسنطينة في عام 

يحمل العلوم  ، فأّمه الطلبة من البوادي، وكان(5)الميسرةبطريقة تدريسه الحديثة و 
. (9)بها من فهم البليد، فكثر تالميذه لذلك"قرِّ المقروءة بالقرويين يدرسها بأسلوب ي  

م، ثم 9815ولهذه الشهرة عينته االدارة الفرنسية مدرًسا بجامع الكتاني في عام 
لتتمكن من ( 3)م لتدريس مادتي النحو والصرف9811بالمدرسة الكتانية في عام 

. فاشتهرت المدرسة (1)يشير المؤرخ األمريكي آالن كريستلوالحد من نشاطه كما 
شهرة عظيمة بفضل وجوده فيها، لقد ظهرت تربيته اإلسالمية وتعليمه الصحيح في 
الطالب، فاتجهت األنظار إليها من أنحاء الجزائر، سيما من عمالة قسنطينة، 

                                                 
 (.59-55: 9) أعالم من المغرب العربي ،الصديق، محمد الصالح (9)

 (.928: 5) تاريخ الجزائر الثقافي ،سعدهللا، أبو القاسم( 2)
(3) Polybiblion, Revue Bibliographique Universelle, Partie Littérature, 2e série, tome 3, 

XXXIIe de la collection, Paris: Bureaux du Polibiblion, juillet 1881, pp. 450-451. 

محمد (؛ نقال عن 9158) مجلة المنهلحركة العلم واألدب في الجزائر،  ،الميلي، مبارك( 9)
 (.911" )صونضاله الوطني الشيخ مبارك الميلي حياته العلمية ،الميلي

 .(511: 5) تاريخ الجزائر الثقافي ،سعدهللا، أبو القاسم(؛ نقال عن م3/92/9811" )المبشرجريدة "( 3)
(6) Christelow, Allan (1977) Baraka and Bureaucracy. Algerian Muslim Judjes 

and Colonial State (1854-1892), PhD Thesis in History, University of 

Michigan, Vol. 2, p 437. 
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الحكومة  . وعندما الحظت(9)فأرسل كثير من الخاصة المثقفين أبناءهم إليها
الفرنسية مدى الهيمنة المعنوية التي يتمتع بها الشيخ المجاوي في صفوف سكان 

إلى مدرسة الجزائر العليا. وهي  (2)م9818قسنطينة وضواحيها نقلته في عام 
إحدى المدارس الثالثة للتعليم اإلسالمي الفرنسي التي أسست إثر صدور مرسوم 

لى الب لْيدة، ثم إلى الجزائر في عام م. وتحولت من مدينة المدية إ9831سنة 
 Delphin) م في مكان ضّيق اشتكى منه مديرها المستشرق جورج دلفانْ 9831

Georges) م( إلى الوزير إميل كوْمْب 9122)ت (Emile Combes( )9853-
م. والشك أن 9119. وهذا ما أدى إلى إنشاء مبنى جديد في عام م(9129

شيخ المجاوي في هذه المدارس لت قلِّل من نشاط الحكومة الفرنسية إنما عينت ال
دعوته اإلصالحية التي أخذت توقظ العقول، وتفتح األبصار، وتوجه نحو المنهج 

د االستعمار، ولذا يتخوف منه هدِّ الرباني الصحيح، ألن مثل هذا النشاط أشد ما ي  
ا بجامع إماًما وخطيبً المجاوي م، ع يِّن 9118. وفي عام (5)ويقرأ له ألف حساب

حيث "كان يوعظ العقول ويثير الهمم العريق سيدي رمضان في حي القصبة 
صحيًحا في هذه الحياة حتى يكون لها دور فّعال في  اتجاها ويهيب ِبها أن تتجه

ال كانت طاقات ضائعة ال معنى لوجودها" . وِبهذا لم يكن نشاطه (9)هذا الوجود، وا 
الكالم والتفسير في المدرسة الرسمية، فكان يدرس إضافة إلى  ينحصر فيالتربوي 

                                                 
 (.31: 5) أعالم اإلصالح في الجزائر ،دبوز، محمد علي( 9)

أن الشيخ  لمحمد الصالح الصديق( 59: 9" )أعالم من المغرب العربي ( ورد في كتاب "2)
م، والصحيح ما أثبته؛ أنظر 9811بمدرسة الجزائر العليا سنة بعد  االمجاوي عين مدرسً 
مذكرات شاهد على  ،بن نبي، مالك(؛ 511: 5) تاريخ الجزائر الثقافي ،سعدهللا، أبو القاسم

  :ا( وباللغة الفرنسية أيًض 13-19ص ص) قرن 
Benabi, Malek, Mémoires d'un témoin du siècle (pp. 130-131).  

 (.53: 9) أعالم من المغرب العربي ،الصديق، محمد الصالح (5)

 (.53: 9) أعالم من المغرب العربي ،محمد الصالحالصديق، ( 9)
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. وقد (9)ذلك النحو والصرف، والبالغة واألدب، والحديث، والفقه، وأصول التشريع
م( درسه في شرح الحديث 9138-9811حضر الشيخ محمد الخضر حسين )

لشيخ م. وكانت طريقة ا9119الشريف "الدين النصيحة" خالل زيارته للجزائر عام 
المجاوي دقيقة ومركزة تتناول الموضوع من كل جوانبه وال يتعداه إلى موضوع 
آخر. وهذا ما أثار انتباه الشيخ الخضر حسين، الذي تولى مشيخة األزهر من عام 

م، فأعجب به واستلهم منه الطريقة المثلى في التدريس، فقال: 9139م إلى 9132
كل فن على تقرير مسائله التي "نستحسن من دروس هذا الشيخ اقتصاره في 

ممن أبتلي  -عفاكم هللا-يشملها موضوعه، وعدم خلط بعضها ببعض. وقد كنت 
درسه باستجالب المسائل المختلفة الفنون، وأتوكأ في ذلك على أدنى مناسبة، حتى 

 -مثال-أفضى األمر إلى أن ال أتجاوز في الدرس شطر بيت من ألفية ابن مالك 
قة منحرفة المزاج، عقيمة عن اإلنتاج، ونرجو أن تكون توبتنا ثم أدركت أنها طري

 .(2)من سلوكها توبة نصوحا"

 مؤلفات الشيح المجاوي 

ساهم الشيخ المجاوي "بفعالية في النهضة الجزائرية بكتبه ومحاضرته 
. وصّنف عدة مؤلفات في فنون مختلفة كانت محّل عناية (5)ونشاطه في الصحافة"
الفترة. وقد ذكر الحفناوي من آثاره ستة كتب، والمكتبة الوطنية طلبة العلم في تلك 

فرانز فانون ثمانية كتب، وسعدالدين بن أبي شنب ثالثة عشر كتابا. وبالتتبع 
 واالستقراء تمكنت بفضل هللا تعالى من جمع ما يلي:

                                                 
 (.32: 9) أعالم اإلصالح في الجزائر ،دبوز، محمد علي( 9)

 .(3911: 99) موسوعة األعمال الكاملة لإلمام محمد الخضر حسين ،حسين، محمد الخضر( 2)

 (.998: 2) الحركة الوطنية الجزائرية ،سعدهللا، أبو القاسم( 5)
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 عام (9)طبع في المطبعة الوهبية في القاهرة"إرشاد المتعلمين"  .9
 واإلصالحية للتاريخ الفكري بًثا بالغ األهمية بالنس. ويمثل حد(2)م9811
 سمية أولمان مؤخًرا كتاًبا بعنوان "الشيخ الدكتورة. وقد ألفت حفيدته (5)الجزائري 

القادر المجاوي وكتابه إرشاد المتعلمين في الصمود الفكري بالجزائر"، الجزائر: عبد
م، وكتبت عنه مقالة 2195الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 

التي تصدرها جمعية  (Le jeune musulman)بالفرنسية في مجلة "الشاب المسلم" 
 .(9)رنسيةالعلماء المسلمين الجزائريين للناطقين بالف

دار أرنلي  طبع في"شرح على منظومة المجراد السالوي في النحو"،  .2
 . (3)صفحة 95م( في 9818هـ )9213مستخلفة براهم، قسنطينة سنة 

طبع بالمطبعة البونية "شرح المية المجرادية في المسائل النحوية"،  .5
 38م، في 9819في عنابة في سنة  (Rombi et Rasteil)لرومبي ورستال 

 .(1)صفحة

                                                 
" أنه طبع بمطبعة فونتانا الحركة اإلصالحية الجزائرية الرجال والتاريخ( ورد في كتاب "9)

 بالجزائر العاصمة، والصواب ما أثبته، ينظر: 

Hellal, Amar (2002) Le mouvement réformistes algérien, les hommes et l'histoire, 

OPU, Alger, p. 58. 

بالجزائر في النصف األول من القرن الرابع النهضة العربية  ،ابن أبي شنب، سعد الدين( 2)
حول بداية النهضة الجزائرية كتيب لعبدالقادر  ،كريستلو، آالن(؛ 39)ص عشر للهجرة

سعدهللا، (؛ 99)ص شيخ الجماعة عبدالقادر المجاوي  ،بكوشة، حمزة(؛ 31)ص المجاوي 
انز فانون مسجل (؛ المكتبة الوطنية فر 911-911: 1) تاريخ الجزائر الثقافي ،أبو القاسم

 ولكنه غير موجود في الخزانة. 9325برقم 
(3) Christelow, Allan, Op. cit., p 439. 

(4) Oulmane, Soumia (2013) Abdelkader El-Medjaoui: Un livre, une polémique et 

les prémices d’une nouvelle résistance, Le Jeune Musulman, 9 septembre. 

 ولكنه غير موجود في الخزانة. 9181فرانز فانون برقم  ،الوطنية الجزائريةالمكتبة ( 3)

 (.19: 5) فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم والحديث ،ضيف، بشير( 1)
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"، تونس: شرح منظومة سيدي محمد اإلمام المنزلي في آداب المريدين" .9
 911م( ويقع في 9811م )9599رمضان  2المطبعة الرسمية التونسية، في 

 .(9)صفحة

طبع في  (5)وقيل "شرح شواهد ابن هشام" (6)"شرح شواهد القطر" .3
قسنطينة. ويغلب الظن أن ذلك حصل قبل نقل الشيخ المجاوي إلى العاصمة سنة 

 م.9811

طبع بقسنطينة. ويغلب الظن "شرح منظومة ابن غازي في التوقيت"  .1
 م.9811كذلك أن ذلك حصل قبل نقل الشيخ المجاوي إلى مدينة الجزائر في عام 

م في 9112هـ/9521 طبع سنة"الدرر البهية على الالمية المجرادية"  .1
صفحة، ذكر في قائمة مخطوطات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف بالجزائر  15

 .919تحت رقم 

م( 9119هـ )9591طبع بالجزائر سنة ستفادة" كتاب اإلفادة لمن يطلب اال" .8
يشتمل على  ، يضم مسائل فقهية وبالغية، قال عنه مؤلفه: "إنه(9)صفحة 19في 

  .ونبذة في علم المعاني والبيان والبديع وغير ذلك"رسوم ومسائل فقهية 

                                                 
 ،سعدالدين، وابن أبي شنب(؛ 211: 2) تعريف الخلف برجال السلف ،الحفناوي، أبو القاسم( 9)

 .(39)ص األول من القرن الرابع عشر للهجرة النهضة العربية بالجزائر في النصف

 (.99)ص شيخ الجماعة عبدالقادر المجاوي  ،بكوشة، حمزة( 2)

النهضة العربية بالجزائر في النصف األول من القرن الرابع " ،ابن أبي شنب، سعد الدين( 5)
 (39" )صعشر للهجرة

صوت الجزائر في  ،عمربن قينة، (؛ 39)ص المصدر السابق ،ابن أبي شنب، سعد الدين( 9)
فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم  ،ضيف, بشير(؛ 19)ص الفكر العربي الحديث

 (.921: 5) والحديث
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بمطبعة بيير فونتانا  طبع (4)"تحفة األخيار فيما يتعلق بالكسب واالختيار" .1
م(. ويطرق فيه الشيخ إلى مسألة الكسب 9113هـ )9522الشرقية بمدينة الجزائر عام 

في مقدمة وستة التي خالف فيها القدرية والجبرية مذهب أهل السنة والجماعة، ويقع 
 . هـ9522فصول وخاتمة، وفرغ من تبييضه في فاتح ربيع األول 

طبع بمطبعة فونتانا الشرقية  ""نزهة الطرف فيما يتعلق بمعاني الصرف .91
. وهو متن في بناء األفعال، ويطلق عليه أيًضا متن (2)م9111بالجزائر عام 

بدار ابن حزم في البناء، وهو مختصر مشهور في تصريف األفعال، وأعيد طبعه 
 م.2199بيروت في عام 

 طبع في مطبعة فونتانا الشرقية بالجزائر. (3")"شرح الجمل النحوية .99

طبع بمطبعة فونتانا الشرقية  (1)"الفريدة السنية في األعمال الجيبية" .92
 صفحة. 83م( في 9119هـ )9529 عام

، طبع مع الشيخ عمر بريهمات"المرصاد في مسائل االقتصاد"،  .95
 صفحة. 81م( ، يقع في 9119هـ )9522 عامبمطبعة فونتانا بالجزائر 

طبع بمطبعة فونتانا الشرقية ( 5)"الدرر النحوية شرح الشبراوية" .99
 صفحة. 919م( في 9111هـ )9523 عامبالجزائر 

                                                 
 ،سعدهللا، أبو القاسم(؛ 218: 2) تعريف الخلف برجال السلف ،الحفناوي، أبو القاسم( 9)

 (.939: 1) تاريخ الجزائر الثقافي

النهضة العربية بالجزائر في النصف األول من القرن الرابع  ،ابن أبي شنب، سعد الدين( 2)
 (.39)ص عشر للهجرة

النهضة العربية بالجزائر في النصف األول من القرن الرابع  ،ابن أبي شنب، سعد الدين( 5)
 (.39)ص عشر للهجرة

(؛ المكتبة الوطنية الجزائرية، 218: 2) تعريف الخلف برجال السلف ،الحفناوي، أبو القاسم( 9)
 ولكنه غير موجود في الخزانة في المكان المخصص له. 598برقم 

 (.218: 2) تعريف الخلف برجال السلف ،الحفناوي، أبو القاسم( 3)
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هـ 9521 عامطبع بمطبعة فونتانا بالجزائر "القواعد الكالمية"  .93
الشيخ محمود كحول. فيها مقدمة وعشرة  قّرضها (9)صفحة 931 م(، به9199)

السبيل الذي  القارئ فصول وخاتمة جعلها على حد قوله نموذًجا كفياًل "باستفادة 
تتلقى به أصول الدين على الوجه المالئم لروح الوقت، والمساعد لملكات تالمذة 

(. وهو يرجو بعمله هذا أن ينخرط في "صف السلف" مما يدل 5هذا الزمن" )ص
 .(2)زعته السلفية الصافية"على "ن

وهو شرح لمنظومة في إنكار البدع ألفها "اللُّمع على نظم البدع"،  .91
(، قرضه محمود كحول وأحمد 9121-9811تلميذه الشيخ المولود بن الموهوب )

محكمة سيدي عقبة، طبع بمطبعة فونتانا الشرقية بالجزائر  (5)بن الشيخ باش عدل
 .(9)حةصف 918م( به 9192هـ )9551 عام

"، ذكرها صاحب "اليومية الجزائرية" دخول المنازل واألبراج الفلكية" .91
 م"، وراقة رحاب، ساحة بور سعيد، الجزائر.2111ضمن مراجع "رزنامة 

، وهي مخطوطة لعلها آخر ما كتب الشيخ منظومة في علم الفلك  .98
 قينة.بيًتا. اطلع عليها عمر بن  81المجاوي أو من آخره على األقل، تقع في 

                                                 
(؛ وهو مسجل في "المكتبة الوطنية فرانز 22: 9) ابن باديس حياته وآثاره ،طالبي، عمار( 9)

ولكنه غير موجود في المكان المخصص له. وقد سها بشير ضيف  9299فانون" برقم 
( كتاب 913: 5حين نسب في "فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم والحديث" )

 القادر المجاوي.عبد الكريم المجاوي وهو والدعبد "القواعد الكالمية" لمحمد بن

 (.22: 9) ، ابن باديس حياته وآثارهطالبي( 2)

تاريخ القضاء في الجزائر من العهد  ،مزهود، الصادقدل هو نائب القاضي، راجع: ( الباش ع5)
 (.219-211)ص  البربري إلى حرب التحرير الوطني

، 9289(؛ المكتبة الوطنية الجزائرية، رقم 21: 9) ابن باديس حياته وآثاره ،طالبي، عمار( 9)
 ولكنه غير موجود في المكان المخصص له.
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 منهجه اإلصالحي

يظهر من خالل كتاب "المرصاد في مسائل االقتصاد" أن الشيخ المجاوي 
كان يرى أن اإلصالح إنَّما يتم عن طريق التربية وأن السبب الرئيس في النهضة 

 إنَّما هو العلم الذي يمكن من تحقيق إعدادين:

التربوي الذي ال يتم بدون العلم الصحيح والعمل  : اإلعداد اإليمانيأوال
الصالح بتطهير العقيدة والعبادات من شوائب الشرك والبدع والخرافات وااللتزام 

 .(9)"ما درج عليه السلف" بـ"مذهب أهل السنة و

: اإلعداد العلمي المادي الذي ال يتم بدون تدبير ثروة األمة وتنميتها  ثانيا
كما جاء في كتاب  افات البديعة"كتشتساب الصناعات و"االالمشروعة واك بالطرق 

 . "المرصاد في مسائل االقتصاد"

ويؤكد ذلك المؤرخ محمد علي دبوز في كتابه "أعالم اإلصالح في الجزائر" 
( في معرض حديثه عن الشيخ المجاوي بقوله: "لقد كان مصلحا يدعو 35: 9)

ل لى إلى العقيدة السلفية الصافية في الدين، وا  نشاء المعاهد الراقية له، وا  ى العلم وا 
  كل أسباب النهضة والتقدم".

 فاتهو 

ختمت أنفاسه يوم  امرشدً  ا"بعد حياة عريضة قضاها متعلما ومعلما وعالمً 
 ةم( كما يظهر في الصور 9199تمبر سب 23هـ )9552القعدة و ذ 3 (2)الجمعة

المدينة التي  ، تلك(9)العامة، بقسنطينة إثر زيارة لها، ودفن في مقبرتها (5)(1)

                                                 
 (.91-8)ص تحفة األخيار فيما يتعلق بالكسب واالختيار ،القادرالمجاوي، عبد( 9)

( أن 95" )صشيخ الجماعة عبدالقادر المجاوي  في مقاله " الشيخ حمزة بوكوشة( يذكر 2)
 ".م9199أكتوبر  1الشيخ المجاوي توفي يوم "السبت 

القرنين التاسع  العلماء الجزائريون في البلدان العربية اإلسالمية فيما بين( ورد في كتاب "5)
 =م.9192أن الشيخ المجاوي توفي في  لعمار هالل( 918" )صعشر والعشرين الميالديين
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ِلَد (2)أحببته كثيًرا وأحبها حًبا بحب ووفاء بوفاء، وتخرج عليه فيها علماء أعالم" ، َوو 
فيها بعض أبنائه وأحفاده. وقيل أنه مات مسموما كما جاء في رواية إلبراهيم 

 ، وهي معلومة تحتاج إلى إثبات وقرائن تدعمها. وذكرت(5)اطفيش وهو من تالمذته
                                                                                                                        

ابن باديس حياته  ،طالبي، عمارم؛ راجع: 9195وورد في كتب أخرى أنه توفي في  =     
، وتركي، رابح(؛ 13)ص معجم أعالم الجزائر ،ونويهض، عادل(؛ 23-29: 9) وآثاره

(؛ 952)ص عبدالحميد بن باديس رائد اإلصالح اإلسالمي والتربية في الجزائرالشيخ 
وأبو (؛ 12)ص جمعية المسلمين الجزائريين وأثرها اإلصالحي في الجزائر ،والخطيب، أحمد

حدادن، (؛ 921)ص معجم مشاهير المغاربة ،الشيخ، أبو عمران وفريق من األساتذة وا 
 (.91 :9) أعالم الصحافة الجزائرية ،زهير

(؛ 95)ص شيخ الجماعة عبدالقادر المجاوي  ،بوكوشة، حمزةوالصواب ما أثبته؛ راجع:     
أعالم  ،والصديق، ومحمد الصالح(؛ 998: 2) تاريخ الجزائر الثقافي ،وسعدهللا، أبو القاسم
 :ا(،؛ وأيًض 95: 9) من المغرب العربي

Merad, Ali, Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940, (note 34, p. 219); 

Hellal, Amar, Le mouvement réformiste algérien, les hommes et l'histoire (p. 58); 

Oulmane, Soumia (2013) Un islahiste qui révolutionna son époque, entretien 

réalisé par Hassina Amrouni, Mémoria, 29 novembre. 

النهضة العربية بالجزائر في النصف األول من  ،بي شنب، سعدالدينبن أورد في مقال  (9)
: 9) أعالم الصحافة الجزائرية)تقديم(.  إحدادن، وزهير (؛39)صالقرن الرابع عشر للهجرة 

( أن الشيخ المجاوي توفي بمدينة الجزائر ودفن بها والصواب ما أثبته. وقد تبّين لي 91
الرحمن الثعالبي الموجودة بجوار المدرسة الثعالبية أن عبد عندما ذهبت إلى مقبرة سيدي

الذي دفن بالجزائر من عائلة الشيخ المجاوي هم ولده مصطفى، وبنت هذا األخير زليخة 
محمد نورالدين؛ وكتب على قبر األول: "هذا قبر المرحوم المجاوي مصطفى بن  وابنها

جمادي الثاني  99يوم السبت  هللا المتوفىعبد القادر ابنعبد المرحوم العالمة سيدي
م("، وكتب على قبر الثانية: "هذا قبر المرحومة مجاوي 9159أكتوبر  29هـ )9531

سنة، مجاوي  11م في عمرها 9139أبريل سنة  5الوهاب توفيت في عبد مصطفى زليخة
وقد  م".9111نوفمبر سنة  21م توفي في 9199أغسطس سنة  99محمد نورالدين ولد في 

 "صدى تلمسان" وفاة مصطفى المجاوي؛ راجع: نقلت صحيفة
Journal L’Echo de Tlemcen, 27 mars 1931, p. 2. 

 ( بتصرف يسير.95)ص شيخ الجماعة عبدالقادر المجاوي  ،بوكوشة، حمزة (2)

 ،األساتذةأبو عمران الشيخ وفريق من (؛ 23: 9) ابن باديس حياته وآثاره ،طالبي، عمار( 5)
 (.921)ص المغاربةمعجم مشاهير 
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تشييع جنازته والخطب والمراثي  9199أكتوبر  98في عددها  (9)جريدة "الفاروق"
الحميد بن باديس. وفي عبد التي ألقيت على جثته ومن بينها خطبة وقصيدة للشيخ

سجل الشريف بن حبيلس في كتابه "الجزائر الفرنسية كما يراها أحد  م9199عام 
، والصواب هو (2)عاًما 91تعليم منذ األهالي" أن الشيخ المجاوي كان في خدمة ال

عاًما  91عاًما قضاهم بقسنطينة، و 21م: 9199م إلى 9811عاًما من  93
 بالجزائر العاصمة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
م، وتعتبر أول 9195فبراير  28( "الفاروق": جريدة أسبوعية أسسها الشيخ عمر بن قدور في 9)

جريدة إصالحية تأثرت بجريدة "المنار". وكان شعارها: قلمي لسان ثالثة بفؤادي ديني 
ولم تعش سوى سنة وبضعة أشهر فقط وأغلقتها الحكومة الفرنسية ، ووجداني وحب بالدي

ما قامت بنفي صاحبها إلى واحة األغواط في صحراء الجزائر حيث مكث في منفاه إلى ك
نهاية الحرب العالمية األولى ثم أفرج عنه. وتوجد المجموعة كاملة في المكتبة الوطنية في 

 باريس.

(2) Benhabiles, Chérif (1914) L'Algérie française vue par un indigène, Imprimerie 

Orientale Fontana, Alger, p. 83. 

 

 65(: ضريح الشيخ المجاوي قبل ترميمه حيث يظهر تاريخ وفاته: 7الصورة )
 أولمان()صورة مؤخوذة من حفيدته الدكتوراه سمية  4141سبتمبر 
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 م(4191-4151هـ/4361-4675ترجمة الشيخ عمر بريهمات )

وجدت صعوبة قصوى في جمع المعلومات الكافية عن عمر بريهمات 
ورغم أن عمر بريهمات كان معروًفا لدى المثقفين من  .(9)مقارنة بالشيخ المجاوي 

د ذلك ويؤك سكان مدينة الجزائر فإنه لم يجلب األنظار مثل والده حسن بريهمات.
(: "ظهر عمر 321: 9ما كتبه المؤرخ سعدهللا في "تاريخ الجزائر الثقافي" )

م حين أنشد قصيدة في 9811بريهمات على األقل في مناسبتين، األولى سنة 
عند زيارته مدرسة الجزائر  (Combes, 1835-1921)استقبال الوزير إميل كوْمْب 

في القانون الفرنسي ومقارنته بالفقه  التي كان عمر يدّرس بها. والثانية نشر تأليفه
في الحياة العامة خالل السنوات  اأما والده فقد لعب دورً  م".9118اإلسالمي سنة 

                                                 
( والذي تيسر لي جمعه من مادة علمية عن حياته، ونشأته، ونتاجه العلمي، ووفاته بالرغم 9)

 من البحث الطويل والتنقيب الكثير تّم من خالل المصادر التالية: 

: 1(؛ )328-321؛ 511(؛ ):511-588: 5) تاريخ الجزائر الثقافي ،سعدهللا، أبوالقاسم •
 (.298-291؛ 991: 8(؛ )15-12: 1(؛ )911

في  (Revue du Monde Musulman)" مجلة العالم اإلسالمي مقالة خصصتها له جريدة "•  
؛ وهي ملخص لمقال أصدرتها 999إلى  995م، في صفحتين من 9111عددها لشهر أبريل 

 . م(9111فبراير  21هـ )952صفر  3بتاريخ " بعد وفاته كوكب إفريقيا جريدة "

شارات عابرة من المراجع التالية باللغتين العربية والفرنسية:  وا 

 (.511-513: 9لسلف )تعريف الخلف برجال ا ،الحفناوي، أبو القاسم• 

 (. 999: 9) تاريخ الجزائر العام ،الجياللي، عبدالرحمن• 

 (.921: 3) الجزائرتاريخ الصحافة في  ،الزبير، سيف اإلسالم• 
• Hamet, Ismael (1906) Les musulmans français de l’Afrique du Nord, Paris: 

Armand Colin, p. 199. 

• Eudel, Paul (1902) L’oreféverie algérienne et tunisienne, Alger: Imprimerie 

Jourdan, p. 352. 

• Meynier, Gilbert (1981) L'Algérie révélée: la guerre de 1914-1918 et le premier 

quart du XXe siècle, Genève: Librairie Droz, p. 211. 

• Almanach national, Annuaire officiel de la République française pour 1886, 

présenté par la Présidence de la République, Paris: Berger-Levrault et Cie, 

Editeurs-Propriétaires de l’Almanach National, 1886, p. 1111. 
• Archives commerciale de la France, 5ème année, n°22, 7 mars 1888, p. 351. 
• Le Patriote Algérien, 27 mars 1889, p. 3. 
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 ابارزً  ام كمثقف مزدوج من أعيان مدينتي البليدة والجزائر، وعضوً 9811م و9811
إخوته . وكان عمر أكثر (9)لمدرسة الجزائر الرسمية افي المجالس الفقهية، ومديرً 

 .(2)صلة بوالده

ويرجع أصل أسرة بريهمات إلى أرض األندلس اإلسالمية التي فتحها طارق 
يزابيال ملكا إسبانيا في ،ه12بن زياد في  م، 9912ـ والتي سقطت بيد فرديناند وا 

لجأت هذه األسرة إلى المغرب األقصى أين اْست قِبلت من ِقبل ملوك المغرب بما 
وترقت هناك في مناصب مختلفة ووظائف متنوعة إلى  تستحقه من حفاوة وتكريم،

أن تغّيرت الظروف السياسية فاقتضى الحال أن تتنقل منه األسرة من المغرب إلى 
الشرق، فاستقّرت بتونس، فكان لها من اإلقبال بها مثل ما كان لها بالمغرب إلى 

لحة م حيث استدعيت في العهد العثماني من طرف حكام الجزائر لمص9191عام 
 .(5)الوطن، فانتقلت يومئذ إلى مدينة الجزائر

وقد سكن جد عمر بريهمات، المدعى إبراهيم، مدينة ط وْلَڤة القريبة من مدينة 
َبْسكَرة التي تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة الجزائر، وت لقب ببوابة 

ن كان يستخدمهم الصحراء. وكان يعمل كمقدم أو رئيس على الَعَمَلة البسكريين الذي
حاكم الجزائر في مصالح الدولة. وكان يزور مدينة الجزائر في كل شهر رمضان 

لما كان عليه من  اوفيها يتصل بنخبتها إلى نهاية الشهر فيعود إلى طولقة، ونظرً 
الصالح والتقوى وحفظ القرآن الكريم وتجويده مع حسن الصوت والترتيل فكانت 

                                                 
، الجياللي، عبدالرحمن(؛ 519: 9) تعريف الخلف برجال السلف ،الحفناوي، أبو القاسم (9)

 (.951: 9) الجزائر العام تاريخ

Grande Chancellerie de la légion-d'honneur. Livre d'or contenant la liste 

générale des personnes qui ont souscrit pour la reconstruction du palais de la 

Légion d'honneur, incendié le 23 mai 1871, Paris: Imprimerie nationale, 1874, p. 

282. 

 (. 321: 9) تاريخ الجزائر الثقافي ،سعدهللا، أبوالقاسم( 2)

 ( بتصرف.951: 9) تاريخ الجزائر العام ،الجياللي، عبدالرحمن( 5)
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ح إماًما، وهذا ما كان سبًبا في عودته إلى العاصمة النخبة تقدمه لصالة التراوي
وتروجه بها. وكان إلعجاب النخبة بلباقة الرجل وحسن ظرفه أن أضفت على 

 .اوتلطفً  ااسمه صفة التصغير "بريهمات" بدل "إبراهيم" تطرفً 

 مولد عمر بريهمات

. وتثقف كوالده (9)م9831ديسمبر  5ولد عمر بريهمات بمدينة الجزائر في 
قافة مزدوجة، ويبدو أنه تلقاها في المدارس العربية الفرنسية بعد تنظيمها في عام ث

عندما بلغ  وتزوج م، وكان يجيد اللغتين العربية والفرنسية قراءة وكتابة وتكلًما.9811
 .(2)م9881ابن حمدان في أواخر شهر مارس  الثالثين من عمره بخدوجة

 في فقد ذكر "األرشيف التجاري الفرنسي"ول مجال األعمال بالتوازي، اوكان يز 
شارع باب عزون القريب من  21م أنه كان له محل للتجارة في 9888مارس  1

عام في وتولى التدريس بمدرسة الجزائر الرسمية . (5)ة بمدينة الجزائربحي القص
نشرت جريدة و  .(9)رئاسة الجمهورية الفرنسية دليلعلى األقل كما يبين ذلك م 9881
م أسماء المعلمين والمواد التي يعلمونها في كل 9811ديسمبر  3شر" في "المب

مدرسة من المدارس الشرعية. ويظهر في مدرسة الجزائر اسم عمر بريهمات 
أي في القانون الفرنسي الذي كان يدرس "في فروعه -كمدرس في "الفقه الفرنسي" 

و"الفقه  ،-(5)المدني" المختلفة من االقتصاد السياسي والقانون اإلداري والقانون 

                                                 
( أنه ولد في حوالي 321: 9" )تاريخ الجزائر الثقافيفي " أبو القاسم سعدهللاأشار المؤرخ ( 9)

المسلمون الفرنسيون من شمال  بالفرنسية " ، فقد أشار في كتابهإسماعيل حامدم. أما 9819
 .م، وهو الصواب كما تبين لي بالتتبع واالستقراء9831ديسمبر  5" أنه ولد في إفريقيا

Hamet, Ismael (1906) Les musulmans français de l’Afrique du Nord (p. 199). 

(2) Le Patriote Algérien, 27 mars 1889, p. 3. 

(3) Archives commerciale de la France, 5ème année, n°22, 7 mars 1888, p. 351. 

(4) Almanach national, Annuaire officiel de la République française pour 1886, 

présenté par la Présidence de la République, Paris: Berger-Levrault et Cie, 

Editeurs-Propriétaires de l’Almanach National, 1886, p. 1111. 

