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 ملخص البحث
الجوانب االقتصادية والمالية ضرورة أساسية في رقي ونهوض المجتمعات البشرية 
قديما وحديثا, وفي ضوء ذلك انخرط اإلنسان منذ أن وجد على سطح الكرة األرضية 
في مختلف ميادين األنشطة االقتصادية لغرض توفير مستلزمات حياته المختلفة من 
مأكل ومشرب وملبس في الحد الذي ال ضرر فيه وال ضرار. وقد تناولت من خالل 
هذا البحث أوال حياة الهاشمي, وثانيا المعامالت االقتصادية وما تضمنته من البيوع 
المباحة شرعا, والبيوع المنهي عنها شرعا, والمعامالت االقتصادية األخرى مثل 

القرض, والشركة, والوكالة, مع تأكيد النهج الصرف, والربا, والرهن, والمضاربة, و 
االقتصادي اإلسالمي على االلتزام بالطرق الصحيحة في البيع والشراء, واالبتعاد عن 
حاالت الغش, والغبن والعقود الفاسدة والربا, و التي قد تلحق الضرر بأبناء المجتمع, 

لفيء, والجزية, وعشور وثالثا تطرقت إلى الموارد المالية مثل الزكاة, والغنائم, وا
التجارة, مع بيان أهميتها في ارفاد الدولة اإلسالمية بموارد مالية جديدة تصرفها على 
مرافق الحياة المختلفة. وقد توصلت من خالل دراستي للجوانب االقتصادية والمالية 
في كتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي إلى النتائج التالية فعلى الرغم من 

داث التي دارت في البلد الذي عاش فيه الهاشمي, فقد استمر يدرس ويفتي. كما األح
تعرض الهاشمي للبيوع المباحة شرعا, وأبطل منها ما يخالف قاعدة اإلسالم. كما 
تناول الهاشمي المعامالت االقتصادية األخرى مثل تحريم الربا وآثاره الجانبية مثل 

االقتصادية, وتحطيم صالت الترابط بين أبناء  انتشار الفقر واختالل موازين الحياة
المجتمع. كما بين الهاشمي إقرار النهج االقتصادي اإلسالمي لعقود القرض, 
والمضاربة, والرهن, والشركة, والوكالة التي تتناسب مع تعاليم الدين الجديد, لما 

ختلفة. يتوخى من خاللها توفير فرص عمل جديدة للمحتاجين في تنمية مشاريعهم الم
وتطرق الهاشمي أيضا للموارد المالية التي اقرها الفكر االقتصادي اإلسالمي وأبواب 
مصارفها, وما وفرته الدولة اإلسالمية من موارد مالية مهمة تنفقها على مرافق الدولة 
المختلفة, إضافتا إلى مردوداتها االيجابية في تحقيق مبدأ التكافل والتضامن بين أبناء 

 المجتمع.
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Abstract 

   The financial and economical aspects are necessary in developing and 
rising of the human societies in every time, and according to this fact, 
man had been involved in different fields of the economical activities 
,since he had been created and on, to get his minimum living needs 
(food, drink, and cloths) without harming and reciprocating harm. 

  So the research is about: first: Al-Hashimi's life then the economical 
transaction and what it includes of the premises sales, prohibited sale, 
and the other economical transactions like exchanging,  usury, pledge, 
speculation, loans, partnership, and attorney with an emphasis on the 
economic method of sale and purchase according to Islam, and also to 
be away from cheating, aggrieve, usurer, counterfeited contracts, which 
may harm the people in the society, while in the third part it talks about 
the financial sources like alms-giving, gains, booty and taxes with 
clarifying its important by supporting the Islamic country with new 
financial sources to be spent later on different life utilities. 

And there are some conclusions (through out my study to the 
economical and  financial aspects in the book of Al-Hashimi's  "The 
Guide book to the write direction") which is in spite of the consequences 
which occurred in his place, he kept studying and giving his legal 
opinion. 

Al-Hashimi also talked about the premises sales, and he rejected what 
was against the rules of Islam. And  he also talked about the other 
economical transaction like the prohibited of usury because of its side 
effect on the society like the spread of poverty and damage to the 
economical life and how it breaks the connection among the people of 
the society, 

Al- Hashimi is also announced the Islamic economy method for the 
loans contracts, speculation, loans, partnership which is applicable to 
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Islam, and he also took in consideration providing job opportunities for 
those who need to develop their different projects.            

   Also he discussed the financial sources which applied by the Islamic 
Economic ideology and where it is spent, and what the Islamic nation 
provided for the important utilities for the nation in addition to 
achieving the  principle of jointly and severally among the people. 

 المقدمة

تعدد الجواندب االقتصدادية  الحمد هلل تعالى والصالة والسالم على نبيه محمد 
والمالية من روافد الحياة اإلنسدانية , فكاندت مندذ عصدوري قديمدةي إلدى عصدرنا هدذا تتبدوأ 
مكانًة متميزة في حياة المجتمعات اإلنسدانية , فهدي بمثابدة الشدريان الدذي يوصدل ويمدد 

مدوارد كل صلة في الزمان والمكان في وقائع األحداث التاريخية قدديمًا وحدديثًا , هدذه ال
التددي يددنعم بهددا المجتمددع البشددري منحددة مددن اهلل سددبحانه وتعددالى وهددو مالكهددا الحقيقددي , 
ولهددذا ال يجددوز أبدددًا أن يحددول أحددد بددين اإلنسددان وبددين االنتفدداع بهددا فددي الحددد الددذي ال 
ضدرر فيدده وال ضددرار , فددالجميع أعضدداء فددي األسددرة اإلنسددانية وكددل إنسددان يأخددذ رزقدده 

نشداطه ولده أن يسدلك مدن السدبل مدا يصدل بده إلدى هدفده مدع مدن اهلل علدى قددر همتده و 
المحافظة على حقوق اآلخرين , وعلى المجتمع كوحدة أن يوفر الغدذاء لغيدر القدادرين 
علددى تحصدديله وضددرورة تضددامن األسددرة فددي رعايددة أعضددائها , وأظهددر مددا يطبددق فيدده 

المعيشدة وحدل  هذا المبدأ هو تعاون البشر جميعًا وتكافلهم وتضامنهم فدي رفدع مسدتوى
المشدددداكل اإلنسددددانية , وتبددددادل الخيددددرات , وتوجيدددده الطاقددددات البشددددرية السددددتخرا  كنددددوز 
األرض واإلفادة من خيدرات هدذا الكدون لتحقيدق الكفايدة اإلنتاجيدة , واإلسدالم وهدو ديدن 
الحيدداة الكريمددة إذ يجعددل العمددل بمعندداه الواسددع أحددد األركددان األساسددية الالزمددة لسددعادة 

 نسانية قديمًا وحديثًا . المجتمعات اإل

وميدزة كتداب اإلرشداد إلدى سدبيل الرشداد أنده تنداول الجواندب االقتصدادية وبعددض 
الجوانب المالية بالتفصيل , فكان يعطي في كدل مسدألة أكثدر مدن روايدة وأحياندًا يدرجح 

 بين إحدى الروايتين . 
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مالت وقدددددد تناولدددددت فدددددي هدددددذا البحدددددث أواًل حيددددداة الهاشدددددمي , ثدددددم ثانيدددددًا   المعدددددا
االقتصدددادية ومدددا تضدددمنته مدددن البيدددوع المباحدددة شدددرعًا , والبيدددوع المنهدددى عنهدددا شدددرعًا , 
والمعدددددامالت االقتصدددددادية األخدددددرى مثدددددل الصدددددرف , والربدددددا , والدددددرهن , والمضددددداربة , 
والقددرض , والشددركة , والوكالدددة , ثددم ثالثددًا   تطرقدددت إلددى المددوارد الماليدددة مثددل الزكددداة, 

 زية , وعشور التجارة . والغنائم , والفيء , والج

 أوالً : حياة اهلامشي . 
 أسمه ونسبه و والدته : 

محمد بدن أحمدد بدن محمدد بدن أبدي موسدى , واسدم موسدى عيسدى بدن أحمدد بدن 
موسددى بددن محمددد بددن إبددراهيم بددن عبددد اهلل بددن معبددد بددن العبدداس بددن عبددد المطلددب أبددو 

, وتددوفي سدنة ثمددان  (2)ة, ولدد سدنة خمددس وأربعدين وثالثمائد (1)علدي الهاشدمي القاضددي
 .   (3)وعشرين وأربع مائة 

 شيوخه . 

تلقددى الهاشددمي تعليمدده علددى يددد عدددد مددن العلمدداء ومددنهم أبددو الحسددن محمددد بددن 
, ومحمدددد بدددن أحمدددد بدددن إسدددماعيل بدددن عيسدددى بدددن إسدددماعيل أبدددو الحسدددين  (4)المظفدددر

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

 تالميذه . 

تتلمددذ علددى يددد الهاشددمي عدددد كبيددر مددن طلبددة العلددم والمعرفددة ومددنهم أحمددد بددن 
بددراهيم بددن علددي بددن يوسددف , أبددو  (7)علددي بددن ثابددت , أبددو بكددر الخطيددب البغدددادي , وا 

, وعلي بن محمد بن عبد الرحمن البغددادي , أبدو  (8)إسحاق الفيروز آبادي الشيرازي 
 (11) , والحسن بن أحمد بن عبد اهلل بدن البنداء البغددادي (9)الحسن المعروف باآلمدي 

, ورزق اهلل بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسدد بدن الليدث بدن سدليمان 
, (11)بددن األسددود بددن سددفيان بددن يزيددد بددن الهيددثم بددن عبددد اهلل التميمددي البغدددادي المقددر  

 .  (12)لتنوخي البصري وأبو علي الحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم ا
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 مصنفات الهاشمي . 

كددان الهاشددمي يدددرس ويفتددي فددي جددامع المنصددور , وقددد صددنف عدددة مصددنفات 
, واسمه اإلرشداد فدي  (13) على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل منها اإلرشاد في المذهب

, وقددال القاضددي أبددو يعلددى ))شدداهدت  (15), وشددرك كتدداب الخرقددي  (14)فددروع الحنبليددة 
ولددده رسدددالة اسدددمها بددداب مدددا تنطدددق بددده  (16)بخطددده مدددن شدددرحه لكتددداب الخرقدددي((أجدددزاء 

 .   (17)األلسنة وتعتقده األفئدة من واجب الديانات 

 آراء العلماء فيه . 

لقددد أشدداد بالهاشددمي الكثيدددر مددن العلمدداء مددن خدددالل المنزلددة العلميددة التددي كدددان 
أبدو يعلدى بالهاشدمي  يمتلكها وحضوته لدى خلفاء بندي العبداس , وبدذلك أشداد القاضدي

وقددال   ))عدددالي القدددر سدددامي الددذكر , لددده القدددر العدددالي والحددظ الدددوافي عنددد اإلمدددامين 
, وقدددال فيدده ابدددن العمدداد الحنبلدددي   ))كددان رئيسدددًا  (18)القددادر بدداهلل , والقدددائم بددأمر اهلل((

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

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

 .   (21)يدرس ويفتي في جامع المدينة(( 

 التعريف بكتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد . 

محمددد بدددن أحمددد بدددن أبدددي يعددد كتددداب اإلرشدداد إلدددى سددبيل الرشددداد لم لفدده الفقيددده 
موسى الهاشمي من الكتب التي ألفدت فدي الفقده علدى مدذهب اإلمدام أحمدد بدن حنبدل , 
وقددد تميددز هددذا الكتدداب عددن غيددره مددن كتددب الحنابلددة بصددغر حجمدده وسددهولة عباراتدده و 
وضددوحها , كمددا اعتمددد الم لددف فددي تددأليف الكتدداب بددذكر األمددور الفقهيددة فددي الجوانددب 

, واالجتماعيدددة , واالقتصدددادية , وعززهدددا بحدددوادث تاريخيدددة , وقدددد الدينيدددة , والسياسدددية 
بوب الهاشمي الكتاب مبتدءًا بأول باب وهدو مدا تنطدق بده األلسدنة وتعتقدده األفئددة مدن 
واجدددب الدددديانات , وبددداب فضدددل العلدددم والفقددده فدددي الددددين , وبددداب الطهدددارة , والغسدددل , 

بددددددواب األخددددددرى التددددددي الهاشددددددمي ذكددددددر األ والمسدددح علدددى الخفدددين , وهكدددذا يواصدددل 
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تضدددمنها كتددداب اإلرشددداد خاتمدددًا إيددداه ببددداب فدددي الر يدددا والتدددا ب , والعطددداس , واللعدددب 
 .   (22)بالرند والشطرنج , وسباق الخيل , والرمي وغيرها 

 منهج الهاشمي وأسلوبه في كتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد . 

والسدنة لتثبيدت وقد اعتنى الهاشمي في تأليف مصنفه بدذكر األدلدة مدن الكتداب 
األمدددور الفقهيدددة كمدددا كدددان يدددذكر األقدددوال والروايدددات , ثدددم يدددرجح فيمدددا بينهدددا وقدددد يختدددار 
بعضها أحيانًا , فمثاًل يعطي روايتين أوجدب ذلدك فدي أحدداهما ولدم يوجبده فدي األخدرى 
, ثددم يقددول   ))وهددو الصددحيح عندددي(( وهندداك عبددارات أخددرى أوردهددا الهاشددمي مثددل   

و ))بددددداألول قدددددول(( أو ))واألول أظهدددددر(( و ))أجددددداز ذلدددددك فدددددي ))وباإلعدددددادة قدددددول(( 
إحداهما ومنع في األخدرى(( أو ))يعطدي قدواًل واحددًا(( و ))األول عنده أصدح وأظهدر(( 

 .   (23)وغيرها من األقوال في ثنايا الكتاب 

 ثانيًا : املعامالت االقتصاادية اإلساالمية التاي أوردااا اهلاامشي يف 
 اب اإلرشاد إىل سبيل الرشاد كت                    

 . أنوع البيوع المباحة شرعاً في كتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي  -1

 الخيار في البيع . 

, واالختيدددار أن يقدددول كدددل واحدددد منهمدددا اختدددرت  (24)الخيدددار فدددي اللغدددة االختيدددار
ل أحدددهما البيددع كلمددة تدد دي معناهددا ))أمضدديته(( فيلددزم البيددع فددي حقهمددا معددًا , ولددو قددا

, والخيدددار فدددي البيدددع هدددو طلدددب خيدددار  (25) ذلدددك دون اآلخدددر لدددم يلدددزم البيدددع فدددي حقددده
, وقددد ورد فددي كتدداب اإلرشداد إلددى سددبيل الرشدداد  (26)األمدرين إمددا إبددرام البيددع أو فسدخه 

قدددال    تددددل علدددى البيدددع بالخيدددار , فعدددن أبدددي بدددرزة  للهاشدددمي أحاديدددث للرسدددول 
  ))إذا  , وقولدده  (27)بيعدان بالخيدار مددا لدم يتفرقدا((يقددول   ال ))سدمعت رسدول اهلل 

تبايع الدرجالن فكدل واحدد منهمدا بالخيدار مدا لدم يتفرقدا وكدان جميعدًا , أو يخيدر أحددهما 
ن تفرقدا بعدد  صاحبه , فإن خير أحدهما اآلخر فتبايعا على ذلك , فقد وجب البيع , وا 

, ومددن هددذه األحاديددث  (28)يددع((أن تبايعددا ولددم يتددرك واحددد منهمددا البيددع , فقددد وجددب الب
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أعطددى كدداًل مددن البددائع والمشددتري الفرصددة الكافيددة فددي إبددرام  يتضددح لنددا أن الرسددول 
صددفقة البيددع أو فسددخها قبددل التفددرق , ذلدددك خوفددًا مددن حدداالت الغددش والغددبن والتحايدددل 
التددي قددد تلحددق بالبددائع أو المشددتري والتددي ال تنسددجم مددع مبدداد  وتعاليمدده اإلسددالم التددي 

بهدددا , لدددذلك جددداءت شدددريعة اإلسدددالم بمبددداد  منظمدددة لكدددل منددداحي الحيددداة ومنهدددا  جددداء
الحيدداة االقتصددادية التددي تعددد الركيددزة األساسددية فددي عدديش اإلنسددان وازدهددار المجتمددع, 
والخيار في البيع على نوعين إحداهما خيار المجلس , وقدد أشدار الهاشدمي بدأن خيدار 

باألبددان , فدإن كدل واحدد منهمدا مخيدر بدين  المجلس ثابت للبائع والمشدتري قبدل التفدرق
, وابددن قدامددة  (31), ويوافددق فددي ذلددك الشدديباني (29)إجددازة البيددع أو فسددخه مددا لددم يتفرقددا

, والتفددددرق   أن يمشددددي أحدددددهما عددددن صدددداحبه بحيددددث إذا كلمدددده الكددددالم  (31)المقدسددددي 
فدي كتداب  , أما خيار الشرط فقد أشدار اإلمدام مالدك (32)المعتاد في المجلس ال يسمعه

ي كدد فيده خيدار الشدرط ))المتبايعدان كدل واحدد منهمدا بالخيدار  الموطأ حديثًا للرسول 
, والخيددار فددي الشددرط جددائز بإجمدداع  (33)علددى صدداحبه مددا لددم يتفرقددا إال بيددع الخيددار((

 .  (34)العلماء والفقهاء

 ومدددة الخيددار فددي الشددرط هددي ثالثددة أيددام , وذلددك اسددتنادًا لحددديث رسددول اهلل 
قددال لمنقددذ   ))وكددان يخدددع فددي البيددع إذا  أن رسددول اهلل  لددذي أورده ابددن عمددر ا

, كمدددا أعطدددى الهاشدددمي فدددي كتددداب  (36)بعددت فقدددل ال خدددال بددده , وأندددت بالخيدددار ثالثدددًا((
اإلرشددداد مثدددااًل عدددل ذلدددك فقدددال   ))ومدددن ابتددداع شددداة , أو بقدددرة , أو ناقدددة مصدددراًة فهدددو 

ن شداء ردهدا , ومعهدا صداع مدن تمدر((بالخيار ثالثة أيام , إن شداء أمسدكها  , (37), وا 
قددال   ))ومددن ابتدداع مصددراة  عددن النبددي  وذلددك اسددتنادًا لحددديث أورده أبددو هريددرة 

 . (38)فهو بالخيار , فإن ردها رد معها صاعًا من تمر ال سمراء )يعني الحنطة(

ن ومددن الممارسددات العمليددة فددي الحيدداة اليوميددة لعمليددة البيددع بخيددار الشددرط , فعدد
بعيدددرًا , وشدددرط لدددي ظهدددره إلدددى  قدددال   ))ابتددداع مندددي النبدددي  جدددابر بدددن عبدددد اهلل 

 .   (39)المدينة((

لم  ( . السلف) بيع السَّ
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, والسددلم والسددلف بمعنددى واحددد وسددمي بددذلك لتسددليم (41)السددلم فددي اللغددة السددلف 
رأس المال في المجلس , وسلفًا لتقديم رأس المال وحده عقد على موصوف في الذمدة 

, والسلم أن يسدلم عيندًا ح حاضدرًة فدي عدوض فدي الذمدة إلدى أجدلي وهدو  (41)ببدلي عاجلي 
دددلف , وتعدددد فيددده شدددروط البيدددع  , وفدددي (42)ندددوع مدددن البيدددع ينعقدددد بلفدددظ البيدددع والسدددلم السل

الشرع اسم لعقد يثبت به الملدك فدي الدثمن عداجاًل وفدي المدثمن آجداًل , ويسدمى ))سدلمًا 
سدددالفًا ل سدددالما وسدددلفًا وا  ,ويسدددمى المبيدددع  (43)مدددا فيددده مدددن تسدددليم رأس المدددال للحدددال((وا 

 (44) مسلمًا فيه , والثمن رأس المال , والبائع يسمى مسلمًا إليده , والمشدتري رب السدلم
, (45), ذلددك لحاجددة أصددحاب المددزارع واألشددجار والتجددارات للنفقددة عليهددا وعلددى أنفسددهم 

ما كان أجله ثالثة أيام فأقل فهدو بيدع , وقد فرلق ابن حزم بين البيع والسلم , فقال   ))
, والسلم جائز في الكتاب والسدنة واإلجمداع , ففدي  (46) وما كان أجله أكثر فهو سلم((

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀژ الكتددددددداب قدددددددال تعدددددددالى   

, وفددي السددنة فقددد أورد الهاشددمي روايددة تاريخيددة  (47)  ژ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ
المدينددددة وهددددم يسددددلفون فددددي السددددنتين  قدددددم رسددددول اهلل قددددال   )) عددددن ابددددن عبدددداس 

))  (48)والثالث , فقال من سلف فليسلف في كيلي معلدوم و وزن معلدوم إلدى أجدلي معلدومي
, أمددا اإلجمدداع فقددد ورد إجمدداع العلمدداء علددى أن السددلم جددائز فددي كددل مددا ضددبط بصددفةي 

رفه إلى غيدر جنسده , ومن األحكام التي تضمنتها عملية التعامل بالسلم أن ال يص(49)
زاء ذلددك أورد الهاشددمي حددديثًا للرسددول  ,  , مددثاًل أن يأخددذ الحنطددة مكددان الشددعير وا 

  مدددن أسدددلف فدددي شددديء فدددال  قدددال   ))قدددال رسدددول اهلل  فعددن أبدددي سدددعيد الخددددري 
 , ألن النبددي  (51), وكددذلك ال يجددوز بيددع السددلم قبددل قبضدده (51)يصددرفه إلددى غيددره((

, ومددن المددواد التددي  (52)ل قبضدده وعددن بيددع مددا لددم يضددمن(())نهددى عددن بيددع الطعددام قبدد
أجازهددا الهاشددمي فددي كتدداب اإلرشدداد السددلم فيهددا الحيددوان إذا بددين جنسدده ونوعدده , وسددنه 

, وابددن قدامددة المقدسددي  (55), والشددافعي  (54), ويوافددق بددذلك اإلمددام مالددك  (53)وصددفته
شمي   ))وال بأس بداللحم إذا ذكدر , أما اللحم فقد قال الها(57), وخالفهم أبو حنيفة (56)

, (58)جنسددده , وضدددبطه بالصدددفة , لحدددم ضدددأن , لحدددم معدددز , لحدددم كتدددف , لحدددم فخدددذ((
, وكددددذلك أجدددداز (61), وخددددالفهم أبددددو حنيفددددة  (59)ويوافقدددده بددددذلك أبددددو يوسددددف والشددددافعي
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, ويوافدددق بدددذلك (61)الهاشدددمي السدددلم فدددي الثيددداب إذا ذكدددر الجدددنس والطدددول , والعدددرض 
ذا كانددت المددواد المسددلفة  (62)السددمرقندي  , ويبطددل السددلم إذا ظهددر فددي الددثمن زيددوف وا 
 .   (63)مسروقة 

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

 بيع الغرر .

ر بفتحتين الخطر  الغحرح
, وبيع الغرر مدا كدان علدى (65), والغرلة أيضًا الغفلة (64)

تددددخل فيهدددا البيدددوع التدددي ال يحددديط بكنههدددا المتبايعدددان مدددن كدددل غيدددر عهدددده وال ثقدددة , و 
,  (67), وهددو كددل بيددع يعقددد علدى شدديءي مجهددولي عنددد المتبددايعين أو أحدددهما(66)مجهدول 

وقددد تعامددل العددرب قبددل اإلسددالم بهددذا النددوع مددن البيددوع , وعندددما جدداء اإلسددالم أبطددل 
لمشددتري , وهددذا ال يتفددق مددع التعامددل بهددا لمددا فيهددا مددن الغددرر والغددبن مددن قبددل البددائع ل

زاء ذلدك فقدد أورد الهاشدمي فدي كتداب اإلرشداد حدديثًا للنبدي  نهج اإلسدالم االقتصدادي وا 
  نهدددددى فيددددده عدددددن بيدددددع الغدددددرر فقدددددال   ))ونهدددددى النبدددددي  عدددددن بيدددددع الغدددددرر والقددددداء

, ومددن بيددوع الغددرر األخددرى بيددع المضددامين والمالقدديح , والمضددامين هددو  (68)الحجددر((
, وقددد نهددى رسددول  (69)األنعددام , والمالقدديح هددو بيددع مددا فددي ظهورهددا بيددع مددا فددي بطددون

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

 المحاقلة والمزابنة . 

والمحاقلددة   هددو بيددع السددنبل بالحنطددة كددياًل , والمزابنددة بيددع الرطددب فددي ر وس 
بيدوع المجازفدة التدي ال يعدرف كيلهدا وال وزنهدا  , وهذه البيوع مدن(72)النخل بالتمر كياًل 

, فقدددد بطدددل التعامدددل بهدددا تالفيدددًا لحددداالت الغدددش والغدددبن التدددي قدددد تلحدددق بالبدددائع أو (73)
 . (74)عن المزابنة والمحاقلة  المشتري , فقد نهى 

 بيع المعاومة . 

 , وقددد أورد الهاشددمي حددديثًا للرسددول (75)وبيددع المعاومددة , هددو بيددع الثمددر سددنين
  ي كد فيه النهي عدن هدذا الندوع مدن البيدوع , فقدال   ))أن رسدول اهلل ,  نهدى عدن
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, وقد اتفق جميدع العلمداء علدى مندع التعامدل بهدذا الندوع مدن البيدوع ,  (76)بيع السنين((
 .   (77)ألنها من باب بيع ما لم يخلق 

 المالمسة والمنابذة . 

ة   أن يلددبس الرجددل الثددوب وال , والمالمسدد(78)والمالمسددة واللمددس المددس باليددد 
,  أو أن يلمددس كددل واحدددي (79)ينشددره وال يتبددين مددا فيدده أو يشددتريه لددياًل وال يعلددم مددا فيدده 

, أمدددا (81), وبمجدددرد عمليدددة اللمدددس توجدددب البيدددع  (81)منهمدددا ثدددوب اآلخدددر بغيدددر تأمدددل 
إلددى المنابددذة   وهددي أن ينبددذ كددل واحدددي منهمددا ثوبدده إلددى اآلخددر ولددم ينظددر واحددد منهمددا 

 (83), أو هي عملية طرك الرجل ثوبه إلى الرجل اآلخر قبدل أن يقلبده(82)ثوب صاحبه 
, وهدددذه البيدددوع (84), ومتددى تمدددت عمليدددة نبدددذ الثدددوب أو طرحددده فقدددد وجدددب البيدددع بينهمدددا 

تعامددل بهددا العددرب قبددل اإلسددالم إال أن اإلسددالم أبطددل التعامددل بهددا لمددا فيهددا مددن الغددبن 
زاء ذلدددك فقدددد أشدددا نهدددى عدددن المالمسدددة والمنابدددذة  ر الهاشدددمي بدددأن النبدددي والضدددرر وا 

, كما ورد إجماع العلماء النهي عن التعامل بهذه البيوع , ويرجدع السدبب فدي ذلدك (85)
 .   (86)إلى الجهل بالصفة 

 بيع المصراة . 

والمصددراة هددي الناقددة أو البقددرة , أو الشدداة يصددري اللددبن فددي ضددرعها أي يجمددع 
وصددريته , والتصددرية أن تددربط أخددالف الناقددة أو الشدداة  ويحددبس ومندده يقددال   صددريت

وتترك من الحلب اليومين والثالث حتدى يجتمدع لهدا لدبن , فيدراه مشدتريها كثيدرًا , فيزيدد 
, والنهدي عدن بيدع المصدراة ورد فدي كتداب اإلرشداد للهاشدمي , فعدن أبدي (87)في ثمنهدا 

يددار, فددإن ردهددا رد معهددا قددال   ))ومددن ابتدداع مصددراًة فهددو بالخ أن النبددي  هريددرة 
,  (89), وقددد حددددد الهاشددمي مدددة الخيدددار بثالثددة أيدددام  (88)صدداعًا مددن تمدددر ال سددمراء((

والهدددف مددن إعطدداء هددذه المدددة هددو اكتشدداف عيددب التصددرية فربمددا ال يظهددر فددي أول 
, وللمشتري الحق في رد المصراة إذا ظهر العيب بعدد انقضداء (91)حلبه في يومي وليلةي 

 . (91) مدة الخيار
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 النجش . 

, (92)الددنجش فددي اللغددة هددو أن يزيددد فددي البيددع يقددع غيددرك , ولدديس مددن حاجتددك 
وتالفيًا لهدذه الحالدة وقطدع المخاصدمة والمشداجرة بدين البدائع والمشدتري التدي قدد تحددث 

, كمدا ورد اتفداق العلمداء (93)عدن بيدع الدنجش  من خالل سوم النداجش , لدذلك نهدى 
 .   (94)بالنهي عن هذا البيع 

 بيع الثمار قبل بدو صالحها . 

تضمن الفكر االقتصادي اإلسدالمي أحاديدث النهدي عدن بيدع الثمدار حتدى يبددو 
فيهدددددا الصدددددالك ذلدددددك تالفيدددددًا لحددددددوث المشددددداحنات والخصدددددومات بدددددين أبنددددداء المجتمدددددع 
اإلسدددالمي عندددد حصدددول مثدددل هدددذا الندددوع مدددن البيدددوع , ألن الثمدددار بطبيعتهدددا معرضدددة 

راض واآلفددات التددي تفتددك بهددذه المحاصدديل , أو قددد تتعددرض للسددرقة للتلددف بسددبب األمدد
فعنئذ يقع الضرر على المشتري , وعند مطالبة البدائع بدأن يددفع لده تعويضدًا قدد يمتندع 
وتحدث بينهما مشاجرة وتداركًا لهذه الحالدة فقدد أورد الهاشدمي أحاديدث النهدي عدن بيدع 

))نهى عن بيع الثمدرة حتدى  هلل أن رسول ا الثمار قبل بدو صالحها , فعن أنس 
, وبيدع الثمدار (95)تزهي , وعن بيدع العندب حتدى يسدود , وعدن بيدع الحدب حتدى يشدتد((

بعد الظهور وقبدل بددو الصدالك بشدرط أن يكدون القطدع فدي الحدال إذا كدان ينتفدع بهدذه 
 .  (96)الثمار 

 عائدية بيع الثمار الذي يباع أصلها . 

ي الطريقددة التددي تددم مددن خاللهددا معرفددة عائديددة حدددد الفكددر االقتصددادي اإلسددالم
الثمددار التددي بيعددت أصددولها وفددي ضددوء ذلددك أورد الهاشددمي روايددة توضددح ذلددك فقددال   

 .   (97)))ومن باع نخاًل قد أبرت فثمرتها للبائع إال أن يشترط المبتاع((

 االستثناء في البيع . 

ي فدددي عقدددد البيدددع شددديئًا , وقيدددل الثنيدددا أن يسدددتثن(98)واالسدددتثناء فدددي اللغدددة الثنيدددا 
مجهددواًل ففسددد وقيددل هددو أن يبدداع شدديء جزافددًا , فددال يجددوز أن يسددتثني مندده شدديئًا قددل أو 
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, وقد أعطى الهاشمي مثااًل على ذلك فقدال   ))ولدو بداع ثمدرة حدائط واسدتثنى (99)كثر 
, وبددددذلك يتضددددح مددددن هددددذا الددددنص بأندددده ال يجددددوز  (111)منهددددا ثلثددددًا أو ربعددددًا لددددم يجددددز((

 إال قبددددل البيدددع وتعلددددم أو تحددددد الكميددددة المدددراد اسددددتثنائها وذلدددك أن النبددددي  االسدددتثناء
 .  (111)))نهى عن الثنيا إال أن تعلم((

 بيوع محرمة لذاتها . 

مددن المعددروف أن العددرب قبددل اإلسددالم قددد تعدداملوا بمختلددف البيددوع فددي العمليددة 
ض البيدوع الضدارة التجارية إال أن ظهور اإلسدالم فدي جزيدرة العدرب أبطدل التعامدل بدبع

بصددددحة اإلنسددددان لغددددرض صددددنع مجتمددددع إسددددالمي خددددالي مددددن اآلثددددام والددددرجس , ومددددن 
الحيوانات التي أبطل المتاجرة بها هي الكالب , والفهود , والقرود , والنمور, والسدباع 
, والنسور , وقال الهاشمي   ))وبيع الكالب ال يجوز وسواء كان معلمًا أو غير معلدم 

, ومدددددن  (112)الفهدددددد , والقدددددرد , والنمدددددر , والنسدددددر , والسدددددبع(( وكدددددذلك ال يجدددددوز بيدددددع
, أمددددا (113)الحيوانددددات األخددددرى التددددي حددددرم المتدددداجرة بهددددا هددددي لحددددوم الخنددددازير والميتددددة 

المشدددروبات التدددي حدددرم المتددداجرة بهدددا هدددي الخمدددور لمدددا فيهدددا مدددن ضدددرر كبيدددر بصدددحة 
كددد القدرآن الكددريم علددى اإلنسدان وتدد دي بطبيعدة الحددال إلددى فقددان عقلدده وتوازنده , وقددد أ

ى  ى  ائ           ېۉ  ې  ې   ې  ژتحريمهدددا بشدددكل تددددريجي , قدددال تعدددالى   

ىئ     ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ,  وقولددددددده تعدددددددالى   (114) ژىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی     

, وفدددددددددددددددددددددددددي  (115) ژٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 
,  وقددد ورد إجمدداع أهددل العلددم علددى (116)الهاشددمي علددى تحددريم الخمددرضددوء ذلددك أكددد 

 .   (117)عدم جواز بيع الخمر 

 طرق منهي عنها في البيع . 