 (.222)ص التعليم في الجزائر قبل وبعد االستقالل ،زرهوني، الطاهر( 3)
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اإلسالمي" في القسم األول من الدراسة أي خالل األربع سنوات، ويظهر أيًضا 
 غالف كتاب. وقدم نفسه في (4)كمدرس في مادة "فقه جزائري" في القسم العالي

في قسمي  "المرصاد في مسائل االقتصاد" بأنه "مدرس الفقهين اإلسالمي والفرنسوي 
 Officier de Nicham)م نيشان االفتخار 9811مدرسة الجزائر". وتلقى في عام 

Iftikhar)
في عام  Officier de) (l'instruction publiqueووسام التعليم  (2) 

 .م9115

 مؤلفاته

كان عمر بريهمات أكثر إخوته إنتاًجا في ميدان التأليف فقد ألف كتًبا في 
الرحمن عبد مي والقانون الفرنسي كما يسجل ذلك المؤرخاالقتصاد والفقه اإلسال

  :ووجدت ثالثة وهي (9). وأشارت مجلة العالم اإلسالمي إلى اثنين منها(5)الجياللي

 القادر المجاوي.عبد مع الشيخ"المرصاد في مسائل االقتصاد"، ( 9

فونتانا بالجزائر  صدر عن مطبعةالنهج السوي في الفقه الفرنسوي"، ( "2
. (3)صفحة 91م، أي سنة تقريًبا قبل وفاته، ويتضمن 9118/هـ9521في عام 

"الفقه الفرنسوي" هو القانون المدني الفرنسي الذي يقابله األحوال  والمقصود هنا بـ
وخاِتمة، ويتضمن . وفي الكتاب أربعة فصول (2)الشخصية والمدنية عند المسلمين

                                                 
 (. 511-588: 5) تاريخ الجزائر الثقافي ،سعدهللا، أبو القاسم( 9)

تاريخ  ،وسعدهللا، أبو القاسم؛ 999م، ص9111بالفرنسية، أبريل  "مجلة العالم اإلسالمي "( 2)
 (.321: 9) الجزائر الثقافي

 (. 999: 9) تاريخ الجزائر العام ،عبدالرحمن ،الجياللي( 5)
(4) Revue du Monde Musulman, avril 1909, pp. 443-444. 

وفي المكتبة الوطنية  559( وهو مسجل في المكتبة الوطنية فرانز فانون بالجزائر تحت رقم 3)
موقع المكتبة الوطنية بباريس على ، ويمكن تصفحه كلية على (A-8-16041)التونسية برقم 
 الرابط التالي:

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3771588/f9.image 

 (. 15: 1) تاريخ الجزائر الثقافي ،سعدهللا، أبو القاسم( 1)
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(، 92-91(، واإلنسان )ص91-8الفصل األول مسائل هي: أصول الفقه )ص
(، والعائلة 91-99(، والحالة الشرعية في اإلنسان )ص99-95والجنسية )ص

(. واحتوى الفصل الثاني على اإلرث 29-98(، والقرابة )ص98-91)ص
(. وكان 52-28( وأركان النكاح )ص21-23(، والنكاح )ص23-22)ص

(، وأخيًرا فصل في الطالق 53-52ما ينشأ عن النكاح )صالفصل الثالث في
(. وتجدر اإلشارة إلى أن عمر بريهمات 91-51(، ثم خاتمة )ص58-53)ص

ارتباًطا وثيًقا  الرتباطهقد أشار في بداية الكتاب وخاتمته إلى البعد االقتصادي 
 بالقانون. 

تقسيم العمل يعلم فنبه الطالب في بداية الكتاب إلى فكرة مؤداها أن اإلنسان ب
(: "منذ خلق هللا هذا 3-9أنه مفتقر لغيره وبالتالي كما له حقوق فعليه واجبات )ص

العالم وأنشأ نوع اإلنسان وأصنافه مفتقرة النضمام بعضها إلى بعض، فتراه أول ما 
يفتقر إلى تقوي العائلة، ثم إلى الحي، ثم إلى القبيلة. ولما ثبتت منفعة هذا 

ت فائدته ووجب حينئٍذ تحسينه وتقويمه على وجه الئق وسبيل االنضمام واتضح
فائق، انقلب إلى صفة األمة ونظم كنظام فرنسا وغيرها من األمم المنتظمة، ثم إنه 
حصا من هذا االنضمام فوائد شتى منها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي، وذلك 

ر وال إصالح شؤونه وال ألن اإلنسان لو كان مفرًدا وحيًدا ال يقدر على القيام بأمو 
يقدر أن يدفع عن نفسه ما يلم به من الملمات، فلهذا االنضمام انقسم اشتغال 
الناس بجلب المنافع أقساًما، فمنهم من يشتغل بتحريك األرض وتسميدها ألجل 
استخراج فوائدها، ومنهم من يصنع اآلالت التي يستعان بها على تقليب األرض 

ل بإخراج ما خبئ بها من المعادن، ومنهم من يشتغل وتحريكها، ومنهم من يشتغ
ببناء أماكن االكتنان واإليواء، ومنهم من يشتغل بتهذيب أخالق األمة ويطلعهم 

 على ما سلف من األمم الماضية والقرون الخالية".
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وختم كتابه بتنبيه الطالب على ضرورة االقتصاد وحسن تدبير المنزل للقيام 
(: "أما من جهة العموم أعني مطلق 91وجه )ص بحقوق األسرة على أحسن

الناس، ففائدة هذا الكتاب أن يقابل الطالب بين الحياة المنزلية عندنا وعند 
فيستدل بالمقابلة على راحتهم واقتصادهم وحسن تدبير منزلهم وعلى  ناألوروبيي

لنفسه وأم تعبنا وتفريطنا أو إفراطنا وسوء تدبير منزلنا، فيأخذ من الجانبين باألنسب 
أوالده في الحال واالستقبال والسيما لألوالد. فالغالب منا في غفلة عن التدبر في 
مستقبلهم والنادر منا ال يعرف كيف يدبر. وأظن أنني خدمت قومي خدمة ترفع 

 عني لوم الالئمين وعتاب العالمين والحمد هلل رب العالمين".

ون الفرنسي والتربية الوطنية ( ويأتي في األخير كتابه بالفرنسية عن القان5
 الموجه لطالب المدارس الدينية:

Manuel de droit usuel et d’instruction civique à l’usage des étudiants des 

médersas, Alger: Imprimerie orientale Pierre Fontana, 1908 
 

 وفاته

في  بعد أن أصيب ِبمرض عضال طوال أشهر عديدة، توفي عمر بريهمات
م بين أفراد عائلته وعمره ال يتعدى الخمسين، ودفن في 9111أواخر شهر فبراير 

مقبرة سيدي محمد بحي محمد بلوزداد. وقد حضر جنازته جمع من العلماء، 
والقضاة، ومدير المدرسة الثعالبية، وأساتذتها، وتالميذها، وعدد من إطارات القطاع 

ثائق أن زوجته خدوجة حمدان كانت على وتشير بعض الو  .(9)العام من األوروبيين
 .(2)م9192 قيد الحياة في عام

 
                                                 

(1) Revue du Monde Musulman, 3e année, n°4, avril 1909, p. 443. 

(2) Journal de la jurisprudence de la Cour d'appel d'Alger et de législation algérienne, 

Alger: Imprimerie Imbert, 1911-1920, p. 71. 
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 م حيث يظهر الشيخ4191. أعضاء هيئة تدريس مدرسة الجزائر في عام (4)(1الصورة )
 القادر المجاوي على اليمين والشيخ عمر بريهمات على الشمال تحت السهمين.عبد

                                                 
 (.21: 9) ابن باديس حياته وآثاره ،عمار طالبي( 9)
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 وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وآله

نحمد من تفرَّد باإليجاد، وأبدع ما خلقه وأحسن وأجاد، وأقام أمر اإلنسان 
ه بالعقل والتمييز ليفوز بالنجاح في شؤونه والسداد،  على قاعدة اإلرشاد، وأمدَّ
ونشكره سبحانه على نعمة اإليجاد واإلمداد، وما هيأه لنا من أسباب المعيشة التي 
هي ِنعم الزاد. والصالة والسالم على النبي األوَّاه، الذي قرَّبه هللا وحباه، وأنزل عليه 

والمعاد، وعلى آله الذين أرشدوا العباد، وأصحابه  أكتاًبا بيَّن فيه ما ينفع في المبد
 ابعين لهم إلى يوم الدين.أجمعين، والت

على أن هللا  د، فإنه لما دلت اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة النبويةوبع
خلق هذا العالم للعمارة، وهي تتوقف على تنظيمات اقتصادية وافرة، وقوانين ُيصار 

ة، إليها في المعيشة الدنيوية، وكان هذا العلم ُمفرًَّقا في بطون الكتب والدواوين السامي
فصعب أَلْجِل ذلك االطالع على قواعده، واقتطاف أزهاره وفوائده، ظهر لنا أن نجمع 
تلك القواعد، لتكون بكل خير عوائد، فشرعنا في ذلك بعد اإلستخارة، وتكّرر 
ن كنا لسنا أهاًل لنسلك تلك المسالك. وجعلناه  االستشارة. فانشرح الصدر لذلك، وا 

وخاتمة. وسمَّيناه "المرصاد في مسائل االقتصاد"،  مشتماًل على مقدمة وأربعة أبواب
 .(1)وهللا المعين، متوسلين إليه سبحانه بنبيِّنا الصادق األمين

                                                 
 هللا عليه وسلم أقسام:( التوسل بالنبي صلى 1)

 : أن يتوسل باإليمان به، واتباعه؛ وهذا جائز في حياته، وبعد مماته.القسم األول

: أن يتوسل بدعائه أي بأن يطلب من الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يدعو القسم الثاني
 له فهذا جائز في حياته ال بعد مماته؛ ألنه بعد مماته متعذر.

ل بجاهه، ومنزلته عندهللا؛ فهذا ال يجوز ال في حياته، وال بعد : أن يتوسالقسم الثالث
من  مماته؛ ألنه ليس وسيلة؛ إذ إنه ال يوصل اإلنسان إلى مقصوده؛ ألنه ليس من عمله؛

 (.252-251: 2) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ،العثيمين، محمد بن صالحكالم 
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 مقدمة

ر سبحانه أن لكل نفس ما كسبت ط الب اإلسالم بالعمل كل قادر عليه، وقرَّ
َوَأن لَّْيَس ِلإِلنَساِن ِإالَّ  ﴿ (1) ﴾ َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َيَره   ﴿وعليها ما اكتسبت 

، ا، ولباسً ا. وأباح لكل أحد أن يتناول الطيِّبات ما شاء أكاًل، وُشربً (2)﴾ َما َسَعى
وزينة. ولم يحرِّم عليه إال ما كان ضاًرا بنفسه، أو ِبَمن يدخل في واليته، أو بما 

على مصالح تعدى ضرره إلى غيره. وحدَّ له في ذلك الحدود العامة بما ينطبق 
البشر كافة، وكفل االستقالل لكل شخص في عمله، واتسع المجال لتسابق الهمم 
في السعي حتى لم يعد لها عقبة تتعثر بها، وذم أهل البطالة، والحرمان، والكسل، 
والتواني. فبهذا َتْعلم أن العمل واالقتصاد مطلوبان شرًعا وطبًعا، ونهى سبحانه عن 

َواَل َتْجَعْل َيَدَك  ﴿: ا. وقال أيًض 3﴾ َواَل ت َبذِ ْر َتْبِذيًرا ﴿: اإلسراف والتبذير، فقال
وًرا لَّ اْلَبْسِط َفَتْقع َد َمل وًما مَّْحس  ْطَها ك  ولكن جمود  .(4)﴾ َمْغل وَلًة ِإَلى ع ن ِقَك َواَل َتْبس 

القرائح واألفكار، وتقاعس الهمم عن شد الرحال لألسفار واألشغال، واشتغال 
الجمهور بالسفاسف دون أعمال الجد، مما ذهب بنخوة التجارة وجعلها أثًرا بعد 
َعْين. وكذلك التوكل الهبائي جعل الصناعة سراًبا بقيعة، واشتغال الطلبة بأبي 

، والقصص في جماعة (2)ول الضبابية، والجدا(1)، وعلم جابر(7)معشر
 جعل بضاعة العلم كاسدة، وال حول وال قوة إال باهلل.( 3)الحشايشيين

                                                 
 .8( سورة الزلزلة: 1)

 .33( سورة النجم: 2)

 .27سورة اإلسراء:  (3)

 .23( سورة اإلسراء: 4)

هـ(، قال الذهبي في "تاريخ اإلسالم" 252( هو أبو جعفر بن محمد بن عمر البلخي )ت 7)
(: "كان إليه المنتهى في فن التنجيم، وكان له حظوة في هذا الهذيان الملعون 327: 22)

تاريخ التنجيم عند  ،يحي ابات الكهان"؛ راجع: الشامي،بالعراق، وله إصابات كثيرة كإص
 (. 213-212العرب وأثره في المجتمعات العربية اإلسالمية )ص 



 المرصاد في مسائل االقتصاد                                58

 

على معاوية بن أبى سفيان فقال له: "يا عامر  (4)دخل عامر بن صعصعة
صف لي الناس، فقال: خلق هللا الناس أصناًفا: صنف للتجارة، وصنف للصناعة، 
وصنف للفالحة، وصنف لإلرشاد والخطابة والبأس، وصنف ِرْجِرَجة بين ذلك، 

 . (7)أناس ُيغلُّون األسعار وُيضيِّقون الطرقات"

ائرها مما ال يشتبه فيه، وكلما كثرت حاجة كل فرد من الجماعة إلى س
مطالب الشخص في معيشته، ازدادت الحاجة إلى األيدي العاملة، فتمتد الحاجة، 
وعلى أثرها الصلة من األهل إلى العشيرة، ثم إلى األّمة، ثم إلى النوع بأسره. 
وأيامنا هذه شاهدة على أن الصلة التابعة للحاجة قد تعم النوع اإلنساني كما ال 

                                                                                                                        
(، والمقصود هي "الكيمياء القديمة" التي كانت تبحث ـه135نسبة إلى جابر بن حيان )ت (1)

 عن طريقة يتوصل بها إلى تحويل المعادن إلى ذهب وفضة.

تسمى الجداول بالمثّلت، والمرّبع، والمخّمس، ( هنا إشارة إلى ما يسمى "علم الجداول"، و 2)
ما أن يوضع محل األعداد حروف. وتكتب  ونحوها. والجداول إما أن ُترّقم باألعداد، وا 
الجداول في ورق ويزعم أنه يدفع بها البالء والضر. ولعل المقصود من عبارة "الجداول 

، بل ربما يخفى حتى على ئ للقار الضبابية" أن محتواها يكون في أغلب األحيان غير واضح 
 الذي يكتبها.

في األصل "الحشايشين" مفرده "الْحَشاْيشي" وهو في العرف الجزائري الشخص الذي يقضي جّل ( 3)
وقته في القصص والمزاح، ويقال له أيًضا "الَفْحُشوْش". ولعل المقصود هو المدمن على تدخين 

 .الحديث مع الوالد والوالدة بهذا الشأن الحشيش، وهو نبات مخدر. واستخلصت هذه الفوائد من

المقصود فيما يظهر هو صعصعة بن صوحان نزيل الكوفة، وهو تابعي كبير، مخضرم، ( 4)
 .(723-728: 3فصيح، ثقة، مات في خالفة معاوية؛ راجع: الذهبي. سير أعالم النبالء )

عليه هو ما نقله ( لم أعثر على هذا األثر بهذه الصيغة رغم بحث طويل. والذي عثرت 7)
(: "وقال معاوية لصعصعة بن صوحان: صف 733 :1الراغب في "محاضرات األدباء" )

، طائفة للسيادة والوالية، وطائفة للفقه والسنة، وطائفة الي الناس، فقال: خلق الناس أطوارً 
ذ ا للبأس والنجدة، وطائفة رجرجة بين ذلك يغلون السعر ويكدرون الماء إذا اجتمعوا ضروا وا 

تفرقوا لم يعرفوا". والمقصود هنا هم الذين ال عمل لهم إال كثرة الصياح والجلبة، فيأخذون 
، فال طائل في مثل هؤالء إال امنافع الناس ويضيقون عليهم معاشهم، وال يردون إليهم نفعً 

بأن يضيقوا الطرقات ويغلوا األسعار، راجع أيًضا: الراغب األصبهاني. الذريعة إلى مكارم 
 (.278ريعة )صالش
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خفى. هذه الحاجة، خصوًصا في األمة التي حققت عنوانها، لها صالت وعالئق ي
تمّيزها عمن سواها: حاجة البقاء، وحاجة التمتع بمزايا الحياة، وحاجة في جلب 
الرغائب ودفع المكاره من كل نوع. وقد أودع في كل شخص من أشخاصها شعور 

حد، وتاريخ وجود اإلنسان يشملها اسم وا التيبحاجته إلى سائر أفراد الجماعة 
ن بلغ ما بلغ من القّوة والشّدة  ن اإلنسان وا  شاهد بذلك؛ هذا الذي علمته. وا 
والبطش، فال يستقل بنفسه في اكتساب معيشته وما يقوم به شأنه، وقد جرت 

 هللا بهذا.  (1)عادة

واعلم أن هللا تعالى هيأ أسباب المعيشة ووكَّل حصول مسبباتها بحركة العباد 
َماَواِت َواأَلْرَض َوَأنَزَل ِمَن  ﴿سعيهم، وفي الكتاب العزيز: و  َّللاَّ  الَِّذي َخَلَق السَّ

ْلَك ِلَتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر  َر َلك م  اْلف  َماء َماء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا لَّك ْم َوَسخَّ السَّ
َر َلك م  اأَلْنَهارَ  َر َلك م  اللَّْيَل  .ِبَأْمرِِه َوَسخَّ ْمَس َواْلَقَمَر َداِئَبْيَن َوَسخَّ ر َلك م  الشَّ َوَسخَّ

لِ  َما َسَأْلت م وه   .َوالنََّهارَ  . سّخر سبحانه هذه األشياء لنتاج النبات (2)﴾ َوآَتاك م مِ ن ك 
والثمار مع احتياج إلى حركة وكد وشقاء وتعب، وسخَّر الفلك لنقل السلع للتجارة، 

ذلك إلى حرفة ومعرفة تامة باالكتساب، وألهم عباده جميع ذلك، قال  ويحتاج
ْلَك ِبَأْعي ِنَنا ﴿تعالى:   َوَعلَّْمَناه  َصْنَعةَ  ﴿، وقال: (3)﴾ َفَأْوَحْيَنا ِإَلْيِه َأِن اْصَنِع اْلف 

نهى عن  -صلى هللا عليه وسلم -. وما ورد من مثل أن النبي (4) ﴾ َلب وٍس لَّك مْ 
عليه الصالة والسالم  -ثم أباحه لظهور أثره في األثمار، فإنما فعله  (7)لتأبير النخ

كل  - لُيَعلِّم الناس أن ما يتخذونه من وسائل الكسب، وطرق الصناعات موَّ
 لمعارفهم وتجاربهم، وال حظر عليهم فيه ما دامت الشرائع مرعية. 

                                                 
 لعل الصواب أن يقال "ُسنَّة". (1)

 .34-32( سورة إبراهيم: 2)

 .25( سورة المؤمنون: 3)

 .82( سورة األنبياء: 4)

 (.2373( مسلم )7)
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، فهو مما خفي فيه (1)وأّما ما حكاه تعالى من قصة آدم وأكله من الشجرة
سّر النهي عن األكل. وغاية ما علمناه من حكمته أنه كان سبًبا لعمارة األرض 

َفْلَينظ ِر اإِلنَسان  ِإَلى َطَعاِمِه. َأنَّا َصَبْبَنا اْلَماء  ﴿ببني آدم، وقال عّز من قائل: 
ا .َصبًّا . َوَزْيت وًنا َوَنْخال . ِعَنًبا َوَقْضًباوَ  .َفَأنَبْتَنا ِفيَها َحبًّا .ث مَّ َشَقْقَنا اأَلْرَض َشقًّ

ْلًبا مْ . َوَفاِكَهًة َوَأبًّا .َوَحَداِئَق غ  َتاًعا لَّك ْم َوأِلَْنَعاِمك  . أفال يكفي هذا المبطلين، (2)﴾ مَّ
المائلين للعجز، المتّوكلين توكاًل أدى صاحبه للعطب، أفال يعقلون! وفي الكتاب 

ْم . َوَخَلْقَناك ْم َأْزَواًجا. َواْلِجَباَل َأْوَتاًدا .ْرَض ِمَهاًداَأَلْم َنْجَعِل األَ  ﴿: اأيًض  َوَجَعْلَنا َنْوَمك 
َباًتا  .َوَبَنْيَنا َفْوَقك ْم َسْبًعا ِشَداًدا. َوَجَعْلَنا النََّهاَر َمَعاًشا .َوَجَعْلَنا اللَّْيَل ِلَباًسا. س 

اًجا َوَأنَزْلَنا ِمنَ  .َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوهَّاًجا  .ِلن ْخِرَج ِبِه َحبًّا َوَنَباًتا. اْلم ْعِصَراِت َماء َثجَّ
. دّلت هذه اآلية على أن هللا خلق األرض وجعلها مهاًدا لَيْسُهل (3)﴾ َوَجنَّاٍت َأْلَفاًفا

المشي عليها، وخلق الجبال وثبَّت بها األرض، وخلق اإلنسان وجعله ذكًرا وأنثى، 
وخلق له النوم ليستريح به من عمل ما يكابده ويقاسيه من المشقَّة والمتاعب، وخلق 

لع عليه من األمور، وخلق النهار الليل وجعله ساتًرا بظلمته لما ال نحب أن يط
وجعله وقًتا للسعي والحركة والخدمة ألجل تحصيل المعيشة والتقّلب في الحوائج، 
وخلق الشمس والقمر لينتج بسبب ذلك كثير األقوات، وخلق المطر لتحي به 
األرض، فيخرج بسبب ذلك الحب والنبات والبساتين. فهذا يدل على أن األسباب 

د من الحركة والسعي والكد والتدبير، وهذا ال ينافي التوكل، إذ ليس مهيأة، وأنه الب

                                                 
؛ والمقصود هنا أن غالة المتصوفة والدراويش يستدلون 24-13؛ األعراف: 38-37( البقرة: 1)

وليس في اآلية إقرار على ترك العمل وتحصيل  بهذه القصة للقول بأن الكسب ينفي التوكل.
نما يمكن أن يقال إن النهي عن أكل شجرة هو من باب االبتالء، ثم إنه يخص  الرزق، وا 

راجع: ابن كثير. تفسير القرآن العظيم  شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها؛
(1 :234.) 

 .32-24( سورة عبس: 2)

 .17-7( سورة النبأ: 3)
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التوكل أن يبقى اإلنسان كالًّ على خلق هللا وهو قادر على السعي، ثم يصرف 
 عمره في الكذب والبهتان والحيل والمكر. 

وهو اصطالح علماء  (1)واعلم أننا عبرنا عن محصوالت المعيشة بالغنيمة
األجراء بالخدامين تحصياًل للفهم. كما أنا أتينا في هذه الرسالة ، وعن (2)االقتصاد

 . بعبارة كادت أن تكون من الكالم الجاري الدالج ليشترك في الفهم المبتدي والمنتهي

السعي حركة اإلنسان في ظروفه الزمانية والمكانية إلصابة الرزق والراحة 
اع الحركة، وهو ناموس البقاء والجاه، والحركة ناموس للحياة، فالسعي نوع من أنو 

واالرتقاء. وكل الناس يتسابقون في ميدان هذه الحياة إلى الرزق، فأقواهم أسبقهم 
إليه، وأكثرهم سعًيا وأرقاهم أسعدهم حااًل. فال منازعة في أن بقاء اإلنسان وارتقاءه 

حد أن يتوقفان على سعيه أواًل، وعمله ثانًيا، ألن العمل خاتمة السعي. فال ينكر أ
ْبَرة مات جوًعا، وأن المتمّول لوال سعيه أو  (3)الحّداد إذا ترك الكير والمطرقة والزُّ

سعي مورثه في جمع ثروته واهتمامه في االحتفاظ بها على األقل، لَخَطفْته يد 
، ومن (4)ُتمطر ذهًبا وال فضة الفناء. هكذا جرت عادة هللا في خلقه، فإن السماء ال

 اده هللا من السعي، والخدمة، والعمل، هلك. أراد مخالفة ما أر 

وبعض الناس يتطرق بالتسليم إلى قضاء هللا حتى يكفروا بقصده تعالى، 
فإنهم يعتقدون أن لكلٍّّ ما قسم له من سعادة وشقاء، وأن المساعي واألسباب 
والوسائط كلها عبث. ويبرهنون على ما يعتقدونه ببعض الحوادث التي ال تتنزل 

                                                 
 .الغنيمة لغة هي كل ما ُيظَفر به من حصاد، وفائض، ونتاج، وزاد، وربح، وزيادة، وفائدة، وثروة( 1)

 ." )الثروة( الذي ترجمه المؤلفان بالغنيمةrichesseالمقصود هو المصطلح األصل باللغة الفرنسية "( 2)

ْبَرة: قطعة من حديد يضرب عليها الحداد الحديد.3)  ( الزُّ

ال يقعد أحدكم عن  : "- رضي هللا عنه - عمر بن الخطاب أثر روي عن( هذا جزء من 4)
وال فضة"؛ راجع:  اطلب الرزق، يقول: الّلهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء ال تمطر ذهبً 

المهّذب من إحياء  ،والشامي، صالح أحمد(؛ 22: 2) التراتيب اإلدارية ،الكتاني، عبدالحي
 (.337: 1) علوم الدين
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السعي بحسب الظاهر، ويتعامون عن األسباب العادية والعلل الحقيقية  على مبادئ
فيقولون مثاًل: زيد الفطن الحاذق العارف بأمور التجارة اشترى سلعة، وعمرو 
الجاهل الغبي اشترى سلعة أيًضا بال علم منه، فخسر األول مع فطانته، وربح 

ا المحسن خسر، وعمرو الثاني مع جهله. فيقول أهل البطالة والتقدير: إن زيدً 
المنافق الُجْلمود ربح، وما ذاك إال لسعد الثاني ونحس األول. وفاتهم مراعاة 

 .(1)األسباب التي قّدرها هللا وأن ال َعْدَوى وال طيرة

: تدبير يقصد به إلى إنماء الثروة بحيث يبذل من القوى أقل االقتصاد
 وهو نوعان سياسي وشخصي:  ويكتسب ريع أكثر إلكثار وسائل الراحة والرفاهية،

: تدبير اجتماعي يقصد به إلى إنماء ثروة األمة، وتقسيمها على فالسياسي
نفاقها في سبيل الرفاهية، وتحسين أحوال المعاش، وترقية البالد في ُسلَّم  األفراد، وا 

المدارس لتعليم  فتنشئالحضارة والمدنية. ولذلك يكون للحكومة يد في هذا التدبير 
البنوك  تنشئالناشئة، وتسهل الطرق لتحسين زراعة البالد وصناعتها، بأن 

والصّناع، وتضرب الرسوم على الواردات األجنبية لكي ال  (2)لمساعدة الفالحين
تحل محل حاصالت البالد التي من نوعها، وعلى الصادرات لكي ال تخرج من 

 لك. البالد وهي في حاجة إليها، إلى غير ذ

                                                 
(؛ والَعْدَوى: هي ما يعدي 2223(؛ ومسلم )7574جزء من حديث أخرجه البخاري ) ( هذا1)

َيَرة: ُمضادة للَفْأل، وهي التشاؤم بالشيء وهذا يصد  من جرب، أو طاعون، ونحو ذلك؛ والطِّ
 الناس في كثير من األحيان عن مصالحهم.

 (Caisses Régionales duلعل المصنفين يشيران إلى "الصناديق اإلقليمية للقرض الفالحي"( 2)

(Crédit Agricole  م لتمويل المشاريع الفالحية. لكن 1834التي تأسست في فرنسا في عام
. لذلك كان من مطالب المؤتمر ناألوروبييإعانات فرنسا كانت تقتصر في أغلب األحيان على 

رفعها وفده إلى م والتي 1337يونيو  5اإلسالمي الجزائري المنعقد في الجزائر العاصمة في 
م: "توزيع إعانات الميزانية الجزائرية 1337يوليو  23حكومة "الجبهة الشعبية" في باريس في 

للفالحة والصناعة والتجارة واالحتراف على الجميع وعلى مقتضى االحتياج دون تمييز 
 .235-237 ص: م، ص1337"، عدد يوليو الشهاب األجناس"؛ أنظر مجلة "
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: تدبير فردي يقصد به إلى إْنماء ثروة الفرد أو األسرة واالقتصاد الشخصي
 التقاء اإلعسار والتمتع باإليسار والرفاهية على الدوام. 

وبين نوعي االقتصاد المذكورين عداء طبيعي ال بد منه، وهو سبب تفاوت 
استحالة تقسيم الريع األفراد بالغنى والفقر، والسعادة والشقاء. وسبب هذا العداء 

بالتساوي، وبالنسبة إلى ما يبذل من القوى البشرية عقلية وبدنية، ألنه يقسم بالنسبة 
إلى القوة المالية مضافة إلى القوتين البدنية والعقلية. وبما أن القوة المالية هي 
أعظم القوات، والناس يتفاوتون كثيًرا بامتالك مقاديرها، وقليال بامتالك القوتين 
األخريين. فالتقسيم يجب أن يكون بالنسبة إلى ذلك التفاوت، أي أن ذا المال 
الكثير ينال من الريع أكثر. وقلنا إنهم يتفاوتون قلياًل بامتالك القوتين العقلية 
والبدنية، ألنهم ُيوَلدون متساوين فيهما، ثم تنمو القوى العقلية بالتربية والتعليم. وال 

وًتا فسيًحا إال ببذل وقت ومال. ولذلك يضاف هذا التفاوت يتفاوت األفراد بها تفا
بدرجات القوى العقلية إلى تفاوت القوى المالية، أو بالحري ُيعتبر التفاوت األول 
ويجمل معه. والسبب اآلخر لذلك العداء هو تسابق األفراد في حلبة هذا االقتصاد، 

فراد بالقوى، وال سيما وفوز القوي على الضعيف، والغني على الفقير لتفاوت األ
القّوة المالية، فيزداد القوي قوة والضعيف ضعًفا. وإليضاح ذلك نضرب مثاًل: كان 

يوجد دواب للركوب، وعجالت تجّرها  (2)والترامواي (1)قبل إنشاء السكة الحديدية
الخيل. فانتبه أهل الثروة إلنشاء السكك الحديدية والترامواي، فأغنى ذلك الناس عن 

 االدواب وعن كثير من العجالت حتى أصبح الذي لم يعتد أن يركب حمارً ركوب 

                                                 
، (New Castle) م في إنكلترا بقرب مدينة نيوكستل1827حديدية في عام  ( أنشأت أول سكة1)

 م.1832م، وفي الواليات المتحدة في عام 1828وفي فرنسا في عام 

: عربة للنقل الحضري أو شبه حضري تتحرك بالكهرباء على سكك (Tramway)( الترمواي 2)
عشر الميالدي بفضل اختراع  حديدية، بدأ استخدامها في أوروبا منذ أواخر القرن التاسع

 للجّر الكهربائي.  (Siemens, 1816-1892)المهندس األلماني ورنر فون سيمانس 
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أو بغاًل أو عجلة يركب الترامواي، فتراه أنه قد سهل الركوب كثيًرا بأجرة أقل، وأراح 
الذين كانوا َيمشون لعدم استطاعتهم على أجرة الدواب، وعاد على الشركات التي 

ه من الجهة األخرى أضّر بالحمارين أنشأت هذه السكك باألرباح الطائلة. ولكن
وأرباب العجالت الخيلية ضرًرا بليًغا، ألنَّهم سابقوهم إلى باب رزق كانوا يسترزقون 
منه، وربَّما ابتأس البعض بسبب ذلك إذا لم يكن له باب للرزق سوى دابته أو 
عجلته. وهكذا إذا تألَّف لكل صنف من العمل شركة مالية يتعاونون لتحسينه 

ثيره، وُتستخدم له أسهل الطرق، وُتسّخر قوات الطبيعة على عمله كالكهربائية وتك
والبخار، وتجعله رخيًصا بحيث ُيْقِبل الناس عليه دون غيره، تزداد ثروة البالد 
عموًما، وتتوفر وسائل الرفاهية والراحة، لكن تصبح أبواب الرزق كّلها في أيدي 

فيضيق ذرعهم. والذي يطلع على أحوال هذه المتمولين األفراد، وأما عامة الناس 
الشركات في أمريكا، ويعلم كيفية تدابيرها وحيلها المالية، حتى صار كل صنف 
من أصناف التجارة والعمل في يد شركة كأنَّها محتكرة له، وأصبح العامة ال عمل 

؛ ُيْفَهم حينئذ معنى العداء بين االقتصادين السياسي والشخصي. ويظن (1)لهم
ماء االقتصاد بأمريكا أنه إذا استمرت هذه الشركات في بالدهم على هذا الحال عل

 نفذ صبر العامة وثاروا على أرباب األموال يطالبوَنهم بأنصبة من ثرواتهم. 

                                                 
حتى منتصف القرن التاسع عشر  -( تجدر المالحظة من جهة أن الرأسمالية كانت تعتمد 1)

رأس على هيكلة الشركات الفردية أو العائلية، ألن الصناعة لم تكن تحتاج إلى  -الميالدي
مال كبير. وقد عرف المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر الميالدي حركة تجمع بسبب 

 التطور الصناعي واالستثمار الذي أصبح يحتاج إلى "قوة مالية"؛ راجع:
 Carsalade, Les grandes étapes de l'histoire économique (p. 97) 

 (Morgan and Harriman)ات المتحدة شركتي من جهة أخرى، منعت المحكمة العليا في الوالي    
في عام  (Great Standard Oil)مع شركة  (Northern Pacific Railroad)من دمج شركتهما 

 (American Tobacco Company) م. وأصدرت المحكمة نفسها قراًرا يوجب على شركة1832
 .م1321أن تنقسما إلى سلسلة من الشركات المستقلة في عام  (Standard Oil)وشركة 
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هو موضوع بحثنا في هذه الرسالة ليعلم القارئ أهميته،  واالقتصاد الشخصي
ة الوسطى بين التقتير والتبذير، وهو يقوم بالتوفير والتثمير. فالتوفير هو الحال

ا. فعلى كل فرد من أفراد  وشرطه أن يكون اإلنفاق أقل من الدخل، ولو زهيًدا جدًّ
األمة أن يعتبر ما قلناه في هذه المقدمة، ويعتقد بأن خالق العالم سبحانه ُمنزَّه عن 

َتعدَّى، وهللا ، وجعل عوائد جارية في خلقه ال تُ (1)المثيل والنظير، وأنه سبَّب أسباًبا
 الموفق. 