حدد الفكدر االقتصدادي اإلسدالمي طرقدًا وقواعدد مهمدة فدي البيدع والغدرض منهدا 
تنظدديم العمليددة التجاريددة فددي األسددواق وتحاشدديًا لحدددوث حدداالت الغددش والغددبن التددي قددد 
بددأمور البيددع والشددراء , ومددن هددذه القواعددد  تلحق البائع والمشتري من خدالل الجهدل 



 

 039 

(تاريخية)دراسة  الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي  

ة جامعة األنبار للعلوم اإلسالميةمجل 0202كانون األول  –العدد الثامن  –المجلد الثاني    

والشددروط التددي أوردهددا الهاشددمي أن ال يبيددع الرجددل علددى بيددع أخيدده , وال يسددوم الرجددل 
أنده نهدى عدن  , وفدي روايدة أخدرى أوردهدا الهاشدمي عدن النبدي (118)على سوم أخيه 

من , وعدن سدلفي وبيدع , وعدن شدرطين فدي بيع مدا لدم يقدبض , وعدن ربدحي مدا لدم يضد))
, كمدا أشددار الهاشدمي إلدى قواعددد أخدرى منهددي عنهدا فدي البيددع منهدا بيعتددين  (119)بيدع((

فددي بيعددة مددثاًل ))أن يشددتري سددلعة بعشددرة دراهددم نقدددًا أو بعشددرين نسدديئة إلددى أجددلي قددد 
شددار , ومددن الطددرق األخددرى المنهددى عنهددا فددي البيددع فقددد أ (111)لزمددت بأحددد الثمنددين((
(( الهاشددددمي بددددأن النبددددي  ,  (111)نهددددى ))عددددن تلقددددي الركبددددان وأن يبيددددع حاضددددر  لبددددادي

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

لقددي الركبددان لتشددتري السددلع مددنهم خارجددًا مددن األمصددار بددين أبددو حنيفددة ذلددك ))هددو أن ت
لمدددا يخشدددى فدددي ذلدددك علدددى البدددائع مدددن الغدددبن , ويقطدددع بالحاضدددرين فدددي المصدددر عدددن 

, وبددددذلك عددددد   (113)الشددددراء إذا خددددر  مددددن يخددددر  لتلقددددي السددددلع قبددددل وصددددولها إلدددديهم((
بيدع إذا وقدع , بينما أجاز اإلمام مالدك هدذا ال(114)الهاشمي تلقي السلعة وشرائها باطاًل 

, أمددا إذا دخلددوا السددوق فددإنهم بالخيددار إذا علمددوا أنهددم قددد (116), ووافقدده الشددافعي (115)
 , (117)غبندددددددددددددددوا بدددددددددددددددين فسدددددددددددددددا البيدددددددددددددددع أو إجازتددددددددددددددده , وبهدددددددددددددددذا قدددددددددددددددال الهاشدددددددددددددددمي 

 .   (119), والقرطبي (118)واتفق بذلك مع الشافعي  

  يف والوكالاة الربا والران والشركة والصار  والرارو واملرااربة  -3
 اإلرشاد إىل سبيل الرشاد للهامشي .  كتاب                  

 الربا . 

, وفددددي (121), أي ربددددا الشدددديء يربددددوا ربددددوًا أي زاد (121)الربددددا فددددي اللغددددة الزيددددادة 
,  والربدددا وسددديلة مدددن (122)الشدددرع هدددو الزيدددادة فدددي الدددذهب والفضدددة وسدددائر المطعومدددات 

س علدى نطداقي واسدع وفدي مختلدف البيدوع, وسائل التعامل بده قبيدل اإلسدالم وكدان يمدار 
وقد زاوله العدرب واليهدود علدى حدد سدواء , وبعدد ظهدور اإلسدالم شدن حملدة كبيدرة ضدد 

ى  ى     ائ  ژ التعامل بالربا بهددف إصدالك النظدام االقتصدادي , قدال تعدالى   
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ۀ  ژ , وقولدددددده    (123)  ژۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۇئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ

, ونهددددددددى رسددددددددول اهلل  (124)ژے  ے   ۓ             ۓ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ 
  كمددا أجمددع أهددل العلددم (125)عددن التعامددل بالربددا حتددى لعددن آكلدده وكاتبدده وشدداهديه ,

, وقدد (127), والنسديئة (127), والربا علدى ندوعين همدا ربدا الفضدل (126)على تحريم الربا 
بربددا الفضددل والنسدديئة , فعددن  تنهددي عددن التعامددل أورد الهاشددمي أحاديثددًا لرسددول اهلل 

قدددال   ))ال تبيعدددوا الدددذهب بالدددذهب , وال الدددورق  أن النبدددي  عبدددادة بدددن الصدددامت 
بالورق , وال البدر بدالبر , وال الشدعير بالشدعير , وال التمدر بدالتمر , وال الملدح بدالملح , 

لددذهب , إال سددواء بسددواء عينددًا بعددين يدددًا بيددد , ولكددن بيعددوا الددذهب بددالورق , والددورق با
والبددددر بالشددددعير , والشددددعير بددددالبر , والملددددح بددددالتمر , والتمددددر بددددالملح كيددددف شددددئتم يدددددًا 

, أي ال يتم بيدع أي صدنف مدن هدذه األصدناف إذا كاندت مدن الجدنس نفسده  (131)بيد((
إال وزن بددوزن أو كيددل بكيددلي , ومددا اختلفددت أجناسدده جدداز بيعدده يدددًا بيددد , أي فددورًا وال 

أن النبدي  آخر أورده الهاشمي , فعن عمر بن الخطداب يجوز نسيئه , وفي حديث 
  حث علدى التقدابض إن اختلفدت األجنداس فدورًا قبدل االفتدراق حتدى ال تددخل النسديئة

  ))الذهب بدالورق ربدا إال هداء وهداء , والبدر بالشدعير ربدًا  , أي هاك وهات , فقال 
شدددمي روايدددة تاريخيدددة بدددأن , وفدددي الواقدددع العملدددي فقدددد أعطاندددا الها (131)إال هددداء وهددداء((

قدددال   ))لمالددك بددن أوس بددن الحددددثان , وقددد صددارف رجددداًل ال  عمددر بددن الخطدداب 
, كمدددا أشدددار الهاشدددمي إلدددى بيدددع  (132)تفارقددده حتدددى تعطيددده ورقددده أو تدددرد عليددده ذهبددده((

قدال   ))قيدل  , وفي الواقع العملي فعن أنس بن مالك (133)الحيوان بالحيوان نسيئة 
 ه قددد وقددع فددي سددهم دحيددة الكلبددي جاريددة جميلددة فابتاعهددا رسددول اهلل يددا رسددول اهلل أندد

, ومددن خددالل هددذا العددرض يتضددح لنددا أن الحكمددة فددي  (134)بسددبعة ار س وال نسدديئة((
تحريم اإلسدالم للربدا لكونده وسديلة مدن الوسدائل التدي تد دي إلدى تضدخم ر وس األمدوال 

مدل ممدا يجعدل طائفدة مدن النداس تضخمًا شديدًا ال يقوم علدى الجهدد , وال ينشدأ مدن الع
يعتمدددددون علددددى هددددذه الوسدددديلة وحدددددها فددددي تنميددددة أمددددوالهم وتضددددخيمها وبمددددا أن هدددددف 
اإلسالم هدو تفتيدت الملكيدة ال تضدخيمها فقدد أكدد علدى تحدريم الربدا , وحدتم علدى طبقدة 
األغنيدددداء أن يعطددددوا المحتدددداجين قروضددددًا بددددال فائدددددة ألن فددددي هددددذا اإلجددددراء هددددو تمتددددين 
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شددداعة مبدداد  التكامدددل والتضدددامن بدددين أبندداء المجتمدددع , بينمدددا الربدددا لعالقددات المدددو  دة وا 
 يمحق المودة ويثير العداوة والبغضاء بين الغني والفقير في هذا المجتمع . 

 الرهن . 

, والددرهن هددو مدددا (136), وقيددل االحتبدداس (135)الددرهن فددي اللغددة الثبددوت والدددوام 
يقدال   رهندت فالندًا دارًا رهندًا وارتهنده  وضع عند اإلنسان مما ينوب مناب مدا أخدذ منده

, وفددي الشددرع هددو المددال (137)إذا أخددذه رهنددًا والجمددع رهددون ورهددان ورهددن بضددم الهدداء 
,  (138)الدذي يجعددل وثيقدة بالدددين ليسدتوفي مددن ثمنده إن تعددذر اسدتيفا ه ممددن هدو عليدده 
ل مدددن والدددرهن أيضدددًا عقدددد يلدددزم بدددالقبض فلدددزم قبلددده كدددالبيع إذ هدددو عقدددد يخدددتص بالمدددا
,  (139)الجدددانبين فصدددار كدددالبيع , ومدددن تأمدددل يدددرى أن البيدددع معاوضدددة والدددرهن إرفددداق 

ٻ  ٻ            ٻ    ژوالدددرهن جدددائز بالكتددداب والسدددنة واإلجمددداع , ففدددي الكتددداب قدددال تعدددالى   

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ     ڀٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ

,  (141) ژ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ٹٹ
اشددترى مددن يهددودي طعامددًا  وفددي السددنة , فعددن عائشددة رضددي اهلل عنهددا ))أن النبددي 

, أمددا اإلجمدداع فقددد أجمددع المسددلمون علددى جددواز الددرهن  (141) إلددى أجددل ورهندده درعدده((
, (143), وبهددذا فددإن الددرهن جددائز فددي السددفر والحضددر وبدده قددال الهاشددمي  (142) بالجملددة

, أمدا  (146), وابدن قدامدة المقدسدي (145), وابدن حدزم (144)شافعي ويوافق بذلك اإلمام ال
أركان عقد الرهن فهو اإليجاب والقبول وهدو أن يقدول الراهن ))رهنتدك هدذا الشديء بمدا 

, وال يصددح الددرهن إال  (147) لددك علدديل مددن الدددين , أو يقددول هددذا الشدديء رهددن بدددينك((
, (151), وأبدددو حنيفدددة  (149)الشدددافعي , ويوافدددق بدددذلك (148)مقبوضدددًا وبددده قدددال الهاشدددمي 

, (152), ويوافدددق بدددذلك اإلمدددام الشدددافعي (151)ورهدددن المشددداع جدددائز وبددده قدددال الهاشدددمي 
, وال يحدددق للمدددرتهن االنتفددداع بدددالرهن إال مدددا كدددان مركوبدددًا أو (153)وخدددالفهم أبدددو حنيفدددة 

ديث رسدول ,  وذلك استنادًا لح(154)محلوبًا , فعندئذ يركب ويحلب بحسب مقدار النفقة
قدددال   ))إذا كاندددت الدابدددة مرهوندددة  أن رسدددول اهلل  الدددذي أورده أبدددو هريدددرة  اهلل 

 .   (155)فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب بنفقتها وتركب((
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 الشركة . 

شددراك مثددل شددريف وشددرفاء , والمددرأة  الشددركة فددي اللغددة جمددع الشلددريك شددركاء وا 
, والشدركة  (156)يكه واشتركا في كذا وتشاركاشريكة والنساء شرائك , وشاركه صار شر 

  ڻں  ں  ڻ  ڻژ ورد ذكرهددا فددي الكتدداب والسددنة , ففددي الكتدداب قددال تعددالى   

أندده  , وفددي السددنة عددن السددائب بددن أبددي السددائب  (157) ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     
  ))كندددددت شدددددريكي فدددددي الجاهليدددددة فكندددددت خيدددددر شدددددريك ال تدددددداريني وال  قدددددال للنبدددددي 
, والشركة على أندواع (159), كما ورد إجماع العلماء على جواز الشركة (158)تماريني((

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

اء سددعد بأسدديرين ولددم يددأت عمددار وال ابددن وقدداص وابددن مسددعود يددوم بدددر بأبدددانهم , فجدد
 .(162)مسعود بشيء فكانوا شركاء

 الصرف . 

الصدددرف فضدددل الددددرهم علدددى الددددرهم , الددددينار علدددى الددددينار ألن واحددددًا منهمدددا 
, والصدرف (164), والصدرف اسدم لبيدع الدذهب والفضدة (163)يصرف عن قيمدة صداحبه 

أبنداء المجتمدع العربدي قبدل اإلسدالم  يعد من النشاطات االقتصادية المهمدة التدي زاولهدا
وبعدددده , ألنددده مدددن غيدددر المعقدددول أن تدددتم العمليدددة التجاريدددة مدددن غيدددر ممارسدددة عمليدددة 
صيرفة الدراهم بالدنانير وبالعكس , وبمدا أن المجتمدع المددني بلدد زراعدي وتجداري فقدد 
وضددعت الشددريعة اإلسددالمية ضددوابط تددنظم عمليددة الصددرف والهدددف منهددا االبتعدداد عددن 

غش والغبن , وتجاوز حاالت الربا التي حرمها اإلسالم ومن هذه الضدوابط أن يكدون ال
, وقددد أورد (165)الددوزن بددالوزن إن كددان ممددا يددوزن , والكيددل بالكيددل إن كددان ممددا يكددال 

ي كدددد فيددده الدددوزن بدددالوزن, والكيدددل بالكيدددل , إذا كدددان مدددن  الهاشدددمي حدددديثًا للرسدددول 
قددال   ))ال تبيعددوا الددذهب  أن النبددي  ت الصددنف نفسدده , فعددن عبددادة بددن الصددام

بالددذهب , وال الددورق بددالورق , وال البددر بددالبر , وال الشددعير بالشددعير , وال التمددر بددالتمر 
, والضدوابط األخدرى إذا  (166), وال الملح بالملح , إال سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيدد((
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, أو حنطدة بشدعير , فدال اختلف الصدنفان مدن هدذا وكدان ذهدب بدورق, أو تمدر بزبيدب 
بددأس ببيعهددا بالمفاضددلة علددى بعددض , يدددًا بيددد ))ولكددن بيعددوا الددذهب بددالورق , والددورق 
بالددذهب , والبددر بالشددعير , والشددعير بددالبر , والملددح بددالتمر , والتمددر بددالملح كمددا شددئتم 

, وممددا يددددل علددى روا  عمليددة الصدديرفة فدددي عهددد الرسددالة , فقدددد أورد  (167)يدددًا بيددد((
قددال   ))بعددت عددام خيبددر قددالدة  اشددمي حادثددة تاريخيددة , فعددن فضددالة بددن عبيددد اله

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

 .   (168)ميز بينهما((

 القرض . 

, وسمي هذا العقد قرضًا لما فيه مدن قطدع طائفدة (169)ي اللغة القطع القرض ف
مددن مالدده وذلددك بالتسددليم إلددى المسددتقرض , فكددان مأخددذ االسددم دلددياًل علددى اعتبددار هددذا 

ژ  , والقرض جائز بالكتاب والسنة واإلجماع , ففي الكتاب قال تعالى    (171)الشرط 

 ڀ  ڀ  ٺ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ

 ژجث  مث    ىث  يث   حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس       ژ , وقولدددددددددددده    (171) ژٺ 
المسدلمين علدى إعطداء القدرض لمدا  ,  وفي السنة النبوية فقد حدث رسدول اهلل  (172)

فيه من أشياء إيجابية من عملية تسهيل وتيسير على الناس فدي فدك ضدائقاتهم الماليدة 
زاء ذلك فقد مثدل  لصددقة فقدال   ))مدا مدن مسدلم يقدرض مسدلمًا القدرض بمثابدة ا , وا 

المستقرض علدى  , وفي الوقت نفسه حث  (173)قرضًا مرتين إال كان كصدقة مرًة((
الوفدداء بأحسددن مددا اسددتقرض , وبددذلك فقددد أعطانددا الهاشددمي روايددة تاريخيددة تبددين ذلددك , 

أمدا ,  (174)اقتدرض بعيدرًا فأعطداه أفضدل مدن سدنة(( ))أن النبدي  فعن أبي هريدرة 
, وبمددا أن هدددف اإلسددالم إقامددة  (175)اإلجمدداع فقددد أجمددع العلمدداء علددى جددواز القددرض

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

قدال   ))إذا أقدرض أحدددكم  أن رسدول اهلل  , فعدن أندس  ي كدد ذلدك لرسدول اهلل 
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قرضددًا فأهدددي لدده أو حملدده علددى الدابددة , فددال يركبهددا وال يقبلدده إال أن يكددون جددرى بيندده 
, وفي ضوء ذلك مندع الدنهج االقتصدادي اإلسدالمي منعدًا قاطعدًا  (176)وبينه قبل ذلك((

ع عليهدا الدنهج االقتصدادي شدج, ومن األمدور التدي (177)كل قرض جر منفعة ألنه ربا 
اإلسددالمي حددث الدددائن تخفيددف جددزء مددن الدددين إذا كددان المدددين ذا عسددرة وال يسددتطيع 
وفاء كامل دينه , وذلك من باب تفريج الكرب على النداس , وقدد أورد الهاشدمي روايدة 

تقاضددى ))ابددن  تاريخيددة فددي عهددد الرسددالة ت كددد ذلددك , فيددروي أن كعددب بددن مالددك 
 له عليه في المسجد , فارتفعت اصواتهما حتى سدمعهما رسدول اهلل حدرد شيئًا كان 

فددي بيتدده , فخددر  إليهمددا حتددى كشددف سددجف حجرتدده , ونددادى يددا كعددب قددال   لبيددك يددا 
بيدده أن ضدع الشدطر مدن ديندك قدال كعدب   قدد  رسول اهلل , فأشدار إليده رسدول اهلل 

للقدرض أهميدة كبيدرة فدي  , وبهدذا فدإن (178)قدم فأعطيده(( فعلت يدا رسدول اهلل   قدال 
تخفيف شدة الضائقة المالية على الناس وكذلك إرفاد المشداريع التنمويدة بدأموال جديددة 

 تساعدها على عملية االستمرار . 