 

 

                                                 
 ( في األصل "سبابا".1)
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 الباب األول

 يف الغنيمة

 

ياك أن اإلنسان بحسب طبيعته مفتقر ألسباب عادية أجرى  اعلم وفقني هللا وا 
هللا العادة أن يوجد السبب عندها ال ِبها، إذا علمت ذلك َتحقَّق لك أن كل إنسان 

غنيمة ُيقيم ِبها أوده. وهذه الغنيمة عّرفها علماء االقتصاد بقولهم: مفتقر إلى جلب 
هي كل شيء حسّي منتفع به بشرط أن يكون المهيأ له هو اإلنسان نفسه بإلهام 

. فقولهم حسّي خرج به المعنوي، وقولهم منتفع به أي ما يقع به النفع (1)منه تعالى
ا أو ما ُيتزّين به من  لإلنسان أّي نفع كان: غطاء أو وطاء أو مأكلا  أو ملبسا

. غير أنه ال بد من الفرق بين ما تقوم به (2)الجواهر النفيسة واألقمصة الرفيعة
البنية وغيره، ويأتي بيان ذلك إن شاء هللا تعالى. وُيؤخذ من قولهم منتفع به أنه ال 

ت من بد من افتقار اإلنسان إلى ذلك الشيء ألجل أن ُينتفع به، وهو نتيجة استفيد
هذا التعريف. وبيان ذلك أن اإلنسان ال يطلب اللبس إال إذا أضّر به البرد أو 
الحر، وال يطلب األكل إال إذا أضّر به الجوع ليدفع باألكل ألم الجوع. وقولهم 
بشرط أن يكون المهيأ له اإلنسان بإلهام منه تعالى يدخل فيه صيادة السمك من 

                                                 
وأسباباا لعباده، وهم توصلوا للنتفاع ( المقصود هنا كما سوف يتبيَّن الحقاا أن هللا هيأ أموراا 1)

 ِبها بكدهم وبذل طاقتهم.

"إن  ( هذا المعنى قريب من قول االقتصادي األسكوتلندي آدم سميث في كتابه "ثروة األمم":2)
رجل يكون غني أو فقير، بحسب ما لديه من وسائل للحصول على األشياء الضرورية، أو 

. وُيشير االقتصادي الفرنسي جون (Smith, [1776] 2002:38)الملئمة أو المريحة للمعيشة" 
باتيست ساي أن كلمة الثروة تتضمن "كل األشياء الكفيلة بتلبية حاجات الناس أو إشباع 

. ويسجل االقتصادي الفرنسي شارل جيد في كتابه "مبادئ (Say, [1815] 2002:8)رغباتهم" 
م، أن أحد معاني الثروة هو 1981االقتصاد السياسي"، الذي صدرت طبعته األولى في عام 

 .(Gide, [1931] 2004:54)"إعطاء اإلنسان كل التسهيلت لتلبية حاجاته رغباته" 
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َيْخُرُج ِمْنُهَما  ﴿اللؤلؤ والمرجان، وفي الكتاب: البحر مثلا، واستخراج ما فيه من 
َوُهَو  ﴿. والسمك هو اللحم الطرّي المذكور في قوله تعالى: (1)﴾ اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجانُ 

َر اْلَبْحَر ِلَتْأُكُلوْا ِمْنُه َلْحًما َطِريًّا . وألهم سبحانه وتعالى اإلنسان إلى (2)﴾ الَِّذي َسخَّ
ا استخراج المعادن  ومعالجتها إلى أن تصير صالحة للنتفاع بها، وألهمه أيضا

لمعالجة األرض وتسويتها وتسميدها ألجل زرعها وغرس األشجار ِبها. وخلق هللا 
ا ليستقر عليها الحيوان؛ فإنه ال بد له من مستقر، وال غنى له عن  األرض مهادا

ه العباد من قوت، فجميع األرض محل للنبات. ومن منافع األرض ما يستعين ب
بّ  (3)ترابها وعمل اللَِّبن  (4)منه للبناء، وكذلك مواضعها التي يتكّون بها الملح والشَّ

َوَأنَزْلَنا  ﴿، والحديد الكثير المنافع، وفي الكتاب: (5)والكبريت أكثرها ُتْربة ِرْخوة
ى الخلق؛ فل غنى ، النزول هنا بمعن(1)﴾ اْلَحِديَد ِفيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ 

 لإلنسان عن هذه األشياء وقت االحتياج إليها.

  

                                                 
 .22( سورة الرحمن: 1)

 .14( سورة النحل: 2)

 ن: المضروب من الطين للبناء.( اللَّبِ 3)

ّب: ملح معدني قابض لونه أبيض له استعماالت عديدة منها دبغ الجلود وعلج بعض 4) ( الشَّ
 األمراض الجلدية.

 ( ِرْخَوة أي ليِّنة.5)

 .25( سورة الحديد: 1)
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يجادها تهيئفصل في   الغنيمة والحصول عليها وا 

وقولنا إيجادها ليس المراد به خلقها، بل المراد الحصول على عينها بسبب 
من األسباب، كاتخاذ شبكة لصيادة السمك من البحر، أو اتخاذ أحبولة لصيادة 

ال فالخالق للسمكبعض الطير،  والطير هو غير الصائد. وقد أْطَبَق العقل  (1)وا 
ا فإن اإلنسان إذا تصدى لتصفية معدن الحديد  والنقل على أنه هو هللا تعالى، وأيضا
ا فل نقول إنه خلق ذلك، بل المعدن كان  مثلا حتى جعل منه مطرقة أو فأسا

ا قبل ذلك ولكنه غير منتفع به، فألهم هللا ا إلنسان إلى تصفيته، فصار موجودا
 منتفعاا به، وكذلك بقية المعادن.

ثم اعلم أن التعاون واالشتراك من اإلنسان في إيجاد هذه الغنيمة المحتاج 
كمعالجة المعادن، أو صيرورَتها  إليها، إما بصيرورَتها نافعة وقد كانت غير نافعة

والكهربائية التي معلومة وقد كانت مجهولة كاالكتشاف على المنافع البخارية 
، أو صيرورَتها نافعة بعد ما كانت مخيفة (2)صارت المنفعة ِبها ال تضاهيها منفعة

باع العادية والحيات القاتلة فُيحييها اإلنسان  مهلكة كاألرض المّيتة ذات مكامن السِّ
جراء المياه إليها، فتصير َبهجة خضرة كثيرة األشجار  بإزالة ما بها من األضرار وا 

 عة ومحاالا لنبات الزروع إلى غير ذلك بعد ما كانت مّيتة.الناف

                                                 
 ( في األصل "للمسك".1)

مة في أغلبها على م كانت قائ1989-1999( يشير بعض الباحثين أن أهم اكتشافات عقدي 2)
 الكهرباء الصناعية؛ يراجع: 

Beltran, Alain et Griset, Pascal. Histoire des techniques (XIXe-XXe siècles) (p. 37).  
م 1989وتشير االحصاءات أن إنتاج الطاقة الكهربائية في فرنسا تضاعف بين عامي 

 م، يراجع: 1895و
Bonin, Hubert, Histoire économique de la France depuis 1880 (pp. 27-28). 
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 فصل في أسباب إيجاد الغنيمة

لما كان إيجاد المنفعة هو تحّول ما به االنتفاع عن الحالة التي كان عليها 
قبل االنتفاع ِبها إلى حالة االنتفاع، اتضح لنا أن ذلك يفتقر إلى شيء ما يقع فيه 

ن كان هناك أمور ُيستغنى عنها في بعض التغير ومعالجة اإلنسان  لذلك، وا 
األحيان، فالغالب ال يستغني اإلنسان عن أسباب وآالت كمعالجة صخرة مثلا أو 
تليين الحديد أو غير ذلك. وحينئذ فل بد له من شيء يستعين به على تحصيل 

 غنيمته وتوصله لمنفعته كمطرقة للحديد ومنشار لتقطيع الخشب وغير ذلك.

لم أن أول ما خلق هللا اإلنسان كان البعض يعيش بصيادة الحيتان ثم اع
والوحوش، وكان ذلك يكفيه لوحدته، ثم بعد ما ولد األوالد وكثرت عائلته صار ما 
يصطاده ال يكفيه، ثم دعته الضرورة والحاجة إلى أن صار يأخذ الوحوش ويربيها 

ل إلى تنمية الحيوانات ويؤنسها، فيبيع البعض وينتفع بالبعض اآلخر؛ فقد انتق
ا إلى تحريك األرض وبقرها، وغرس ما تّيسر له  وتأنيسها، ثم دعته الحاجة أيضا
من الحبوب واألشجار؛ فأنت تراه انتقل إلى الفلحة، ثم صار يصنع أشياء 
يحترفها، فقد انتقل إلى الحرفة، وكل ذلك جار على ما يقتضيه الحال وتدعو إليه 

 ما نتج له وزاد على حاجته ويشتري ما يحتاج إليه.الضرورة، ثم صار يبيع 

فمن هنا تعلم أن كل أحد يحب أن يحيى حياة طّيبة، يستوفي جميع لذاِتها، 
ويأمن كل آالمها، وأن أمله ال يدعه لحظة ما يتخّيل انتهاءها. فهو باذل جهده 
حسب استطاعته ومنتهى طاقته لتحصيل ما يحفظها به ويدفع ضرورات وقته، 

ا كما هو َمْركوز في خياله ومفطور في طبيعته. واد خار ما يستعمله في ذلك أبدا
وِبمقتضى ذلك يكره كل ما يعوقه، فلو فرضنا أنه يعيش فيما خلق هللا من ماء 
وشجر، يتغذى بالثمار ويستتر باألوراق، فكيف له بدفع السباع الكاسرة وكف 

والمساعدة على اتخاذ أشياء تقوم له  البهائم العادية، ال يتهيأ له ذلك إال باالجتماع
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مقام أنياب السباع ومخالبها وقرون البهائم وما اختصت به تلك الحيوانات من قوة 
 البطش وسرعة العدو إلى غير ذلك، فإذا البد له مما ذكرناه أوالا، وهللا أعلم.

 فصل في الخدمة والحرفة

 الِخْدَمة هي بذل جهد من اإلنسان ولها شرطان: 

: أن يكون بذل الجهد لوجود شيء معّين أي الحصول عليه، فلهذا األول
انفرد اإلنسان ِبها دون سائر الحيوانات. أال ترى أن جري النملة وتحركها لجلب 

 .(1)منفعتها ال يسمى خدمة، ألنَّها ال قصد لها الختصاص اإلنسان ِبهذا القصد

ذا كان لذلك، فل يسمى : أن يكون بذل الجهد لغير ُفْرَجة ونزهة. أما إالثاني
خدمة لعدم المنفعة النافعة المقصودة. أال ترى أنا إذا وجدنا ُمَفرِّق الرساالت 

يدور على أربابها ومعه شخص يدور بقصد الُفْرجة؛ فالُمَفرِّق يسمى  (2)والبطاقات
خداماا لكونه قصد منفعة حسّية بخلف الدائر معه، فإنه متَنزه فقط. والحالة أن 

. ُثم اعلم (3)واحدة وكل بذل جهده، لكن األول له قصد نافع بخلف الثانى المسافة
أنه ال يلزم من بذل الوسع لخدمة أن يكون مع تعب، بل تارة وتارة. وهناك من 

 يزعم أن بذل الجهد ال بد أن يكون مع تعب وهو مردود ِبما سنبّينه بعد.

ا أن اإلنسان له داعية تدعوه للعجز والسك ون، ورغبة ضرورية واعلم أيضا
تحمله للخدمة والحركة حسب الوسع والطاقة، فهو إذا بين داعيتين، وبحسب ذلك 

                                                 
( أي القصد القائم على العقل، وهو أسمى شيء في اإلنسان، وأبرز صفة تميزه عن بقية 1)

الحيوان. وهناك غرائز موجودة في اإلنسان والحيوان فقط، وهي عبارة عن خصائص باطنية 
من االيمان به كما أخبر  تهديها في حياتها. وهناك الفطرة، وهي ما فطر هللا الناس عليها

(: "ما من مولود إال يولد على الفطرة 2159النبي صلى هللا عليه وسلم في "صحيح مسلم" )
 فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه".

 ( أي ساعي البريد.2)

 ( ألن له قصد نافع غير حسّي وهو الترفيه عن النفس.3)
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لى جلب المنفعة  صار يستنبط أشياء يتوّصل ِبها إلى قلة بذل الجهد من جهة، وا 
من جهة أخرى. ويصدق قولنا هذا أن غالب االستنباطات نتجت من أرباب الخدمة 

مكلفاا بغلق أنبوبة مكينة بخارية، فلما كثر عليه  أنفسهم. ُيحكي أن صبياا كان
الترداد وتعب كثيراا وضاق ذرعاا، احتال فاستنبط رابطاا ما بين فم تلك األنبوبة وفم 

البخار، فصارت الحركة البخارية تحرِّكها إلى أن تنغلق وحدها، فحصل  (1)ميزاب
ل على ما قيل. ومنذ خلق هللا للولد المكلَّف بذلك األجرة والّراحة، ولُيَقس ما لم ُيقَ 

هذا العالم، وقضى سبحانه بعمارته، والناس ينفقون أوقاتهم الزائدة في تحصيل 
المنفعة، وتوفير الزائد على قدر المعيشة، ألجل أن يجدوا ذلك إلصلح اآلالت 
وتحسينها زيادة في تحصيل النفع وتقوية للمداخل. فحينئذ يمكن لنا أن نقول أن 

هو من األسباب التي يقع بها النفع، وألجل هذا صار الناس متفاوتين  خيرذالتهذا 
ْزقِ  ﴿فيه، وفي الكتاب:  َل َبْعَضُكْم َعَلى َبْعٍض ِفي الرِ  . وهذا الشيء (2)﴾ َوَّللاَُّ َفضَّ

فر هو النقود أي الذهب والفضة؛ فبهما يشتري المحصل لهما سكة حديد  (3)الموَّ
صول على بناء ُمَراح لحفظ المواشي، وقد يكثر ما لشّق األرض، وشراء دابة، والح

يدخره ذلك المحصل المجتهد المجد، فيكتسب رفاهية في العيش والمسكن والملبس 
والتوسعة على األهل واألقارب وصلة الرحم وغير ذلك. فظهر أن الشخص إذا بذل 

العاجز مجهوده في التوفير والترقي إلى مدارج الغنى نال سعادة دنيوية لم ينلها 
ر المسرف كما ال يخفى. واعلم أن اإلنسان كما يجب عليه أن  ر والمبذِّ المقصِّ

                                                 
 ( أي القناة التي يجري منها البخار.1)

 .11النحل:  ( سورة2)

 ( أي سكة المحراث، وفي الحكمة الشعبية في الريف الجزائري: 3)

 إذا أردت الفقر عنك ينجلي فعليك بسكة ومنجل

أي باتخاذ سكة في حرث األرض وخدمتها ومنجل في حصد محصولها والمحافظة عليه؛ 
مجلة ، الجزائريةأصول االقتصاد الزراعي في األمثال الشعبية  ،مرتاض، عبدالمالكينظر 
 .51م، ص1899، 58، العددالثقافة
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يجتهد فيما ُذِكر، يجب عليه أن ال ُيضيِّع الحقوق الواجبة عليه شرعاا. وهللا 
 الموفق.

فصل في تقسيم ما على بسيط هذا العالم المشارك أي المعين على َتهيئة 
 لتي ال يستغني عنها اإلنسانالغنيمة وهي المنفعة الضرورية ا

اعلم أن مجموع ما هو محيط بكرة األرض من الهواء والبخار والّريح والماء 
َجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ و  ﴿وغير ذلك كّله بِحَكم. أما حكمة الماء فقد قال سبحانه: 

ا: (1)﴾َشْيٍء َحي ٍ  . وحكمة الّريح (2)﴾ َفَأنَبْتَنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت َبْهَجةٍ  ﴿، وقال أيضا
َياَح َلَواِقحَ  ﴿هو لقاح النباتات، وفي اآلية:   .(3)﴾ َوَأْرَسْلَنا الرِ 

ُثم اعلم رحمك هللا أن الهواء بين السماء واألرض تخلخله الّرياح، ولوال ذلك 
لهلك جميع حيوان البر. وباستنشاقه تعتدل الحرارة في جميع أجسام الحيوانات، 
ألنه لهم مثل الماء بحيوانات البحر. ومن حكمته سوق السحاب به، فيقطع المطر 

فيها للزراعة. فلوال الّريح لثقلت  بانتقال السحاب في مواضع يحتاج إلى المطر
السحاب وبقيت راكدة في أماكنها، إلى غير ذلك من الحكم التي ال تحصى. 
وسطح األرض المتمكن القرار عليه، ومنافع اإلنسان الصالحة لسكانه وزرعه 
وغرس الشجر وللحيوانات التي يعمل عليها والتي يتخذها ألجل أصوافها وأوبارها 

 .َواْلِجَباَل َأْرَساَها .َأْخَرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها ﴿لك، وفي اآلية: وأشعارها وغير ذ
، فأمكن للخلئق السفر في األرض لقضاء مآرِبهم (4)﴾ َمَتاًعا لَُّكْم َوأِلَْنَعاِمُكمْ 

والجلوس لراحتهم والنوم لهدوئهم واالنتقال ألعمالهم. واألرض بطبعها باردة يابسة 
ا لما بقدر مخصوص، أ رأيت لو أفرط اليبس عليها حتى تكون بجملتها حجراا صلدا

                                                 
 .39( األنبياء: 1)

 .19( سورة النمل: 2)

 .22( سورة الحجر: 3)

 .33-31سورة النازعات:  (4)
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كانت تنبت هذا النبات الذي به حياة الحيوانات، وال كان ُيمكن فيها حرث، وال 
 بناء؛ فجعل لينها لتتهيأ لهذه األعمال.

ومن الحكمة في خلقها ووضعها أن جعل مهب الشمال أرفع من الجنوب 
فيسقيها ويرويها، ثم ينحدر إلى البحر، وكذلك ما  لينحدر الماء على وجه األرض،

ينقله اإلنسان من حالة غير نافعة إلى المنفعة كالمعادن وَتهيئة البذور وغير ذلك، 
وكذلك القوات المحتاج إليها كقوة الحيوان العامل كالبقر، وقوة الماء والريح، فهاته 

منافع المحتاج إليها في األشياء وجدت بكرة العالم ليستعان ِبها على َتهيئة ال
التوصل لتحصيل المنافع وجلبها. واألماكن التي يقّل فيها وجود البعض مما ذكر 
تكون أقل منفعة، والمفقود فيها ما ذكر ال نفع فيها أصلا، فألجل هذا وقع التفاوت 
في قطع األرض بالخصب وكثرة األرزاق وقّلتها. فاألرض الجّيدة تنفع ساكنها 

وغيرهم  (1)ا قلنا مثلا: ساكنوا شطوط َنهر، كالنيل والفرات والطونةوغيره كما إذ
ينتفعون ِبمائهم أوال، ثم غيرهم بعد ذلك. فإن هذه األراضي التي قلنا إن ساكنيها 
على شطوط َنهر هي أرض نافعة لساكنيها، بل إن غيرهم يستحسنوَنها ألن 

ن سطح األرض أقسام تتفاوت منافعها َتجلب إليهم بوسائط فيُعّم النفع. وحاصله أ
األرضّية التي أنعم هللا  منافعها بوجود ما ُذِكر كّله أو بعضه أو فقده، فمن األقطاع

                                                 
(، وأرض ُطوَنة: هي أرض 219: 13( الطُّوَنة: هي كثرة الماء كما جاء في لسان العرب" )1)

( أن الخليفة المأمون وّجه ابنه 291: 19كثيرة الماء، وذكر ابن كثير في "البداية والنهاية" )
هـ إلى بلد الروم لبناء الطونة وتجديد عمارتها. والمقصود هنا بنهر 219العباس في عام 

: وهو نهر يقع في أوروبا يبدأ من ألمانيا ويمر بالنمسا، (Danube)ة هو نهر الدانوب الطون
كم،  25959والمجر، ورومانيا، وبلغاريا، وغيرهم ليصب في البحر األسود؛ ويبلغ طوله 

-1484. وقد اجتاز السلطان سليمان الثاني )2كم 9995999وتتجاوز مساحة حوضه 
م وِحصار مدينة فيينا بالنمسا في عام 1521في عام  م( نهر الدانوب لفتح المجر1511
م( في كتابه "مذكراتي السياسية" 1819-1949الحميد الثاني )عبد م. ويقول السلطان1528
النمسا والمجر هي السند الطبيعي والوِفّي لرومانيا فقد ربطهما  فإمبراطورية(: "159)ص

 نهر طونه في مصير مشترك".
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عليها ِبما ذكرناه من القوة التي يحتاج اإلنسان لها لجلب منفعته الضرورية قطعة 
لنا أوروبا، وما يكتنفها من األقطاع األرضّية ويتصل ِبها كسواحل إفريقية. وال بد 

من أن نذكر، أوالا، مساحة الكرة األرضية وعدد سكاَنها لنتوّصل بذلك إلى إدراك 
الفرق بين الِقَطع األرضّية خصباا وجدباا توصلا حسيًّا. فنقول إن مساحة الكرة 

، فإذا طرحنا من (1)51,999,999,999األرضية أحد وخمسون مليار هكتار: 
بقي لنا ثلثة عشر ملياراا  (2)مورة بالماءالعدد المذكور ثلثة أرباع الكرة المغ

، فهذا العدد هو الشامل ألقسام 13,199,999,999: اوستمائة مليون هكتارا 
. فلقسمة أوروبا بتمامها من هذا العدد تسع مائة وتسعون مليوناا (3)األرض الخمسة

، فليس لها حينئذ من أجزاء األرض سوى جزء من أربعة 889,999,999هكتاراا: 
، فإذا (4)جزء. ومن أجزاء أروبا فرنسا، ولها اثنان وخمسون مليون هكتار عشر

اعتبرنا عدد سكانها الذي هو ثمانية وثلثون مليونا ينتج لنا بحسب هذا أن كل 
مائة هكتار يتعّيش ِبها اثنان وسبعون نسمة. وأما قطعة البلجيك المجاورة لفرنسا 

من أهلها ِبمائة هكتار، وقطعة أرض من جهة الشمال فإنه يتعّيش مائتان وواحد 
الروس يتعّيش بمائة هكتار سبعة عشر نسمة، فعلى هذا األرض ال تخلو من 

من اإلنكليز: إن األرض تصير فيما  (5)عمارة وزيادة. وقال بعض علماء االقتصاد

                                                 
كيلومتر مربع، أي  51951915999قدرت مساحة الكرة األرضية بـ ( حسب آخر المعطيات 1)

 هكتار. 51591951995999

َباخ، والبحيرات، واألودية، واألنهار، والمحيطات، والبحار، 2)  التحتية. والمياه( وتشمل السِّ

 ( أي آسيا، وافريقيا، وأوروبا، وأمريكا، وأوقيانوسيا )أستراليا، أنتاركتيكا(.3)

كيلومتر  185 543األخيرة على اختلف نسبي في تقدير مساحة فرنسا:  حصائياتاإل( تدل 4)
كيلومتر مربع حسب "المعهد الجيوغرافي  5515185، و (Cadastre) "مربع حسب "التأريف

 .(IGN)الوطني" 

م(: صاحب النظرية في السكان التي 1934-1111) ( المقصود هنا توماس روبرت مالتس5)
، والتي يقرر Essay on the Principle of Population" (1798)" المشهوربسطها في كتابه 

فيها أن سبب الُبْؤس هو اختلل التوازن بين عدد السكان وكمية المواد الغذائية وليس توزيع 
 الثروات. لذلك دعا إلى تحديد النسل لتوقيف الفقر.
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بطلب إنشاء قانون من  (1)يستقبل غير كافية ألهلها. فرّد عليهم علماء فرنسا
ت قانوناا برفع جميع المطالب على من بلغ له من أدت عليهم وأنشالدولة، فاعتم

ا الكثرة والقّلة من المساحة األرضية تستدعي سكاَنها إلى  النسل سبعة أوالد. وأيضا
ترتيب مخصوص يتوّصل به لتهيئة المنافع والفوائد، وسأذكر لك مثاالا: وهو أن 

ا الفلحة أكثر من الحرف األرضية الخمسة توجد فيه (2)أرض أمريكا أحد القطع
ا مع خصب أرضها وصلحيتها للزراعة. فوجود  لكون مساحة أرضها متسعة جدا
األرض الخصبة وكثرة المياه أنهض أهلها للقيام بأمر الفلحة وقّلة االعتناء 
بالِحَرف، إذ كل خمسة أنفس بهذه القطعة ِبمائة هكتار. والبلجيك بعكس هذا، 

ا بحيث أن مائتين وواحد من األنفس ِبمائة هكتار،  حيث أن أرضهم ضّيقة جدا
 فهمَّتهم متعّلقة بالحرف أكثر من الفلحة.

وأعلم أن هذه القطع تتفاوت بحسب محطها، وسهلها، وجبالها، وأنهرها 
العظام، وأوديتها، وعيونها، وطبقتها األرضية ذات التراب الطّيب، وكثرة معادنها 

وغير ذلك. فمهما ُوِجَدت هذه األمور كاملة  (3)الحجرية، والحديدية، والعسجدية
بقطعة من األرض فمنافعها وفوائدها تكون كثيرة ويسهل الوصول إليها. فإذا اعتبرنا 

من جهة أخرى؛  (5)من جهة، والمحيط (4)مثلا فرنسا وجدناها بين بحرين: األوسط

                                                 
جز في االقتصاد السياسي" ( قال االقتصادي الفرنسي بول لوروا بوليو في كتابه "المو 1)

(: "إن مذهب مالتس ال ينطبق على هذا الزمن ]...[ ألن مواد 11: 4م، 1813م[ 1999)]
المعيشة اليوم إذا نظر إلى مجموع الكون تسبق النوع البشري بنموها وتقدمها". ودعا في 

على  ( الحكومة الفرنسية إلى تحفيز العائلت بالمنح االجتماعية111: 4الكتاب نفسه )
االنجاب من ثلثة أبناء فما فوق وليس من سبعة أو عشرة، "إذ قلما يتهيأ لبيت مثل هذا 

 العدد، ولو تهيأ ففي كفالته من العنت ما ال يطيقه كل كاسب".

 أي القارات.( 2)

 جامع للجوهر كّله. اسم( الَعْسَجد: الذهب، وقيل هو 3)

 .ا( أي البحر األبيض المتوسط جنوبا 4)

 المقصود هو المحيط األطلنطي.( 5)
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حيثية على فلذلك كثرت المعاملت ِبها وراجت التجارة، فلها أفضلية من هذه ال
غيرها من أواسط أوروبا كإقليم سويسرا مثل فإنه ال ثغر لهذا اإلقليم، ومع هذا فله 
أفضلية من جهة تقسيم المياه وكثرتها حتى قامت مقام ما يفعل بالفحم الحجري من 

 تحريك اآلالت المفتقرة لمحرك بخاري أو مائي والتوصل إلى القّوة الكهربائية.

لموجودة على سطح األرض المنتفع ِبها في جلب فإن قلت: إن األمور ا
المنافع الضرورية، هل ال بد فيها من عوض أو ال تفتقر لذلك، بل تكون مجاناا ال 
يفتقر فيها لبذل شيء وذلك كالريح لسير الفلك وماء النهر لتحريك آلة رحى مثلا ؟ 

الماء بقّوة الجواب: أنه ال بد من بذل شيء إلنشاء الرحى نفسها، وجعل سد يوصل 
إلى آلة الرحى إلى غير ذلك. فإذاا ال بد من العوض والبذل، لكن بعد مضي مدة 

 تصير مجاناا، حيث أنه وقع النفع بغلتها في تلك المدة. 

ثم اعلم أن الخدمة ال تسمى في االصطلح خدمة إال إذا كانت نافعة، أما 
يفها. بقي لنا أن نقول: إذا عرت عن المنفعة فل تسمى خدمة كما تقدم لنا في تعر 

هل المشتغل الجوارح وحدها، أو بضميمة العقل إليها ؟ وهل تغلب الحواس تارة 
على العقل، والعقل تارة أخرى عليها؟ الجواب: إن الجوارح بدون عقل، أو العقل 
بدون جوارح ال ُيمكن؛ أال ترى أن البّناء مثلا خدمة جوارحه غالبة على العقل إال 

ه الحرفة كالتزويق مثلا المعبر عنه بنقش حديدة، فإنَّهما يستويان في دقائق هذ
وكذلك النجارة. وأما صنعة التدريس فالغالب العقل، ولكن ال غنى له عن استعمال 
الجوارح. ولما كان العقل هو مدّبر الجسد، فاستغراق العقل في المعاني يحصل منه 

على هاته الجوارح التي تسعى  تعب لجميع األعضاء. فمن هذا يجب التحفظ أوالا 
في جلب منفعة اإلنسان، وكذلك مدبرها الذي هو العقل. فيجب استعمال العدل 
للتأمين على النفس، والمال، ورفع التعّدي، فيقوى بسببه السعي في جلب ما ينفع 
ا انتظام الهيئة االجتماعية، حتى يقوى التعارف والتحابب  الساعي، وكذلك أيضا
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وج بسببها السلع، وتقوى الفلحة والحرف إلى غير ذلك. وبانتظام والتخالط، فتر 
هيئة األمة االجتماعية يزول الخوف، ويستعمل اإلنسان في صغره ما يكون له 
كفاية في كبره وال يبالي حيث إنه يتعقل ويتحقق بالعدل والتأسيس وتحابب األمة 

الفخيمة التي أصبحت  وشدة العصبية على الوطن وأبنائه. أال ترى أن دولة فرنسا
قدوة لغيرها في المدنية والعدل نرى لها مفتشين ومراقبين يبحثون على أحوال 
اإلنسان من وقت رضاعه إلى انفطامه، بل إلى َتمام ستة أعوام، فيؤمر أهله بجعله 
في مكتب علمي وَيمنع من استعماله في المعامل قبل مضي اثني عشر عاماا 

ة وقتئذ، وهناك مفتشون لتلك المعامل لما عسى أن تحفظاا على أعضائه الضعيف
يوجد فيها من الُعُفوَنات المؤذية والروائح المنتنة أو بناء تقادم عهده أو غير ذلك 
من المضار، فيؤمر رب المعمل بإصلحه وتنظيفه كل ذلك تحفظاا على ذوات 

 .(1)الَعَمَلِة ليدوم العمل

  

                                                 
م حول النظافة في المعامل كما يظهر في الجريدة الرسمية 11/1/1893( ِبموجب قانون 1)

م في 1983يونيو  12م الذي مدد أحكام القانون الصادر في 22/91/1893بتاريخ 
 المصانع ومواقع البناء وورش العمل من أي نوع كانت عامة أو خاصة.
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 فصل في تقسيم الخدمة وارتباط منافعها

اعلم أن الخدمة إما أن يستقل ِبها فرد واحد أم ال، فاألول: كما لو استقّل 
شخص برفع خشبة وحده بدون معاون له لكون قّوته كافية لذلك، ومثال الثاني: ما 
إذا لزم استعمال أكثر من قّوة، فيجتمع مثلا فردان، أو ثلثة، أو أكثر لرفع خشبة، 

ن لنا أن استعمال قّوة كّل فرد من تلك أو جر حبل مربوطة بطرفه صخرة؛ فبا
 األفراد جّرت منفعة لجميعهم.

وليعلم أن خدمة كل فرد من أفراد الَعَمَلِة أو الخدامين نافعة لجميعهم، وكذلك 
إذا اختلفت الحرف؛ فالنّجار ينفع نفسه وغيره ممن تتوقف خدمته عليه، والحّداد 

ّناء إلى غير ذلك مما هو معلوم ضرورة. ، والب(1)كذلك، والحائك، والخّياط، والخّراز
ُثم إن أهل هذه الحرف تارة ينفرد كّل فرد بعمله ال يحتاج لمعاون، وتارة الحرفة 
الواحدة تحتاج إلى عّدة أفراد، كل فرد يشتغل بعمل ويرجع الكل لشيء واحد. مثال 

ا مثل، فإنا نجد المشتغلين ألجل َتهي (2)ذلك ما إذا أردنا خدمة قطعة ملف ئتها عددا
كبيراا من الَعَمَلِة: فطائفة يأخذون الصوف أو القطن مثلا، وطائفة يغسلون ما هيأه 
لون، وطائفة يشتغلون بغزلها، وطائفة بالنسج، وعلى الجميع مشرفون؛ ثم  لهم األوَّ
إذا َتمَّ نسجها، اشتغل طائفة ببيعها كما فعل بشراء أصلها، فهؤالء كلهم اشتركوا في 

ة، كّل يستحق أجرة على قدر عمله، وهؤالء كلهم اشتغلوا ألجل صنعة واحد
المستعمل لها. والحال أنه لم يشتغل معهم بشيء، فكأنَّهم أجراء عنده. فيعلم من 
هذا أن انتظام العالم إنَّما هو ِبهذه المشاركة، وُيبيِّن لك ما قلناه أن اشتراء رجل 

ان نتاجه في أمريكا، وُحِمل إلى فرنسا، ثم ، فترى القمح رُبما ك(3)لخبزة ِبُصولِدَيْين

                                                 
 محترف الخرازة، وهي صناعة الجلد واألحذية.( الَخّراز: هو 1)

 ( أي قطعة من القماش.2)

ا "ُصوْرِدي"، وأصله من اللتينية 3) ( مفرده في اللهجة الشعبية الجزائرية "ُصوْلِدي" ويقال أيضا
(solidus) .ويعني قطعة نقد من الذهب الخالص : 
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، ثم ُطِبخ في الُفرن، اسميدا  (1)ُجلب إلى الجزائر، فاشتراه رّب رحى، فطحنه وخّلصه
فُأْخِرج وأُعِطي لُيباع، فاشتراه من ينتفع به، وهو صاحب الصولِدَيْين، فكل هؤالء 

ملت تجد الغني وقس على هذا؛ فإذا تأ (2)أجراء لمن اشترى خبزة بعشرة صانتيم
 أجير الفقير وخادمه.