 المضاربة . 

المضاربة في اللغة ضرب يضربه ضربًا وضرب فدي األرض يضدرب ضدربًا , 
إن فدي ألدف درهدم لمضدربًا أي ومضروبًا بفتح الراء أي سار البتغداء الدرزق , ويقدال   

, وقيددل المضدداربة هددي (179)  ضددربًا وضدداربه فددي المددال مددن المضدداربة وهددي القددراض 
مفاعلة من الضرب في األرض وهو السير فيها , وهو بمعنى السفر وذلدك ألنده يخلدو 
عندده غالبددًا لطلددب الددربح وهددذا المعنددى مددن لغددة أهددل العددراق أمددا فددي لغددة أهددل الحجدداز 

ا اسددم القددراض وهددي كالمقارضددة بمعنددى القطددع , نقددول ضددربت الطيددر فيطلقددون عليهدد
تضدددرب ذهبدددت تبتغدددي الدددرزق وأيضدددًا ضدددرب فدددي األرض ضدددربًا وضدددربانًا خدددر  تددداجرًا 
وغازيًا , وسميت المضاربة قراضًا عند أهل الحجاز ؛ ألن المال يقطع قدرًا من المدال 

 .   (181)عن تصرفه , وجعل التصرف فيه إلى العامل 

   ڃژ اربة وجبت في الكتاب والسدنة واالجمداع , ففدي الكتداب قدال تعدالى   والمض

,  أمدددا فدددي السدددنة فعدددن ابدددن عبددداس  (181)ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
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  اندده قددال   ))كددان سدديدنا العبدداس بددن عبددد المطلددب إذا دفددع المددال مضدداربة اشددترط
تري بدده دابددة ذات كبددد علددى صدداحبه أن ال يسددلك بدده بحددرًا , وال ينددزل بدده واديددًا, وال يشدد

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

 , أما اإلجماع فقد روى عدن جماعدة مدن الصدحابة  (182)والتقرير أحد وجوه السنة((
اليتدديم مضداربة مدنهم ))سديدنا عمددر , وسديدنا عثمدان , وسديدنا علددي , أنهدم دفعدوا مدال 

, ولددم ينقددل أندده أنكددر  وعبددد اهلل بددن عمددر , وعبيددد اهلل بددن عمددر , وسدديدتنا عائشددة 
, أمددا األشددياء التددي يددتم المضدداربة  (183)علدديهم مددن اقددرانهم أحددد ومثلدده يكددون إجماعددًا((
, أمددا العددروض فقددد أشددار الهاشددمي  (184)بهددا فقددد أشددار الهاشددمي هددي العددين والددورق 

, والشدددافعي وأبدددو  (186) , ويوافدددق بدددذلك اإلمدددام مالدددك(185)بعددددم جدددواز المضددداربة بهدددا 
, وحجدددة الفقهددداء أن رأس المدددال إذا كدددان عرضدددًا كدددان غدددررًا ألنددده يقدددبض  (187)حنيفدددة 

العددرض وهددو يسدداوي قيمددة مددا , ويددرده وهددو يسدداوي قيمددة غيرهددا , فيكددون رأس المددال 
ربح مجهددواًل , وأمددا إذا كددان رأس المددال مددا بدده يبدداع العددروض , فددإن اإلمددام مالددك والدد

, كمدا بدين الهاشدمي بدأن نفقدة المضدارب (188)منعه وكدذلك الشدافعي وأجدازه أبدو حنيفدة 
, (191), ويوافددددق بدددددذلك ابدددددن حدددددزم (189)مددددن نصددددديبه , ولددددديس علددددى رب المدددددال نفقتددددده 

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

, أمددددا تحديددددد المضدددداربة بمدددددة زمنيددددة معينددددة فقددددد قددددال الهاشددددمي    (192) المددددال ...((
, (193)(( ))ويجوز توقيت المضاربة , مثل أن يدفع إليه مااًل فيقول   ضارب بده شدهراً 

 .   (194)وخالفهم اإلمام الشافعي بعدم جواز تحديد مدة المضاربة 

 الوكالة . 

الوكالة في اللغة الحفظ , وقد يراد بهدا التفدويض يقدال   ))توكلدت علدى اهلل أي 
والوكيدددل أيضدددًا هدددو الدددذي يتصدددرف لغيدددره لعجدددز موكلددده ,  (196)فوضدددت أمدددري إليددده(( 

( 197)فاه أمر ثقة بكفايته أو عجز عن القيام بدامر نفسدهويقال وكل فالن فالنًا إذا استك

, والوكالددة جددائزة  (198), وفددي الشددرع هددي   ))تفددويض التصددرف والحفددظ إلددى الوكيددل((
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ىئ  يئ  جب   ژفدددددي الكتددددداب والسدددددنة واإلجمددددداع , أمدددددا فدددددي الكتددددداب قدددددال تعدددددالى   

ت قدددددال   ))أرد , أمدددددا السدددددنة النبويدددددة فعدددددن جدددددابر بدددددن عبدددددد اهلل  (199) ژحب  
فقلت   له إني أردت الخرو  إلى خيبدر , فقدال  الخرو  إلى خيبر فأتيت رسول اهلل 

ائدددت وكيلدددي فخدددذ منددده خمسدددة عشدددر وسدددقًا , فدددإن ابتغدددي مندددك آيدددة فضدددع يددددك علدددى 
, والوكالة عقدد (211), أما اإلجماع فقد أجمعت األمة على جواز الوكالة  (211)ترقوته((

, أي أن الوكالددة جددائزة فددي البيددع والشددراء , (212)د يلددزم اإليجدداب والقبددول كسددائر العقددو 
, (213)والعتددق , والطددالق , والقسددمة , وسددائر الحقددوق والعقددود , وبددذلك قددال الهاشددمي 

, وتجوز الوكالة سواء كان الموكل حاضدرًا (215), والقرطبي(214)ويوافق بذلك ابن حزم 
كالة االتفاق علدى شديء معدين , ومن أحكام عقد الو (216)أم غائبًا وبذلك قال الهاشمي 

, وبهدددذا فقدددد أقدددر الدددنهج االقتصدددادي (218), ومدددن مدددبطالت عقدددد الوكالدددة المدددوت (217)
اإلسدددالمي نظدددام الوكالدددة ؛ ألن المجتمدددع فيددده المدددريض والعددداجز ومدددن ال يحسدددن البيدددع 
والشددراء وال يسددتطيع الخددرو  إلددى السددوق , أو ممددن يمتلددك األمددوال وال يحسددن المتدداجرة 

, (219)قد ال يمتلك الوقت للتفرغ للتجارة أو ممن ال تليق به التجدارة لكونده امدرأة بها أو 
وبما أن موضوعنا المعامالت االقتصادية فقد اقتصدرت الحدديث عدن الوكالدة الخاصدة 
بدداألمور االقتصددادية فقددط , وفددي الجانددب العملددي فقددد أعطانددا الهاشددمي حادثددة تاريخيددة 

قدال  , فعن عروة بن أبي الجعد  نهم رسول اهلل توضح نظام التعامل بالوكالة وم
جلب وأعطاني دينارًا فقال لي   أي عروة أئدت الجلدب فاشدتر لندا    ))عرض للنبي 

فساومت صاحبه فاشتريت منه شداتين بددينار , فجئدت أسدوقهما منه شاة فأتيت الجلب 
جئدددت بالشددداة فلقيندددي رجدددل بدددالطريق , فسددداومني فابتعتددده شددداة بددددينار فجئدددت بالددددينار و 

 .   (211)وقلت يا رسول اهلل هذا ديناركم وهذه شاتكم((
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 ثالثًا : املوارد املالياة التاي أوردااا اهلاامشي يف كتااب اإلرشااد إىل 
 سبيل الرشاد                     

 الزكاة  -1
 زكاة المال والحلي والركاز والمعادن .  –أ 
 

 ( .  الدراهم) زكاة الفضة
ذا بلغدددت االنصددداب , وقدددد أورد الهاشدددمي نصددداب الفضدددة , تجدددب فيهدددا الزكددداة إ
قدددددال   ))ولددددديس فيمدددددا دون خمدددددس إواق  أن النبدددددي  فعدددددن أبدددددي سدددددعيد الخددددددري 

, وفي رواية أخرى أوردها الهاشمي   ))وال زكاة من الدورق فدي أقدل مدن  (211)صدقة((
ن كددل فددي وزن سددبعة أعنددي ا مئتددي درهددم , وذلددك خمسددة إواق واألوقيددة أربعددون درهمدداً 

سددبعة مثاقيددل وزنهدددا عشددرة دراهددم , فدددإذا بلغددت مئتدددي درهددم ففيهددا ربدددع عشددرها خمسدددة 
ن قدل(( , أمدا بالنسدبة إلدى جمدع الدذهب والفضدة  (212)دراهم , فما زاد فبحسدبان ذلدك وا 

لتكملددددة النصدددداب قددددال الهاشددددمي   ))ويجمددددع الددددذهب والفضددددة فددددي الزكدددداة فددددي إحدددددى 
,  (213)نير فليخددر  مددن كددل مددال ربددع عشددره((الددروايتين فمددن لدده مئددة درهددم وعشددرة دنددا
, وفددي روايددة أخددرى قددال الهاشددمي   ))ال (214)ويوافددق بددذلك اإلمددام مالددك وأبددو حنيفددة 

, ويوافدددق (215)يجمدددع ذلدددك وال يجدددب الزكددداة فدددي واحدددد منهمدددا حتدددى يكدددون نصدددابًا ...((
 .  ( 218), وابن قدامة المقدسي (217), والماوردي (216)بذلك أبو عبيد 

 ( . الدنانير) اة الذهبزك
حدد الهاشمي نصاب زكاة الذهب , فقال   ))وال زكاة من الدذهب فدي أقدل مدن 
عشددددرين مثقددددااًل , فددددإذا بلغددددت عشددددرين ففيهددددا نصددددف دينددددار , ربددددع العشددددر , فمددددا زاد 

, و المدداوردي (221), والسددمرقندي (221), ويوافددق بددذلك أبددو عبيددد  (219)فبحسددبان ذلددك((
لشركاء في العين والورق فقد أورد الهاشمي روايتين إحدداهما ال زكداة ,  أما زكاة ا(222)

في العين والورق مدا لدم تبلدا حصدة كدل واحدد مدنهم النصداب , والروايدة األخدرى تجمدع 
حصدددة الشدددركاء فدددي العدددين والدددورق ويزكدددون زكددداًة واحددددًة إذا بلغدددت حصصدددهم نصددداب 

 .   (224)مالك  , ويوافقه اإلمام(223)الزكاة ويأخذ من كل منهم حصته 

 زكاة الحلي . 



 

 093 

(تاريخية)دراسة  الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي  

ة جامعة األنبار للعلوم اإلسالميةمجل 0202كانون األول  –العدد الثامن  –المجلد الثاني    

, ويوافق بذلك (225)أشار الهاشمي إلى وجوب الزكاة في الحلي المتأخذة للبس 
, وفددي روايددة أخددرى للهاشددمي أشددار فيهددا عدددم وجددوب (227), وأبددو حنيفددة (226)الترمددذي 

, ويعدددزز (231), والمددداوردي  (229), ويوافدددق بدددذلك اإلمدددام مالدددك (228)الزكددداة فدددي الحلدددي 
))كانددت تلددي بنددات أخيهددا فددي  األقددوال أن عائشددة رضددي اهلل عنهددا زوجددة النبددي  هددذه

 .  (231)حجرها لهن الحلي فال تخر  من حليهن الزكاة((

 زكاة الركاز . 

, وأشدددددار (232)الركددددداز بالكسدددددر دفدددددين أهدددددل الجاهليدددددة كأنددددده ركدددددز فدددددي األرض 
ى ظفددر بدده ولددم , ويخددر  الخمددس متدد(233)الهاشددمي مددا ي خددذ مددن الركدداز وهددو الخمددس 

 .   (234)يعتبر حواًل 

 زكاة المعادن . 

وقددد أشددار الهاشددمي إلددى أن نصدداب زكدداة المعددادن ربددع العشددر , وعدددم اشددتراط 
الحول فيها بل تخر  زكاتها لوقت استخراجها , فقال   ))وفيما يخر  من المعادن مدن 
ع عددددددين و ورق , ورصدددددداص , وحديددددددد , وزئبددددددق , يبلددددددا نصدددددداب , الزكدددددداة لوقتدددددده ربدددددد

 .   (235)العشر((

 زكاة الماشية .  –ب 

تجددب زكدداة الماشددية فددي بعددض الحيوانددات مثددل اإلبددل والبقددر والغددنم اسددتنادًا إلددى 
الددذي يقددول فيدده   ))فددي اإلبددل صدددقتها , وفددي الغددنم صدددقتها ,  حددديث رسددول اهلل 

 .   (236)وفي البقر صدقتها((

 زكاة اإلبل . 

قدال قددال رسددول  سددعيد الخدددري  حددد نصدداب زكدداة اإلبدل بخمددس , فعددن أبدي
, وبموجدددددددب ذلدددددددك حددددددددد  (237)  ))لددددددديس فيمدددددددا دون خمدددددددس ذود صددددددددقة ...(( اهلل 

الهاشددمي الحددد األدنددى لزكدداة اإلبددل , فقددال   ))وال زكدداة فددي اإلبددل فددي أقددل مددن خمددس 
ذود , فإن بلغدت خمسدًا ففيهدا شداة إلدى تسدع , ثدم فدي العشدر شداتان إلدى أربدع عشدر , 
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ثالث شياه إلى تسع عشرة , فإذا صارت عشدرين ففيهدا أربدع شدياه  ثم في خمس عشرة
إلى أربع وعشرين ثم في خمس وعشرين ابنة مخاض وهدي ابندة سدنتين , فدإن لدم يكدن 
في إبله ابنة مخاض , فابن لبون ذكر إلى خمس وثالثين , ثدم فدي سدتة وثالثدين بندت 

أربعددين حقددة وهددي لبددون , وهددي بنددت ثددالث سددنين إلددى خمددس وأربعددين , ثددم فددي سددت و 
التي تصلح أن يحمل على ظهرها , ويطرقها الفحدل وهدي ابندة أربدع سدنين إلدى سدنتين 
, ثم في إحدى وستين جذعة وهي ابنة خمس سنين إلى خمس وسبعين , ثم في سدت 
وسبعين ابنتا لبون إلى تسعين , ثم في إحدى وتسعين حقتان إلدى مئدة وعشدرين , فمدا 

, كمدا تضدمنت (238)حقة , وفي كل أربعين بنت لبون((زاد على ذلك ففي كل خمسين 
أحاديددددث إخددددرا  زكدددداة اإلبددددل التيسددددر والتسددددهيل إذا تباينددددت أسددددنان اإلبددددل فددددي فددددرائض 
الصدقات ))خمس بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعدة وعندده حقدة , فإنهدا 

عنددده  تقبددل مندده ويجعددل معهددا شدداتان إن استيسددر لدده , أو عشددرين درهمددًا , ومددن بلغددت
صدقة الحقة وليست عندده إال جذعدة فإنهدا تقبدل منده ويعطدى المصددق عشدرين درهمدًا 

 .   (239)أو شاتين((

 زكاة البقر . 