 فصل في تقسيم الحرف

 اعلم وفقك هللا أن الِحَرف تنقسم في الجملة خمسة أقسام:

: ِحْرفة ُمعّدة الستخراج ما في األرض من غير تغيير ما ُأْخِرج؛ فمن (3)أولها
ذلك صيادة وحش البر وسمك البحر، ومنه قطف الثمار واألزهار الموجودة في 

بدون استعمال عامل عملا، ومنه أخذ الحطب من الغاب والمعادن األرض 
 الحجرية وغيرها.

ثانيها: الفلحة وهي استغلل ما نشأ في األرض من الحبوب والفواكه 
 والخضر ولكن تفتقر الستعمال.

ُء ما تقدم ذكره في القسمين األولين.  ثالثها: حرفة ُتَهيِّ

المتقدم ذكرها من يد  انتقال األشياءرابعها: التجارة التي ال بد منها في 
 .(5)إلى يد مستعملها (4)مخلصها

 خامسها: صنعة نقل تلك المنافع من مكان إلى آخر. 

                                                 
ا.1) ا خالصا  ( أي جعله سميدا

 الفرنك( من 1/199نقد فرنسي األصل يساوي جزء من مائة جزء ) :(centime)( الصانتيم 2)
(franc) سنتيم" أو "سانتيم" كما في موضع آخر من هذه الرسالة. ا؛ ويكتب أيضا" 

 أضيفت هذه الكلمة في سياق ما يأتي ليسهل على القارئ استيعاب الفكرة.( 3)

 ( أي منتجها.4)

 ( أي مستهلكها.5)
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ولما كان كل قسم من األقسام الخمسة ال يستغني عن اآلخر، وجب أن 
يكون تقدم الجميع وارتقاؤه في وقت واحد لتكثر المنافع وتعظم األرباح ويكثر 

 وسيأتي زيادة بيان بعد هذا إن شاء هللا تعالى.التوفير، 

 فصل في تأثير االكتشافات الوقتية على ترتيب الخدمة

فبسبب كثرة االكتشافات الوقتية، قّلما تبقى الخدمة على حالها أكثر من 
الخمسة عشرة سنة، وأقوى األسباب هو االكتشاف على المكينات التي هي مغايرة 

ْبَرةلآلالت المعهودة عندنا مث ، والفأس، (2)، والِمنشار، والقادوم(1)ل: المطرقة، والزُّ
مثلا. فصار اإلنسان باستنباطه ووفور فهمه يستخدم الجماد لجلب  (3)والمسحة

منافعه تقليلا لتعبه. وال جرم أن هذه االستنباطات تكثر القليل من المنافع، وبها 
على تحسين  ار قادرا صار اإلنسان في غاية الرفاهية ورغد العيش، حيث صا

مسكنه، وأثاث بيته، ولباسه، وأكله، وغير ذلك مما هو محتاج إليه على أحسن ما 
 .(4)يرام، وأتّم ما يقصد، وذلك كله تسبب عن هذه االكتشافات البديعة

وهناك من يزعم أن هذه االكتشافات مضّرة بالفقير لكونها قّللت خدمته 
زعم فاسد، وذلك ألن هذه االكتشافات لم  فصار في غاية االحتياج والفاقة، وهو

ينشأ عنها عدم وجود الخدمة بالكلّية، بل إنها قّللت التعب على األجير، وكّثرت 
                                                 

في  اوتسمى أيضا  -من حديد يضرب عليها الحداد الحديد، ولعله يقصد "الَمَزْبَرة" الزُّْبَرة: هي قطعة  (1)
 .التي تستعمل لقطع الخشب، واللحم، ونحو ذلك -اللهجة الشعبية الجزائرية "الَشاُقور"

( القادوم في اللهجة الشعبية الجزائرية هو أداة صغيرة تستعمل من جهة لقلب األرض ومن 2)
وم" في معاجم اللغة هي آلة للنحت والنجر.جهة أخرى لقطع الن  باتات، و"الَقدُّ

( الَمْسَحة في اللهجة الشعبية الجزائرية هي آلة تستعمل في الفلحة لقلب األرض، و"الِمْسَحاة" 3)
 (.312: 14عند العرب هي الِمْجَرَفة، أنظر: "لسان العرب" )

في كتابه "نظرية التطور االقتصاد" ( الحظ هنا أن االقتصادي األلماني جوزيف شمبتر أكد 4)
(Schumpeter, 1911-1935)  على الدور األساسي الذي تلعبه االبتكارات في الحياة

االقتصادية. وجدد هذا التأكيد المؤرخ البلجيكي هنري بيرين في دراسة عن "مراحل التاريخ 
 .(Pirenne, 1914)االجتماعي للرأسمالية" 
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النتائج حتى صار الحرير، والخز، وثوب الملف الذين كانوا من لباس المترفهين 
ق لنا مستويا في لبسها الحقير والجليل، واألجير والمؤجر، والغني والفقير. وقد سب

في المقدمة زيادة بيان على هذا، فليراجع هناك. وهذا القدر الذي توصلنا إليه من 
التامة لإلنسان بحيث  (1)زيادة االكتشافات وعدم المعارض لنا في ذلك سببه الحرية

 أن كل أحد له أن يستنبط ما أراد من اآلالت بجلب منفعته وفوائده.

الحرية، وأقرت كل طائفة على صنعة ودولة فرنسا الفخيمة هي التي قّررت 
معّينة، لكون فضلئها من أهل العلم ذاقوا فائدة هذه الحّرية. وال نقول أن الدولة ال 
دخل لها في أحوال الخدمة، أو أنها ليس لها اهتمام ِبها، بل لها غاية االهتمام، 

. (2)ء مثلا وِنهاية االعتناء، حيث إنا نراها ُترتب خدمة الصغار في المعامل والنسا
كما اختصت هي ببعض حرف مهمة ال ينبغي أن تكون بيد العامة؛ كعمل البارود 

وغير ذلك، وبعض السكك الحديدية مما هو الئق  (3)والبنادق والمدافع والُكَلل
. فحينئذ لم نقل إنَّها أهملت، بل فتحت لكل أحد طريق االستنباط، ولكن، إن (4)لها

ا غاشا  ا في خدمته، أو في صنعته، أو ما يضرُّ به غيره، فإنها الدولة ال تترك صانعا
ا للبلء عنهم، بل إن الصانع والمحترف إنَّما  ا لألمة ودفعا ال تتركه على حاله نفعا

 لهما الحرية التامة فيما النفع فيه راجع لهما أو لغيرهما.

                                                 
حد مبادئ االقتصاد في اإلسلم، وهو الحرية التي تدفع إلى األخذ ( هنا يشير المؤلفان إلى أ1)

 .بزمام المبادرة في تطوير االقتصاد

م المتعلق بعمل األطفال والبنات غير البالغات في القطاع 1914مايو  18بموجب قانون  (2)
 الي: المصانع والمناجم وأشغال البناء، راجع النصوص الكاملة لهذا القانون على الرابط الت

Loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans 

l'industrie, Bulletin de l'Assemblée nationale, XII, B, CCIV, n°3094, http://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Loi_du_19_mai_1874.pdf  

 .( الُكَلل، مفرده الُكلَّة: وهي قطعة مستديرة من حديد توضع في فوهة المدفع ويرمى بها منه3)

 ( الحظ هنا تأكيد المؤلفين على ضرورة تولي الدولة بعض القطاعات الحساسة.4)

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Loi_du_19_mai_1874.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Loi_du_19_mai_1874.pdf
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 فصل في تهيئة المنفعة وتحصيلها

وخدمة  (1)شارك في جلب المنفعةتقدم لنا آنفاا أن كل ما على سطح الكرة م
اإلنسان، ويلي ما ُذكر في مشاركة المنفعة واإلعانة عليها المال الموفر المدخر؛ 
ثم اعلم أنه أول ما وجد اإلنسان التوحش فهو والحيوان على حد السواء، غير أن 
ا صنعه من فرع  اإلنسان خّصه هللا بالعقل وقّوة االدراك؛ فاستنبط لدفع البلء ُرمحا

ا ونبلا، ثم منجنيقاا شجرة، ثم قوسا
من صخرة، وطلب معيشته باالصطياد به.  (2)

فبهذا تعلم أن الشيء المدخر الزائد على المعيشة له مشاركة في جلب المنفعة، 
 وينقسم ذلك أوالا إلى قسمين:

 أولهما: االستغلل الحسي. 

 والثاني: تجدد المنفعة ِلما يستقبل.

ل على رفاهية عيشه، وتحسين ثيابه إذا عهد ذلك ومن المعلوم أن  المحصِّ
وألفه، فإنه يجد في طلب الزيادة في التوفير. وتجدد المنفعة هو طلب الذخيرة 
نَّما  واالستعانة على حصولها فيما يستقبل وال يترجى من هذا منفعة حاضرة آنية، وا 

ذلك كالمحاريث المقصود االستعانة به على الحصول والتوصل لمنافع متجددة، و 
وغير ذلك. وجمهور االقتصاديين َيجعلون هذين  (3)للفلحة والُفؤوس والَمعاِول

ن العمل (4)القسمين شيئاا حسيًّا ليخرج بذلك الذكاء، والجزالة سِّ ََ ، والعلم، فإنَّها تُح
 إن كان غير مستقيم وتحكمه إن كان غير محكم. 

 

                                                 
 "المنعفة".( في األصل 1)

( المنجنيق: آلة حربية ترمى بها الحجارة استخدمها الفينقيون قديما وعنهم أخذها اليونان 2)
 الفرس وعنهم أخذها العرب بعد اإلسلم. فاستخدمهاوانتشرت بواسطتهم، 

 ( المعاول جمع ِمْعَول: وهي أداة ُتحفر بها األرض.3)

 ( الَجزاَلة: الرأي األصيل.4)
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ل يجوز لنا أن نقول: كل ومن حيثية أخرى إذا قلنا: كل مدخر غنيمة، ف
، والتثمير هو االستعانة (1)غنيمة ذخيرة، ألن المقصود من التوفير، والتذخير

بالشيء المدخر على جلب المنفعة. فحقيقة الذخيرة على هذا هو كل ما يدخر 
ألجل تجديد منفعة؛ فالشيء المنتفع به في الوقت الحاضر ال يسمى ذخيرة كرغيف 

أكله ألنه غير مذخر، وأما إذا كان عندك صاع قمح مثلا،  بين يديك مثلا، تريد
تريد أن تزرعه في قطعة من أرض، فيسمى ذخيرة، وكذلك البناءات المعدة لحفظ 
الحيوانات من الحر والبرد. ومنها المعامل المعّدة لصنعة األقمشة وغيرها، فإنَّها 

فإنَّها ليست ذخيرة،  من الذخائر، وأما دار سكنى اإلنسان المنتفع بسكناها اآلن
صلح الطرق لجري  وكذلك السدود، والحقول لجري الماء، والسكك الحديدية، وا 
العجلت، فإنها ذخائر. والدراهم المعدة للمعاوضات؛ كالبيع، والسلم، والقرض فإنَّها 
ذخيرة. وهناك بعض أمور تارة تدخل في الذخيرة، وتارة ال تدخل، وذلك كالفحم 

تخذ للنتفاع به اآلن فليس بغنيمة، وأما إن اتخذ ِلَمْعَمل ألجل أن مثلا فإنه إن ا
تدور رحاه ببخار مثلا، فإنه ذخيرة. والذخيرة المقصود منها أن تستعمل لما يصلح 
في تجديد المنفعة وتكريرها؛ فصار حينئذ يفقد ِبمجرد االنتفاع به ألجل أن يبرز 

جلها. مثال ذلك صاحب معمل ملف مّرة أخرى مع جلب المنفعة التي استعملت أل
 (2)إذا اشترى صوفاا أو قطناا، فإنه يفقد تلك الدراهم التي دفعها َثمناا للصوف أو

القطن، أو إصلح ما فسد من اآلالت التي يحترف ِبها، فإن هذه الدراهم التي 
ا ُفقدت اآلن من يده، وبعد َتمام العمل يرجع ما خرج من يده على  دفعها عوضا

؛ فنتج من هذا أن الذخيرة صارت غير مستغنى عنها في تكثير جلب وجه آخر
ا في وقتنا هذا.  المنافع خصوصا

                                                 
ء ما من كسبه، وهو من وسائل حفظ المال الذي هو مقصد ( هو تأجيل الشخص إنفاق جز 1)

 من مقاصد الشريعة.

 ( في األصل "و"، والصواب ما أثبته بناء على ما سبق.2)
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ُثم اعلم أن الذخيرة لها مراتب: األولى: الذخائر العمومية وهي التي تكون 
 َتهيئتها من العموم، وتنقسم في نفسها إلى قسمين: 

الجنود، وأماكن  (1)وقشلة األول: ما ُتهيئه الدولة من المحاكم، وقصور الوزارة،
 .الضباط، والحرس، وغير ذلك. وهذا القسم ُجِعَل ألجل القيام بأمور العامة

والثاني: ما ال تختص به؛ كالطرقات، والمراسي، وغير ذلك من األمور التي 
 تتخذ لعامة الناس. 

وكل القسمين الدولة مكلفة لحفظة، وترميمه، وتجديد ما يستحق التجديد، 
 ما يستحق التوسعة إلى غير ذلك.وتوسعة 

 وأما الثاني، فيأتي الكلم عليه إن شاء هللا.

ما متحركة. فمن  وفي ترتيب آخر أن هذه الذخيرة إما أن تكون ساكنة وا 
الذخائر الساكنة، ما إذا دخلنا إلى معمل فوجدنا فيه صوفاا، وحريراا، وكتاناا، وقطناا؛ 

أما المحل الذي به اآلالت، فإنه من الثوابت فهذه األشياء إذا بيعت فقدها ربها. و 
لكون مدته تطول بيد صاحبه، فهو من الفوائد المجددة لألرباح والذخيرة النفيسة، 

من الربح يكون  (2)وهي ما إذا قارض زيٌد عمراا ِبمال أعطاه إياه على أن ما أفاء هللا
ة دنانير مثلا، يكون بينهما أثلثاا، أو أرباعاا، أو غير ذلك. فاستفاد المقرض عشر 

فصار تذخيره األلف، جّر له منفعة، وهي العشرة دنانير، والمدخر األلف ألنَّها ال 
زالت بيد العامل يعمل ِبها، والعشرة دنانير منفعة ال ذخيرة إال إذا اذخرت أو زيدت 
على األلف وعمل بالجميع. فحينئذ إذا كان إلنسان مال اذخره ولم يعمل به ما 

طلق ذخيرة عليه يجّر منفعة، ال  يسمى ذخيرة في مصطلح علماء االقتصاد، وا 
مجاز. وكرجل له مال دفعه لشخص مسرف نّصاب، فإن الدافع في نفسه يظن أن 

                                                 
 ( الِقْشلة: بناء لسكن الجنود يسمى اليوم بـ"الثكنة".1)

 ( المقصود هنا هو المعنى اللغوي، أي ما يرجع من ربح.2)
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ا. ولما  ماله ذخيرة، والحال أنه اعطاه لمن يتلفه ويفسده؛ فليس بذخيرة اصطلحا
 رف ِبما شاء.كانت الخدمة فيها حرية فلإلنسان أن يستنبط ما شاء، وله أن يحت

فبهذا صارت الذخيرة ممكنة لكل إنسان مقتصد، حتى إذا استجاد خدمته 
وأطال المكث فيها أكثر من جاره المساوي له في حرفته، أو استنبط آلة ُيوِجد ِبها 
ما ال يوجد فاقدها حتى صار التذخير الناِشئ من حركة اإلنسان، وخدمته، وسعيه 

الزائد على معيشته وما يحتاج إليه ادخره، وذلك  هو األصل في الذخيرة. ومعناه أن
يكون بحسب التدبير وَتمام العقل. فالدولة ال دخل لها في هذا الترتيب النفسي، 
نَّما الدولة أنشأت محلت لوضع ما فضل عن اإلنسان الضعيف الكسب، وهي  وا 
مكلفة بحفظ ذلك، بحيث إنه لو وضعه هو في داره لكان عرضة للتلف، فألجله 
يضعه في المحل الدولي ليأمن عليه. والدولة ال تدخر لنفسها شيئاا من المداخل 

 ألن غناها هو غنى رعيتها.

ثم اعلم أن ما يتوّصل به اإلنسان إلى التذخير هو الرفق وطلب الغنى، 
ا، بحيث تجتمع ثروة من  ا جدا وشرطه أن يكون اإلنفاق أقل من الدخل، ولو زهيدا

 افهة، وللمتوفر المدخر في ذلك فائدتان عظيمتان: المتوفرات الزهيدة الت

ن المدخَّر ماالا احتياطياا يلجأ إليه عند مسيس الحاجة في  أوالهما: أن ُيَكوِّ
حالة مرض، أو عجز، أو عسر لوقوف دوالب العمل، ونحو ذلك إلى أن يفتح هللا 

 باب الفرج.

و صناعة، أو ُتقرض أنَّها تكون قوة إضافية ُتثمَّر في تجارة، أ وثانيتهما:
بالربح، أو غير ذلك، بحيث تكون ذات ريع لتمنو وتتكاثر من نفسها مع الزمان. 
وِبما أن المرء يجهل أحوال الزمان، وال يأمن صروف األيام، وال يدري ما إذا كانت 
ا، فعليه أن يستعد لأليام قبل وصولها، وأن  غبطته تدوم، أو باب رزقه يبقى مفتوحا

ر قبل الوقوع فيه، بأن يجمع في أيام إيساره ونعماه ما يلقي به يتدارك اإلعسا
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إعساره وبلواه، فل يغتر بإقبال الزمان؛ فقد يتحّول الحال يوماا ما إلى عبوسة، فإذا 
لم يدخر في أيام اإلقبال إلى أيام اإلدبار تحولت سعادته إلى شقاء. فالتوفير الزم 

ادياا لإلعسار. وِبما أن اإلنسان يحب دائماا لكل إنسان تحامياا لنواكب األيام، وتف
المزيد من السعادة، فعليه أن يدخر قسماا، ولو تافها من كسبه ليجعله ثروة يثمرها، 
أي ينميها شيئاا فشيئاا من ربحها، ومن متوفراته. وكلما َنمت ثروته، اتسع إيساره، 

األصل  ووفرت سعادته. وما من ثروة وجدت كما هي، بل كل ثروة كانت في
ا، فُأضيف إليها ريعها، ومتَوفَّرات أصحابها، وعلى َتمادي األيام  متَوفَّرات قليلة جدا

 أصبحت ثروة طائلة.

وكل أغنياء العالم كانوا وكان آباؤهم قبلهم فقراء، وباقتصادهم في المعيشة 
وتوفيرهم جمعوا ثرواِتهم الضخمة. فجمع الثروة ممكن لكل إنسان إذا وّفر من كسبه 
ا منه، وثّمر المتوفر، وما من عمل يستسهل إال صار عادة. فإذا حاول المرء  جزءا
التوفير استصعبه في أول األمر، لكن إذا زاوله برهة من الزمان وواظب عليه تعوده 
واستسهله. ومتى تَوفَّرت النقود بين يديه شعر بقوة جديدة له، وذاق طعم اإليسار، 

ذ ذاك يستلذ التوفير بعد أن  كان يعافه ويستصعبه. وكلما َنمت ثروته قليلا اشتدَّ وا 
ساعده، وقوي قلبه، ووفر كسبه، وتسارعت ثروته في النمو؛ وهكذا ال َيمّر عليه وقت 
ذ ذاك يتسنى له اإلنفاق في  طويل حتى يصبح من جملة المتمولين المعدودين. وا 

داد توفيراته لسعة سبيل هنائه أكثر مما كان ينفق يوم كان بل ثروة، ومع ذلك تز 
 . يديه، إذ تصير فضلته أكثر مما كانت قبلا 

وما أشقى الرجل الذي يبسط كفه ألجل رفاهيته وجاهه في أيام إقباله 
وسعادته، وينفق كل أرباحه في سبيل لذاته، حتى إذا أغلق باب رزقه، أو قصر 

انتيما يشتري به جّو نعماه، إذ ال يجد في كفه ص (1)عن العمل لِعلَّة أو عجز يكفهر
ته كما كان يتعشقه ويحبه  ما يسد رمقه. وهيهات أن يرى صديقاا يشفق عليه في شدَّ

                                                 
 ( أي َيْسود.1)
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أوان ِعزِّه، وأشقى منه الرجل الذي ينفق أكثر مما يكسب؛ فل بد أن يكثر مداينوه 
ذ ذاك  ذا لم يقدر على األداء يقاضونه أمام المحاكم فيفتضح أمره. وا  فيطالبونه، وا 

، وتزول الثقة به، فيحتقره األقران، ويصبح ال نصير له وال مجير. تسقط مكانته
فإذا أراد اإلنسان أن ينجو من جور الزمان وصروفه، ويأمن السقوط من مقامه في 
الهيئة االجتماعية، ويتفادى ُذّل السؤال، ويستغني عن ِمنَّة األصحاب، يجب أن 

ِخر من كسبه جزءا  ت ا اَيدَّ ذا أراد أن يزداد ِسعة وِغْبطة يتَّكل عليه، إذا مسَّ لحاجة. وا 
ماا على جمع ثروة تزيد في كسبه لتنطلق يده في  يجب أن ُيوفِّر ما استطاع ُمصمِّ
اقتطاف ِثمار الهناء والرخاء، ويتمتع ِبخفض العيش. ويجب عليه إذا أراد التوفير 

 أن ينفق ِبحكمة.

ر النفقة، بأن ال على قد االنتفاعومن أوجه الحكمة في التذخير أن يكون 
يبذل درهماا إال بقدر ما ينتفع به. فقد يشتري رجلن كل منهما بذلة، وتكون كلتا 
البذلتين متساويتين في الثمن، ولكن إحداهما أمتن وأصح، واألخرى أجمل؛ 
فصاحب البذلة األولى أكثر حكمة من اآلخر، ألنه انتفع ببذلته أكثر من صاحبه. 

ى أحد المراسح، أي الملعب، في أوائل التمثيل، ولما ومثال آخر: دخل رجلن إل
انتهى الفصل األول ذهب أحدهما إلى ملعب آخر، فحضر فصلا فقط، ثم ذهب 
ا؛ فاألول حضر َتمثيل رواية كاملة ومع ذلك دفع َثمن تذكرة  إلى ملعب آخر أيضا

فذلك ذلك دفع َثمن ثلث تذاكر،  دخول واحد، واآلخر لم يحضر رواية كاملة ومع
من غير ُبّد كان أوفر حكمة من هذا، ألنه َتمتَّع بالتمثيل أكثر، وِقْس على هذين 

 المثالين.

والحكمة في اإلنفاق اقتناء اللزم فقط، أي ال َتْقَتِن إال ما أنت في حاجة 
، ألن اإلنسان يشتهي كثيراا ولكنه يحتاج قليلا. ُثم إنه لما (1)إليه، ال كل ما تشتهيه

                                                 
( ُروي عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أنه قال: "كفى بالمرء سرفاا أن يأكل كّل ما 1)

 (. 151اشتهاه"؛ راجع ابن حنبل. أحمد5 الزهد )
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ان هو الضامن في أفعاله مع ما له من الحرية فهذان األمران يحثانه كان اإلنس
على الرفق في أغراض شتى، منها توفيره لنفسه، أو ألجل صدقة تنفعه يوم لقاء 
ربه، أو للتوسعة على عياله، أو ألجل أن يترك َلهم بعد موته ما يعيشون به، أو 

 ى ال تكاد تنحصر.ألجل صلة رحم أو غير ذلك. وأغراض اإلنسان كثيرة شت

ا أن اإلنسان إذا لم تكن له قّوة على التوفير بنفسه، فإنه يتوصل  وليعلم أيضا
ا لعامل يعمل به، أو يشتري بضاعة يبعث ِبها ألماكن  لذلك بإعطاء مال قراضا
بقصد الربح أو غير ذلك؛ فصار التوفير ِبهذه الطرق يوِصل إلى نيل المنفعة 

الباب إلى آخره أن المعين على اكتساب المنفعة الزائدة. فتحصل لنا من أول 
 وجلب الغنيمة والعيشة المرضية ثلثة أشياء:

 أولها: ما على سطح األرض من الرياح، والمياه، وغيرهما. 

 ثانيها: خدمة اإلنسان، وحذاقته، واستنباطه. 

لة، فلتراجع.  ثالثها: التوفير والتذخير، وقد ذكرناها قبل ُمفصَّ
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 الباب الثاني

 يف توزيع الغنائم

 
هذا الباب يجب على كل فرد من أفراد اإلنسان أن يهتم به غاية  تنبيه:

االهتمام، وأن يجعله مجال نظره ومحط أفكاره. فإنا نجد النوع اإلنساني يشارك 
الضرورية ومع ذلك نرى أفراًدا بلغوا الغاية في الِغنى، وآخرين  بعضه في المنافع

لهم الغناء األوسط، وآخرين لهم وسط العيش، وآخرين في ضيق العيش إلى غير 
ر في حيرة من هذا األمر العجيب، ويطلب إدراك ذلك. (1)ذلك . فربما يقع المتفكِ 

يقومون على أمرائهم  وزيادة على هذا فإنا نرى بعض أهل الفاقة من كافة األمم
طالبين المساواة مع أبناء صنفهم وأهل جلدِتهم؛ فبسبب هذا ألجأنا الحال أن نبيِ ن 
كيفية التوزيع ليتضح األمر، ويزول اإلشكال، وتذهب الحيرة. فنقول وهللا الموفِ ق: 

 إن التوزيع للمعاش ينحصر في نوعين: 

 الكسب االستبدادي.  األولى:

 ى حرية االكتساب. المبني عل والثاني:

، أو اإلعطاءات الواقعة من رئيس العشيرة (2)الدولويةفاألول مثل اإلقطاعات 
، وبني أميَّة، وبني العباس، (3)مثاًل كما كان يقع سابًقا من الملوك اأُلُرباِويَّة

وغيرهم. وهذا يظهر عند صاحبه ظهوًرا أولًيا، وبحسبه فإنهم كانوا َيملكون ذلك 
                                                 

( الحظ هنا إطالع المؤلفين على األدبيات التي تميل إلى تقسم المجتمع إلى طبقات وفق 1)
مستوى الدخل االقتصادي، وهو ما ينفي فكرة علي مراد بأن علماء اإلصالح الجزائريين لم 

 يكن لديهم وعي بمثل هذه القضايا؛ راجع:

Merad, Ali (1971) Ibn Badis commentateur du Coran (p. 199).  

 التي تدخل ضمن أمالك الدولة.( أي 2)

 ( أي األوروبيين.3)
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والشركة، ال على قدر المشاركة في االكتساب. وكانت  (1)الُمراَوَحةعلى سبيل 
الجماعات فيهم الرفيع، والوضيع، والشريف، والمشروف، والعالم، والجاهل، والسيد، 
والخديم، وكل يأخذ من تلك األقطاع على قدر وصفه، ال على قدر المشاركة؛ 

مبدأ الخروج من حالة  فظهر حينئذ غنى البعض وفقر البعض اآلخر بداهة. فأول
الشركة هو استيالء كل فرد على المنقوالت من األثاث والحيوانات دون األصول 
واألمالك التي كانت تحت يد المتغلب غالًبا. وبحسب هذا نشرع في الكالم على 
النوع األول من التوزيع وهو المبني على حركة االكتساب دون منازع، تفضياًل 

لباب. فنقول: أول ما يتعلق به غرض اإلنسان الحصول لكونه المقصود من هذا ا
على أصول المنافع وهي األرض وما اتصل ِبها، وحق اإلنسان في الحصول على 

 هذا ينبني على أمرين: 

: أال يكون له منازع ينازعه في ذلك األصل ليقوى نشاطه في تحسينه األول 
يه بسبب ظلم، أو غصب، وتقويمه لعلمه أنه له بدون شقاق، وال متغلب يتغلب عل
 أو ِحرابة، أو غير ذلك من أنواع المتسلطات العدائية. 

: أن يكون حصوله عليه حصواًل مؤبًدا، أي مدة دوام ذلك قائًما، فأما الثاني 
المنقوالت فإنَّها سريعة التغير، فال ُيعتَبر فيها دوام الملك. وأما األصول فزعم 

أن انتقال المنافع بوجه اإلرث والوصية جار على غير  (2)بعض علماء االقتصاد
                                                 

( في األصل "المراوكة" وهو تحريف وقع من المطبعة التي حولت الحاء إلى كاف؛ 1)
والمراوحة: هي اشتراك عاملين في عمل واحد، يعمل هذا مرة والثاني أخرى؛ يراجع: "لسان 

 (.611: 2العرب" )

( في مطلع القرن التاسع عشر، اعتبر أتباع الفيلسوف واالقتصادي الفرنسي كلود هنري دو 2)
أن حق الميراث ُيَولِ د طبقة من العاطلين  (Claude-Henri de Saint-Simon)سان سيمون 

والطفيليين، فدعوا إلى حظره وجعل الدولة الوريث الوحيد ألموال األموات. وُيعد حظر 
أحد التدابير االنتقالية العشرة التي اقترحها كارل ماركس وفريدريك إنجلز في كتابهما  ثالميرا

م(، طالب 1111ئ األساسية الثورية" )م(. وفي كتابه "المباد1161"بيان الحزب الشيوعي" )
 ميخائيل باكونين بإلغاء الميراث بناء على مبدأ تكافؤ الفرص.
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العدل واإلنصاف، ألن جالب ذلك األصل الذي ُفِقَد أو مات ال يخلو من معين له 
شاركه في اكتساب ذلك األصل بخدمة وغيرها، والحرس والجند الذين حصل له 

العدو الذي  األمن بسببهم حتى َتَأتَّى له أن َيملك ذلك الشيء العظيم، ودفعوا عنه
يروم ابتالع ما بيده. ومصارف هؤالء الَحَرس والجنود وآالِتهم من بيت مال الدولة 
المأخوذ من المغارم المضروبة على عامة الرعي ة؛ فال يحسن أن يبقى ذلك الملك 

لهم الذين حازوا ذلك وهم ُرقود، بل يجب أن يرجع ليد  الموصىبيد الورثة أو 
 ُتَوزِ عه على كافة الرعيَّة؛ انتهى ما زعمه هذا البعض.الدولة عند انسالخ قرن لِ 

وُيَرد  عليه بأن ملك األصل هو عين التصرف فيه ِبما شاء المالك. وما قالوه 
من التصرف، يرد كل حائز أصل عن تحسينه  امن أنه ينزع من يده فيكون ممنوعً 

يفعل به ما وبذل الجهد في تنقيحه؛ فيبقى ذلك األصل مهماًل. والغرض هو أن 
شاء من تركه لورثته بعد لحوقه بالدار اآلخرة، وصدقته على من حسن ظنه فيه 
من ذوي أرحامه وغير ذلك. وغالب التصر ف يقع إما بوصية أو ِبحسب القانون 
المدني الذي ُيعِرب عما في ضمير الهالك أخًذا من قرائن األحوال. والقانون المدني 

هالك إلى الدرجة الثانية عشر. وهناك من يقول أنها المتصل بال (1)يوصل الُقْعُدد
توصله للدرجة الخامسة فقط، بناء على أن شفقة الهالك ال َتمتد إلى أكثر من ذلك، 

 فحينئذ يرجع اإلرث لبيت المال بعدها.

وُيردُّ على هذا بأن الدولة ال تكسب شيًئا سوى ما ذكرنا سابًقا، وعليه فال 
المال من مستحقه، وتعطيه لبيت مال الدولة، إذ ربما ال يحسن ِبها أن تْنِزع هذا 

ُتحِسن توزيعه، إذ هي إنَّما تأخذ من المجابي قدر الحاجة ال غْير. وهذا الزائد يبقى 

                                                 
 ( الُقْعُدد هنا هو أقرب القرابة إلى المي ت.1)
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إلى ملك فرنسا  (2)، كما قال الوزير فوبان(1)فاضاًل؛ فحينئذ بقاؤه بيد مستحقه َأولى
 .(3)لوي الرابع عشر

ض، وما اتصل ِبها من الهواء وغيره هو السبب فإن قيل: ما على سطح األر 
الوحيد في الحصول على المعيشة الضرورية، وحيث كان كذلك، وهو ملك لجميع 

على اآلخر، ووجدنا األفضلية وقلنا فيما  أفراد اإلنسان على السوية، ال فضل لواحد
لك؛ تقدم أنها بسبب إقطاعات الملوك لبعض الفرق أو التغل ب والتسل ط أو غير ذ

فحينئذ األصل في ملكية هذا الزائد فاسدة، فكيف يتصرف فيها تصرف الُمالَّك أفراد 
دون غيرهم. وهناك بحث آخر وهو أنه إذا قيل إن سطح األرض حق لكل  فرد على 
السواء، والحالة أن ِقَطع األرض غير متساوية في الخصب، بل بعضها خصب، 

ُيْسقى باألْنهار كنيل مصر، والبعض ، والبعض (6)وبعضها رمال، وبعضها ِسَباخ
ِبماء المطر إلى غير ذلك، فيجب حينئذ أن يكون ألهل فرنسا حق في أمريكا، وأهل 
الصحراء لهم حق في التَّل، والعكس، وهذا عين الفساد والخراب، وحينئذ فأهل كل 
قطعة من األرض يستحقوَنها دون طمعهم في قطع غيرها؛ فينحصر البحث حينئذ 

 .حق ملكية كل قطعة ِبخصوصها في أصل

                                                 
 ( في األصل "أوال".1)

صه في تقنيات الحصار Vauban (1633-1707)( يعني 2) : وهو مارشال فرنسي اشتهر بتخص 
 Projet d'une dîmeم كتابا عنوانه "مشروع لضريبة سلطانية" 1171والتحصين، نشر سنة 

royale  دعا فيه إلى فرض ضريبة عامة )قدرها عشرة بالمائة(. وقد أثار هذا المشروع
، الذين تخلصوا من دفع أي ضريبة (clergés)ورجال الدين  (nobles)عدوان الشرفاء 

على أفكار فوبون  لالطالعفوبان؛  عمومية منظمة، مما أدى في نهاية األمر إلى إقالة
 ومحتوى كتابه "مشروع لضريبة سلطانية"، راجع الكتاب التالي:

Vauban, Sébastien Leprestre de. [1707] 1843. Projet d'une dîme royale, in Economistes 

finaniers du XVIIIe siècle, Eugène Daire, Paris: Guillaumin Libraire, pp. 1-154. 