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

, كمدا حددد الهاشدمي نصدابها بشدكل أكثدر  (241)تبيعًا حوليًا , ومن أربعين بقرة مسدنة((
تفصددياًل , فقدددال   ))وال زكددداة مدددن البقدددر فدددي أقددل مدددن ثالثدددين , فدددإذا بلغدددت ففيهدددا تبيدددع 
عجددل جددذع قددد أوفددى سددنتين , وقيددل   هددو الددذي انعطفددت شددعرته , وقيددل   المسددتدير 

كددذلك حتدى تبلدا أربعدين فيكدون فيهدا مسدنة وال ي خددذ  القدرن الدذي يتبدع سدرك البقدر , ثدم
إال أنثى , والمسنة التي قد صارت في سن أمها عند وضعها كاملة غير صعبة ذلدول 
, ويقال   هي التدي أسدن مدن التبيدع بسدنة , ويقدال   هدي التدي حصدل لهدا جمدع سدنين 

كددذلك إلددى  وأقددل ذلددك ثددالث سددنين , ويقددال   هددي ابنددة أربددع سددنين , وهددي الثنيددة , ثددم
تسع وخمسين , فإن صدارت سدتين , ففيهدا تبيعدان , ثدم كدذلك إلدى تسدع وسدتين , فدإذا 
بلغددت سددبعين ففيهددا تبيددع ومسددنة , فمددا زاد ففددي كددل أربعددين مسددنة , وفددي كددل ثالثددين 
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 .   (241)تبيع((

 زكاة الغنم . 

والندددوع الثالدددث مدددن الماشدددية صددددقة الغدددنم , وقدددد حددددد الهاشدددمي نصددداب الغدددنم 
كتدب لده  الذي أشار فيه أن أبا بكدر الصدديق  عندما أورد حديث أنس بن مالك 

علدددى  حدددين وجهددده إلدددى البحدددرين ))هدددذه فريضدددة الصددددقة التدددي فرضدددها رسدددول اهلل 
ة الغددنم فددي سددائمتها إذا إلددى أن قددال   فددي صدددق المسددلمين الددذي أمددر اهلل بهددا نبيدده 

كانت أربعين إلى عشرين ومئة ففيها شاة , فإذا زادت على عشرين ومئة إلدى أن تبلدا 
مئتين ففيها شاتان , فإذا زادت على مئتين إلى أن تبلا ثالث مئدة ففيهدا ثدالث شدياه , 

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

, ثددم أضدداف الهاشددمي شددروط أخددرى فقددال   ))وال (243), وال هرمددة , وال ذات عددوار(( 
المددداخض وال شددداة العلدددف , وال فحدددل الغدددنم , وال التدددي تربدددي ولددددها , وال خيدددار أمدددوال 

, (244)اء إال أن تكدددون غنمدددده عجافددددًا كلهددددا(( النددداس إال أن يتطوعددددوا بددددذلك , وال عجفدددد
وتجمع الضان والمعز في الزكاة وكذلك الجواميس والبقر , والنجب والعرب مدن اإلبدل 

, وال (247), والمدددداوردي (246), ويوافددددق بددددذلك اإلمددددام مالددددك  (245)وبددددذلك قددددال الهاشددددمي
ال زكداة فدي السدخلة , و (248)يضم اإلبل إلى البقر وال البقر إلى الغنم الخدتالف الجدنس 
, ويعدد السداعي السدخلة (249)إال أن تكون األمهدات نصدابًا , فيجدب فيهدا وفدي أمهاتهدا 

, وفي حالة تأخير زكاة الغنم التي بلغت النصاب إلى حدولي (251)ال ي خذها في الزكاة 
أو حددددولين , فقددددد وجددددب عليدددده مددددا مضددددى لكددددل سددددنةي بحسددددب الواجددددب , وقددددد أعطددددى 

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

 . (251)سنة بحساب الواجب(( 

 زكاة الزروع والثمار . 

تعددد الددزروع والثمددار مددن المحاصدديل المهمددة التددي تددوفر لشنسددان مددوردًا معاشدديًا 
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همددًا تسدداعده علددى تجدداوز مصدداعب الحيدداة المختلفددة وبعدددمها تتوقددف عجلددة الحيدداة , م
لذلك حدث الددين اإلسدالمي اإلنسدان علدى السدعي والعمدل فدي األرض مدن أجدل زراعدة 
المحاصددديل الضدددرورية لتددددوفير مأكلددده منهددددا , وهدددذه المحاصددديل التددددي يزرعهدددا المسددددلم 

الفئددددات الفقيدددرة التدددي ال تملددددك  فرضدددت عليهدددا الزكددداة إذا بلغددددت النصددداب لتدددذهب إلدددى
األرض وتسددتطيع الحصددول علددى الددزروع والثمددار , وزكدداة الددزروع والثمددار وجبددت فددي 

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ الكتدددداب والسددددنة , ففددددي الكتدددداب قددددال تعددددالى   

ڭ  ڭ  ۇ       ژ, وقولددددددددددددده تعدددددددددددددالى    (252)ژ  ڻڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں

وفدددددي السدددددنة فعدددددن أبدددددي سدددددعيد ,  (253)ژٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ   ۈۆ  ۈ  ۆۇ
,  (254)قدددال   ))لددديس فيمدددا دون خمدددس أوسدددق صددددقة(( أن رسدددول اهلل  الخددددري 

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

وهددو أربعددة أمددداد بمددد النبددي  ي صدداعًا بصدداع النبدد
, ومددن أنددواع الثمددار التددي (256)
, أمددا الزيتددون فقددد أشددار (257)وجددب فيهددا الزكدداة فقددد حددددها الهاشددمي بددالتمر والزبيددب 

, وفدي روايدة أخدرى للهاشدمي ال زكداة (258)الهاشمي فيه إلى روايتين إحداهما فيه زكاة 
, (261)ة فددددي الفسددددتق والبندددددق واللددددوز , كمددددا أوجددددب الهاشددددمي الزكددددا(259)فددددي الزيتددددون 

, أما الفواكه فقد أشار الهاشمي بعددم وجدوب الزكداة فيهدا (261)ويوافق بذلك أبو يوسف 
, فدي حدين أوجدب أبدو حنيفدة الزكداة فدي ثمدار النخددل (263), ويوافدق بدذلك ابدن آدم (262)

الزكداة فدي , إال أن الشافعي خص ثمدار النخدل والكدرم ولدم يوجدب (264)والشجر جميعًا 
, وزكددداة الثمدددار تجدددب بشدددرطين إحدددداهما بددددو (265)غيرهدددا مدددن جميدددع الفواكددده والثمدددار 

صددالحها واسددتطابة أكلهددا , وأن تبلددا خمسددة أوسددق , فددال زكدداة فيهددا عنددد الشددافعي إن 
, والحبددوب (266)كانددت أقددل مددن خمددس أوسددق , وأوجبهددا أبددو حنيفددة فددي القليددل والكثيددر 

فيهددددا الحنطددددة والشددددعير , والددددرز , والدددددخن , والددددذرة , التددددي أوجددددب الهاشددددمي الزكدددداة 
, ويوافددق بددذلك أبددو يوسددف (267)والعدددس , والحمددص , واللوبيدداء , إذا بلغددت النصدداب 

, ويوافددق بددذلك أبددو يوسددف (269), أمددا الخضددر فقددد أشددار الهاشددمي ال زكدداة فيهددا (268)
فدي جميدع الدزروع إال , في حدين ندرى أبدا حنيفدة قدد أوجدب الزكداة (271), وابن آدم (271)
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, وزكاة الدزروع تجدب (272)أن الشافعي يرى أنها تجب فيما زرعه اآلدميون قوتًا مدخرًا 
, ومددن أحكددام الددزرع ال (273)فيدده بعددد قوتدده واشددتداده وال تأخددذ إال بعددد دياسدده وتصددفيته 

, وبددذلك (274)يمكددن ضددم صددنف إلددى آخددر إذا كددان مختلددف الجنسددين لتكملددة النصدداب 
, إال أن اإلمددام مالددك ضددم (275)شددمي بأندده ال يمكددن ضددم التمددر إلددى الحددب أشددار الها

, أمددا مقدددار (276)الشدعير إلددى الحنطددة وضددم مددا سددواهما القطنيددات بعضددها إلددى بعددض 
ما ي خذ من الزروع والثمار إذا بلغت النصداب فقدال الهاشدمي   ))فالواجدب فيده عشدرة 

بدددوالب , أو داليددة أو سددادوف , إذا كددان يسددقى سدديحًا ونصددف العشددر إذا كددان يسددقيه 
, أمددا إذا اخددتلط سددقي الددزروع (277)ومددا كددان بعدداًل يشددرب بعرقدده كالنخددل ففيدده العشددر(( 

بددين بالسدديح , وبالدددواليب فددإن الحكددم بالسددقي باألغلددب منهددا , فقددال الهاشددمي   ))فددإن 
ن  سددقي زرعدده نصددف الحددول سدديحًا ونصددف بدددوالب كددان عليدده ثالثددة أربدداع العشددر وا 

 .  (278)أكثر السنة بإحداهما وأقلها باآلخر كان الحكم لألغلب منهما((سقاه 

وقد يعفى الرجل المسلم من الزكاة في حاالت معيندة مثدل :  اإلعفاء من الزكاة
الدددلين وبددذلك يقددول الهاشددمي   ))ومددن ملددك نصددابًا مددن عدديني أو ورقي وكددان عليدده مددن 

, (279)ل لده مدن غيدره فدال زكداة عليده(( الدلين مثله أو مدا ينقصده مدن النصداب , وال مدا
ڻ  ڻ    ژأمددددا مصددددارف الزكدددداة فتقسددددم بموجددددب اآليددددة الكريمددددة , قددددال تعددددالى   

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

, ويتضدددح مدددن خدددالل هدددذه اآليدددة أن اهلل سدددبحانه وتعدددالى حددددد  (281)ژ   ۓے  ے  ۓ
زكداة علدى صدنف مدن مصارف الزكاة بثمانية أصناف , ويجوز أن يخدتص مصدرف ال

, (281)األصددددناف الثمانيددددة الددددذين سددددماهم اهلل تعددددالى فددددي كتابدددده وبددددذلك قددددال الهاشددددمي 
, ومددن خددالل استعراضددنا للزكدداة يتضددح لنددا أنهددا شددكلت مددوردًا (282)ويوافقدده الدمشددقي 

ماليددًا مهمددًا للدولددة اإلسددالمية تصددرفه فددي الجهددات التددي خصددها اهلل سددبحانه وتعددالى , 
اة وسيلة من وسائل تفتيت الملكية لما يتوخى مدن خاللهدا تحقيدق مبددأ كما اتخذت الزك

التضددامن والتكافددل بددين أبندداء المجتمددع اإلسددالمي مددن خددالل إخددرا  زكدداة أمددوالهم كددل 
 عام  . 
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, (283)والغنيمة ما أوجدف عليده المسدلمون بخديلهم وركدابهم مدن أمدوال المشدركين
م , فبدددأ بددالخمس , فقددال   ))فليأخددذ اإلمددام خمسدده وقددد بددين الهاشددمي مصددرف الغنددائ

فيقسمه خمسة أسهم سدهم لده يصدرفه فدي الكدراع والسدالك ومصدالح المسدلمين , وسدهم 
لبنددي هاشدددم , وبندددي عبدددد المطلددب , وبندددي عبدددد منددداف , أيددن كدددانوا للدددذكر ضدددعف مدددا 

هم لألنثدددى الغندددي مدددنهم والفقيدددر فيددده سدددواء , وسدددهم لليتدددامى , وسدددهم للمسددداكين , وسددد
, وقدددال أبدددو حنيفدددة وأبدددو يوسدددف ومالدددك   ))يقسدددم الخمدددس علدددى (284)ألبنددداء السدددبيل(( 

يقسددم الخمددس علددى  ثالثددة أسددهم لليتددامى والمسدداكين وابددن السددبيل وقددال ابددن عبدداس 
, والظداهر أن اإلسدالم (285)ستة أسدهم   سدهم اهلل تعدالى يصدرف فدي مصدالح الكعبدة((

سداكين واليتدامى حصدة فدي الغندائم لده مردوداتده في خطواته هدذه بدأن جعدل للفقدراء والم
اإليجابية من خالل تحقيق مبدأ التكافل والتضدامن بدين أبنداء المجتمدع , وكدذلك إعاندة 
هذه الفئات الضعيفة في المجتمع على مواجهة أعباء الحياة المختلفدة فضداًل عدن ذلدك 

ثددروة بأيدددي فئددات فددإن إشددراك هددذه الفئددات بهددذه الغنددائم لدده دور فعددال فددي منددع تركددز ال
شدددراك كافدددة شدددرائح المجتمدددع فيهدددا , كمدددا أوضدددح الهاشدددمي مصدددارف األربعدددة  قليلدددة وا 
أخمداس الباقيدة مدن الغنيمدة والظداهر أن الفدارس كدان يرضدا لده أكثدر مدن الراجددل ألن 
الفارس يتحمل أعباًء أثناء المعركة  في الكر والفر أكثدر مدن الراجدل فضداًل عدن م ندة 

عة أخماس الغنيمة يقسمها األمير بين الجيش الدذين شدهدوا الواقعدة فرسه فقال   ))وأرب
, وقددال أبددو  (286)للفددارس ثالثددة أسددهم , سددهم لدده وسددهمان لفرسدده , وللراجددل سددهم ...((

حنيفددددة   ))يعطددددى الفددددارس سددددهمين والراجددددل سددددهمًا واحددددد... وقددددل الشددددافعي   يعطددددى 
, ومدن خدالل آراء العلمداء يتضدح  (287)الفارس ثالثدة أسدهم والراجدل سدهمًا واحددًا ...((

لنددا بدددأن الهاشددمي يتفدددق مدددع المدداوردي فدددي جوانددب ويختلدددف فدددي جوانددب أخدددرى , كمدددا 
يسهم لمن تخلف عن المشاركة في معارك الجهداد لظدروف معيندة شدغلته عدن حضدور 

ولددم يشددهد بدددرًا , وكددان اسددتأذن  لعثمددان بددن عفددان  الواقعددة فمددثاًل ))أسددهم النبددي 
, أمددا النفددل فهددي (288)وكانددت عليلددة((  قددام علددى زوجتدده ابنددة النبددي فددي الم النبددي 
, وقيددل النفددل هددو مددا يفضددل بدده اإلمددام بعددض المقاتلددة سددوى سددهمه علددى (289)الغنددائم 
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, وقدال الهاشدمي   والنفدل بعدد الخمدس كمدا جداء فدي (291)حسب ما يبدو عناية ونكاية 
,ومدن (291)عدة الثلدث بعدد الخمدس((الحديث ))في البداءة الربع بعد الخمس , وفي الرج

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

لددة اإلسددالمية , وأخيددرًا فقددد شددكلت الغنددائم مددوردًا ماليددًا مهمددًا للدو  (293)قتددياًل فلدده سددلبه((
يددزداد ويددنقص حسددب نوعيددة الغنيمددة وهددذه المددوارد بدددورها كانددت معددززًة ومرفدددة للحركددة 
التنموية في الدولة من خالل تعزيز المشاريع المختلفة في الدولة بموارد مالية , وعلدى 
الدددرغم أن الهددددف مدددن الغندددائم لددديس هدددو الغايدددة األسدددمى بدددل الهددددف الدددرئيس هدددو نشدددر 

عالء ل كلمة اهلل , وبما أن زيادة الخير خير فقد جداءت الغندائم بمدوارد مهمدة اإلسالم وا 
كاندددت بددددورها عددداماًل معدددززًا ودافعدددًا قويدددًا للمقددداتلين فدددي سددداحات القتدددال كمدددا أن مدددوارد 
الغندددائم التدددي يحصدددل عليهدددا المقاتلدددة لهدددا مردوداتهدددا اإليجابيدددة مدددن خدددالل إخدددرا  زكددداة 

تفتيددت الملكيددة الفرديددة وكددذلك يسدداعد فددي  أمددوالهم فددي كددل عددام وهددذا بدددوره يسددهم فددي
 إعانة الطبقات الفقيرة في المجتمع وهذا يعزز عامل التكافل والمحبة في المجتمع . 