( لوي الرابع عشر )وفق النطق الفرنسي( أو لويس الرابع عشر )وفق النطق اإلنجليزي( 3)
 م.1111م إلى عام 1163م(: أحد ملوك فرنسا سادها من عام 1131-1111)

 (.26: 3" )( يقال أرض َسِبَخة، أي ذات ملح، والجمع ِسَباخ؛ ينظر: "لسان العرب6)
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وُيجاب عن البحث األول بأنا ال نقدر أن َنْنِزع هذا الملك من يد الحائزين له 
إال بظلم وجور، حيث إن هؤالء الموجودين اآلن ليس هم الحائزين بإقطاعات 
ْطَوة، بل هم غيرهم، وقد مر  هذا على هذه الحالة ما يزيد  الملوك، وتغل ب أهل السَّ

لف سنة، وقد باع البعض ما بيده واشتراه اآلخر فيصير نزعه من يد من على األ
هو بيده الذي بوَّر األرض، وغرسها، وذللها، وبذل الجهد في تسميدها، وأجرى فيها 

 المياه وغير ذلك؛ فَنزعها من يده اآلن َجْوٌر.

وهناك َبحث آخر وهو أنه إذا كانت أرض ميتة فأحياها آخر بسبب طريق 
وضع قنطرة على واد كان َيمنع الوصول لتلك األرض، أو دار مثاًل بقرية أنشئت، و 

َبت، فأنشئت سكة حديدية توصل إليها، فعمرت القرية وصار يأوي إليها أرباب  ُخرِ 
البضائع وغير ذلك، فهذه زيادة ظاهرة بالضرورة؛ فلم َيختص ذلك المالك ِبما 

 ن عمل غيره.ملكه، والحالة أن المعمر غيره والزيادة نشأت ع

الجواب: إذا قلنا إنه ال يستحق الزائد استحقاًقا عدلًيا يؤدي ذلك إلى أنه إذا 
أنشئ بقرب تلك األرض ما حط  من ريعها، فلرب الملك أن يطالب ِبما نقص، 

 وذلك ُمْفض إلى الهرج والمرج؛ المطلوب رفعهما ليسود األمن.

ا أكيًدا أن ننظر حكًما فتحصل من هذا البحث وغيره أنه يجب علينا ُوجوبً 
بطريق العدل واإلنصاف في هذه الملكية ليزول اإلشكال، فنقول: هناك من يقول 
إن العدل في الملكية هو عين الحصول عليها بخدمة تعين الحق والعدل، وهو 
ل لملك هذا الملك الذي بيده.  ل عليه حتى تَوصَّ تحرك اإلنسان واقتصاده فيما حصَّ

نَّما يصل لما وصل بأن اإلنسان ال قدرة له على خلق شيء،  ورد قول هذا القائل وا 
. مثاًل شخص أخذ قطعة طين الزب فتحيَّل إلى أن جعلها (1)واحتياله هإليه بتدبير 

                                                 
 ( أي بحذقه ومهارته.1)
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األشياء  (1)ِإْبريًقا. فاألصل الذي هو الطين المأخوذ من األرض هو مخلوق لخالق
نما تحيله وتدبيره أوصاله إلى جعلها ِإبْ  ريًقا، فحينئذ ال نقول الملكية كالشخص، وا 

 على طريق العدل تحصل بالخدمة.

وهناك من يقول عدلية الملك حصلت ِبمجرَّد وجود اإلنسان، فكل شخص لما 
نشأ، نشأ معه عدلية الملك قبل انضمامه إلى غيره، فنتج من هذا القول أن عدلية 

كذلك فلإلنسان أن الملك ال تكون إال باحترام حرية غيره في ذلك، فحيث كان ذلك 
، ويورث عنه، ويخرج الغصب، (3)، وُيْعِمر(2)يهب، ويتصد ق، ويوصي، ويحبس

، والغيلة. ويرد هذا القول إنا إذا اعتبرنا اإلنسان قبل انضمامه إلى غيره، والسرقة
وهذا غير واِقع وال َوَقع، فحينئذ ال ينشأ عنه ُحكم عدلي. فهذه األقوال كلها ُمتَكلَّم 

قباله على ما هو متوجه إليه مع فيها، وع ليه فالحكم العدلي هو نشاط اإلنسان وا 
مرافقته وتعاضده بغيره. وما دون هذا يؤدي إلى الطعن في الحرية التي هي منشأ 

 .(6)كل خير دنيوي وأخروي إن أقبل على هللا وأخلص عمله

  

                                                 
لموجد" بناء على ما سبق، ألن المراد باإليجاد هو الحصول على عين  هو " الصواب( لعل 1)

 الشيء وليس خلقه.

 ( من الُحْبس أي ما ُوِقَف، ألن الوقف هو حبس عين للتصدق بمنفعتها.2)

( العمرة لغة ما تجعله للرجل طول عمرك أو عمره. وفي االصطالح: عرفها الحنفية والحنابلة 3)
شيًئا يملكه لشخص آخر عمر أحدهما. وعرفها المالكية والشافعية بأنها بأنها جعل المالك 

جعل المالك يملكه لشخص آخر عمر هذا الشخص؛ نقال عن "الموسوعة الفقهية الكويتية" 
(37 :311.) 

( الحظ هنا أن الحرية ترتبط في نظر المؤلفين بإخالص العبادة هلل عزَّ وجلَّ وما تقتضيه من 6)
 امه واالنقياد ألوامره ونواهيه.االستسالم ألحك
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 فصل في اإلجارات والمعامالت

ملكه مع ظهور أن كل فرد يحتاج إلى ولما تحقق لدينا حق كل إنسان فيما 
اآلخر، ألن اإلنسان ال ُيمكن أن يقوم بنفسه في جميع ما َيحتاج إليه في جلب 
المنفعة. وعلى هذا تعي ن الكالم على المعامالت واإلجارات وتوزيع نتائجها، فنقول: 

 إن المتوازعين على أربعة أقسام:

 (3)، أو ُمَزاَرَعة(2)، وُمَساَقاة(1)ةأرباب الملك وحقهم في التوزيع ُأْجرَ  األول:
 بحسب ما َيملكونه. 

 وحظ هم يسمى َثمن القراض. (6)المقارضون  الثاني:

 أرباب النظر والبصائر وحظ هم ُمَراَبَحة.  الثالث:

 األجراء وحظ هم أجرة عملهم.  الرابع:

 وكل من األقسام األربعة نتكلم عليه على حدة:

َباع والعقارات، ولما ثبت عندنا عدل الملكية كما  فاألول الماّلكون: أرباب الرِ 
سبق فال نبحث حينئذ في عدلية ما يقبضونه من الريع، أو جزء المساقاة، أو 
المزارعة. ونزيد بأن هذا الملك ليس محمواًل على الضياع، ولكن ال يخلو من 

كما ال َيْخفى؛  تفاوت بحسب انبساط األرض وحسن تربتها، وكثرة آبارها وعيوَنها
فصارت تنقسم أقساًما ثالثة: طبقة أولى، وثانية، وثالثة. فإذا فرضنا ثالثة 
أشخاص: زيٌد له أرض طبقة أولى، وعمرو له أرض ثانية، وخالد له أرض ثالثة، 

                                                 
 ( في األصل "األجرة".1)

( المساقاة: هي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء 2)
 معلوم من ثمره.

 .إلى آخر ليزرعها أو يعمل عليها بجزء معلوم من المتحصل االمزارعة: هي أن يدفع الرجل أرًض ( 3)

)بلغة أهل المدينة( أو المضاربة )بلغة أهل العراق(: هي أن يدفع الرجل مااًل إلى  ( المقارضة6)
 آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما.
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ساقى كل واحد منهم بأرضه، فنتج لألول بعد إسقاط الكلف مائة وخمسون 
ا، والثالث لم يحصل على طائل إال ما انتفع ، والثاني خمسة وسبعون فرنكً (1)فرنًكا

به مدة الخدمة؛ فهل يجب التعديل بين هؤالء األشخاص، أم ال؟ فنقول إنه ال يجب 
نَّما التفاوت بحسن  ذلك ألن خصب األرض في قطعة ال يتفاوت ِبهذا القدر، وا 

ثبت  الخدمة، واالجتهاد، واستنباط أمور التحسين. ومع هذا فال بد من الرفق، وبه
الحق لرب األرض أن يختار عاماًل يعمل له أو من يكتري له ألجل أن يشترط 

 أموًرا يعلمها محسنة لملكه.

: وهم المقارضون أي الجالبون للمنافع، إما بإعطائهم القسم الثانيوأما 
آالت للحراثة، أو للنسج، أو دراهم له يعمل ِبها، وما أفاء هللا من الربح يكون بينهما 

متفق عليه، وحظ هؤالء يكون باعتبار نفس المنفعة المقصودة من ذلك بجزء 
وبحسبه، فإن المقارض الدافع للمال ربَّما يطلب من المقارض المدفوع له شيًئا كثيًرا 
باعتبار ما خرج من يده من المال والمقابل يعتبر المنفعة المقصودة من المأخوذ؛ 

بشيء ما، فيقع بين المقارضين  فيظهر له قبول ما طلب منه أو ينحط عن ذلك
مباينة فيتحصل من ذلك أنه مهما كثرت األموال إال وينحط َثمن القراض، وذلك 

 لكثرة األموال الجالبة للمنافع.

ولما كان المال يجلب المنفعة لصاحبه بوجود القراض، وكان هذا األمر 
ن على جلبها، ولم كذلك، أقبل الناس جميعها على توزيع المنافع واشتراكهم في التعاو 

يلتفتوا إلى خزن المال، حيث أنَّهم يعدون المال المخزون ضياًعا لكونه مشاركة له 
نَّما التوفير والتذخير هو المال  في جلب المنافع، وال يعد ذلك تذخيًرا وتوفيًرا، وا 
 . الموزَّع المشارك لجلب المنفعة. وبحسبه فعدلية قبض القراض واضحة ال خفاء فيها

                                                 
 م.1112م إلى 1137كانت الجزائر تتعامل بالفرنك أثناء االحتالل الفرنسي من عام  (1)



 123                               الباب الثاني في توزيع الغنائم

 

حث بعض علماء االقتصاد االستيالء على منفعة القراض، حيث وقد ب
ة، وقال: إن  يقول: إن المقرض بالكسر لما اقرض ما وفره للُمْقَتِرض منه اعتبر المد 

ة ليست ملًكا للُمْقِرض، حتى يستحق  ة من المال. وُرد  بأن المد  األجل له حص 
 منفعتها، بل هي مخلوقة هلل تعالى.

بحث بأن هذه المنفعة استحقها ألجل تعب حصل له في وُأِجيب عن هذا ال
توفير وتذخير هذا المال، ال ألجل المدة. ولما كانت مشاركته لجلب المنفعة تغيره 
ته في تحصيله، فصار كأنه  صار هذا التذخير كأنه جزء من ذاته حيث أنه بذل قو 

لدولي ألقصى مشارك لهذه المنفعة بذاته، ومع هذا فإنه وقع انحصار من الشارع ا
َثمن القراض خوًفا من الحيف والجور؛ فما عدا حصره الشارع الدولي يسمى ربا 

 .(1)ويعاقب فاعله شرًعا

، وهم الُنظَّار أي أرباب النظر، فالمراد بالناظر أيًضا هنا القسم الثالثوأما 
من له معرفة زائدة توصل لزيادة األرباح، فيستحق المنفعة على حسب حذاقته فيما 

عل ناظًرا عليه. مثاًل شخص جعل ناظًرا على معمل من المعامل، فإن كثرت ج
ن  منفعة المعمل، أي ما نتج منه بإشارة ذلك الناظر، فإنه يستحق بحسب ذلك، وا 

                                                 
في المسائل ( %1)نسبة م الذي حد د سعر الفائدة في فرنسا ب1171سبتمبر  3ِبموجب قانون ( 1)

( %6)م إلى 1177أبريل  1في المسائل التجارية؛ ثم ُخفِ ض بموجب قانون ( %1)المدنية، و
في المسائل التجارية. أما في الجزائر فلم يكن هناك تفريق بين ( %1)في المسائل المدنية و

د سعر الفائدة بنسبة   1بموجب مرسوم ( %17)المسائل المدنية والمسائل التجارية، فقد ُحد 
( %1)م، ثم إلى 1111أغسطس  21بموجب قانون ( %1)م، ثم ُخفِ ض إلى 1121ديسمبر 

م؛ أي أنه في عام تأليف هذا الكتاب كان سعر الفائدة في 1111أبريل  13بموجب قانون 
في المسائل التجارية، أما في الجزائر فقد كان ( %1)في المسائل المدنية و( %6)فرنسا 

سائل المدنية والتجارية؛ نقال عن مقالة بالفرنسية لموريس غافيو، قمع الفائدة في الم( 1%)
 .173-172 :م، ص ص1131، 11، العددالمجلة اإلفريقيةالفاحشة في الجزائر، 

Maurice Gaffiot (1937) La répression de l'usure en Algérie, Revue Africaine, n°81, 

pp. 102-103. 
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خرج من المعمل ما سوى ما أنفق عليه، فإن الناظر ال يستحق شيًئا لكونه لم 
ن انحط عن ذلك ووقعت خسارة لرب المعمل فإن الناظر  يشارك برأيه أمًرا زائًدا. وا 

ال فإنه يفلس بحيث يستعمل مرة أخرى.  تقع الخسارة عليه إن كان له مال، وا 
وكمهندس مثاًل له معرفة في البناء وما يلزمه في ذلك، فجعله شخص ناظًرا على 

مثاًل على شكل كذا، فيه من البيوت كذا، طول كل بيت كذا إلى غير  (1)بناء خان
 (2)ه ِبمائة ألف مثاًل، ُثمَّ إنه لشطارة معرفته ومهارته في عملهذلك، فأخذه من

صرف تسعين ألًفا؛ فقد حصل له عشرة آالف ربًحا أنجرت له بالمعرفة التامة. وقد 
يتفق ِلهذا المهندس أنه يريد إنشاء دار مثاًل، فيذهب لصاحب الجير يشتري منه 

الحديد كذلك. فإذا َتم ت ، والخشب و (3)حصة تكفيه ألجل، ولرب الحجر واآلجر
الدار، فإنه يبيعها ويدفع ألرباب السلع التي كان اشتراها أموالهم، وما فضل فإنه 

 ِرْبح حصل له بشطارته وَتمام معرفته.

: األجراء: حالة األجير مضاهية لحالة المقارض بثمن معين والقسم الرابع
نَّما يستحق أجرة ، أو (6)عمله مياومة بقطع النظر عن النتيجة حسنت أم ال. وا 

الكالم في قلة األجرة وكثرتها، والسبب  ، أو غير ذلك؛ وحينئذ فينحصر(1)مشاهرة
 في ذلك، فنقول: إن أسباب االرتفاع واالنحطاط ثالثة:

                                                 
 فارسي معر ب. بمعنى الفندق، وهو( الَخان هنا 1)

 ( في األصل "علمه".2)

 ( اآلجر لغة هو الطين المطبوخ.3)

م كان العامل الجزائري 1171؛ وقبل عام (journalier)( ُمياَوَمة: تقدير األجرة حسب اليوم 6)
ساعة في اليوم  16يتقاضى أجرة يومية تتراوح ما بين نصف فرنك وفرنك لعمل يستغرق 

لم تحدد مدة العمل في اليوم بثمانية ساعات في فرنسا إال إثر صدور قانون في الواحد. و 
في الجزائر  ام. ومما هو جدير بالذكر أن مدة العمل كانت تستغرق يوميً 1111أبريل  23

 ساعة؛ يراجع:  12و 17العاصمة في الثالثينات بين 

Mahmoud Abdoun (1990) Témoignage d’un militant du mouvement nationaliste, 

Dahlab, Alger, p. 13. 

 .(mensuel)( ُمشاَهرة: تقدير األجرة حسب الشهر 1)
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حذاقة األجير وحسن خدمته مع كثرة األموال التي تدور  السبب األول:
 ، واستنباط الُنظَّار، ومهارتهم، ووفور علمهم. (1)بأيدي الناس للَمنافق

 كذلك.  َثمن القراض بحسب القلة والكثرة وحصة الناظر السبب الثاني:

هو كثرة من يطلب الخدمة من األجراء باعتبار المنافع  السبب الثالث:
المطلوبة وقتئذ، وذلك يختلف باختالف األوطان. مثاًل أمريكا فيها كثرة األموال 

. وكذلك بفرنسا (2)للمنافع مع قلة األجراء؛ فتكون األجرة مرتفعة ألجل هذا الجالبة
نكلترا ن كان جلب المنافع موجوًدا، فاألجرة  (3)وا  بخالف أرض البلجيك وألمانيا، وا 

 (6)ُمْنحطَّة لكثرة من يطلب الخدمة، وألجل هذا أباح بعض األمم لألجراء التعاضذ
الناظر إلى الزيادة فيها، كما أنَّهم رغبوهم  ئمن الخدمة حتى يلتج االمتناععلى 

في التعاون على التوصل إلى األشياء التي تقوم ِبها البنية بالمغارم المطلوبة على 

                                                 
 ( أي اإلنفاقات.1)

ة الرابعة إلى المرتبة األولى في بم قفزت الواليات المتحدة من المرت1111م و1111بين عامي ( 2)
االقتصاد العالمي بفضل عوامل عديدة من أهم ها: التنظيم في العمل، واليد العاملة الرخيصة 
الوافدة من الخارج، ومساندة الدولة للمنتجين الوطنيين بشتى الحجج: حماية الصناعة الوطنية 

التي وضعها السياسي  (infant industry)م بحجة "الصناعة في مرحلة الطفولة" 1117قبل عام 
 Report to Congress on)في تقريره  (Hamilton, 1755-1804)األمريكي ألكسندر هميلتون 

Manufatures, 1791) وحماية مستوى أجور العمال األمريكيين بمقتضى صدور قرار ضريبة ،
 .م1117في عام  (Tarif McKinley)ماكينلي الجمركية 

 "اإلنكلتيرا".( في األصل 3)

( التعاضد: لغة هو التعاون، والمقصود هنا هو إنشاء نقابات للدفاع عن حقوق العمال ورفع 6)
في فرنسا إثر صدور قانون "فالداك روسو"  امستواهم المعيشي. وقد أصبح هذا األمر ممكنً 

(Waldeck-Roussseau)  نت 1111م. وفي عام 22/3/1116حول الحق النقابي في م تكو 
على النص  لالطالعإثر مؤتمر ليموج.  (CGT)أول نقابة باسم "الكونفدرالية العامة للعمل" 

 الكامل لهذا القانون راجع:

Loi relative a la création des syndicats professionnels du 21 mars 1884. 

http://www.boursedutravail- 

paris.fr/sites/default/files/stock/histoire/Fichiers_PDF/274/loi_1884.%5Bpdf 
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ألجل الوقوف على من  (1)التجارة، كما ندَبهم شارعهم على انعقاد جماعات خيرية
أجرة َمرض منهم وتعط ل على الخدمة ليقبض شيًئا ينفقه على نفسه، ودفع 

الطبيب، وشراء الدواء، وغير ذلك مدة مرضه، وألجل ما ذكر انعقدت جمعيات من 
ر  ة لقبض شيء ما في كل شهر أو سنة من الُمَؤجِ  أرباب الثروة وجعلوا أماكن ُمعد 
أو الُمْؤجَّر، بحيث إذا مرض الشخص الدافع أو وهنت قواه، فإنه يأخذ من تلك 

ته، فحيلة اإلنسان القابض أو الدافع في هذا خل   (2)الجمعية ما يقيم أوده ويسد
 العصر الجديد أنه إذا عجز ال يحصل له ضياع.

 

 

                                                 
 sociétés)الذي تتواله جمعيات تعاونية  (assurance maladie)( المقصود هو التأمين الصحي 1)

mutualistes) وتجدر اإلشارة إلى أن ألمانيا سبقت الدول األوروبية في التأمين الصحي .
في عام  (Bismark, 1815-1895)على المستوى الوطني. فقد أحرز المستشار ببيسمارك 

ل بإعانة حكومية. 1113  م على انتخاب قانون إجباري للتأمين الصحي ُيمو 

 ( في األصل "سد".2)
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إذا كان لإلنسان حق في شيء قد ينتقل حقه من ذلك الشيء إلى غيره؛ 
 فيقال إًذا: إذا انتقلت الغنيمة من يد إلى أخرى، فهذا االنتقال يقع على أوجه ثالثة: 

 األول: اإلرث وهو انتقال حقوق جيل إلى جيل بعده. 

 الثاني: الهبة والوصية. 

 الثالث: المناقلة. 

، (9)أما الوجهان األوالن فال نتعرض َلهما ألنَّهما ليسا من مقاصد هذا الفن
. فانحصر الكالم إًذا في (2)ومع هذا فقد تقدم لنا عدلية اإلرث، والهبة، والوصية

إن المناقلة هي انتقال حق إنسان في شيء إلى آخر عوض المناقلة؛ فنقول: 
غنيمة أخرى برضى المتعاقدين. وِبهذا سهل التّوصل على المنافع المحتاج إليها، 
كما إذا كان، مثاًل زيد يرغب فيما عند عمرو، وعمرو له رغبة فيما عند زيد؛ فلما 

ه انعقدت المناقلة تكافلت الرغبتان طلب كلٌّ منهما ما يرغب فيه عند صاحبه، وب
بينهما، فإذا وقعت مكافأة بين العوضين والرغبتين سهلت المناقلة. وقد يحدث 
خالف هذا، كما إذا كان لشخص مثاًل جبة حرير وآخر له نعل، وكلٌّ منهما يرغب 
فيما عند اآلخر، فإنا نعلم قطًعا أن النعل ال يساوي قيمة الجّبة الحرير، والحالة أن 

 تان والمماثلة في العوض منتفية.الرغبتين موجود

                                                 
على كثير من المهتمين باالقتصاد اإلسالمي اليوم سواء كانوا ( الحظ هنا مسألة دقيقة تخفى 9)

 اقتصاديين أو فقهاء، وهي عدم التفريق بين مباحث االقتصاد ومباحث الفقه.

 ( في األصل "الصدقة"، والصواب ما أثبتناه بناء على ما سبق.2)
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ِبها،  (9)ثم اعلم أنه كان في األمم السالفة الرغبة في المناقلة غير ُمكتَرث
وذلك ألنه كان في كل عائلة من يصنع ما يحتاج إليه بقيتها؛ فإذا كان في العائلة 
د األرض  خمسة أشخاص، مثاًل، فهذا يصنع النعال، واآلخر الحبال، وهذا ُيسمِّ
ويحرِّكها، وذلك يغرس األشجار، والنساء ينسجن الجبب. والسبب في تقاعس 

اد المسالك، وانفراد كل عشيرة بنفسها. الرغبة وقصورها هو وعرة الطرق، وانسد
وذلك يؤدي إلى انعدام التواصل واالطالع على ما عند الغير من المنافع؛ فكل 
يفهم أن منفعته ال توجد عند غيره، وأن غيره ال دراية له. والحالة أن الرغبة إنَّما 
تحصل باالطالع على ما في يد الغير، أما اآلن لما سويت الطرق، وبنيت 

ناطر، وخرقت الجبال، وكثرت العجالت والسكك الحديدية فقد اتصلت العشائر، الق
وقويت الرغائب؛ فصار الذي كان يصنع النعل لنفسه فقط، وينتظر أخاه يصنع له 
ا في صنعة النعال ليكتسب منها ما يشتري به  برنوًسا ولنفسه آخر، وهكذا جادًّ

ا في صنعته ال يتلفت لغيرها، برنوًسا وجبة وَقَلْنُسَوة وغير ذلك، وصانع ال ثياب جادًّ
وبعوضها يأخذ ما يحتاجه والنّجار والخّياط والحداد كذلك، بل كّل من على وجه 
البسيطة يبذل جهده في تحسين ما يصنعه، وجلب منفعة لنفسه ولغيره. فصارت 

بسبب هذا ليست كافية لجميع الرغائب لما فيها من التباين بين  مناقلة العروض
اء المرغوبة؛ فانحصر كالمنا إذا في العروض والنقود والمناقلة ألجل األشي

 والتجارة.

                                                 
َأْكَتِرُث به" أي َما ُأبالي، وال ( في األصل "متكرث"، والصواب ما أثبتناه؛ يقال عند العرب: "ما 9)

 (.981: 2ُتستعمل إال في النفي؛ يراجع: "لسان العرب" )
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 فصل في معرفة المناقلة التي هي إعطاء عرض في عرض آخر 

ولما كانت المناقلة عقًدا على مجرد إعطاء منفعة في مقابلة منفعة أخرى 
آالت للمناقلة، اتضح لنا أن عقد البيع، واإلجارة، والشركة، والمرابحة، والتولية 
نَّما نظرنا (9)وبحسبه فال نتعرض لبيان حقائق هذه العقود لتكفل فن آخر ِبها ، وا 

فيما يؤدي إلى التوصل إلى معرفة انحصار القيم. فنقول: القيم هي ما يوجد في 
الشيء المطلوب من األوصاف المقوية للرغبة، وهذا ال يوجد في كل شيء لتوقفه 

 :على شرطين

 كون منتفًعا به. : أن ياألول

: يقع في قلب الراغب خوف ضياعه أو أنه إذا أضاعه اآلن ولم الثاني
يتمكن به ينقطع عنه وقت االحتياج إليه. كما إذا فرضنا أن إنساًنا في مهامه 
ة الحر فإنه منتفع به ضرورة ويخاف حامله على  الصحراء ومعه ِقْرَبة ماء ومع شدَّ

 يجده وقت الحاجة إليه؛ فقيمته حينئذ مرتفعة ضياعه أو أنه إذا أضاعه اآلن ال
غاية. وأما إذا كان على شاطئ النيل والفرات العذب ومعه ِقْرَبة ماء فإنَّها ال 
تساوي له شيًئا ألن من أراد الشرب بل وغسل جسده يذهب إلى النهر ألنه لما زال 

القيمة  الخوف لم يبق في ذلك الماء وقتئذ ما ُيْعلي قيمته. وبحسب هذا فإن
انحصرت في االنتفاع وخوف الفقد، فبان لنا بشهادة العقل أن ُكْنه االنتفاع والفقد 
يتفاوت بحسب األزمان، والفصول، واألماكن، واختالف األغراض واالستنباطات 

أنه ال شيء من  مما تقدم فيما تقادم عهده إلى غير ذلك. فنتج لنا الجديدة تزهد
نَّما القيمة موقوفة على االنتفاع وخوف الفقد وميل األشياء التي َلها قيمة لعين ها، وا 

األغراض. ونتج لنا أيًضا أنه قد يتباين غرض إنسانين في شيء واحد بسبب 
اختالف المنافع، وبان لنا أن أغراض اإلنسان تتغير؛ فما كان عنده أعلى رتبة 

                                                 
 .( الحظ إشارة المؤلفين مرة أخرى إلى ضرورة التفريق بين مباحث االقتصاد ومباحث الفقه9)



 المرصاد في مسائل االقتصاد                                932

 

نه؛ اليوم ينحط عنده غًدا، بسبب تبدل غرضه وتكرر استعماله، حتى سئم م
فانكشف لنا من هذا أن القيمة ليست عين السعر، بل القيمة مقيدة حصر األسعار 

 في األشياء.

 فصل في النقود

النقود غنائم يتوصل ِبها إلى تعيين القيمة للشيء المرغوب فيه، ولم تستقل 
األمم الحّية المتمدنة ِبهذا، بل إنا نجد ذلك منذ خلق هللا هذا العالم، وذلك ألسباب؛ 

ها أن مناقلة العروض بعضها ببعض ال ُيمكن مؤبًدا، وذلك إنا إذا فرضنا إنساًنا له من
ُرْبع صاع ُبًرا وآخر له ثوب، ورغب كّل فيما بيد مقابله، فهل نقطع بتساوي قيمة 

 .العوضين أو ال ؟ بل إنا ال نجزم بذلك ألنه إذا تساوت مّرة تختلف مّرة أخرى 

ثوب وآخر له ربع قنطار َتْمًرا، ورغبة صاحب وكذلك إذا فرضنا إنساًنا عنده 
الثوب أقل من رغبة صاحب ربع القنطار، فهنا ُيمكن التجزي في التمر، وال ُيمكن 
في الثوب إذ تجزئته تفسده فال يمكن استعماله؛ فصاحب التمر إًذا يبيعه بثمن 
يرضيه ويقضي ما أحب وكذلك اآلخر. ومنها أن القيمة تنقل من حيث كونها 

نوية إلى حيثية أخرى ألنها سعر، وبهذا يزول تحيُّر اإلنسان وتفكره فيما يساوي مع
شيئه من العروض. مثاًل، فرضنا أن شخًصا له فرس فأعطاه عوضه خمسة 

، فيبقى متفكًِّرا فيما يساوي فرسه من هذه (9)أْصواع ُبرًّا، وآخر برنوًسا، وآخر َتليًسا
لنا من هذا أن النقود غنائم في نفسها، العروض، وبالنقد يزول التحير؛ فحصل 

وأنَّها عروض أيًضا ُتْعطى عوًضا في عروض أخرى، وليست وسائط فقط، بل إنه 
 .(2)إنَّما اتخذت دون غيرها من الغنائم تيسيًرا للمعامالت وتسهياًل للتعاون 

                                                 
قيق غالبً 951( التَّلِّيس: كيس يسع زهاء 9) ابن األخوة، "معالم  ، راجع:ام رطاًل، ُيعبأ فيه الدَّ

(، ومحمد عمارة، "قاموس المصطلحات االقتصادية في 911القربة في طلب الحسبة" )ص
 (. 928الحضارة اإلسالمية" )ص

( هنا إشارة إلى وظيفتين أساسيتين من وظائف النقود، وهي أوال: كونها مقياًسا للقيمة، وثانيا: 2)
 كونها وسيًطا للتبادل.
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قد كان في أوروبا في السابق لبعض األمم غلط في تعريف النقود،  تنبيه:
خزِنها  (2)؛ فأداهم ذلك إلى(9)ن الغنائم وجعلوها آلة يتوصل ِبها إليهافأخرجوها ع

. أما اآلن فقد زال اإلشكال وانقشع (3)وعدم التصرف ِبها، وبه قلَّت المنافع وقتئذ  
الغبار عن أعين الناس؛ فأخرجت النقود من مخباها، وراجت وكثرت األرباح بسبب 

يدها، وَتهيئتها للفالحة، وأنشئت البواخر ذلك لكثرة المعامل، وتسوية األرض، وتسم
 لحمل السلع من بلد إلى آخر وهكذا. وعلى هذا فال يجمل بنا أن نقول: 

إن كل عرض يصلح أن يكون نقًدا. وعليه فالواجب في النقود أن تكون 
 مقبولة عند جميع الناس لتطمئن القلوب وتنصلح األعمال ويروج نفقها.

قبولة عند سائر األمم ألجل اتصال ومن شرطها أيًضا أن تكون م
المعامالت بين أصناف البشر، ألنَّها لو لم تكن كذلك بأن كانت مقبولة عند أمة 

 دون أخرى تنقطع الوسائل واألسباب والمقصود اتصالها. 

ومن شرطها أيًضا نفاسة قيمتها مع صغر ِجْرمها ليسهل حملها، ويتيسر 
 نقلها لسائر البلدان واألقطار.

، ويشترط في كل جزء من األجزاء أن (4)شرطها أن تجزأ أجزاء غائيةومن 
يكون جزء حسًيا تحقيًقا، بحيث يكون ذلك الجزء يساوي ِجْرمه ِجْرم ما ُجزَِّئ منه 

                                                 

 ُتطلب لذاِتها.( أي أنَّهم جعلوها 9)

 ( في األصل "أن".2)

التي انتهجتها إسبانيا وتقوم على الحصول  (bullionisme)هنا إشارة إلى المركنيلية المعدنية ( 3)
 باإلنجليزية (bullion)على أكبر كمية ممكنة من المعادن النفيسة من ذهب وفضة. و

"(lingot هي القطعة المستطيلة من الذهب أو :)الفضة" بالفرنسية. 