 .  الفيء

والفدديء   هددو كددل مددال وصددل مددن المشددركين عفددوًا مددن غيددر قتددال وال باءيجدداف 
بسددبب مددن وال ركدداب , فهددو كمددال الهدنددة والجزيددة وأعشددارها متدداجرهم أو كددان واصدداًل 

, ومدددن أمثلدددة الفددديء أمدددوال بندددي النضدددير بعدددد أن نقضدددوا (294)جهدددتهم كمدددال الخدددرا  
ثدم صدالحوه علدى خمسدة عشدر ليلدة  فحاصدرهم رسدول اهلل  عهدهم مع رسول اهلل 

أن يخرجددوا مددن المدينددة ولهددم مددا حلمددة اإلبددل , إال الحلقددة وهددي الدددروع واآللددة وسددائر 
ما لم يوجف عليده  ي النضير خالصة لرسول اهلل , لذلك كانت أموال بن(295)السالك

بخيددل وال ركدداب , فكددان ينفددق منهددا علددى أهلدده نفقددة سددنة , ثددم مددا بقددي جعلدده عدددة فددي 
, أما مصارف الفيء فقال الهاشمي   ))مدا أخدذ مدن أمدوال العددو بغيدر (296)سبيل اهلل 

 (297) نيمدة((إيجاف فهو فيء يأخذ اإلمام خمسه فيفرقه فديمن فدرق منده خمدس مدال الغ
, وقددال أبددو حنيفددة   ال خمددس فددي الفدديء ونددص الكتدداب فددي خمددس الفدديء يمنددع مددن 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ مخالفتددده , قدددال تعدددالى   
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, أمددا مصددارف أربعددة أخمدداس الفدديء فقددال (299) (298) ژگ  گ  ڳ  ڳ  
بالسددوية بيددنهم وفقيددرهم   الهاشددمي ))وأربعددة أخمدداس الفدديء لجميددع المسددلمين األحددرار 

, بينمدددددا أشدددددار المددددداوردي أن أربعدددددة أخمددددداس الفددددديء فيددددده قدددددوالن   (311)فيددددده سدددددواء(( 
))أحدددهما أندده للجدديش خاصددة ال يشدداركهم فيدده غيددرهم يكددون مصدددرًا ألرزاقهددم , والقددول 
الثدداني   أندده مصددروف فددي المصددالح التددي منهددا أرزاق الجدديش ومددا ال غنددى للمسددلمين 

خددالل اسددتعراض هددذه الروايددات يتضددح لنددا أن الفدديء شددكل مددوردًا  , ومددن (311)عندده((
عاندددة  ماليددًا مهمدددًا للدولدددة اإلسدددالمية يصدددرف مندده الرسدددول  علدددى عائلتددده وقرابتددده , وا 

الطبقددددات الفقيددددرة فددددي المجتمددددع مددددن أجددددل مواجهددددة أعبدددداء الحيدددداة المختلفددددة مددددن مأكددددل 
 المختلفة . ومشرب وملبس , ويصرف القسم اآلخر في بناء أجهزة الدولة 

 الجزية .  -4

, وأشدددار الهاشدددمي إلدددى (312)الجزيدددة مدددا ي خدددذ مدددن أهدددل الذمدددة والجمدددع الجدددزي 
الفئددات التددي ت خددذ منهددا الجزيددة فقددال   ))فالجزيددة ت خددذ مددن رجددال أهددل الذمددة األحددرار 
البالغين , العقدالء , وال جزيدة علدى نسدائهم وال صدبيانهم وال علدى عبيددهم , وال علديهم 

, وأضددداف الهاشدددمي فئدددات (314), وهدددو بدددذلك يتفدددق مدددع المددداوردي (313)م(( فدددي عبيدددده
, (315)أخرى معفاة من الجزية منهدا الشديا الفداني والضدرير والفقيدر الدذي ال يجدد شديئًا 

أمددددا شددددروط عقددددد الجزيددددة فهددددي   ))البلددددوغ والعقددددل , والحريددددة , والددددذكورة , وأن يكددددون 
, أما األقدوام التدي أخدذت مدنهم الجزيدة (316)المعقود له كتاب أو شبه كتاب والمجوس((

, وهدو بدذلك يتفدق مدع أهدل  (317)فقد حددها الهاشمي بد))اليهود والنصدارى والمجدوس((
, وأوضدح قدامدة بدن جعفدر (319), واسدقطت الجزيدة عدن نصدارى بندي تغلدب (318)العلم 

  الجزية عن نصارى بني تغلب فقدال  السبب في إسقاط الخليفة عمر بن الخطاب 
بالجزيدة  ))واما نصدارى بندي تغلدب فدإنهم لمدا طولبدوا فدي خالفدة عمدر بدن الخطداب 

تفرقوا في البالد وعبروا الفرات للحاق بدالروم فقيدل لعمدر أنهدم عدرب وأصدحاب حدروث 
و مواشدددي , ولهدددم نكايدددة فدددي العددددو فدددال تعدددز بهدددم عددددوك , فصدددالحهم علدددى أن يكدددون 

درهددم , ويعفددوا مددن الجزيددة علددى أن ال علديهم الصدددقة مضددعفة مددن كددل عشددرين درهمددًا 
, أمدددددا مقددددددار الجزيدددددة  (311)ينصدددددرونهم(( يصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبغوا أوالدهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم أي ال 
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فقدد حددد قيمتهدا ديندار  فيبدوا أنها تختلف من وقت إلى آخر , ففي زمدن رسدول اهلل 
, وفدددي العصدددر الراشددددي فرضدددت الجزيدددة (311)واحددد ومدددا يعادلددده مدددن األشدددياء األخدددرى 

هم مددن حيددث الغنددى والفقددر فقددال الهاشددمي   ))والجزيددة علددى علددى الندداس حسددب طبقددات
الغندددي أربعدددة دندددانير أو ثمانيدددة وأربعدددون درهمدددًا ورقدددًا وعلدددى الوسدددط ديندددارانً  أو أربعدددة 

, ويوافدق بدذلك  (312)وعشرين درهمًا , وعلدى دونهدم ديندارًا واحددًا أو اثندا عشدر درهمدًا((
شددكلت الجزيددة مددوردًا ماليددًا مهمددًا  , ومددن خددالل هددذا العددرض فقددد(313)قدامددة بددن جعفددر

 للدولة تنفق منه على مرافق الحياة المختلفة . 

 عشور التجارة .  -5

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

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

مثددل ثقيددف , وأهددل البحددرين , ودومددة الجندددل وغيددرهم , أنهددم ال يحشددرون وال يعشددرون 
, وقددددد بددددين (316)علددددى المسددددلمين فأبطددددل اإلسددددالم ذلددددك العشددددر وجعلددددوا مكاندددده الزكدددداة 

الهاشمي ما ي خذ من تجار المسلمين فقدال   ))وال زكداة فدي شديء مدن العدروض كلهدا 
خدرا  قيمتده ربدع  إال أن تكون للتجارة فما كان منها للتجارة قوم إذا حال عليه الحدول وا 

, أمدددا تجدددار أهدددل الذمدددة فقدددد حدددددها الهاشدددمي نصدددف  (317)العشدددر إذا كدددان نصدددابًا((
شر في كل عام فقال ك ))وي خذ ممن تجر من أهل الذمدة مدن بلدد إلدى بلدد نصدف الع

العشدر مدن متداجرهم , فدإذا اختلفدوا فدي المتدداجرة مدرارًا فدي السدنة لدم ي خدذ مدنهم نصددف 
, بينمددا فددرض العشددر مضدداعفًا علددى نصددارى (318)العشددر إال مددرًة واحدددًة فددي السددنة(( 

بنددي تغلددب في خددذ مددنهم مددن متدداجرهم إذا بنددي تغلددب فقددال الهاشددمي   ))فأمددا نصددارى 
, أمددددا التجددددارة بالمحرمددددات كددددالخمر  (319)مددددروا بهددددا علددددى العاشددددر العشددددر مضدددداعفًا((

تغلدددب إذا والخنزيدددر فقدددد أشدددار الهاشدددمي ي خدددذ العشدددر مدددن أثمانهدددا مدددن نصدددارى بندددي 
ة , وأخيرًا فاألموال التي ت خذ من تجار المسلمين سبيلها سبيل الصددق(321)تاجروا بها 

 .   (321)بينما التي ت خذ من تجار أهل الذمة والحرب جميعًا سبيلها سبيل الخرا  
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 الخاتمة

مدددن خدددالل دراسدددتنا للجواندددب االقتصدددادية والماليدددة فدددي كتددداب اإلرشددداد إلدددى            
لت إلدددى النتدددائج سدددبيل الرشددداد للهاشدددمي , وموازنتددده مدددع بعدددض الكتدددب األخدددرى توصددد

    اآلتية
لددى سددبيل الرشدداد مددن الكتددب المهمددة التددي تناولددت الجوانددب إن كتدداب اإلرشدداد إ -

االقتصادية والمالية في الدول العربية اإلسدالمية , وهدو بدذلك قدد أغندى التداريا 
 االقتصادي بمعلومات قيمة . 

تصدى الهاشمي للبيدوع المباحدة شدرعًا القائمدة علدى قاعددة التراضدي مثدل البيدع  -
لف قاعددة التراضددي أو فيده غددرر أو أكددل بالخيدار والسددلم , وأبطدل منهددا مدا يخددا

 مال الغير بالباطل مثل بيع الغرر , والمالمسة , والمنابذة , وبيع المصراة . 
تطدددرق الهاشدددمي للمعدددامالت االقتصدددادية األخدددرى مثدددل تحدددريم عقدددد الربدددا ألنددده  -

يدددد دي إلددددى شدددديوع الفقددددر واخددددتالل الحيدددداة االقتصددددادية , وكسددددر صددددلة المددددودة 
 األمة . والرحمة بين أفراد

أشددددددار الهاشددددددمي إلددددددى إقددددددرار الددددددنهج االقتصددددددادي اإلسددددددالمي لعقددددددود القددددددرض  -
والمضاربة , والرهن , والشركة , والوكالدة التدي تنسدجم مدع مبداد  اإلسدالم لمدا 
فيها من فوائد كبيرة بحيث توفر للمحتاجين فرصة عظيمة في تنميدة مشداريعهم 

 المختلفة . 
سواء كاندت زكداة األمدوال أو الدزروع  تعرض الهاشمي إلى تحديد نصاب الزكاة -

والثمار أو الماشية , وهدذه الزكداة لهدا مردوداتهدا اإليجابيدة , كونهدا تدوفر مدوردًا 
ماليددًا للدولددة تصددرفه علددى شددرائح المجتمددع الفقيددرة بمددا يعددزز التكافددل والتضددامن 

 بين أبناء المجتمع . 
لدددنهج االقتصددددادي كمدددا تطدددرق الهاشدددمي للمدددوارد الماليددددة األخدددرى التدددي أقرهدددا ا -

اإلسدددالمي مثدددل الغندددائم , والفددديء , وأبدددواب مصدددارفها , والتدددي بددددورها وفدددرت 
للدولة اإلسالمية موردًا ماليًا مهمدًا تنفقده علدى مرافدق الدولدة المختلفدة ومسداعدة 

 الشرائح الفقيرة في المجتمع . 
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تصدى الهاشدمي لموضدوع الجزيدة التدي فرضدت علدى أهدل الذمدة مقابدل حمايدة  -
 لة لهم , وحدد مقاديرها بحسب درجة ثرائهم . الدو 

 الهوامش
,  15, ابدددن الجدددوزي , المندددتظم ,   345, ص  1الخطيدددب البغددددادي , تددداريا بغدددداد ,   (1)

, ص  2, البغددددادي, هديدددة العدددارفين , م 261, ص  2, الدددذهبي , العبدددر ,   259ص 
 .  215, ص  6, الزركلي , األعالم ,   29

, ص  15, ابددددن الجددددوزي , المنددددتظم ,   354, ص  1يا ,  الخطيددددب البغدددددادي , تددددار  (2)
259  . 

,  2, الصدددددددفدي , الدددددددوافي بالوفيدددددددات,   174-173الشددددددديرازي , طبقدددددددات الفقهددددددداء , ص (3)
, عمددر رضددا كحالددة ,  26, ص  5, ابددن تغددري بددردي , النجددوم الزاهددرة ,   64-63ص

 .  14-13, ص 14معجم الم لفين ,  
,  2, العليمددددددي , المدددددددنهج األحمدددددددد ,   182, ص  2أبددددددو يعلدددددددى طبقددددددات الحنابلدددددددة ,   (4)

 .  238, ص 3عماد الحنبلي , شذرات الذهب في أخبار من ذهب ,  ال, ابن  114ص
 .  215, ص 15ابن الجوزي , المنتظم ,   (5)
 .  79, ص 2العليمي , المنهج األحمد ,   (6)
 .  354, ص  1الخطيب البغدادي , تاريا ,   (7)
 .  174-173الشيرازي , طبقات الفقهاء , ص  (8)
 .  9-8, ص 1ابن رجب الحنبلي , الذيل على طبقات الحنابلة ,   (9)
 .  36, ص 1ابن رجب الحنبلي , الذيل ,   (11)
 .  116, ص 1ابن رجب الحنبلي , الذيل ,   (11)
 .  354, ص  1الخطيب البغدادي , تاريا بغداد ,   (12)
 .  114,  2,  , العليمي , المنهج األحمد  182, ص 2أبو يعلى , طبقات الحنابلة ,   (13)
 .  81-81الثقفي , مصطلحات الفقه الحنبلي , ص (14)
 3, ابن عماد الحنبلي , شدذرات الدذهب ,   183, ص 2أبو يعلى , طبقات الحنابلة ,   (15)

 .  238, ص
 .  115-114, ص 2, العليمي , المنهج األحمد ,   182, ص 2طبقات الحنابلة ,   (16)
 .  115, ص2ليمي , المنهج األحمد ,  , الع 3, ص 2أبو يعلى , طبقات الحنابلة ,   (17)
 .  182, ص 2طبقات الحنابلة ,   (18)
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 .  238, ص 2شذرات الذهب ,   (19)
 .  64-63, ص 2الوافي بالوفيات ,   (21)
 .  354, ص 1تاريا ,   (21)
 الهاشمي , اإلرشاد إلى سبيل الرشاد , محتويات الكتاب .  (22)
 الهاشمي , اإلرشاد إلى سبيل الرشاد , محتويات الكتاب .  (23)
 .  194رازي , مختار الصحاك , ص ال (24)
 .  219, ص  2ابن قدامة المقدسي , الكافي ,   (25)
 .  144الشرباصي , المعجم , ص  (26)
ابدددن ,  528, ص  3البخدداري , صددحيح ,  ,  4, ص 3, الشددافعي , األم ,   193ص (27)

 .  797,  1, ابن قدامة المقدسي , المغني ,   353ن ص 2تيمية , المنتقى ,  
, ابن ماجده , سدنن  1163, ص 3, مسلم , صحيح ,   193شاد , ص الهاشمي , اإلر  (28)

 .  736, ص 2,  
 .  193اإلرشاد , ص (29)
 .  684-681, ص 2الحجة ,   (31)
 .  219, ص 2, الكافي ,   798-797, ص 1المغني ,   (31)
 . 219, ص 2ابن قدامة المقدسي , الكافي ,   (32)
 .  527, ص 3؛ البخاري , صحيح ,   4, ص 3, الشافعي , األم ,   391ص (33)
 .  222-221, ص 2ابن قدامة المقدسي , الكافي ,   (34)
, السدددددمرقندي ,  688, ص 2, الشددددديباني , الحجدددددة ,   199الهاشدددددمي , اإلرشددددداد , ص (35)

 .  247تحفة الفقهاء , ص
 .  158, ص2, القرطبي, بداية المجتهد ,   293 – 292, ص 2الحميدي , مسند , م (36)
 .  1158, ص 3, مسلم , صحيح ,   199ص (37)
 . 71-69, ص 9, ابن حزم , المحلى ,   211الهاشمي , اإلرشاد , ص (38)
ابددددددن قدامددددددة  ,  692, ص 3البخدددددداري , صدددددحيح ,   , 191الهاشدددددمي , اإلرشدددددداد , ص (39)

 .  213, ص 2المقدسي , الكافي ,  
 .  311الرازي , مختار الصحاك , ص (41)
 .  158, ص 1الدمشقي , كفاية األخيار ,   (41)
 .  275, ص 2,   ابن قدامة المقدسي , الكافي (42)
 .  219السمرقندي , تحفة الفقهاء , ص (43)
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 .  225الشرباصي , المعجم , ص (44)
 .  931, ص 1ابن قدامة المقدسي , الكافي ,   (45)
 .  116, ص 9المحلى ,   (46)
 .  282سورة البقرة   آية    (47)
,  2, ابددددددددن ماجدددددددده , سددددددددنن ,   94, ص 3, الشددددددددافعي , األم ,   215اإلرشدددددددداد , ص (48)

 .  151, ص2داية المجتهد ,  ,  القرطبي , ب 765ص
,  1, ابدددددن قدامدددددة المقدسدددددي , المغندددددي ,   151, ص 2القرطبدددددي , بدايدددددة المجتهدددددد ,   (49)

 .  931ص
ابددددددن قدامددددددة المقدسددددددي ,  ,  766, ص 2ابددددددن ماجدددددده , سددددددنن ,   , 216اإلرشدددددداد , ص (51)

 . 282, ص 2ي,  الكاف
 .  135, ص 3, الشافعي , األم ,   217الهاشمي , اإلرشاد , ص (51)
 .  284, ص 2دامة المقدسي , الكافي ,  ابن ق (52)
 .  218ص (53)
 .   381الموطأ , ص (54)
 .  222السمرقندي , تحفة الفقهاء , ص (55)
 . 932, ص 1. المغني ,   (56)
 .  152, ص 2, القرطبي , بداية المجتهد ,   117, ص 9ابن حزم , المحلى ,   (57)
 .  217اإلرشاد , ص (58)
 .  222السمرقندي , تحفة الفقهاء , ص (59)
 .  152, ص 2اية المجتهد ,  القرطبي , بد (61)
 .  217اإلرشاد , ص (61)
 .  223تحفة الفقهاء , ص (62)
 .  227, السمرقندي , تحفة الفقهاء , ص 217الهاشمي , اإلرشاد , ص (63)
 .  471الرازي , مختار الصحاك , ص (64)
 .  471الرازي , مختار الصحاك , ص (65)
 .  481الشرباصي , المعجم , ص (66)
 .  21, ص 2أبو حنيفة , دعائم اإلسالم ,   (67)
 .  262, ص 7, النسائي , سنن ,   387, مالك , الموطأ , ص 196ص (68)
 .  322, ص 4, ابن قيم الجوزية , زاد المعاد ,   196الهاشمي , اإلرشاد , ص (69)
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 . 111, ص 2, القرطبي , بداية المجتهد ,   146الهاشمي , اإلرشاد , ص (71)
 .  189, ص 2ابن قدامة المقدسي , الكافي ,   (71)
 .  63, ص 3, الشافعي , األم ,   187رشاد , صالهاشمي , اإل (72)
 .  268, الرازي , مختار الصحاك , ص 64, ص 3الشافعي , األم ,   (73)
 .  762, ص 2, ابن ماجه , سنن ,   1171-1171, ص 3مسلم , صحيح ,   (74)
 .  146الهاشمي , اإلرشاد , ص (75)
,  2, أبدددددددددددو داود , سدددددددددددنن ,   57, ص 3, الشدددددددددددافعي , األم ,   196اإلرشددددددددددداد , ص (76)

 .  254ص
 . 112, ص 2, القرطبي , بداية المجتهد ,   66-65الشافعي , األم , ص (77)
 .  614الرازي , مختار الصحاك , ص (78)
 .  389مالك , الموطأ , ص (79)
 .  1152, ص 3مسلم , صحيح ,   (81)
 .  49, األفغاني , أسواق العرب , ص 261, ص 7النسائي , سنن ,   (81)
 .  1152, ص 3مسلم , صحيح ,   (82)
 .  261, ص 7, سنن ,  النسائي  (83)
 .  261, ص 7النسائي , سنن ,   (84)
,  1152, ص 3, مسددلم , صددحيح ,   389, مالددك , الموطددأ , ص 196اإلرشدداد , ص (85)

 .  298, ص 5البيهقي , السنن الكبرى ,  
 .  111,  2القرطبي , بداية المجتهد ,   (86)
 .  223, ص 2ابن قدامة المقدسي , الكافي ,   (87)
 .  66, ص9, ابن حزم , المحلى ,   1158, ص 3 , مسلم , صحيح ,  211ص (88)
 .  69, ص 3, الشافعي , األم ,   199اإلرشاد , ص (89)
 .  69, ص 3الشافعي , األم ,   (91)
 .  69, ص 3, الشافعي , األم ,   199الهاشمي , اإلرشاد , ص (91)
 .  647الرازي , مختار الصحاك , ص (92)
 .  1155, ص 3, مسلم , صحيح ,   196الهاشمي , اإلرشاد , ص (93)
 .  125, ص 2القرطبي , بداية المجتهد ,   (94)
,  3, الترمددددذي , سددددنن ,   747, ص 2, ابددددن ماجدددده , سددددنن ,   198اإلرشدددداد , ص  (95)

 .  531-529ص
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 .  243, السمرقندي , تحفة الفقهاء , ص 213الهاشمي , اإلرشاد , ص (96)
 .  41, ص 3, الشافعي , األم ,   212اإلرشاد , ص (97)
 .  87صالرازي , مختار الصحاك ,  (98)
 .  88الشرباصي , المعجم , ص (99)
 .  213اإلرشاد , ص (111)
 .  857, ص 1ابن قدامة المقدسي , المغني ,  ,  262, ص  3أبو داود , سنن ,   (111)
 .  191اإلرشاد , ص (112)
 .  186, ص 2, ابن قدامة المقدسي , الكافي ,   191الهاشمي , اإلرشاد , ص (113)
 .  219سورة البقرة , آية    (114)
 .  91   سورة المائدة , آية (115)
 .  191اإلرشاد , ص (116)
 .  918, ص 1ابن قدامة المقدسي , المغني ,   (117)
 .  1154, ص 3, مسلم , صحيح ,   213-196اإلرشاد , ص (118)
 . 295,  7, النسائي , سنن ,  71, ص3, الشافعي , األم ,   196اإلرشاد , ص (119)
 , 9, ابددن حددزم , المحلددى ,   533, ص 3, الترمددذي , سددنن ,   198اإلرشدداد , ص (111)

 .  15ص
,  2, الحميددددي , مسدددند , م 93-92, ص 3, الشدددافعي , األم ,   196اإلرشدداد , ص (111)

  .  446ص
 .  125, ص 2بداية المجتهد ,   (112)
 .  31, ص 2أبو حنيفة , دعائم اإلسالم ,   (113)
 .  196اإلرشاد , ص (114)
 .  125, ص 2القرطبي , بداية المجتهد ,   (115)
 .  93, ص 3األم ,   (116)
 .  196اإلرشاد , ص (117)
 .  93, ص 3  األم , (118)
 125, ص 2بداية المجتهد ,   (119)
 .  812, ص 1ابن قدامة المقدسي , المغني ,   (121)
 .  2351, ص 6الجواهري , الصحاك ,   (121)
 .  152-151الدمشقي , كفاية األخيار , ص (122)
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 .  131سورة آل عمران , آية    (123)
 .  279-278سورة البقرة , آية    (124)
, 2م الجوزيددة , أعددالم المددوقعين ,  , ابددن قددي 275, ص 5البيهقدي , السددنن الكبددرى ,   (125)

 .  135ص
,  1, الدمشدددقي , كفايدددة األخيدددار,   2811, ص 1ابدددن قدامدددة المقدسدددي , المغندددي ,   (126)

 .  152ص
ربدا الفضدل   ويسدمى ربددا النقدد كبيدع ارب مددن البدر بدأردب ونصدف مندده يددًا بيدد, ينظددر    (127)

 .  231, ص 2ابن قدامة المقدسي , الكافي ,  
, وقيدل ربدا النسديئة ,  461الددين , ينظدر   الشرباصدي , المعجدم , صالنسيئة   تأجيدل  (128)

كبيدددع ذهدددب بفضدددة إلدددى أجدددل , أو بيدددع اردب قمدددح بمثلددده إلدددى أجدددل, ينظدددر   ابدددن قدامدددة 
 .  231, ص 2المقدسي , الكافي ,  

 .  97-96, ص 2, القرطبي , بداية المجتهد ,   183الهاشمي , اإلرشاد , ص (129)
,  3, مسدددلم , صدددحيح ,   15-14, ص 3ي , األم ,  , الشدددافع 185اإلرشددداد , ص (131)

 .  1211-1211ص
,  7, النسدددددائي , سدددددنن ,   248, ص 3, أبدددددو داود , سدددددنن ,   185اإلرشددددداد , ص (131)

 .  27ص
 .  577, ص 2, الشيباني , الحجة ,   186اإلرشاد , ص (132)
,  2, ابددددن ماجدددده , سددددنن,   251, ص 3, أبددددو داود , سددددنن ,   188اإلرشدددداد , ص (133)

 .  663ص
 .  763, ص 2, ابن ماجه , سنن ,   188الهاشمي , اإلرشاد , ص (134)
 .  953, ص 1ابن قدامة المقدسي , المغني ,   (135)
,  1, الدمشددددددقي , كفايددددددة األخيددددددار ,   136, ص 3الكاسدددددداني , بدددددددائع الصددددددنائع ,   (136)

 .  163ص
 .  188, ص 13ابن منظور , لسان العرب ,   (137)
  . 953, ص 1ابن قدامة المقدسي , المغني ,   (138)
 .  148, ص 8الكاساني , بدائع الصنائع ,   (139)
 .  283سورة البقرة , آية    (141)
, , ابن تيميدة 87, ص 8, المحلى ,  ابن حزم ,  631, ص 3البخاري , صحيح ,   (141)

 . 361, ص 2المنتقى ,  
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 .  953, ص 1ابن قدامة المقدسي , المغني ,   (142)
 .  244اإلرشاد , ص (143)
  .  141, ص 3األم ,    (144)
  .  88-87ص , 8المحلى ,   (145)
 . 291, ص 2الكافي ,    (146)
 .  138, ص 8الكاساني , بدائع الصنائع ,   (147)
 .  244اإلرشاد , ص (148)
 .  142, ص 3األم ,   (149)
 .  954, ص 1ابن قدامة المقدسي , المغني ,   (151)
 .  244اإلرشاد , ص (151)
 .  958, ص 1ابن قدامة المقدسي , المغني ,   (152)
 .  88, ص 8ابن حزم , المحلى ,   (153)
 .  91, ص 8, ابن حزم , المحلى ,   245إلرشاد , صالهاشمي , ا (154)
, , ابن تيميدة 91, ص 8 ابن حزم , المحلى , ,  631, ص 3البخاري , صحيح ,   (155)

 . 361, ص 2المنتقى ,  
 .  336الرازي , مختار الصحاك , ص (156)
 .  12سورة النساء , آية    (157)
 .  373,  2ابن تيمية , المنتقى ,  ,  768, ص 2ابن ماجه , سنن ,   (158)
 .  191, ص 2القرطبي , بداية المجتهد ,   (159)
 .  387, السمرقندي , تحفة الفقهاء , ص 216الهاشمي , اإلرشاد , ص (161)
 .  385, السمرقندي , تحفة الفقهاء , ص 216الهاشمي , اإلرشاد , ص (161)
ابدددددن حدددددزم , ,  257, ص  3أبدددددو داود , سدددددنن ,  ,  216الهاشدددددمي , اإلرشددددداد , ص (162)

 .  123, ص 8المحلى ,  
 .  191, ص 9ابن منظور , لسان العرب ,   (163)
 .  394السمرقندي , تحفة الفقهاء , ص (164)
 .  31, ص 3الشافعي , األم ,   (165)
, أبددو داود , سددنن ,  1212-1211, ص 3, مسددلم , صددحيح ,   185اإلرشدداد , ص (166)

 .  248, ص 3 
 . 1212-1211, ص 3, مسلم , صحيح ,   185الهاشمي , اإلرشاد , ص (167)
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 .  279, ص 7النسائي , سنن ,   , 189اإلرشاد , ص (168)
 .  529, الرازي , مختار الصحاك , ص 596, ص 1الكاساني , بدائع الصنائع ,   (169)
 .  596, ص 1الكاساني , بدائع الصنائع ,   (171)
 .  282سورة البقرة , آية    (171)
 .  11سورة الحديد , آية    (172)
,  947ص , 1ابن قدامدة المقدسدي , المغندي ,  ,  812, ص 2ابن ماجه , سنن ,   (173)

 .  358, ص2ابن تيمية , المنتقى ,  
 .  597, ص 3, البخاري , صحيح ,   235اإلرشاد , ص (174)
 .  947, ص 1ابن قدامة المقدسي , المغني ,   (175)
 2ابدن تيميددة , المنتقددى ,  ,  813, ص 2ابددن ماجده , سددنن ,  ,  236اإلرشداد , ص (176)

 .  289, ص
 .  77, ص 8,  , ابن حزم , المحلى  236الهاشمي , اإلرشاد , ص (177)
 .  614, ص 3, البخاري , صحيح ,   262اإلرشاد , ص (178)
 .  379-378الرازي , مختار الصحاك , ص (179)
 .  3, ص 8الكاساني , بدائع الصنائع ,   (181)
, سددورة البقددرة , آيددة    11, وينظددر   سددورة الجمعددة , آيددة    21سددورة المزمددل , آيددة    (181)

198  . 
  . 4, ص 8الكاساني , بدائع الصنائع ,   (182)
 .  4, ص 8الكاساني , بدائع الصنائع ,   (183)
,  2, القرطبددددي , بدايددددة المجتهددددد,   411, مالددددك , الموطددددأ , ص 221اإلرشدددداد , ص (184)

 .  178ص
 .  221اإلرشاد , ص (185)
 .  411الموطأ , ص (186)
 .  247, ص 8ابن حزم , المحلى ,   (187)
 .  178, ص 2القرطبي , بداية المجتهد ,   (188)
 .  221اإلرشاد , ص (189)
 .  248ص,  8المحلى ,   (191)
 .  181, ص 2بداية المجتهد ,   (191)
 .  415الموطأ , ص (192)
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 .  221اإلرشاد , ص (193)
 .  247, ص 8, ابن حزم , المحلى ,   8, ص 4األم ,   (194)
 .  519السمرقندي , تحفة الفقهاء , ص (195)
 .  519السمرقندي , تحفة الفقهاء , ص (196)
 .  485الشرباصي , المعجم , ص (197)
 .  519السمرقندي , تحفة الفقهاء , ص (198)
 .  173رة آل عمران , آية   سو  (199)
,  1ابدددددن قدامدددددة المقدسدددددي , المغندددددي ,  ,  24, ص 2البغدددددوي , مصدددددابيح السدددددنة ,   (211)

 .  376, ص 2, ابن تيمية , المنتقى ,   1199ص
 .  1199, ص 1ابن قدامة المقدسي , المغني ,   (211)
 .  227-226, ص 2القرطبي , بداية المجتهد ,   (212)
 .  376اإلرشاد , ص (213)
 .  244ص , 8المحلى ,   (214)
 .  226, ص 2بداية المجتهد ,   (215)
 .  244, ص 8, المحلى ,   367اإلرشاد , ص (216)
, 1, ابدن قدامدة المقدسدي , المغندي   227-226, ص 2القرطبي , بداية المجتهدد ,   (217)

 .  1112ص
 .  246, ص 8ابن حزم , المحلى ,   (218)
 .  1111, ص 1ابن قدامة المقدسي , المغني ,   (219)
, 8, ابن حدزم , المحلدى ,   254, ص 4ري , صحيح ,  البخا , 369اإلرشاد , ص (211)

 .  246ص
 .751, ص 1, مالك , الموطأ , ابن ماجه , سنن ,   127اإلرشاد , ص (211)
 .  152, الماوردي , األحكام السلطانية , ص 126اإلرشاد , ص (212)
 .  126, السمرقندي , تحفة الفقهاء , ص 127-126اإلرشاد , ص (213)
 .  153, ص الماوردي , األحكام السلطانية (214)
 .  127اإلرشاد , ص (215)
 .  421األموال , ص (216)
 .  153-152األحكام السلطانية , ص  (217)
 . 555, ص 1المغني ,    (218)
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 .  126اإلرشاد , ص (219)
 . 419األموال , ص (221)
 .   125تحفة الفقهاء , ص (221)
 . 152األحكام السلطانية , ص (222)
 .  136اإلرشاد , ص (223)
 .  152الموطأ , ص (224)
 .  131اإلرشاد , ص (225)
  .  29, ص 3سنن ,   (226)
  .  153الماوردي , األحكام السلطانية , ص  (227)
 .  131اإلرشاد , ص (228)
 .  154-153الموطأ , ص (229)
 .  153األحكام السلطانية , ص (231)
 .  114, ص 1, الدمشقي , كفاية األخيار ,   153مالك , الموطأ , ص (231)
 .  11الخوارزمي , مفاتيح العلوم , ص (232)
 . 181,ص1ة , زاد المعاد ,  الجوزي , مالك , الموطأ , ابن قيم 131اإلرشاد , ص (233)
 .  181, ص 1ابن قيم الجوزية , زاد المعاد ,   (234)
 .  118-117, ص 1, الدمشقي , كفاية األخيار ,   131اإلرشاد , ص (235)
 .  2, ص 2الدارقطني , سنن ,   (236)
 .  151مالك , الموطأ , ص (237)
, ابدن ماجده , سدنن ,  466, ص 1, وينظدر   الددارمي , سدنن ,   131اإلرشاد , ص (238)

 .  574-573, ص 1 
 .  123, ص 2, ابن تيمية , المنتقى ,   136الهاشمي , اإلرشاد , ص (239)
 .  576, ص 1, ابن ماجه , سنن ,   465ص 1الدارمي , سنن ,   (241)
 .  147, الماوردي , األحكام السلطانية , ص 132-131اإلرشاد , ص (241)
,  1, ابددددن ماجدددده , سددددنن,   464, ص 1, الدددددارمي , سددددنن ,   134اإلرشدددداد , ص (242)