، أو (21(، أو "عشرونية" )ما أصله 91أي وفق المنظومة النقدية المعتمدة: "عشرية" )ما أصله ( 4)
 .غيرهما
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إلى خمسة أجزاء، فإن كل  (2)دورو (9)الـِبحسب تلك التجزئة. مثاًل، إذا ُجزَِّئ الري
جزء يكون ُخمًسا حقيقًيا من الّريال، وزًنا ال معنى؛ فيحسن بنا أن نقول إًذا إن 
َئْت ال يساوي ذلك الجزء  األحجار النفسية ال تصلح أن تكون نقًدا، ألنَّها إذا ُجزِّ
 قيمة ما ُجزَِّئ منه بحسب الجزئية. فإذا فرضنا أن لنا حجًرا من ياقوت وزنه خمس
مثقال يساوي عشرة، فأصله الذي هو المثقال مثاًل يساوي ألًفا؛ فعلى هذا صار 

 ارتفاع َثمنه معنوًيا ال حسًيا فتدبر.

، (4)، والجلود، والَعقيق(3)ثم اعلم أنه كان لألمم المتقدمة نقود مثل: الَوَدع
وغير ذلك. ومهما اتفقوا على أمر وقع اصطالحهم عليه، فلما كثرت العلوم 

ت المدنية، وقع االكتشاف على معادن كثيرة، ولكن انُتِخب منها معدن وظهر 
َساء َواْلَبنِّيَن  ﴿: الذهب، والفضة، والنحاس َن الن ِّ َهَواتِّ مِّ ُزي َِّن لِّلنَّاسِّ ُحبُّ الشَّ

ةِّ  َن الذََّهبِّ َواْلفِّضَّ يرِّ اْلُمَقنَطَرةِّ مِّ وأرفع الثالثة الذهب وأدناها النحاس. . (5)﴾ َواْلَقَناطِّ
 وِعلَّة انتخاب الثالثة:

 .النفاسة 

  .وصغر الِجْرم 

  .وسهولة الحمل 

                                                 
الفرنسي.  االحتالل( الرَِّيال من العمالت التي كانت تتداول ويتم ِبها التعامل في الجزائر قبل 9)

 ألغيت كل العمالت وعوضت بالفرنك الفرنسي. االحتاللوبعد 

بالفرنسية( هو أيًضا من العمالت التي كانت تتداول في الجزائر قبل عام  douroالدورو )( 2)
. وهو (pesetas)بيسيتاس  5قديم كان يساوي  (duro)م، وهو في األصل نقد إسباني 9831
في جنوب إسبانيا  (Soria)لنهر في شبه الجزيرة اإلبيرية يبدأ من منطقة صوريا  اسمأيًضا 

. وفي العرف الجزائري كان (Porto)ويصب في المحيط األطلنطي في البرتغال بجانب بورتو 
 ."فرنكات. ولفظ "دورو" يعني هنا "قطعة نقدية" كأن يقال "درهم 5يساوي الدورو آنذاك 

 ( الَوَدع: َخرٌز ُتْخرج من البحر لونها أبيض.3)

 .لونه أحمر لطيف، وله ألوان متعددة منها األزرق، واألبيض، واألسود( العقيق: من األحجار النفيسة، 4)

 .94( سورة آل عمران: 5)
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  .وعدم التغير بمرور الفصول 

   .وقّلة وجود معدنها دون غيرها 

وسبق لنا آِنًفا أن الدولة ال يصلح ِبمقامها أن تكون َلها يد على جلب 
، فال يصلح الغنائم، خوًفا من أن يتكِّل الناس عليها فيغشاهم الكسل. أما في النقود

لغيرها االستيالء عليها، بل ال بد أن تكون الدولة هي المتولية لمعالجة معادِنها، 
وتصفيتها، وضرِبها بدار الضرب، وتجزئتها أجزاء الئقة للمعامالت، ألنَّها إذا 

 ُتِركت لألمة ُربَّما وقع فيها غش ومخالفة للمقاصد.

ها متكفلة بدوام قيامها؛ فيأمن كل أما أمور الدولة فإنَّها منضبطة جًدا، ولكونِ 
على كل غنيمة، فينحصر تحفُّظ  (9)الطارئ الناس بسبب هذا، من تغيرها وتحولها 

اإلنسان في النظر في أمر السكك المصنوعة من غير المعادن المذكورة، وفي أمر 
المعامل والماكنات وغير ذلك. ومع قولنا أن الدولة ضامنة في تأبيد النقود 

، فإنا نجد بعض الدول ضامنة للذهب والفضة مًعا متكفلة بأمرهما (2)وتأييدها
نكلترا إنَّما يضمنان قيمة الذهب فقط، وأما  كفرنسا، وبعض الدول األخرى كأمريكا وا 

 الفضة فتزيد قيمة نقودها وتنقض وال ضمان للدولة فيها. 

الفضة فمن قال بأفضلية توحيد المعدن وأن الدولة تضمن الذهب فقط، أما 
من الذهب  (3)فال، فمراده أن الفرق الرسمي الموضوع بين المعدنين هو أن الجرام

يساوي خمسة عشر جراًما ونصًفا من الفضة، وهذا شيء اتفاقي ال ُيْعَتمد عليه 
ألنه محمول على الزيادة والنقص بحسب االكتشاف على معادن الفضة أو الذهب، 

                                                 
 ".الطارئ ( في األصل "9)

 "تائيدها".( في األصل 2)

وهو وحدة وزن  ؛(gramme)( في األصل "قرام" ويكتب أيًضا "غرام" حسب النطق بالفرنسية 3)
م والتي تتخذ ثالثة وحدات أساسية وهي: 9889المعتمدة في عام  (CGS)في منظومة 

 السنتيمتر، والجرام، والثانية.
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رة بين األمرين؛ فيحصل التحّير بسبب ذلك. أو الكثرة والقلة، فتبقى الدولة ناظ
فحينئذ ال تضمن الدولة إال معدًنا واحًدا لتستريح من هذا األمر. أما الدولة 
الفرنساوية اآلن فهي ضامنة للمعدنين مًعا وال تعتبر هذا التغير، ولم يدع داع إلى 

احد فإنَّها اآلن. أما إذا فرضنا أن جميع األمم وقع اتفاقهم على ضمان المعدن الو 
اآلن َلها معاهدة نقدية بين إيطاليا، وسويسرا،  (9)تصير إلى اتفاقهم. واعلم أن الدولة

والبلجيك، واليونان، بحيث أن نقود هذه الدول تروج في فرنسا، ونقود فرنسا تروج 
 في بالد هؤالء الدول.

 فصل في األجل

ط، بل إنَّ أحد من المعلوم أن المعامالت ال تنحصر في النقود الحاضرة فق
الِعَوَضْين قد ُيؤجَّل بأجل متفق عليه، كما إذا فرضنا أن شخًصا باع آلخر بضاعة 
ل َثمن الُمضّي ثالثة أشهر. فحينئذ يقال إن مبنى اآلجال األمن بين المتعاقدين  وأجَّ
وِبحَسبه فإن المعاملة تتفاوت بقوة األمن وضعفه؛ فمهما قوي األمان بين الناس 

ن تقوى المعا مالت باآلجال، ومهما ضعف األمان وقّل إاّل ويضعف ذلك. وا 
 (2)المعاملة ألجل مرتبطة باالقتصاد والرفق في أمر المعيشة، حتى ُتمكِّن للُمْرَتِفق

أن يدخر ما يعامل به غيره ألجل. فتحصل من ذلك فوائد منها: َتهيأ تيسير الغنائم 
افع؛ فإذا فرضنا أن إنساًنا ذّخر المعامالت ولو ألجل كثرت المن كثرتألنه مهما 

ذخيرة ودفعها إلنسان صاحب حرفة من الحرف ال ُيحسنها، َربُّ الذخيرة يكون قد 
 منافع تنفعه هو وغيره. لتهيئشارك بعين األجل 

وقولنا ارتباط المعامالت ألجل باالقتصاد في المعيشة والرزق َيظهر أثره ِمما 
مالية ال بدنية؛ كأرباب البواخر، والسكك  نشاهده من جمعيات كثيرة َلها مشاركة

                                                 
 ( المقصود الدولة الفرنسية.9)

 ( أي الذي يرفق في المعيشة.2)
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الحديدية، وغير ذلك ِمما يفتقر إلى أموال باهظة. فترى األفراد منهم من يشارك 
بالمائة، ومنهم باأللف، وبعضهم بالمائة ألف، وهكذا. وهو في نفس األمر معاملة 

الربح للمشاركين بحسب الحصة التي شاركوا ِبها. ومن جهة  (9)ألجل ويتجزأ
أخرى، إن المعاملة ألجل ُتْغني عن استعمال النقود في كل معاوضة، ِلما في ذلك 

 من راحة النقل واألمن من خوف الضياع، وهذا من فوائد المعاملة ألجل.

ومن أسباب منع المعاملة ألجل َفْقد ما باليد وانتظار األجل المضروب. 
ا أن المعامل غير ومن األسباب أيًضا خوف المعامل ضياع ما عامل به، ومنه

متحقق بأنه ال يحتاج ما عامل به لوقت حلول األجل؛ فلربَّما يحتاجه أثناء ذلك 
األجل فال َيِجده عنده. وُيجاب عن هذا بأن المعامل األول ال يعامل إال بأمر 
لى أجل فباثني عشر، فالداعي هو  يدعوه لذلك، وهو أنه باع سلعه نقًدا فبعشرة وا 

ألن األجل له حصة من الثمن. وُيجاب عن الثاني الذي هو االثنان الزائدان، 
خوف الضياع بأن ما بيد المعطى له من المتموالت يكون كالثقة لما خرج من يد 

 المعطي، ألنه ال يعامل من ال شيء له أصاًل.

فإذا فرضنا أن المدفوع له كان تاجًرا وحلَّ األجل ولم ُيَؤد ما بذمته للدافع له، 
يه حكم التفليس الذي هو هالك عظيم، إْذ به تنقطع عنه المعامالت، فإنه َيجري عل

ن يكن تاجًرا؛ فللدافع أن يطالب المدفوع له برهن ثقة أو ضامن أداء يعلم مالءه،  وا 
ُيجاب عن الثالث الذي هو عدم تحقق الدافع االحتياج قبل األجل للشيء المدفوع، 

ل، فله أن يحيل به إما مع ضمانه وهذا يزول بالحوالة ألنه إذا احتاج قبل األج
لذمة المدفوع له أو ال؛ وأنواع الحوالة كثيرة. فمن َثم يعلم أن الكواِغد المتعامل ِبها 
اآلن هي في نفس األمر حوالة مبنية على تحقق األمن من الضياع. ومن هنا يعلم 

                                                 

 ( في األصل "يتجزى".9)
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ب التجارة تسمى بنوًكا، ُمعّدة لتلك المعامالت ألَجل تيسيًرا ألربا (9)وجود َمَحال
 .(2)وغيرهم، وهذا عند بعض األمم المتمدنة

 فصل في التجارة

لما كان المحترف مشتغاًل بتهيئة ما يتجر به، والمستعمل مشتغاًل بلذاته ِبما 
ينتفع به، صارت النقود والحواالت غير كافية في انتقال الغنائم من يد إلى أخرى؛ 

ثاني وهو التاجر، فوظيفته األخذ من احتيج حينئذ لواسطة بينهما يأخذ من األول لل
يد المحترف ما صنعه ليبلغه للمحتاج إليه، َقُرَب أم َبُعد. ُثم إن التاجر له أحوال 
منها: أنه ال يطلب من يد المحترف ما هيأه إال ما قع الطلب عليه من المستعملين 

 الراغبين.

من يستعملها. أال ومنها: أنه يأخذ منها باجتهاده وُيحسنها ويرونقها ترغيًبا ل
ترى أن اإلنسان إذا دخل سوًقا من األسواق، وهو عازم على عدم شراء شيء من 
األشياء لكونه ال رغبة له في شراء شيء، لكّنه إذا رأى تلك السلعة مرتّبة ترتيًبا 

                                                 
 ( َمَحال مفرده الَمَحّل: وهو الموضع الذي ُيَحلُّ فيه.9)

راهيم أبو اليقظان قد دعا إلى إنشاء "مصرف أهلي يؤسس على تجدر اإلشارة هنا أن الشيخ إب( 2)
القواعد اإلسالمية المقررة في الفقه اإلسالمي ويسير بأساليب البنوك العصرية برؤوس األثرياء 

حاجة الجزائري  ،أبو اليقظان، إبراهيممن المسلمين في عاصمة الجزائر أو قسنطينة"، راجع: 
 يونيو 21هـ )9341محرم  99، 81"، العدد ميزابجريدة "وادي إلى مصرف أهلي، 

م(. وقد أسفرت هذه الدعوة عن محاولة إنشاء مصرف إسالمي، على األرجح قبل 9121
م(، تحت تسمية "البنك 9121هـ )أواخر عام 9348أواخر جمادى اآلخرة من عام 

بعض كبار  اإلسالمي الجزائري" بعد أن أُِعد قانونه األساسي وُجِمع رأسماله اإلسمي من
رجال أعمال مدينة الجزائر من المسلمين، لكن سلطات االحتالل الفرنسية تصدت لهذا 
المشروع وأجهضته. ومما هو جدير بالمالحظة أن أحد زمالء الشيخ أبو اليقظان وهو الشيخ 

صفحات من  ،بلعباس، عبدالرزاقإبراهيم اطفيش قد تتلمذ على يد الشيخ المجاوي؛ راجع: 
رفية اإلسالمية: مبادرة مبكرة إلنشاء مصرف إسالمي في الجزائر في أواخر تاريخ المص

 هـ9434، رجب 2، العدد91، المجلد مجلة دراسات اقتصادية إسالميةعشرينيات القرن، 
 .44-9ص:  م(، ص2193)
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. وهذا غير خاف على أحد، وهو من محسنات (9)حسًنا تسبق رغبته إليها فيشتريها
ذا اعتبرنا الخارج َنِجد بضائع أمم ينتفع ِبها التجارة، وهذا في دا خل الوطن. وا 

غيرهم؛ كثياب الحرير، والملف، والصوف المجلوب إلى إفريقية مثاًل، وكذلك البُّن 
 (3)في أوروبا وال في سواحل إفريقية، وكذلك األَبازر فإنَّهما ال ُينتجان (2)والشاي

وغيرهما، فيقع التوصل إليها بواسطة التجار،  (5)وسيالن (4)المجلوبة من جاوا
يأخذون من أقطارنا ما زاد على المنفعة؛ فصرنا جميًعا َيحصل لنا  هؤالءوكذلك 

، وهذا كله حصل باجتهاد التجار في ترويج السلع (1)االنتفاع بواسطة التجارة
 ونفاقها.

ة وقد ظهر من هذا أن الوطن الذي ُيكِثر خروج بضاِئعه لغيره مع قلَّ 
احتياجه لبضائع غيره يكون أغنى من الوطن الذي يقِّل خروج البضائع منه مع 
كثرة احتياجه لبضائع غيره. وذلك ألنه مهما كثر خروج البضائع إال كثرت النقود 
المأخوذة في مقابلة البضائع، والعكس بالعكس. وهذا غير معتبر عند ذوي العقول؛ 

قى ميتة، بخالف الذين يحتاجون للمصنوعات فمهما كثرت األموال عند قوم إال وتب
كثيًرا ولبضائع غيرهم كذلك، فإنَّهم أحياء دائًما ُيهيئون ما يشترون به وينتفعون ِبما 

                                                 
 ( هنا إشارة إلى ما يعرف اليوم بالتسويق.9)

تخدم في المجتمع الجزائري إلى ( في األصل "الشاهي"، وهي من الكلمات التي كانت تس2)
 جانب كلمة "أتاي". 

 ( أي التَّواِبل.3)

كيلومتر  521 921تبلغ مساحتها اليوم حوالي  إندونيسيا: جزيرة تقع في جنوب (Java)( جاوا 4)
 مربع، وتضم عدة مدن منها العاصمة جكارتا.

كيلومتر  191 15: جزيرة تقع في جنوب الهند تبلغ مساحتها اليوم نحو (Ceylan)( سيالن 5)
 .(Colombo)لومبو" و ك وعاصمتها " (Sri Lanka)مربع، وتعرف اليوم بـ"سريالنكا" 

( الحظ هنا أن المؤلفان يعتبران أن التبادل التجاري بين الدول ُيَحقَّق رفاهية أعلى لكل واحدة 1)
تي حصنتهما من الوقوع في االستقطاب األيديولوجي الذي منها. وهذا أحد األسباب ال

 يحصر التصور اإلسالمي لالقتصاد بين الرأسمالية واالشتراكية. 



 المرصاد في مسائل االقتصاد                                941

 

اشتروه في مآكلهم ومالبسهم وغير ذلك. أال ترى أن فرنسا مثاًل ُتْخِرج من البضائع 
 .(9)ال في ازديادنحو ثلثي ما تأخذه من منافع غيرها، ومع ذلك فإن غناها ال ز 

واعلم أن التاجر في الداخل له حرِّية تامة يبيع ِبما شاء ويشتري كذلك، 
بخالف ما إذا كان َيجلب السلع من الخارج ويخرج السلعة من الداخل للخارج، 

بحسب البضائع، وبه  (3)ڤمارڤ (2)فهناك يكون للدولة مدخل في وضع أعشار
فرنسا ال يقدر أن يبيع الحنطة بأقل من ترخص السلع وتغلو. مثال ذلك الفالح ب

خمسة وعشرين فرنًكا للقنطار الحتياجه ألمور. وأما أمريكا فإن الفاّلح يقدر أن 
يبيع القنطار بخمسة وعشر فرنًكا، فحينئذ تجعل الدولة غرامة توصله لخمسة 

ض وعشرين فرنًكا ليزول الضرر على الفالح الفرنسوي وهكذا. وُربَّما تباينت األغرا
هنا إذ الفالح يحب هذا وال يلتفت لمنفعة غيره. وأما المحترف والتاجر فإنَّهما 
يريدان إبقاء ما كان على ما كان لتكثر المراكب الجالبة للسلع ويكثر المسافرون، 

                                                 
( ُيشير المؤلفان هنا بالتعبير المعاصر إلى أن العبرة في التبادل التجاري لدولة ليس بحجم 9)

تخصصت في قطاعات ذات البضائع التي تستوردها ولكن بنوعية السلع التي تصدرها. فإذا 
 قيمة مضافة عالية تصبح غنية رغم أن حجم مستورداتها يتعدى حجم صادراتها.

( األعشار والمعروف هو "العشور": وهي ما يؤخذ من بضائع التجار القادمين من الخارج. 2)
وأول من وضع العشر في اإلسالم هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه؛ 

" كتاب الخراج ، "ويحي بن آدم(؛ 934" )صكتاب الخراج ، "يوسفأبو يراجع: 
(. ولولي أمر المسلمين أن يزيد فيه، أو 142" )صكتاب األموال ، "وأبو عبيد(؛ 913)ص

 ينقص فيه، أو يرفعه كلية، معاملة بالمثل، أو ابتغاء للمصلحة المعتبرة.

ڤمارڤ: هكذا في األصل، وتكتب أحياًنا "الكمارك" كما في اللهجة التركية، ويقصد ِبها الجمارك ( 3)
(. وقد دخل األتراك 14" )صالرحلة األندلسية ، "الوردانيوفق ما هو متعارف عليه اليوم؛ راجع: 

خير الدين هـ عندما استنجد أهالي مدينة الجزائر بالقائدين األخوين عروج و 9591إلى الجزائر عام 
بربروس لصد هجوم الجيش اإلسباني. فمن الطبيعي أن تتضمن اللغة العامية الجزائرية بعض 
الكلمات التركية من أشهرها: بقالوة )حلويات تستعمل من الدقيق والسمن وتحشى بالمكسرات 
المسحوقة( بوراك )لفائف تصنع من العجين وتحشى باللحم المفروم أو غيره(، بقراج )إبريق 

 .ستعمل للماء من أجل الشرب أو تحضير الشاي ونحوه(ي
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فيقع رواج لمنافعهم مع رخص القمح المجلوب، فتحصل للتاجر فائدتان، فقد 
ة فإنه ينبغي للتاجر أن يكون ما يكتسبه اختلفت األغراض في أمة واحدة. وبالجمل

، وأن يبيعه كذلك على وجه ال ضرر فيه (9)على وجه العدل واإلنصاف والحّلية
 .(2)للمشترين

واعلم أن التجارة أفضل طرق التثمير، وال يحسن التثمير بالتجارة إال إذا كان 
كان يربح منها  المال كافًيا لتجارة تحتمل انقطاع صاحبه لها، واعتماده عليها إذا

ال فاألفضل العدول عنها ِلئالَّ  يضيع المال لعدم الطاقة  (3)أكثر من عمله اآلخر، وا 
ل  على االهتمام بتجارة صغيرة مع العمل الذي هو المسترزق األصلي. ولهذا ال ُيعوَّ
ا على التجارة إال إذا وفرت ثروتهم، ورأوا أنَّهم بتفرغهم لتثميرها بالتجارة ينالون ِرْبحً 
 (4)يساوي أتعاَبهم وريًعا كافًيا لمالهم. وأما ذووا األموال القليلة فيعدلون إلى المراباة

 التي يسترزقون منها.  (5)ونحوها ليبقوا متفرغين ألعمالهم

األمر يشتغلون في صناعة حقيرة أو  (1)وكم من ُأناس كانوا في باِدئ
تصادهم وفروا رأس مال َيخدمون في وظيفة وضيعة، لكنهم ِبُحْسن تدبيرهم واق

وعدلوا عن الصناعة أو الخدمة إلى التجارة. وِبُحْسن إدارِتهم أصبحوا من عظماء 
المتمولين، ولهذا ال يقف الكسب من التجارة على حد ألن القوة األولى العاملة فيها 
هي المال، وِبما أنه ُيْمِكن أن يتزايد رأس مال التاجر الواحد بإضافة بعض الربح 

حتى يعظم جًدا. وُيمكن أيًضا أن يتزايد كسبه حتى يصير عظيًما، فإذا صار إليه 
                                                 

 ( أي من حالل.9)

أحكام  ِبمراعاةيتم تقييده  االقتصادي، بل ِبمجرد وصف السلوك عدم االكتفاء ( الحظ هنا2)
 نه من قيم مثل العدل واإلنصاف.مالشريعة اإلسالمية وما تتض

 ( في األصل "ليال".3)

 ( في األصل "المرابات".4)

 األصل "ال عمالهم". ( في5)

 ( في األصل "بادى".1)
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التاجر الصغير ُيوفِّر جانًبا من ِرْبِحه ويضيفه إلى رأس ماله مرَّة بعد أخرى يتزايد 
رأس ماله شيًئا فشيًئا فيكثر معه الربح، وعلى مرور األيام يصير من كبار التجار 

 وهو أهم وأعظم الناس كسًبا. 

أصحاب األموال في الغالب، ألنَّهم  (9)التجارة بناء على ما تقدم َناِصبف
أقدر على من سواهم، لما في أيديهم من القّوة المالية، ولما جبلوا عليه من حب 
المال الذي َيْحِملهم على السعي في سبلها على سنن االقتصاد، ويستميلهم إلى 

ل. وأهم شيء يلزم التاجر أن يكون التوفير، فيجنح إليها كل من يلذ له جمع الما
عنده رأس المال الكافي لتجارته ال أن يستدينه بالفائض إن وجد من يثق بأمانته 
فيقرضه لئال يكون صاحب المال شريكه في الجانب الوافر من الربح، ويكون هو 
عنده كاألجير يأخذ أجرته من الربح الفاضل عن فائض المال، على أنه يجب أن 

بعض التجارات المؤكدة الربح الوافر، حتى إذا لم يكن لديه رأس مال  يغتنم فرصة
مكنه اقتراضه، وأن يكون مقتصًدا ُموفًِّرا، ِبحيث ال أكاف اقترض القدر الالزم إن 

َيمس رأس المال، بل يضيف إليه قسًما من الربح ألن آفة التجارة اإلسراف، وسماد 
ذا اطلعت على ِسَير أكثر التجار رأيت أنَّهم كانوا في  أرضها االقتصاد والتوفير. وا 

رع والبيوت، وبحسن حكمتهم في إدارة أعمالهم اأول األمر َيجولون بالسلع في الشو 
واقتصادهم وتوفيرهم أصبحوا أصحاب المخازن العظيمة وذوي رؤوس األموال 
الجسيمة. ومن اإلسراف أن تشتري بدلة وعندك بدلة كافية، ومن الحماقة أن يقتني 

لصانع مركبة أو يسكن قصًرا فخيًما وهو ال يكاد يكسب نفقة ذلك المركب. وأن ا
تكون درجة المعيشة مساوية للمكانية االجتماعية بأن تنفق على معيشتك ِبَحسب 
مقتضى َمْنِزلتك في الهيئة االجتماعية. وكل ما تنفقه زيادة على ذلك تخسره، ألنه 

ذا كان يذهب في إرادة اكتساب الجاه والظهور ال داعي له وال فائدة فيه، وال سيما إ

                                                 
 ( أي يجدون فيها ويستبقون إليها.9)
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يتطاول المرء إلى رتبة أرفع من حالته، فإن ذلك يؤدي إلى الهوان. وقد بأن 
يكتسب بعض الناس وال سيما الشبان كثيًرا، ولكن ليس كل ما يكتسبه المرء يجب 
أن ينفقه، بل يجب عليه أن يكون اإلنفاق بحسب االقتصاد؛ فمهما كان الدخل 

 ًرا والفاضل عن النفقة الالزمة ُيوفَّر كان ذلك حسًنا.واف

ومن الحماقة أن ينفق الموسر كل دخله على ما هو في غنى عنه، ويجب 
الَّ استحال على اإلنسان أن يدخر  أن يكون الخرج أقل من الدخل في كل مال، وا 

ذا كان دخل المرء ال يكفي نفق اته، ثروة، ولو زهيدة، لينفقها في أيام عسره. وا 
فاألولى به أن ُيغيِّر حال معيشته. واألفضل له أن َيْنزل درجة من مكانته من أن 

يسقط منها ويكون سقوطه هائاًل عظيًما،  (9)يبقى فيها وهي متداعية مخلخلة، لئال
على أن بعض الناس يحاولون أن يتظاهروا بأوجه ِمما هم عليه ليطاولوا من هم 

ا على جاه كان لهم فكادوا يخسرونه ِبحكم أكثر منهم وجاهة، ولكي ُيحافظو 
صروف األيام، وهم ُيحاولون إدراك ما هو فوق طاقتهم لكوِنهم َيخجلون من ظهور 

لرأوا أن تلك المحاولة تؤدي  (2)الفقر عليهم. ولو أمعنوا النظر في حالتهم وما لهم
ر ِمما عندهم، ِبهم إلى الفقر طبًعا ألنَّهم يظهرون أرفع من َمْنِزلتهم فينفقون أكث

ومآل هذا األمر إلى ارتكاب الديون طبًعا، وهو باب الخراب، والخراب دار الفقر ال 
 محالة.

ألنه مهما كان المرء معسًرا وقليل  (3)والحقيقة أن الفقر ال وجود له حقيقي
ن كان ذلك صعًبا في  الدخل ُيمكن أن يكون غنًيا إذا جعل نفقته أقل من دخله، وا 

هو ليس بصعب إال على من يستحي بإظهار الفقر كما قدمنا. بعض الظروف، و 

                                                 
 ( في األصل "ليال".9)

 ( في األصل "مالهم".2)

 ( المقصود هنا كما سوف يتبين الحًقا أن الفقر مسألة نسبية.3)
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. فما يتخذه هؤالء (9)ولكن إذا كان ينظر دائًما إلى من هم دونه َيجد نفسه غنًيا
المغرورون من الهروب من الفقر هو نفسه، وهو مفض ِبهم إليه، وال نجاة من 

فير والتثمير ُبْغَية جمع الفقر الذي يتحاشونه إال بأن يظهروا به لكي يتسنى َلُهم التو 
ثروة ترفعهم. وهذا يستلزم أن ال تشتري شيًئا بالنسيئة، وال تستدين لتشري على أمل 

تستوفي مالك بعد حين، فتدفع ما عليك ألنك ال تعلم ما  أن تقبض أجرتك، أو
كنت تقبض، وال تعلم ما قد يطرأ عليك من االحتياجات التي هي ألزم لك ِمما 

ه بالنسيئة. فاعتبر أنك ال َتْمِلك من النقود إال ما هو في كيسك تبتغي أن تقتني
فقط، وأما الذي لك من المال عند الغير ليس هو لك، ما دام في قبضة غيرك، 
فإذا اعتمدت على ذلك نجوت من المديونية. ُثمَّ ال يحق عليك أن ما تبتاعه 

حال، ألن التجار بالنسيئة من حوانيت التجارة هو أغلى مما تدفع َثمنه في ال
يضيفون إلى َثمنه ُرْبعه، وذلك في مقابلة النسيئة؛ فربَّما تعجز عن دفعه فترى إًذا 

ْين.  أن النقد في الحال ُيْنجي من الدَّ

وَيجب عليك أن ُتقيِّد في دفترك الخصوصي دخلك وخرجك يومًيا لتعلم ما 
ذا بقيت جاهالً  ْين. وا  ما لك وما عليك لم يكن  لك وما عليك، فال تقع في مهلكة الدَّ

اليوميين هو أن ُتْفِرز كل يوم، أو أسبوع،  لك ما َيمنع يدك عن اإلسراف. والتوفير
أو شهر قدًرا معّيًنا من دخلك، وَتحبسه عنك كأنه دين عليك توفيه، ولكن تودعه 

                                                 
من هو  أنظروا إلى من هو أسفل منكم وال تنظروا إلى: "-صلى هللا عليه وسلم -( قال النبي 9)

[. قال الشيخ السعدي في "الوسائل 2113 " ]مسلم:فوقكم فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا
(: "فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه 22المفيدة للحياة السعيدة" )ص

، من الخلق في العافية وتوابعها، وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال اكثيرً  ايفوق قطعً 
فيزول قلقه وهمه وغمه، ويزداد سروره واغتباطه بنعم هللا التي فاق فيها غيره ممن هو دونه 
فيها، وكلما طال تأمل العبد بنعم هللا الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، رأى ربه قد أعطاه 

لفرح متعددة، وال شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب ا اودفع عنه شرورً  اكثيرً  اخيرً 
 والسرور".
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في صندوق التوفير ونحوه. وبالحقيقة إن إيداع قيمة زهيدة يومًيا في صندوق ليس 
الصعب على أحد، وهذه القيمة الزهيدة تصير مع الزمان الطويل ثروة باألمر 

كبيرة. والثروة ُتحبِّب المرء وَتجعله يرغب في إْنمائها وتكثيرها، ولهذا يصبح التوفير 
بعد ذلك سهاًل عليه. والتبذير هو آفة الدخل والثروة، وهو الزيادة في اإلنفاق، 

 هما.وسط بين (9)ونقيضه التقتير، واالقتصاد

ويجب على التاجر أن يكون عاِلًما بأصول التجارة وُمطلًَّعا على أحوال 
السوق، فعليه أن يعلم معدل الربح في كل صنف، ويتحقق السعر الذي يباع به 
عادة ليعلم السعر الذي َيجب أن يشتري به، وأن يكون ماهًرا بشراء األصناف أكثر 

به ليكون ِرْبحه محقًقا. وَيجب أن  من بيعها، ِبحيث يشتريها بأرخص ِمما ُتباع
يكون منتظًرا إلى مستقبل الصنف الذي يتاجر به ليكون على هدى من صعود 
ل بيع ما عنده، وأن يعلم أروج  سعره أو هبوطه ليعلم ما إذا كان ُيخزِّن منه، أو ُيعجِّ

وال األصناف وأكثرها ربًحا فيتاجر به، وأن يكون عارًفا بأصول الحسابات التجارية، 
، وفي أيِّ حالة هو من حالتي الربح والخسارة، وبذلك (2)سيما علم َمْسك الدفاتر

في معامالته، وأن ُيْحِسن ُمخالطة الناس إلى حد النهاية  وااللتباسيأمن الغلط 
ِبحيث يرضون عنه في كل حين فال َيخدعهم، وال ُيْخِلف عهوده معهم، وال يغبنهم، 

بالبشاشة واألمانة والتساهل وتلبية المطالب، وأن وأن يستميل الناس إلى دكانه 
يكون مستقيًما، ألن أساس التجارة الثقة باستقامة التاجر، بل يقال إن هذه الثقة هي 

دة  (3)رأس المال، وأن ُيرتِّب سلعه ألنه إذا كان الدكان نظيًفا، والبضاعة فيه ُمنضَّ
اري إليها. بغاية التناسب، وموجهة إلى المقبلين فإنَّها تستميل  الشَّ

                                                 
 ( أضيفت الكلمة لكي يستقيم المعنى.9)

 ( هو ما يسمى اليوم المحاسبة.2)

 ( أي ُضمَّت بعضها إلى بعض.3)
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لما كان اإلنسان الذي أكمله هللا بالعقل وَتمام التمييز دون سائر الحيوانات 
َمْجهوده، وَتمام معرفته، وكمال قريحته في استنباط أمور توصله إلى  (9)بذل

الحصول على الغنائم التي تقوم ِبها بنيته وَتمام رفاهيته، فلما حصل عليها واتصل 
 ِبها، فبمجرد استعماَلها فاتت واضمحلت.

 وأعلم أنه قد سبق لنا أن هللا هيأ أموًرا وأسباًبا لعباده، وهم توصلوا لالنتفاع
ِبها بكدهم وبذل طاقتهم؛ وحينئذ نقول إن حقيقة هذا الباب هو أن استعمال الغنيمة 

، فال قدرة له على قطع (2)إزالة منفعتها، وحيث كان المستعمل لم َيخلق شيًئا
المنفعة وبترها، بل إن أصلها يبقى مستمًرا إلى أجل يعلمه الخالق، بيان كون 

ن اإلنسان إذا حصل الخبز مثاًل الذي هو استعمال الغنيمة رفع المنفعة منها أ
غنيمة اغتنمها ومنفعة حصلها، فإذا استعمل تلك الخبزة لم تبق على حالتها، بل 
تصير من الفضالت، وكذلك إذا لبس ثوًبا بعد َتحصيله فإنه بعد استعماله يصير 

 كما ال َيخفى، ومرجع هذا إلى أقسام:  اوهكذَخِلًقا متالشًيا، 

الَنزع ِلَمنفعة الغنيمة قد يكون ِلَجلب غنائم أخرى، وذلك  أولها: إن هذا
 كاستعمال الفحم لبخار ينتفع به في َتحريك بعض اآلالت بقصد جلب المنافع.