 .  577ص
,  1, الددددددددارمي , سدددددددنن ,   386, أبدددددددو عبيدددددددد , األمدددددددوال , ص 136اإلرشددددددداد , ص (243)

 .  464ص
 .  78-77, أبو يوسف , الخرا  , ص 136اإلرشاد , ص (244)
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 .  133اإلرشاد , ص (245)
 .  159الموطأ , ص (246)
 .  148األحكام السلطانية , ص (247)
 .  148الماوردي , األحكام السلطانية , ص (248)
 .  135الهاشمي , اإلرشاد , ص (249)
 .  162, مالك , الموطأ , ص 135الهاشمي , اإلرشاد , ص (251)
 .  533, ص 1, ابن قدامة المقدسي , المغني ,   129اإلرشاد , ص (251)
 .  227سورة البقرة , آية    (252)
 .  141سورة األنعام , آية    (253)
, الددارقطني , سدنن ,  22, ص 3, الترمذي , سنن ,   126الهاشمي , اإلرشاد , ص (254)

 .  94, ص 2 
 .  149, ابن آدم , الخرا  , ص 125إلرشاد , صا (255)
 .  125الهاشمي , اإلرشاد , ص (256)
 .  148, ابن آدم , الخرا  , ص 55, أبو يوسف , الخرا  , ص 127اإلرشاد , ص (257)
 .  152, ابن آدم , الخرا  , ص 52, أبو يوسف , الخرا  , ص 127اإلرشاد , ص (258)
 .  539, ص 1  , ابن قدامة المقدسي , المغني , 127اإلرشاد , ص (259)
 .  127اإلرشاد , ص (261)
 .  56الخرا  , ص (261)
 .  127اإلرشاد , ص (262)
 .  146الخرا  , ص (263)
 .  151الماوردي , األحكام السلطانية , ص (264)
 .  151الماوردي , األحكام السلطانية , ص (265)
 .  151الماوردي , األحكام السلطانية , ص (266)
 .  127اإلرشاد , ص (267)
 .  52-51الخرا  , ص (268)
 .  127اإلرشاد , ص (269)
 .  51لخرا  , صا (271)
 .  146الخرا  , ص (271)
 .  151الماوردي , األحكام السلطانية , ص (272)



 

 039 

(تاريخية)دراسة  الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب اإلرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي  

ة جامعة األنبار للعلوم اإلسالميةمجل 0202كانون األول  –العدد الثامن  –المجلد الثاني    

 .  152الماوردي , األحكام السلطانية , ص (273)
 .  113ابن آدم , الخرا  , ص (274)
 .  127اإلرشاد , ص (275)
 .  151الماوردي , األحكام السلطانية , ص (276)
,  , ابدددددددن آدم , الخدددددددرا  53-52, أبدددددددو يوسدددددددف , الخدددددددرا  , ص 125اإلرشددددددداد , ص (277)

 .  125ص
 .  122, ابن آدم , الخرا  , ص 126اإلرشاد , ص (278)
 .  156, مالك , الموطأ , ص 128اإلرشاد , ص (279)
 .  61سورة التوبة , آية    (281)
 .  137اإلرشاد , ص (281)
 .  124, ص 1كفاية األخيار ,   (282)
 .  446,  1ابن منظور , لسان العرب ,   (283)
 .  398اإلرشاد , ص (284)
 .  177الماوردي , األحكام السلطانية , ص (285)
 .  398اإلرشاد , ص (286)
 .  179-178الماوردي , األحكام السلطانية , ص (287)
 .  26, قدامة ابن جعفر , الخرا  , ص 398الهاشمي , اإلرشاد , ص (288)
 .  671, ص 11ابن منظور , لسان العرب ,   (289)
 .  237قدامة بن جعفر , الخرا  , ص (291)
 .  414اإلرشاد , ص (291)
 .  414اإلرشاد , ص (292)
 .  265-264الموطأ , ص (293)
 .  161الماوردي , األحكام السلطانية , ص (294)
 .  257قدامة بن جعفر , الخرا  , ص (295)
 .  19ابن رجب الحنبلي , االستخرا  ألحكام الخرا  , ص (296)
 .  415اإلرشاد , ص (297)
 .  7سورة الحشر , آية    (298)
 .  161الماوردي , األحكام السلطانية , ص (299)
 .  415اإلرشاد , ص (311)
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 .  163الماوردي , األحكام السلطانية , ص (311)
 .  113الرازي , مختار الصحاك , ص (312)
 .  142اإلرشاد , ص (313)
 .  183األحكام السلطانية , ص (314)
 .  122, أبو يوسف , الخرا  , ص 142اإلرشاد , ص (315)
 .  123, ص 2الدمشقي , كفاية األخيار ,   (316)
 .  142اإلرشاد , ص (317)
 .  183, الماوردي , األحكام السلطانية , ص 122أبو يوسف , الخرا  , ص (318)
 .  121, أبو يوسف , الخرا  , ص 142شمي , اإلرشاد , صالها (319)
 .  224الخرا  , ص (311)
 .  225قدامة بن جعفر , الخرا  , ص (311)
 . 142اإلرشاد , ص (312)
 .  225الخرا  , ص (313)
 .  294الشرباصي , المعجم , ص (314)
 .  434الرازي , مختار الصحاك , ص (315)
 .  241قدامة بن جعفر , الخرا  , ص (316)
 .  133-132الخرا  , ص, أبو يوسف ,  127اإلرشاد , ص (317)
, قدامدددددة بدددددن جعفدددددر ,  133-132, أبدددددو يوسدددددف , الخدددددرا  , ص 142اإلرشددددداد , ص (318)

 .  242الخرا  , ص
 .  121, أبو يوسف , الخرا  , ص 142اإلرشاد , ص (319)
 .  143اإلرشاد , ص (321)
 .  173, ابن آدم , الخرا  , ص 134أبو يوسف , الخرا  , ص (321)
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 المصادر والمراجع 

 .  * القرآن الكريم  
هد( , كتاب الخرا  , تحقيق   أحمدد  213ابن آدم , يحيى القرشي , )ت -1

 محمد شاكر , بيروت , دار المعرفة , )د.ت( . 
األفغدداني , سددعيد , أسددواق العددرب فددي الجاهليددة واإلسددالم , دمشددق , دار  -2

 م .  1961الفكر , 
البخدداري , أبددو عبددد اهلل محمددد بددن إسددماعيل بددن إبددراهيم بددن المغيددرة بددن  -3

هددد( , صدحيح البخدداري , تحقيدق   أحمددد محمدد شدداكر  256بردزبدة , )ت
 , القاهرة , دار الحديث , )د.ت( . 

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

سدددنة , هدددد( , مصدددابيح ال 516البغدددوي , أبدددو الحسدددين بدددن مسدددعود , )ت  -5
خر  أحاديثه   ضحى الخطيب , لبنان , بيروت , دار الكتدب العلميدة , 

 )د.ت( . 
هددد( , السددنن الكبددرى ,  458البيهقددي , أبددو بكددر أحمددد بددن الحسددين , )ت -6

حيدددددر آبدددداد الدددددكن الهنددددد , مطبعددددة مجلددددس دائددددرة المعددددارف العثمانيددددة , 
 م. 1933

هددد( ,  874ت ابددن تغددري بددردي , جمددال الدددين أبددو المحاسددن يوسددف , ) -7
النجدوم الزاهددرة فددي ملددوك مصددر والقدداهرة , وزارة الثقافددة واإلرشدداد القددومي, 

 الم سسة المصرية العامة , )د.ت( . 
هددد( , سددنن الترمددذي ,  297الترمددذي , أبددو عيسددى محمددد بددن سددورة )ت -8

تحقيق   إبراهيم عطوة عوض , مصر , مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
 م .  1962, 
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هدد(  653مجد الدين أبدو البركدات عبدد السدالم الحراندي , )تابن تيمية ,  -9
 م .  1979, دار الفكر ,  , المنتقى من أخبار المصطفى 

الثقفي , سدالم علدي , مصدطلحات الفقده الحنبلدي , مكدة المكرمدة ,  -11
 م.1981

هدددد( , الصدددحاك تدددا   398الجدددواهري , إسدددماعيل باشدددا بدددن حمددداد , )ت  -11
  أحمددد عبددد الغفددور عطددار , مصددر ,  اللغددة وصددحاك العربيددة , تحقيددق

 م .  1956دار الكتاب العربي , 
هدد(,  597ابن الجوزي , أبو الفر  عبدد الدرحمن بدن علدي بدن محمدد )ت  -12

المندددتظم فدددي تددداريا الملدددوك واألمدددم , تحقيدددق   محمدددد عبدددد القدددادر عطدددا 
ومصدددطفى عبدددد القدددادر عطدددا , لبندددان , بيدددروت , دار الكتدددب العلميدددة , 

 )د.ت(. 
هدد( , المحلدى  456حزم , أبو محمد علي بن أحمد بن سدعيد , )ت ابن  -13

, تحقيددق   لجنددة إحيدداء التددراث العربددي , بيددروت , منشددورات دار اآلفدداق 
 الجديدة , )د.ت( . 

هددددد( , المسددددند ,  219الحميدددددي , أبددددو بكددددر عبددددد اهلل بددددن الزبيددددر , )ت  -14
 .  تحقيق  حبيب الرحمن األعظمي , بيروت , عالم الكتب , )د.ت(

أبدددو حنيفدددة , النعمدددان بدددن محمدددد بدددن منصدددور بدددن حيدددون التميمدددي , )ت  -15
هد( , دعائم , اإلسالم وذكر الحالل والحرام والقضدايا واألحكدام عدن 363

, تحقيق   آصف علي أصغر فيضي , القاهرة ,  أهل بين رسول اهلل 
 م .  1985دار المعارف , 

هدددد( , تددداريا  463الخطيدددب البغددددادي , أبدددو بكدددر أحمدددد بدددن علدددي , )ت  -16
 بغداد, دار الفكر , )د.ت( . 

هددد( ,  383الخددوارزمي , أبددو عبددد اهلل محمددد بددن أحمددد بددن يوسددف , )ت -17
 م .  1927مفاتيح العلوم , مصر , مطبعة الشرف , 
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هدددد( , سدددنن الددددارمي ,  255الددددارمي , عبدددد اهلل بدددن عبدددد الدددرحمن , )ت -18
يددروت , دار الكتدداب تحقيدق   فددواز أحمددد زمرلدي وخالددد السددبع العلمدي , ب

 م .  1987العربي , 
هدد( , سدنن الددارقطني , بيدروت  385الدارقطني , علدي بدن عمدر , )ت  -19

 م .  1986, عالم الكتب , 
الدمشددقي , تقددي الدددين أبددو بكددر بددن محمددد , ت القددرن التاسددع الهجددري ,  -21

كفايدددة األخيدددار فدددي حدددل غايدددة االختصدددار , مصدددر , مطبعدددة مصدددطفى 
 م .  1937البابي الحلبي , 

هدددد( , سدددنن  275أبدددو داود , سدددليمان بدددن األشدددعث , السجسدددتاني , )ت  -21
أبددددي داود , تحقيددددق   محمددددد محددددي الدددددين عبددددد الحميددددد , بيددددروت , دار 

 إحياء السنة النبوية , )د.ت( . 
هددددد( , مختددددار  666الددددرازي , محمددددد بددددن أبددددي بكددددر عبددددد القددددادر , )ت  -22

 الصحاك , كويت , دار الرسالة , )د.ت( . 
رجدب الحنبلدي , زيدن الددين أبدو الفدر  عبدد الدرحمن بدن شدهاب الددين  ابن -23

هددد( , االسددتخرا  ألحكددام الخددرا  , تحقيددق    795أحمددد البغدددادي , )ت 
 عبد اهلل الصديق , بيروت , دار المعرفة , )د.ت( . 

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

 الرزكلي , خير الدين , األعالم , )بال معلومات طبع( .  -25
هدددد( , تحفدددة الفقهددداء , دار الفكدددر  214السدددمرقندي , عدددالء الددددين , )ت  -26

 للطباعة والنشر والتوزيع , )د.ت( . 
هدددد( , كتددداب األم , تحقيدددق    214الشدددافعي , محمدددد بدددن إدريدددس , )ت  -27

 م .  1961ت األزهرية , محمد النجار , القاهرة , مكتبة الكليا
الشرباصددددددي , أحمددددددد , المعجددددددم االقتصددددددادي , بيددددددروت , دار الجيددددددل ,  -28
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 م. 1981
هد( , كتاب الحجة  189الشيباني , أبو عبد اهلل محمد بن الحسن , )ت  -29

علدددى أهدددل المديندددة , صدددححه السددديد مهددددي حسدددن الكيالندددي , بيدددروت , 
 عالم الكتب , )د.ت( . 

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

هددددد( , الددددوافي بالوفيددددات ,  764الصددددفدي , صددددالك الدددددين خليددددل , )ت  -31
تحقيق  محمد بن إبراهيم عصر ومحمد بن الحسين , شتايز بقيسدبادن , 

 م .  1974
هددد( , األمددوال , تحقيددق   محمددد  224أبددو عبيددد القاسددم بددن سددالم , )ت  -32

 م .  1934حامد الفقي , القاهرة , 
هدد(  928العليمي , أبو اليمن مجير الدين عبد الرحمن بدن محمدد , )ت  -33

, المنهج األحمد في تراجم أصحاب اإلمام احمد , تحقيق   محمدد محدي 
 م .  1983الدين عبد الحميد , بيروت , عالم الكتب , 

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

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

هوريدددة العراقيدددة , وزارة الثقافدددة واإلعدددالم , د.محمدددد حسدددن الزبيددددي , الجم
 م .  1981دار الرشيد للنشر , 

ابن قدامة المقدسي , موفق الدين أبو محمد عبد اهلل بن أحمدد بدن محمدد  -37
هد( , الكافي في الفقه على مدذهب اإلمدام بدن حنبدل , تحقيدق  621, )ت

  الشدددديا عددددادل عبددددد الموجددددود والشدددديا علددددي محمددددد معددددوض , لبنددددان , 
 م .  2111روت , دار الكتاب العربي , بي
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المغني , اعتنى به وخر  أحاديثه , رائد صبري , بيت األفكار الدوليدة ,  -38
 )د.ت( . 

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

لدددددين أبددددو عبددددد اهلل محمددددد بددددن أبددددي بكددددر الدمشددددقي , الجوزيددددة , شددددمس ا
الموقعين عن رب العالمين , تحقيق   محمد محي  هد( , أعالم 751)ت

 م .  1971الدين عبد الحميد , مصر مطبعة السعادة , 
زاد المعددداد فدددي هددددي خيدددر العبددداد , مراجعدددة   طددده عبدددد الدددر وف طددده ,  -41

 م .  1971مصر, مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركا ه , 
هدددد( , بددددائع  587الكاسددداني , عدددالء الددددين أبدددو بكدددر بدددن مسدددعود , )ت -41

الصددنائع فددي ترتيددب الشددرائع , تحقيددق   علددي معددوض وعددادل أحمددد عبددد 
 م .  2113الموجود , لبنان , بيروت , دار الكتب العلمية , 

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

 م .  1954وشركا ه , 
هد( , الموطأ , تحقيق   محمود بن الجميل ,  179مالك بن أنس , )ت  -43

 م .  2111القاهرة , دار البيان الحديثة , 
المددددداوردي , أبدددددو الحسدددددن علدددددي بدددددن محمدددددد بدددددن حبيدددددب البصدددددري , )ت  -44

 لطانية , بيروت , دار الكتب العلمية , )د.ت( . هد(,  األحكام الس451
هددد( ,  261مسددلم , أبددو الحسددن بددن الحجددا  القيشددري النيسددابوري , )ت  -45

صحيح مسلم , تحقيق   أحمد ف اد عبد الباقي , القاهرة , مطبعة عيسى 
 م .  1955البابي الحلبي وشركا ه ,  

لسددددان  هددددد( , 711ابدددن منظددددور , جمددددال الددددين محمددددد بددددن مكدددرم , )ت  -46
 العرب, بيروت , دار صادر , )د.ت( . 
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هددد( , سددنن النسددائي  313النسددائي , أبددو عبددد الددرحمن بددن شددعيب , )ت  -47
بشرك الحدافظ جدالل الددين السديوطي , لبندان , دار إحيداء التدراث العربدي 

 , )د.ت( . 
هدددددد( , طبقدددددات  458أبدددددو يعلدددددى , القاضدددددي أبدددددو الحسدددددين محمدددددد , )ت  -48

 م .  1952عة السنة المحمدية , الحنابلة , القاهرة , مطب
هدددد( , كتددداب  182أبدددو يوسدددف , يعقدددوب بدددن إبدددراهيم , )ت  -94

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