ومنها: ما ليس فيه جلب منفعة حينية، وذلك كمأكل اإلنسان، وشربه، 
ن  كان فيه وملبسه، وغطائه، ووطائه، وكل ما تقوم به بنيته وبنية عائلته. وهذا وا 

                                                 
 ( في األصل "ابذل".9)

 ( في األصل "شيْا".2)
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غنائم، وذلك ألنه مهما كثر  بتهيئات نزع المنفعة من الغنيمة، فله ارتباط وتعلق
االستعمال إال وتقوى الرغائب والعزائم في َتهيئة غنائم أخرى لُتْسَتْعَمل، وهكذا كما 

 ال َيخفى.

ومنها: إن بعض الغنائم تزول منفعتها بدون استعمال أحد، مثال ذلك ما إذا 
كيفية صعبة، فاستنبطت آلة أخرى أسهل منها وأخف،  نسج علىاستنبطت آلة 

فأقبل الناس على الثانية لحسنها وخفتها، وتركوا األولى لعدم موافقتها، فيصدق 
 عليها أنَّها زالت منفعتها بدون استعمال.

ومنها: إن الغنائم تضيع حًسا في نفسها وعلى المستعملين معنى كالتبذير 
ثروة، وهو التساهل في اإلنفاق، وله دواع كثيرة ترجع إلى الذي هو آفة الدخل وال

طالق العنان للشهوات. وأهم أوجه اإلسراف في (9)اثنين: التطاول إلى جاه أعلى ، وا 
سبيل الشهوات إدمان المسكر والمقامرة، وكمن ال ُيحِسن صنعة، مثاًل، يصنع نعاًل 

حرقت، فإن منفعتها فاسدة ال تصلح لالستعمال، وكغنيمة غرقت في البحر أو 
فقدت حًسا في نفسها ومعنى على المستعمل كما ال يخفى. وبالجملة يقال إن كل 
ما ينتقض من وجوه الحكمة في التوفير التي مّر بياَنها فهو تبذير، والعاقل يوفِّر 

. والمغرور مهما كثر دخله (2)في بادئ األمر، وَيجمع ثروة، وَيجتهد في إْنماِئها
شهواته الدنياوية، وعلى التمادي في سبيل اللهو، والبطالة،  أنفقه في سبيل

حتى يتعود التبذير، ِبحيث ال يعود دخله يكفيه حتى تثقله  (3)واالنغماس في الرذائل
الديون. والوجهان األخيران من األوجه األربعة المتقدمة ال كالم لنا عليهما ألن 

 نا في الوجهين األولين.علماء االقتصاد لم يتكلموا عليهما؛ فانحصر كالم

                                                 
 ( في األصل "أعال".9)

 األصل "انمايها".( في 2)

 ( في األصل "الرذايل".3)
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  فصل

وحياتهم الحّية  (9)ولما ظهر أن غرض كل أمة من األمم تكثير أممهم
الطّيبة، ووضع المدنية فيهم، وحثهم على المعارف والعلوم الالئقة بزماِنهم، فأما 
تكثير أبناء الجنس فإنه جبلي طبيعي ُيحبه كل أحد من أبناء الجنس، ألن كل أمة 

ها وكثرة عددها، ولم ترتق في معارج المعارف والمدنية، فالهيئة بقيت على فطرتِ 
الخراب والتدمير، ظهر لنا ذلك باالطالع على تواريخ األمم.  (2)االجتماعية مآلها

أال ترى أن كل أمة كثر عددها مع الفقر والجهل وقّلة التدبير فيما ُيصِلح األحوال، 
فإنَّها ُعرَضة للخراب واالضمحالل؛ وقد أدَّى هذا كثيًرا من العلماء إلى قوِلهم أن 

تفكر في عاقبة األمر يؤدي إلى خراب الكثرة من الخلق مع الجهل وعدم التدبر وال
 .العالم

وقد سبق الرد على هذا القيل بشرط عدم الخلو من المعرفة وكمال اإلنسانية، 
أقل تعًبا وأرفع أجرة من األجير في  (3)أال ترى أننا إذا تأملنا اآلن وجدنا األجير

هيئتها، الزمن المتقدم، وقد بقي بيده الكثير من الغنائم التي شارك غيره في تَ 
والحصول عليها، ونجد في هذه األمم اآلن معرفة في استعمال الغنائم، وترتيب الوالة 
وأصحاب الشرطة وضباط الجند والمدرسين ومؤدبي الصبيان وغيرهم من 
صالح الثغور والرباطات،  المستخدمين في أمور الدولة، وترتيب المجابي واألعشار وا 

ن كان هؤالء لم يشاركوا في الغنيمة مشاركة وغير ذلك من اإلصالحات الالئقة، و  ا 
حسّية لكنهم بحسب تدبيرهم، وَتمام معرفتهم، وبث العلوم في أبناء جلدِتهم، وتأديب 
صبياِنهم ليكونوا على أحسن حال ينتفع ِبهم حالة كبرهم، صار َلهم حق بسبب ذلك. 

قيام ِبمناصبهم أحسن وذلك الحق يتفاوت بتفاوت األمم في العلوم والرفاهية والثروة وال
                                                 

 ( المقصود عدد أفرادهم كما سيأتي.9)

 ( في األصل "مئالها".2)

 جر".( في األصل "األ3)
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قيام. ومن حسن التدبير أن َيجعلوا حصة معلومة معتبرة لتجديد المنافع، وجلب 
صالح شأن األمة، وتقدم لنا الكالم في هذا المحل في التذخير والتوفير  الفوائد، وا 
والتثمير الذي هو حسن التصرف، وعدم التبذير واإلسراف، وكذلك جعل حصة 

ي الفقر والضعف والعجز الفادح، والداعي لهذا الشفقة معلومة ألجل سد خلة ذو 
 .المغروزة في قلب كل إنسان كامل

وقال بعض الفالسفة: إن الدنيا لما كانت في ارتقاء وزيادة َيحسن بكل أمة 
، بل إنَّهم إن وجدوا طريًقا إلتالفهم فعلوا، حيث (9)أن ال يلتفتوا ألهل الفاقة والعجز

الرتقاء وجلب الغنائم والحصول على ما تقوم به البنية، إن بقاءهم عقبة في وجه ا
فشاء الفقر. ونحن نقول: إنه ال  والتصدق عليهم ومواساِتهم سبب في كثرة العجز وا 

َوآِت َذا اْلُقْرَبى  ﴿والشفقة على أهل االحتياج؛ وفي الكتاب العزيز: بد من اإلحسان 
ِبيلِ  ُه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّ . (3)﴾ ِلُينِفْق ُذو َسَعٍة مِ ن َسَعِتهِ  ﴿: اوفيه أيًض  ،(2)﴾ َحقَّ

ابين غير أنه َيجب على اإلنسان أن  يختار لصدقته من يستحقها، وال يدفعها للنصَّ
اتخذوا السؤال ِحْرفة، وعليه  (5)، فإن كثيًرا من أهل التواني(4)وأهل البطالة والدجاجلة

وَيجتهد في طريقة تبعث إلى التحرك  فإن من كان قوًيا على الخدمة ُيؤمر بالحركة
على غيره، فذلك خير من الصدقة عليه، ألن ذلك يفضي  (6)وال يصير إنساًنا كالا 

به إلى العجز واالتكال على مال الغير. وظهر من هذا أن هذه الغنائم ال بد أن 
                                                 

، التي تنسب (darwinisme social)"الداروينية االجتماعية"  ( المقصود هنا هو ما يعرف بـ9)
، وهي عبارة اخترعها (Spencer, 1844-1900)إلى الفيلسوف البريطاني هربرت سبنسر 

 م؛ راجع:9881في عام  (Gautier, 1853-1937)الصحافي الفرنسي إيميل غوتيي 
Gautier, Le darwinisme social. Etude de philosophie sociale, Paris: Derveaux, 1880. 

 .26 ( سورة اإلسراء:2)

 . 7 ( سورة الطالق:3)

جال هنا بمعنى الكذَّا4)  ب الذي يحتال على الناس ليأخذ أموالهم بالباطل.( الدَّ

 ( التواني: الضعف والفتور.5)

 ( الَكّل هنا بمعنى الثقيل الذي ال خير فيه.6)
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يكون في استعماِلها تعادل بين مستحقيها ليحصل العدل واإلنصاف، ويزول الشغب 
ن كان هذا صعًبا واإلحاطة به وعرة، فالواجب استعمال ويَ  حصل األمن العام، وا 

 المستطاع منه.

ثم إنه َيجب على األمة وجوًبا أولًيا أن يبذلوا مجهودهم في تخلق أبناء 
جنسهم باألخالق الحسنة وتطبعهم بالرفق، وهو قوة في اإلنسان تحمله على تقليل 

انية ليحصل له بسبب ذلك الهناء، ويبقى بيده الشهوات النفسانية والترهات الشيط
حظ ِمما اغتنمه وحصله، وبذلك يتوفر عنده ما َيجلب به غنائم ُأَخر، فيتحسن 
حاله، ويكون من أهل الثروة، فإن الرفاهية تزيد في رفعة اإلنسان ومروءته 

ذا كان تجديد الغنائم على هذه الهيئة ف إنه ووجاهته، فيقل نصبه ويرتاح من تعبه. وا 
يصير أمًرا طبيعًيا فال ينقطع. وأما المسرف والمتهور المنهمك المتردي في مهواة 

هذا والعياذ باهلل إلى الهالك،  (9)البطالة مع اإلنفاق في األمور التي ال تعني، فمآل
وهذا أمر مشاهد معلوم عند من حالَّه هللا بالعلم وارتقى في معارج الفهم، فإنه يعلم 

 هللا وما أحلَّه. تحريم ما حرَّمه

 فصل في مستحسنات استعمال الغنائم

وأول ما يذكر هنا أن بعض األفراد الذين متحصالِتهم ضعيفة ال َتجلب لهم 
منفعة طائلة يضعون ذلك المتحصل الضعيف في محل وضع األمانات الذي 
جعلته الدولة لذلك، حيث إنَّها تلتزم بأن الشيء الموضوع َدْين في ذمتها وتدفع 
للواضع ما ينوب ذلك المتحصل الموضوع من الفائدة، فيصير الشيء القليل َيجلب 
منفعة جديدة زائدة على رأس المال وربَّما إن اكتسب شيًئا آخر يضعه أيًضا، وهكذا 

 إلى أن يكثر رأس ماله الذي يكون معتبًرا في جلب المنافع العظيمة.

                                                 
 في األصل "فمئال". (9)



 المرصاد في مسائل االقتصاد                                954

 

كل فرد ما تجمع له فيكثر  وكان قبل هذا الجيل َتجتمع أفراد للمساهمة يضع
القليل بسبب ذلك، ثم يشتغلون بذلك العدد المجتمع من األفراد، لكن لما لم يكن 
مستقيًما وأرباب الحظوظ يكونون على خوف من كون ذلك العدد ال يفي ِبمنافعهم، 
بل ُربَّما تضيع لهم حصة من رأس المال، فحينئذ اقتضى نظرهم بعد التأمل وتدقيق 

ِعْلم  المسألة أن يكون دولًيا النضباط أمر الدولة، كما ال يخفى. واْعَلمالنظر في 
 :يقين أنه نتج من هذا الوضع نتائج حسنة، منها أمران عظيمان

 : نفع الفقير الذي لم يكتسب ذلك الشيء الضعيف إال بإبذال مجهوده. األول

ع بذلك المال دائرة العلومالثانيواألمر  التي هي حياة  : هو أن الدولة ُتَوسِّ
األرواح وكمال اإلنسانية؛ فُتَشيِّد المدارس االبتدائية، وأخرى للطلبة المتوسطين، 

. فَتْحي األمة بذلك وتزيد ِرفعتها وثروتها. (9)وأخرى للطلبة المنتهيين الممارسين
وجعلت الدولة قوانين يرجع إليها وال ُتتعدى حدودها منها: إن الولد ُيفترض عليه أن 

جبًرا من سبعة أعوام إلى ثالثة عشر سنة، فإذا اعتذر الفقير المضطر يتعلم 
المطلوب ولده للقراءة بأنه ال شيء له فإن الدولة تكفيه من جمع المصاريف التي 

. فبان أن كل النفع حصل للضعيف الفقير، والدولة إنَّما (2)تلزمه على قراءة ولده
 هم االجتماعية.حصل لها حياة رعيتها وَتمام إنسانيتهم وهيئت

                                                 
 م. 9812مايو  9( أسست مدارس التعليم الثانوي في فرنسا في 9)

م، 9882م و9889، الصادرة بين عامي (Jules Ferry lois)قوانين جول فيري"  هنا إشارة إلى "( 2)
م، 9889يونيو 96بموجب قرار  (gratuit)والتي وضعت أسس التعليم االبتدائي العام: مجاني 

جباري  . وتهدف هذه م9882مارس  26بموجب قرار  (laïque)وعلماني  (obligatoire)وا 
ذ. وبعد اكتساب "الثالثية" إلى غرس روح الجمهورية والديمقراطية والمساواة في التالمي

المعارف االبتدائية )قراءة، كتابة، حساب، بعض المعلومات التاريخية والجغرافية( كان 
أغلبهم يتجهون بعد االنتهاء من التعليم االبتدائي إلى الحياة العملية. وكان جول فيري يرى 

ير للتغلب على الروح الجهادية في الجزائر، ولذلك أصدر بصفته وز  سالًحاالمدرسة  في
م يقضي تطبيق مجانية التعليم 9883فبراير  92التربية والتعليم الفرنسي قانوًنا في عام 

االبتدائي بالنسبة للجزائريين وفتح مدارس لتعليمهم. وهذا يبين أن سياسة فرنسا التعليمية لم 
تكن َتهدف إلى تثقيف الجزائريين والنهوض بمستواهم العلمي واالقتصادي بقدر ما كانت 

 إلى تجريدهم من دينهم ولغتهم وقوميتهم. تهدف
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ومن مستحسنات استعمال الغنائم هو االحتياط في األمور واألخذ بالحذر من 
الجوائح التي تصيب المتموالت والمصائب التي َتُلمُّ ِبها. ومنها وهو أحسنها اتفاق 

على أنه إن نزلت مصيبة حرق أو خرق  (9)جماعة وتعاهدهم معاهدة صحيحة ُحبِّيَّة
وه على رزيته بحيث أنه يصير كأنه لم يقع له شيء، وهذا من بأحد المتعاقدين أعان

، (2)﴾ َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلَبرِ  َوالتَّْقَوى  ﴿وفي الكتاب العزيز: التعاون على البر والتقوى 
ن كان هذا فيه تفصيل ِبحسب الشرع فليراجع في محله . أال ترى أنه لو لم تكن (3)وا 

من أهل العافية والوجاهة احترق جميع ما يكسبه من هذه المعاقدة وفرضنا أن غنًيا 
المال، فإنه يصبح من يومه مع عيلته من أفقر الَورى، وينحط قدره وتزول وجاهته 
وينخفض قدره، فاستعمال هذه المعاقدة إذا كانت على وجه حسن موافق ال تمتنع شرًعا 

ُل هللا وأقرُبهم إليه اْلَخْلُق ِعَيا : "- صلى هللا عليه وسلم - إذ منها من باب قوله
. وأيًضا فإنه إذا كان األمر كذلك فإن الشخص يتحّذر من كل آفة (4)" أنفعهم لعياله

. (6)﴾اَل ُتْلُقوْا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكةِ  ﴿َ و، (5)﴾ ُخُذوْا ِحْذَرُكمْ  ﴿تنزل ِبماله، ففي التْنزيل: 
                                                 

 ( أي بالتراضي.9)

 .2( سورة المائدة: 2)

"التأمين التعاوني" أو "التبادلي" القائم على أساس التبرع والتعاون والذي ال  ( هنا إشارة إلى3)
 بل يسعى إلى رفع الضرر أو تخفيفه. ايستهدف ربحً 

وتحت كنفه، فأحب الخلق إلى هللا من أحسن إلى الخلق كلهم عيال هللا ( وبشأن الحديث: "4)
". قال الشيخ األلباني في "سلسلة عياله، وأبغض الخلق إلى هللا من ضن على عياله

(: "وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف بشر بن رافع. 3581األحاديث الضعيفة والموضوعة" )
الحافظ في  والسليل بن موسى وأبوه وجده؛ لم أعرفهم. وعلي بن محمد بن مهرويه؛ قال

"اللسان": "قال صالح بن أحمد في "طبقات أهل همذان": تكلموا فيه، محله عندنا الصدق". 
في "ضعيف الجامع  "الخلق عيال هللا، فأحبهم إلى هللا أنفعهم لعياله"عن حديث:  اوقال أيًض 
يح ". ورحم هللا اإلمام عبدهللا بن المبارك القائل: "في صحا(: "ضعيف جدً 2145الصغير" )

أفضل دينار "قوله:  -صلى هللا عليه وسلم -الحديث شغل عن سقيمه"، وقد صح عن النبي 
ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل هللا ودينار ينفقه 

 (.9661مسلم ) ، رواه"على أصحابه في سبيل هللا

 .79( سورة النساء: 5)

 .915( سورة البقرة: 6)
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حّلت الجاِئَحة بجّلهم فيهلك الجميع. ثم لو كانت هذه الدائرة قاصرة على أفراد ربَّما 
فلذلك ُبِذل المجهود في توسيع هذه الدائرة الجالبة لنفع المصابين حتى صارت غاية 
في العظم بحيث إن ُأصيب واحد سلم ألوف، وال يضر بعد ذلك األلوف النَّْزر 

، ألن (9)المصاب بالنسبة للسالمين فصارت هذه الجمعية من الجمعيات الخيرية
يرهم إنَّما هو لدفع ما َيحل بغيرهم من البالء. وتوجد جمعيات خيرية يوفرون شيًئا توف

قلياًل يأخذونه من أفراد معلومين يؤدي كل فرد منهم ذلك القدر كل شهر، ويجعلون 
لذلك المجتَمع ناظًرا يقوم بذلك ُيْصَرف منه على كل فرد منهم َمِرض أو أصابته 

ت، ويصير ذلك المريض كأنه على حالة الصحة عطلة إلى حصول الشفاء أو المو 
فال يفتقر ألحد. بخالف ما لو كان يدخر ذلك النَّْزر اليسير في خزانته فإنه ال يكفيه 
وربَّما لم يتمكن له الخزن الحتياجه إليه. وتوجد جمعيات أخر خيريات، وهذا كله من 

لجنسية واإلنسانية، التعاون، وهذا داخل تحت مستحسنات استعمال الغنائم وتقتضيه ا
 .(2)ومن ذلك القيام بالفقراء واألرامل والزَّْمَنى

أما الدين اإلسالمي فإنه فرض على ذوي األموال زكاة أموالهم ُتصرف 
َدَقاُت ِلْلُفَقَراء َواْلَمَساِكيِن  ﴿لألصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى:  ِإنََّما الصَّ

َقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل َّللاَِّ َواْبِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َوالْ  ُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرِ 
ِبيِل َفِريَضًة مِ َن َّللاَِّ َوَّللاَُّ َعِليٌم َحِكيمٌ  . والدولة الجمهورية الفرنسوية جعلت (3)﴾ السَّ

وأنشأت أماكن معدة للفقراء والعجزة في كل بلدة، وقرية، وأماكن لتربية األيتام، 
مستشفيات أيًضا، وعّينت أطباء ماهرين للقيام ِبأدوية المرضى، وأبناء السبيل 

ِبيلِ  ﴿المنقطعين، قال تعالى:  ُه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّ . وقد (4)﴾ َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

                                                 
( التي تأسست في أوروبا مع بداية القرن sociétés mutualistes( أي "الجمعيات التعاونية" )9)

 التاسع عشر الميالدي.

ِمُن، وهو دائم المرض أو ضعيف من الِكَبر.2) ِميُن أو الزَّ ْمَنى مفرده الزَّ  ( الزَّ

 .61( التوبة: 3)

 .26( سورة اإلسراء: 4)
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قيل: إن أغنياء الفرنسويين ينفقون في هذا الشأن ما يزيد على المائة مليون. ولكن 
ذلك على أفراد األمة،  لصعوبةربَّما كان ذلك العدد المتبرع به ال ينضبط أمره 

فوض أمر ذلك إلى الدولة ألنه يتمكن لها ذلك دون غيرها. وعندنا أيضا معشر 
التي تحسن توزيعها على من يستحقها على  المسلمين أن زكاة ُتدفع للدولة إذ هي

 الوجه الالئق. 

واختلف علماء االقتصاد اختالًفا عقلًيا: هل اإلعانة حق للمتصدق عليه أو 
هي تبرع من المتصدق فقط؟ فذهب اإلنكليزيون لألول، ووافقهم األلمان، وذلك في 

حتى فشا  م. ولكنه نشأ عن ذلك ميل الكثير إلى الكسل والعجز9711أوائل سنة 
فيهم الفقر الفادح الذي ال ُيمكن أن يعبر عنه. وبقوا على هذه الحالة إلى أواسط سنة 

. وسبب هذا الفقر أن النفس َتميل للراحة، فيجتهد الشخص أن يفتقر (9)م9811
ليثبت له حق على األغنياء. ويقال إنه بلغ حد الفقر فيهم إلى الواحد من العشرة، 

مس دخل المجابي الدولية. ولهذا رجع اإلنكليز عن القول األول وبلغت نفقة الفقراء خُ 
 : إلى قول من يقول إن اإلعانة تبّرع من المتصدق، ولكنه نتج من ذلك نتائج

القلوب وزالت  (2): أنه لما كانت اإلعانة جبًرا على المتصدق وغرتاألولى
 الشفقة منها. 

اء ضعف انقيادهم إلى ما : إنما لما دارت األحقاب على هؤالء الفقر الثانية
ُيخرجهم من الحالة التي َتمكنت من قلوِبهم حتى صارت غريزة فيهم، لما ثبت 
باالستقراء عند الحكماء أن الجهل والفقر إذا دارت عليهما أحقاب ونشأ على ذلك 

 أجيال صعب زوالهما.

                                                 
هو أواسط القرن التاسع عشر الميالدي ألن الكتاب الذي  م، والمقصود9111( في األصل 9)

 م.9114بين أيدينا نشر في عام 

 ( أي احترقت من شدة الغيظ والحقد.2)



 المرصاد في مسائل االقتصاد                                958

 

وأما ما مشت عليه الدولة الجمهورية الفخيمة من أن اإلعانة تبرع من 
ق ال جبر، فإن الشفقة بسبب ذلك ال زالت في أفراد األمة، والفقراء مائلون المتصد

إلى الحركة واالكتساب، حتى إنك تجد المتوسطين في الغنى باألمة الفرنسوية 
ن الفقراء أقل عدًدا من غيرهم من الدول، كما ال َيخفى على من جال في  كثيًرا، وا 

 .(9)األقطار ودخل القرى واألمصار وهللا أعلم

 فصل في عدلية المجابي

 -(2)أي الحكومة -َيجب أن نقدم أواًل الفرق بين الجنسين، أي األمة والدولة 
 وتعريف كل منهما.

فنقول: إن الجنس أي األمة هو جمع أفراد ساكنون بأماكن َتجمعهم الجنسية 
لحقوق مقهورون تحت قوانين تلزمهم فرًدا فرًدا. والفرد البشري هنا ُيعَتبر من حيثية ا

 واللوازم ال من حيثية كونه حيواًنا ناطًقا.

وتنفيذها وتْنزيل تلك  (3)وأما الدولة فإنَّها نظام ُيعَتبر من حيثية وضع القوانين
األحكام على مستحقها. فلهذا َيحسن بنا أن نقول: إن الجنس الفالني بلغ الغاية في 

للوم، وال يحسن بنا أن الشجاعة والقوة، أو في مكارم األخالق، أو في الغلظة وا
نصف الدولة بذلك. ويقال في الدولة إنَّها حالفت الدولة الفالنية محالفة تجارية أو 
نَّما يصدر من الدولة. والدولة  سياسية مثاًل، ألن مثل هذا ال يصدر في األمة، وا 

 .(4)موضحة لما في غرض األمة ومبينة له

                                                 
م عندما صاحب ثالثة 9883( لعل هذه الفكرة من عمر بريهمات الذي زار فرنسا في عام 9)

 حيفة الفرنسية التالية:طالب جزائريين من كلية القانون بجامعة الجزائر كما نقلت ذلك الص
Le Rappel, n°4935, vendredi 14 septembre 1883. 

هي مجموعة األعضاء المسّيرة  (gouvernement)( في األدبيات السياسية الفرنسية الحكومة 2)
 .(pouvoir exécutif)، ويعبر عنها بـ"السلطة التنفيذية" (Etat)للدولة 

 (parlement)المكونة من "مجلس األمة"  (pouvoir législatif)عليه بـ"السلطة التشريعية"  أي ما يعبر( 3)
 .(sénat)، و"مجلس الشيوخ" (chambre des députés) "غرفة النواب" -آخر بتعبير -أو

 ( ألن األمة سابقة للدولة، وبإمكان األمة أن تضمن بقاءها حتى عند تقسيمها إلى عدة دول.4)
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الدولة ؟ نقول في بيان ذلك فإن قلت: ما هو هذا النظام الذي عبرت به عن 
وُنمثِّل بدولة فرنسا: إنه منذ قرن وفرنسا باذلة مجهودها في سد أبواب االستبداد، 
فألجل ذلك جعلت الحرية السياسية والدينية، فتوصل بسبب ذلك أفراد هذه األمة 

 إلى ترتيب النظام الدولي وبناء هذا النظام على أمرين: 

 األول: الغرض الجمهوري العمومي. 

 الثاني: تعديد آالت النظام وانفصال بعضها من بعض.

، فهو أن كل فرد من أفراد األمة له حق في (9)وأما الغرض الجمهوري 
انتخاب أعضاء النظام والمؤسسين للقوانين الشرعية، وهو مؤلف من طائفتين 

الجمهورية  (3)تخبان رئيس، وهو أن المجلسين ين(2)مجلس األمة ومجلس الشيوخ
، وهو يستعين بالوزراء الكافلين لدى المجلسين المذكورين (4)الذي هو المنفذ

بأفعاِلهم الضامنين بعضهم بعًضا ضماًنا مشتركا. ورئيس الجمهورية له تقديم من 
األمة معنوي في تسميته حكاًما مكلفين بتْنزيل األحكام على النوازل الجارية 

د األمة، وِبمجرد تسميته لهم يستقلون بأحكامهم. وليس للرئيس الصادرة من أفرا
                                                 

 pouvoirsم المتعلق بتنظيم السلطات العمومية )9875فبراير سنة  25إشارة إلى قانون ( هنا 9)

publiques( "لـ"الجمهورية الثالثة )IIIe République 4من  اسنة تقريبً  71( التي دامت 
 .9141يولية  91إلى  9871سبتمبر 

 للجمهورية الفرنسية:م 9875فبراير  25( وهو ما تنص عليه المادة األولى من قانون 2)

"Art. Premier: Le pouvoir législatif s'exerce par deux Assemblées: la chambre des 

députés et le sénat". 

 تمارس السلطة التشريعية من خالل مجلسين: غرفة النواب ومجلس الشيوخ". -"المادة األولى   

 ".يسءر ( في األصل "3)

 م للجمهورية الفرنسية:9175فبراير  25الثانية من قانون  ( وهو ما تنص عليه المادة4)

Art. Second: Le président de la République est élu à la majorité absolue des 

suffrages par le Sénat et par la chambre des députés réunis en Assemblée nationale. 

Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible. 

ُيْنَتَخب رئيس الجمهورية باألغلبية المطلقة من ِقَبل مجلس الشيوخ وغرفة  -"المادة الثانية 
 ".انتخابهالنّواب المجتمعون في جلسة وطنية. وُيعيَّن لمدة سبعة سنوات. ويمكن تجديد 
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دخل في أمورهم، ِبحيث أنه ليس له أن يعزلهم أو ينقلهم جبًرا أو قهًرا ليحصل لهم 
 االستقالل الكّلي.

وجملة األصناف الثالثة المجلسان والرئيس مع وزرائه هو المعبر عنه 
وي يعتبره العقل، له حقوق وعليه لوازم بالدولة، وِبهذا يظهر أن الدولة إنسان معن

كسائر األفراد، لكنه َيمتاز من األفراد بكون األفراد معرًضا للفناء واالضمحالل 
يخلف بعضها بعًضا، والفرد المعنوي معرض للدوام ما دام الجنس أي األمة، فإذا 

 انقرض الكل واْنمحى أثر األمة، انمحى ذلك الفرد المعنوي أيًضا.

في الدولة من أنَّها شخص معنوي يطلق ذلك على عمال العماالت  وما قلناه
واإلدارات، وكل نظام يستدعي كسًبا أو تدبير صحة وغير ذلك، مثاًل: زيد عامل 
بعمالة كذا، فإذا انعدم ال ينعدم األمر بانعدامه، بل يخلفه غيره وهكذا. وعليه 

كالقضاء، فإنَّها صفة  فالحكومات أمور اعتبارية يعتبرها العقل تقوم بكل متول
حكمية تقوم بالقاضي، فإذا مات أو ُعِزل انتقلت للمتولي بعده، وكالجماعات 
الخيرية القائمين بدار الصدقة مثاًل، فإذا انعدم فرد دخله آخر وال ينعدم الحكم. 
وعليه فالدولة عليها لوازم عظيمة تتعاظم بعظم األمة وضخامتها، منها: 

نشاء االستعدادات الحربية ب سائر أنواعها، وسد الثغور، وتعمير الرباطات، وا 
 (9)األساطيل، وتجنيد جنود كافية خوف مفاجأة عدو أجنبي، أو وقوع غوغاء

داخلية. وكل ذلك ليحصل األمن لكل فرد من أفراد األمة على النفس، والمال، 
عاب، (2)والعرض كما هو الواجب . ومنه، إنشاء قناطر بِضفاف األودية والشِّ

جراء المياه تسهياًل لمواصلة أفراد األمة ولغيرها من األمم، (3)وتسهيل الطرقات ، وا 

                                                 
 ( أي اضطرابات.9)

 .شريعة اإلسالمية( يندرج هذا ضمن مبحث الضروريات الخمسة، وهي أعلى مراتب مقاصد ال2)

 ( أي تعبيدها.3)
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وترويًجا للتجارة، ونقل السلع من داخل الوطن إلى الخارج والعكس، ومنها، القيام 
بنشر العلوم وبّثها في سائر أنحاء الوطن إذ هو حياة األمة وانتعاشها وسبب 

يام بأرزاق المدرسين في المدارس العلمية، وجلب إنسانيتها وحضارِتها، وكذلك الق
بوظيف  متوظف التالمذة من كل ناحية ليكثر بسبب ذلك كل خير، ومنه نفقة كل

قائًما بأمر وظيفه، فال يتمكن له خدمة أخرى يرتزق المتوظف لكون ذلك  (9)دولي
 .(2)منها

بسببه أموااًل  فإذا كانت الدولة ملتزمة ِبهذه اللوازم تحتاج إذا إلى عمل تجلب
تصرفها في هذه اللوازم، فوقتئذ صارت ترث من ال وارث له، وذلك بعد الطبقة 
الثانية عشر كما سبق بيانه، ومن ذلك التبرعات كالهبة والوصّية والحبس. ولكن 
هذا ال يقاوم لوازمها من المصاريف الباهظة، فاضطرت إلى أفراد األمة تطلب 

يدفع ذلك كل فرد ِبحسب ما أنجر  (4)وخراج (3)ارممنهم تكميل ما يلزمها بوضع مغ
له من الغنائم، أي المتحصالت مع اعتبار قلتها وكثرتها، فكلٌّ يدفع على حسب ما 

. فلما كانت على هذا الوجه ظهرت عدليتها مع كون هذه المداخل تصرف (5)ملك
في مصالح األمة، وحيث كان األمر كذلك فمداخل الدولة ُتصرف في مصالح 

ألمة وما ينتج لها من الخير، وال تصرف ذلك ابتغاء شهواتها أو أنَّها تنفقه فيما ال ا
يفيد األمة، بل إنك لو تأملت تجد المداخل مساوية لما تصرفه الدولة من المصالح 

ذا احتاجت الدولة إلى زيادة إصالح  (6)الجنسية بدون زيادة على ذلك وال نقصان. وا 

                                                 
 ( الممّول من قبل الدولة.fonction publique( أي الوظيف العمومي )9)

 م.9881يوليو  91( انضم المعلمون إلى الوظيف العمومي في 2)

 ( أي الغرامات: وهي ما يلزم أداؤه من المال إلى الدولة.3)

وهو األموال التي تتولى الدولة أمر جبايتها ( المراد هنا هو المعنى العام من لفظ الخراج: 4)
 وصرفها في مصارفها.

 ( هنا إشارة إلى الضرائب التصاعدية و هي التي يزيد سعرها بازدياد المادة الخاضعة لها.5)

 ( أي المتعلقة باألمة.6)
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ما تحتاج، وكل أمر مضبوط ِبحيث أن من أراد زيادة  الزم تزيد في المغارم بقدر
من أولي األمر ال يتمكن له ذلك إذا كان بدون سبب، فإنه َيمنع من ذلك ويعاقب، 
حيث إنه ال َيْصُلح للمرتبة التي جعل فيها. ويظهر من كون الدولة عند رأس كل 

المذكوران، وبعد سنة تجعل قائمة وميزانية مالية للسنة القابلة، ينظرها المجلسان 
إمعان النظر وتحقيق الالزم َتخرج تلك المخارج السنوية مع تعيين ما تصرف فيه، 
وهكذا في كل سنة حتى إنه إذا أريد زيادة شيء قبل انصرام السنة، فإنه ال يزاد 

 ذلك الشيء حتى تجعل ميزانية وقائمة للسنة القابلة، وهذا غاية في الضبط.

هو من عمال التنفيذ ومع ذلك فإنه ال يقدر أن ُيخرج وليعلم أن وزير المالية 
واحًدا من خزينة الدولة بدون قانون شرعي، وحينئذ نقول إن حقيقة  انتيًماصولو 

الجباية هو الحظ الذي تطلبه الدولة من أفراد الجنس أي األمة في كل السنة على 
 : (2). وتنقسم في األصل إلى قسمين(9)حسب ما تقتضيه الميزانية

 (9)والمجسم كالعقارات (3)قسم يتَنزَّل على المتحّصل أي الغنيمة . 

                                                 
 ( أي الميزانية العامة للدولة.9)

م كانت 9197م إلى 9711( أي إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. ومن عام 2)
 -الضرائب المباشرة في فرنسا تشمل: "ضريبة العقار"، و"ضريبة السكن"، و"ضريبة المهنة" 

التي  -، و"ضريبة األبواب والنوافذ" -م 9719م و9711وهي ضرائب وضعت بين عامي 
 م؛ راجع:9718أضيفت في عام 

Ministère de l'intérieur. Circulaires, instructions et autres actes émanés du 

Ministère de l'intérieur ou relatifs à ce département, de 1797-.1821, tome 3, Paris: 

Imprimerie royale, 1823, pp. 202-203.  

%، وهو ما يتناقض مع 81م بنحو 9111وكانت الضرائب غير المباشرة تقدر في عام 
 ي نّصت على منع الضرائب غبر المباشرة ألنَّها ظالمة.م( الت9781قرارات "الثورة الفرنسية" )

يوليو  95ِبموجب قانون  -" أي "ضريبة المهنة" patente( هنا إشارة إلى ما يسمى بالفرنسية "3)
(، والصناع commerçantsضاه التجار )االتي تحسب على مبلغ الدخل الذي يتق -م9881

(industriels( وأصحاب المهن الحّرة ،)professions libérales:راجع ،) 

Direction générale des contributions directes. Mise à exécution de la loi du 15 

juillet 1880 sur les patentes: circulaire n°594 [suivi de] Contribution des patentes: 

loi du 15 juillet 1880: tarifs [suivi de] Instruction générale sur les patentes. Paris: 

Imprimerie nationale, 1881. 
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 يتَنزَّل على عينها قلة وكثرة وتوسًطا بحيث ال يقع إجحاف  (2)والرباع
 على أحد. 

وعدلية هذا ظاهرة واضحة بحيث إن ذلك المالك المضروب على ملكه 
لك، وأيًضا فهذه جباية إذا نظر لما ينتج من المصالح تسمح نفسه بدفع أكثر من ذ

 الغنيمة حسية ال يقع فيها غلط. 

وقد سبق لنا أن هذا واجب على كل فرد من أفراد األمة، وكثير من األفراد 
من ال عقار له وال َرْبع. ولنبيِّن حقيقة العقار والربع، فأقول: العقار ما يعقر 

والدور،  بالفؤوس، وهو األرض المعّدة للحراثة والبساتين، والربع ما له عتبة،
والحوانيت، والفنادق. وعليه فمن ال ربع له وال عقار له فكيف ُيمكن التوصل إلى 

، وذلك كاألجراء مثاًل؛ فربَّما إذا طلبنا منهم القدر (3)طلب القدر الواجب عليه
الموظف عليهم َيميلون إلى السكون والعجز، فال يستعملون ما َيجلبون له نفع 

ء االقتصاد داًرا يتمكن منه ذلك بدون أن يطلب من أنفسهم، فلهذا استعمل علما
األفراد الذين ال ملك َلهم، وهو أن الدفع يقع وقت الشراء للسلع، فصار القدر 
مندمًجا في قيمة السلع ِبحيث أنه ال يستثقل دفعها. فمن السلع ما ُيجلب من بالد 

. (4)مارڤ""الڤ أجنبية فتقبض الجباية وقت دخولها إلى أحد مدن الوطن وتسمى

                                                                                                                        
" أي "ضريبة العقار" التي تشمل contribution foncière( هنا إشارة إلى ما يسمى بالفرنسية "9)

م 9711نوفمبر  23( التي فرضت ِبموجب قانون bâtiment( والبناء )terresاألراضي )
 م.9711ديسمبر  9وقانون 

"، وهي ضريبة على الدخل contribution mobilière( هنا إشارة إلى ما يسمى بالفرنسية "2)
م. وكانت تعتمد على رصد المظاهر الخارجية للمواطنين 9719يناير  93فرضت في 

 كالقيمة التأجيرية للسكن مثال.

 ( هنا يشرع في الكالم عن الضرائب غير المباشرة.3)

( هكذا في األصل، وتكتب "الكمارك" كما في اللهجة التركية؛ يراجع الورداني، "الرحلة 4)
 (، ويقصد بها الجمارك كما هو شائع اليوم.74األندلسية" )ص
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ومنها أمور توضع عليها مغارم، وهي في الوطن، وهذا القدر ما بين َتهيئتها 
ووصولها ليد موزعيها وهم التجار. والكل من السلع الداخلة والخارجة يتقدم ما 

، وأقمشة الحرير والثياب (9)يستعمله الغني عادة وغيره كالسكر، والخمر الِعَنبي
 هية. النفيسة، وكل ما هو معد للرفا

ولنختم هذا الفصل بتعريف األمة التي عبرنا عنها بالجنس حسب العرف 
القولي حيث أن العامة يعبرون عن األمم باألجناس. فأقول: األمة جملة من الناس 
َتجمعهم جامعة، وهي ِبحسب االستقراء: اللسان والدين والمكان. وأما األمة بحسب 

تعرفها  2أرض محدودة بحدود أربعةالمكان فهي محلة من الناس تتخذ قطعة من 
من علم تخطيط األرض، وتسميها أسماء ُتميزها عن غيرها؛ كإسبانيا مثاًل، 

ر أرضها وتؤمل أن . كل أمة تعمّ (3)وفرنسا، فيقال األمة الفرنسوية واإلسبنيولية
نتفاع بما تستخرجه من بركاِتها مدة حياَتها، وأن تتركها لذلك تعيش كاملة اال

مرة على أحسن هيئة وأجملها لبنيها وذوي قرابتها أعمااًل مستمرة، مأهولة عا
ومقاصد متَِّصلة َيخلف بعضها بعًضا، متزايدة الحسن والجمال، متكاثرة المنافع 

 ، وهللا الموفق.(4)حسب تأصل المعدات لذلك، وَتجدد األفكار فيه

 

 

                                                 
 ( أي الخمر المصنوع من العنب.9)

( من المستبعد أن يكون اختيار الحدود سهال بهذا الشكل، فإذا أخذنا المثالين اللذين سيأتي 2)
رهما وهما إسبانيا وفرنسا، نجد أن إسبانيا لها حدود مع فرنسا والبرتغال، أما فرنسا فلها ذك

يطاليا، وسويسرا، وألمانيا، ولوكسنبورغ، وبلجيكا.  حدود مع إسبانيا، وا 

( وهذا يبين أن الجنسية والقومية واالعتداد الشديد بالشعب والحدود الجغرافية من خصائص 3)
 الطبع األوروبي.

 هنا إشارة إلى ما يعرف اليوم ِبمراعاة حقوق األجيال القادمة. (4)
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هذا النوع اإلنساني قد تنوعت فيه الحقائق والصفات، وتباينت فيه 
المحسوسات والمشاهدات، واختلفت فيه األجناس والهيئات، وتقاربت وتباعدت فيه 

والفهم والتعليم، أبدعه موجد الكائنات على غير سبق درجات اإلدراك والتمييز 
تقدم نظام، وأتاح له أسباب الرزق على التنويع، وجعل بين أفراده الرابطة  مثال، وال

 العمومية لتمام الغرض المقصود بالذات وتنظيم دائرة االكتساب على إحكام بديع.

فإذا نظرت لباهر هذا النظام َيحملك على التأمل في أمر ذوي الصنائع 
والحرف، فإذا تأملتهم َتجدهم ممتازين في صناعتهم ومهارِتهم، مثابرين على 
أعمالهم، وفي ذوي الفالحة والزراعة ما بين ذي بسطة في المال والغنى، ودرجات 

اِتهم وتفاضل أموالهم. في الضيق وفي الفقر، وفي ذوي التجارة على تفاوت درج
ما بين أرباب اإلدارة والجباية العاملين  الوظائف المختلفي الدرجاتوفي أرباب 

ِبمقتضى القانون، وذوي األمور المطلقة والمقّيدة وغير ذلك، وفي ذوي العلوم 
والفضائل على اختالفهم في الطبقات وأنواع الفنون المختلفة المواضيع، وتفاوُتهم 

 ع تنوعهم في المشارب واختالف مشارِبهم في المذاهب.في المقاصد م

وكل من هذه األقسام مع مباينة بعضها لبعض، بينه وبين اآلخر رابط 
االحتياج، حتى في كل قسم أو نوع يحتاجه أفراده بعضه لبعض احتياًجا حسيًّا أو 
 معنوًيا. ومع استغراق الفكر في ذلك طوياًل فما ترى من احتاجه لذوي البطالة
ذا جاس قدمك خالل الديار ترى المؤاخذين بذنوِبهم المشحونة ِبهم  والجهالة. وا 
السجون والمرتكبين سفاسف األمور، أغلبهم من ذوي البطالة والجهالة، فِقف بنظر 
التأمل عند بيوت المبتذالت ومحال الخمور والمالهي، تراها مآلنة بذوي البطالة 

 بأنواعهم من ذوي البطالة والجهالة غالًبا. والجهالة، كما أن اللصوص والمقامرين
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فيا معاشر الفضالء هاتان اللفظتان الجهالة والبطالة مع اختصارهما 
إلى سوء  (7)جامعتان لمعاني الخّسة والدناءة، مانعتان من مراقي الفالح، داعيتان

ِبهما، حاملتان على االشتغال باللهو واللعب،  (2)األعمال، يتبرأ منهما المنعوت
أهلهما َكّل على كاهل النوع اإلنساني، ال ُيرجى منهم فالح، وال ُيؤمل فيهم نجاح، 
محجوبون بجهالتهم عن المعارف، ال تثقف أذهاَنهم المواعظ، وال تنور أفهامهم 
النصائح، فلو كان لهم قلوب يعقلون ِبها ما َتمادوا على البطالة والجهالة، بل كان 

اد، ويشتغل كل منهم بعمل يليق به، ال ينفك عنه أولى لهم أن يسلكوا سبيل الرش
ِبجد واجتهاد حتى يكون لهم حسن الذكر في الهيئة االجتماعية، وال يشوِّه محيا 

 تاريخه ما كان عليه أسالفه ويخمد ذكرهم ببطالته وجهالته.

وأعلم أن اإلنسان أشرف الحيوانات وخالصة المخلوقات، رّكبه هللا في أحسن 
، وخّصه بالعقل والنطق، (3)﴾ َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويم   ﴿صورة بشهادة: 

وزّين ظاهره بالحواس وباطنه بالُقَوى، صنع هللا الذي أتقن كل شيء، وجعل على 
َيمينه ويساره كراًما كاتبين، ومعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، وذّلل له 

مل أثقاله وأداء مصالحه وغير ذلك. فهل مع هذا الحيوانات لركوبه ومأكوله وح
التكوين العجيب، واألسرار التي أودعها الخالق فيه، والمذلالت التي أكرمه هللا ِبها 

 ؟دون سائر مخلوقاته، يحسن له أو ينبغي أن يضّيع أوقاته في البطالة والجهالة

في غذائه كم وفضاًل عّما ُذكر فإن اإلنسان لو نظر إلى اللقمة التي يأكلها 
استعملت فيها القدرة اإلَلهية من التأثيرات الجّوية واألرضية، كإرسال الرِّياح، 
واألمطار، والشمس، والقمر، والحرارة، والبرودة وغير ذلك، ومن الحرث، والبذر، 

                                                 
 ( في األصل "دعيتان".7)

 ( في األصل "المعنوت".2)

 .4( سورة التين: 3)
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والنضج، والدراس، وعجن العجين، ونار تنضج ونحو ذلك، وعرف بفكره تلك 
لنوع اإلنساني، وتحقق هذه النعم المتعددة التي المسخرات اإلَلهية خدمة هذا ا

أسبغها هللا ظاهرة وباطنة، لم يرض البطالة شعاًرا والجهالة دثاًرا، بل يستغرق 
أزمان عمره في األعمال النافعة لمعاده وال يعذر البّطال حيث إن األسباب ُمهيَّاة، 

 من يرومه،واًبا لكل فإن الدولة الفرنسوية جادة في نفع العباد وتعليمهم وفتحت أب
 ورحم هللا القائل:

(7)َوَلِكنََّها اأَلْهَواُء َعمَّْت َفَأْعَمْت  َوَنْهُج َسِبيلي َواِضٌح ِلَمْن اْهَتَدى
 

 وهنا انتهى ما أردناه من جمع هذه الرسالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

راَحَة ُمقَلتي" ألبي حفص ( هذا بيت مشهور من قصيدة شعرية عنوانها "َسَقتني ُحَميَّا الُحبَّ 7)
م( 7717ه )616عمر ابن فارض الحموي األصل, المصري الوالدة والمنشأ, ولد في عام 

 م(.7234هـ )632وتوفي في عام 
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 الكتاب مراجع

 أواًل: المراجع العربية

، تحقيق ناجي سلوك المالك في تدبير الممالك (م3771) ابن أبي الربيع، أحمد
 منشورات عويدات.التكريتي، بيروت: 

 ، بيروت: مؤسسة الرسالة.شرح العقيدة الطحاوية ـ(ه3137) ابن أبي العز، علي

، تحقيق محمد محمود معالم القربة في أحكام الحسبة (م3771) ابن األخوة، محمد
 شعبان وصديق أحمد المطيعي، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

، تحقيق علي بدائع السلك في طبائع الملك (م3777) ابن األزرق، أبو عبدهللا
 سامي النشار، بغداد: منشورات وزارة اإلعالم.

 الهادي حرصوني.عبد ، دمشق: نشر وتوزيعالكسب (م3711) ابن الحسن، محمد

 ، تحقيق عادلمجموعة الفتاوى  م(3771-هـ3141) ابن تيمية، تقي الدين
 . مكتبة العبيكان -الوفاء الرياض: دار  -الموجود وعلي عوض، المنصورة عبد

، تحقيق محمد حسين الخراج وصناعة الكتابة (م3713) ابن جعفر، قدامة
 الزبيدي، بغداد: دار الرشيد للنشر.

رحلة ابن حمادوش الجزائري: المسماة, لسان  (م3711) الرزاقعبد ابن حمادوش،
هللا، ، تحقيق أبو القاسم سعد المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال

 .الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب

السالم عبد الزهد، وضع حواشيه محمد م(3777-هـ3141) ابن حنبل، أحمد
 ، بيروت: دار الكتب العلمية.شاهين

 ، بيروت: دار القلم.المقدمة (م3771) الرحمنعبد ابن خلدون،
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فياض، ، تحقيق شاكر ذيب كتاب األموالم( 3711-هـ3111) ابن زنجويه، حميد
 الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.

، حققه وعلق عليه أبو كتاب األموال م(4117-ه3141) ابن سالم، أبو عبيد
 -أنس سيد بن رجب، قدم له وعلق عليه أبو إسحاق الحويني، المنصورة 

 دار الفضيلة. -الرياض: دار الهدي النبوي 

، الموسوعة العالمية للشعر ُحمَيَّا الُحبَّ راَحَة مُقَلتيَسَقتني  )    ( ابن فارض، عمر
 (،39177العربي، رقم القصيدة )

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=15397  
 .، الرياض: دار طيبةتفسير القرآن العظيمم( 4114-هـ3144) ابن كثير، إسماعيل

 .، الرياض: دار عالم الكتبالبداية والنهايةم( 4111-هـ3141) ابن كثير، إسماعيل

، نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه لسان العرب م(3711-هـ3111) ابن منظور
 علي شيري، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

، حاجة الجزائري إلى مصرف أهليم( 3747-هـ3117) أبو اليقظان، إبراهيم
يونيو  47هـ )3117محرم  33،  17جريدة "وادي ميزاب"، العدد 

 م(.3747

، الرياض: دار العاصمة معجم المناهي اللفظيةم( 3771-هـ3137) أبو زيد، بكر
 للنشر.

، الجزائر: معجم مشاهير المغاربة (م4111) أبو عمران الشيخ وفريق من األساتذة
 .منشورات دحلب

الخراج"، ، ضمن "موسوعة كتاب الخراج م(3777-هـ3177) أبو يوسف، يعقوب
 .437-3بيروت: دار المعرفة، ص

 ، الجزائر: دار التراث.أعالم الصحافة الجزائرية (م4114))تقديم(  إحدادن، زهير
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جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها  م(3719-هـ3119) أحمد الخطيب
 ، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب.اإلصالحي في الجزائر

، ضمن "موسوعة الخراج"، بيروت: كتاب الخراج م(3777-هـ3177) آدم، يحي
 .437-3دار المعرفة، ص

، تحقيق رياض زكي قاسم، تهذيب اللغة م(4113-هـ3144) األزهري، محمد
 بيروت: دار المعرفة.

. كتيب لعبدالقادر المجاوي. حول بداية النهضة الجزائرية م(3713) آالن كريستلو
 .97-91ص  الثقافة، العدد،

ضعيف الجامع الصغير  م(3777-هـ3177) األلباني، محمد ناصر الدين
 ، بيروت: المكتب اإلسالمي.وزيادته

سلسلة األحاديث الضعيفة  م(3774-هـ3134) األلباني، محمد ناصر الدين
 ، الرياض: دار المعارف.والموضوعة وأثرها السيئ في األمة

المجاوي أول من ألف في االقتصاد اإلسالمي  م(4133-هـ3114) أولمان سمية
، الخبر، حوار مع نور الدين بلهواري  وتلميذه ابن باديس أبنه بكلمات خالدة،

 نوفمبر. 1

القادر المجاوي وكتابه إرشاد عبد الشيخ م(4131-هـ3111) أولمان، سمية
المتعلمين في الصمود الفكري بالجزائر، الجزائر: الديوان الوطني لحقوق 

 مؤلف والحقوق المجاورة.ال

، الجزائر: مطبعة بيير النهج السوي في الفقه الفرنسوي  م(3711) بريهمات، عمر
 فونتانا الشرقية.

، العدد مجلة الثقافةالقادر المجاوي، عبد شيخ الجماعة (م3774) بكوشة، حمزة
 سبتمبر. –، أغسطس 31
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 حفريةاالقتصاد اإلسالمي:  م(4131-هـ 3119) بلعباس، عبدالرزاق
، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، الواليات إسالمية المعرفةمصطلح، مجلة 

 .314-319، خريف، ص71المتحدة. ع
م( صفحات من تاريخ المصرفية اإلسالمية: 4131-هـ3111) الرزاقعبد بلعباس،

مبادرة مبكرة إلنشاء مصرف إسالمي في الجزائر في أواخر عشرينيات 
، رجب، 4، العدد37، المجلد إسالمية دراسات اقتصادية مجلة ،القرن 
 .11-3ص

النهضة العربية بالجزائر في النصف األول  (م3711) بن أبي شنب، سعد الدين
، جامعة الجزائر، العدد دابمجلة كلية اآلمن القرن الرابع عشر للهجرة، 

 األول.

 ، قسنطينة: دار البعث.شخصيات جزائرية (م3711) بن قينة، عمر

 ، دمشق: دار الفكر.مذكرات شاهد القرن  (م3711) بن نبي، مالك

 الحميد بن باديس رائد اإلصالح اإلسالميعبد الشيخ (م4113) تركي، رابح
 ، النشر واإلشهار.لالتصال، الجزائر: لمؤسسة الوطنية والتربية في الجزائر

بيروت: ديوان  -، الجزائرتاريخ الجزائر العام (م3714) الرحمنعبد الجياللي،
  دار الثقافة. -المطبوعات الجامعية 

موسوعة األعمال الكاملة لإلمام محمد م( 4131-هـ3113) حسين، محمد الخضر
 . بيروت: دار النوادر.حسين الخضر

، الجزائر: تعريف الخلف برجال السلف (م3771) القاسم محمدالحفناوي، أبو 
 .المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية

، تحقيق محمد حسن كتاب في األموال م(4113-هـ3144) أحمد الداودي،
 الشلبي، عمان: دار حامد.
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، الشارقة: منشورات مركز الشارقة ترجمة عربية (م3771) دائرة المعارف اإلسالمية
 .لإلبداع الفكري 

، قسنطينة، مطبعة أعالم اإلصالح في الجزائر (م3771) دبوز، محمد علي
 البعث.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  (د. ت.) أحمد بن عرفةالدسوقي، حمد بن 
 بيروت: دار إحياء الكتب العربية.

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.الفالكة والمفلوكون  (م3771) الدلجي، أحمد

اإلشارة إلى محاسن التجارة ومعرفة جيد  (م3777) الدمشقي، أبو الفضل
تحقيق محمود األرناؤوط، بيروت: ، األعراض ورديها وغشوش المدلسين فيها

 دار صادر.

نظرات اقتصادية في القرآن الكريم، سلسلة م( 4117-هـ3141) دنيا، شوقي
محاضرات العلماء الحائزين على جائزة البنك اإلسالمي للتنمية في االقتصاد 

 ، جدة: المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب.41، رقم اإلسالمي

تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير م( 3774-هـ3134) الذهبي، شمس الدين
 السالم تدمري، بيروت: دار الكتاب العربي.عبد تحقيق عمر ،واألعالم

، بيروت: مؤسسة سير أعالم النبالءم( 4113-هـ3144) الذهبي، شمس الدين
 الرسالة.

، تحقيق الذريعة إلى مكارم الشريعةم( 4117-هـ3141) الراغب األصبهاني
 د أبوزيد العجمي، القاهرة: دار السالم.ودراسة أبو اليزي

 محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (هـ3141) األصفهانيالراغب 
 بيروت.  –شركة دار األرقم بن أبي األرقم 

مجلة م( إلى أي شيء أنت يا مصر أحوج؟، 3717-هـ3149) رضا، محمد رشيد
 .4، ج31، م3717أبريل  -هـ 3149، صفر المنار
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مجلة  م( نظام مدرسة دار الدعوة واالرشاد،3733-هـ3147) محمد رشيد رضا،
 .31، م31م، ج3733أكتوبر  -هـ3147، شوال المنار

، الجزائر: المؤسسة تاريخ الصحافة في الجزائر (م3711) الزبير، سيف اإلسالم
 الوطنية للكتاب.

، الجزائر: التعليم في الجزائر قبل وبعد االستقالل (م3771) زرهوني، الطاهر
 .المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية

، طبعة جديدة راجعها وعلق عليها تاريخ آداب اللغة العربية (د.ت.) زيدان، جرجي
 شوقي ضيف، القاهرة: دار الهالل.

، الجزائر: المؤسسة الوطنية الحركة الوطنية الجزائرية (م3719) سعدهللا، أبوالقاسم
 للكتاب.

أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، الجزائر: المؤسسة  (م3711) سعدهللا، أبوالقاسم
 الوطنية للكتاب.

، بيروت: دار الغرب تاريخ الجزائر الثقافي (م3771) سعدهللا، أبوالقاسم
 اإلسالمي.

، المدينة المنورة: الوسائل المفيدة للحياة السعيدة (هـ3117) الرحمنعبد السعدي،
 الجامعة اإلسالمية.

 .بيروت: دار الحداثة، المغرب العربي الحديث (م3713) سمير أمين

، دمشق: المهّذب من إحياء علوم الدينم( 3771-هـ3131) الشامي، صالح أحمد
 دار القلم.

تاريخ التنجيم عند العرب وأثره في المجتمعات العربية  (م3771) الشامي، يحي
 ، بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر.اإلسالمية

إرشاد الحائر إلى  (م4114) الغوثي بن رمضان وبن حمدان، شاوش، ومحمد
شهار: داود بريكسي.آثار أدباء الجزائر  ، تلمسان: طبع وا 
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تاريخ القضاء في الجزائر من العهد البربري إلى حرب  (د.ت.) الصادق مزهود
 . طبعة خاصة بالمؤلف.التحرير الوطني

، تقديم أبو الجزائر المعاصرشخصيات وقضايا من تاريخ  (م4111) صاري، أحمد
 القاسم سعد هللا، غرداية: المطبعة العربية.

الشيخ الرزقي الشرقاوي حياته وآثاره شهادات  (م3771) الصديق، محمد الصالح
 ، الجزائر: دار األمة.ومواقف

، الجزائر: موفم أعالم من المغرب العربي (م4117) الصديق، محمد الصالح
 للنشر.

ثبت ببليوغرافيا مراجع معاصرة في االقتصاد  (م3711) هللا صديقي، محمد نجاة
جامعة  -، جدة: المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي اإلسالمي

 العزيز.عبد الملك

، فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم والحديث (م4114) ضيف، بشير
 العزيز البابطين.عبد الكويت: مؤسسة

، الجزائر: دار مكتبة الشركة بن باديس حياته وآثارها (م3777) طالبي، عمار
 الجزائرية.

الحميد الثاني مذكراتي السياسية عبد السلطان (م3777) عبدالحميد الثاني
 ، بيروت: مؤسسة الرسالة.4، طم3173-3711

التراتيب اإلدارية والعماالت والصناعات والمتاجر  (م3771) عبدالحي الكتاني
كانت على عهد تأسيس المدنية اإلسالمية في المدينة  والحالة العلمية التي

 .، بيروت: دار األرقمالمنورة العلمية

، المجلد مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (د.ت.) العثيمين. محمد بن صالح
 :الثاني، ضمن "الموسوعة الشاملة"

 http://islamport.com/w/ftw/Web/3460/541.htm  
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، بيروت: دار الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر (م4114) العقبي، وصالح مؤيد
 البراق للنشر والتوزيع.

، قاموس المصطلحات االقتصادية في الحضارة اإلسالمية (م3771) عمارة، محمد
 القاهرة: دار الشروق.

للنهضة القادر المجاوي والتأسيس عبد الشيخ م(4131-هـ3111) العمري، مرزوق 
 -، ربيع الثاني 997، العدد مجلة الرابطة، (71الدينية في الجزائر )ص

 .79-74فبراير، ص

، اإلسكندرية: االقتصاد السياسي أو فن تدبير المنزل (م3177) غانم، خليل أفندي
 مطبعة جريدة مصر.

، القاهرة: دار المدخل إلى االقتصاد اإلسالمي (م3774) الفنجري، محمد شوقي
 النهضة العربية.

 ، بيروت: دار المعرفة.كتاب الخراج (م3777) القاضي أبي يوسف

. كتيب لعبدالقادر حول بداية النهضة الجزائرية (م3713) كريستلو، آالن
 .97-91المجاوي. الثقافة، ص 

، اإلسالم والثراء الفاحش مأزق االقتصاد اإلسالمي (م4134) كوران، تيمور
 عمان: األهلية للنشر والتوزيع.

 لسان العرب"

، ترجمة حافظ إبراهيم الموجز في علم االقتصاد (م3731) لوروا بوليو، بول
 وخليل مطران، القاهرة: مطبعة المعارف.

المرصاد في مسائل م( 3711-هـ3144) القادر وبريهمات، عمرعبد المجاوي،
 ، الجزائر: مطبعة بيير فونتانا الشرقية.االقتصاد

بالكسب تحفة األخيار فيما يتعلق  (م3719-هـ3144) القادرعبد المجاوي،
 مطبعة بيير فونتانا الشرقية. ، الجزائر:واالختيار
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 ، القاهرة: المطبعة الوهبية.إرشاد المتعلمين (م3177) المجاوي، عبدالقادر

، 1، الجزء األول، صحيفة المغرب، العدد المعاش (م3711) المجاوي، عبدالقادر
 أبريل. 41

، 1صحيفة المغرب، العدد ، الجزء الثاني، المعاش (م3711) المجاوي، عبدالقادر
 مايو. 9

صاحب الوقف: األستاذ الدكتور  (د.ت.) مجمع البحوث اإلسالمية بجامعة األزهر
، موقع وقف اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة محمد شوقى الفنجرى 

  http://www.miraclesquransunnah.org/AboutDonor.htm  المطهرة،

 بيروت: دار الفكر. ،المعجم الوسيط (د.ت.) مجمع اللغة العربية 

المقالة الصحفية الجزائرية نشأتها تطورها أعالمها من  (م3771) محمد ناصر
 ، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.م3711إلى  3711

الدكتورة سمية أولمان حفيدة المجاوي تبحث في  (م4131) محي الدين، أحالم
عر وتعالج   نوفمبر. 7"، صحيفة "المساءالسرطان، التاريخ، تتنفس الشِّّ

مرتاض، أصول االقتصاد الزراعي في األمثال  (م3711) المالكعبد مرتاض،
 .97، العدد مجلة الثقافةالشعبية الجزائرية، 

 ، تحقيق محمد فؤادصحيح مسلمم( 3799-هـ3171) مسلم، أبو الحسين
 الباقي القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.عبد

تاج الملوك فيما يجب على الملوك  (م3771) الكريمعبد محمد بنالمغيلي، 
 ، تحقيق محمد خير يوسف، بيروت: دار ابن حزم.والسالطين

، الشيخ المبارك الميلي حياته العلمية ونضاله الوطني (م4113) الميلي، محمد
 بيروت: دار الغرب اإلسالمي.

اإلسالم حتى العصر معجم أعالم الجزائر من صدر  (م3711) نويهض، عادل
 ، بيروت: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر.الحاضر
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رائد االقتصاد  ،ي الفنجر  يذكراه محمد شوق في (م4133) هاشم، عصام
 يوليو. 49، األهرام اليومي، اإلسالمي

العلماء الجزائريون في البلدان العربية اإلسالمية فيما بين  (م3779) هالل، عمار
 ، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.نين التاسع والعشرين الميالديينالقر 

، الموسوعة الفقهية الكويتية (هـ3147-3111) وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
 الكويت: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.

المعيار المعرب والجامع المغرب م( 3713-هـ3113) الونشريسي، أبو العباس
 ، الرباط: وزارة األوقاف المغربية.أهل إفريقيا واألندلس والمغرب عن فتاوى 
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Abstract of the book 

"Al-Mirsād fi masāïl al-iktisād" 

(Observations on economic questions), 

written by Abdelkader Al-Medjaoui (1848-1914) 

and Omar Brihmat (1859-1909), 

and published 1904 in  

Algiers by Pierre Fontana Eastern Editions. 
 

Abstract. The discovery of this book, previously unknown, gives 

an opportunity to shed new light on the economic literature 

claiming Islamic ethics at the same time that Max Weber began 

the wrinting on the Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism 

(1904-1905). It shows that the interest of two Muslims 

reformists for economic issues in Algeria appeared to stimulate 

the economic activity of the local society, not to express an 

ideological posture towards socialism or/and capitalism, 

starting from the idea, on the one hand, that the technical 

progress provide beneficial goods and substantially improve the 

welfare and, on the other hand, that the world order is based on 

the exchange which ensure peace between nations. This 

discovery finally invite to overcome the dichotomy between 

"Islamization of the economy" and "invention of a new 

economy", which has emerged during the first International 

Conference on Islamic Economics (1976), to take place in the 

history of peoples and provide economic solutions in line with 

their real needs while fulfilling the requirements of Islamic law. 

The word "observations" then takes on its full dimension. 

Key-words: Islam, ethics, economy, society, technical 

progress, welfare, history, Algeria 
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Résumé du livre 

"Al-mirçād fi massāïl al-iqtiçād"  

(Observations sur des questions économiques), écrit 

par Abdelkader Al-Medjaoui (1848-1914) et 

Omar Brihmat (1859-1909) et 

publié à Alger en 1904 aux éditions 

orientales Pierre Fontana. 
 

La découverte de ce livre, jusque-là inconnu, permet d'apporter 

un éclairage nouveau sur la littérature économique se 

réclamant de l'éthique musulmane à la même époque où Max 

Weber entama l'éciture de l'éthique protestante et l'esprit du 

capitalisme (1904-1905). Elle montre que l'intérêt de deux 

réformistes musulmans pour les questions économiques en 

Algérie s'est manifesté pour stimuler la vie économique de la 

société locale, et non pour manifester une posture idéologique à 

l'égard du socialisme ou/et du capitalisme, en partant de l’idée, 

d’une part, que le progrès technique permet de disposer de 

biens profitables et d’améliorer substantiellement le bien-être 

et, d’autre part, que l'organisation du monde repose sur 

l’échange qui favorise la paix entre les nations. Cette 

découverte invite finalement à dépasser la dichotomie entre 

"islamisation de l'économie" et "invention d'une nouvelle 

économie", ayant émergé durant la première conférence 

internationale sur l'économie islamique (1976), pour s'inscrire 

dans l'histoire des populations et apporter des solutions 

économiques en phase avec leurs besoins réels tout en 

satisfaisant aux exigences du droit musulman. Le mot 

"observations" prend alors toute sa dimension. 

Mots-clés: Islam, éthique, économie, société, histoire, progrès 

technique, bien-être, Algérie 

 

 




