مجمة بحوث جامعة حمب

سمسمة العموـ القانونية والشرعية

العدد  12لعاـ 2016

الكَسَبَاالقتصاديَعندَابنَالحاجَفيَكتابَ"المدخَل" َ
تيسيرَعبدَاهللَالناعس َ

قسـ الفقو اإلسالمي وأصولو ,كمية الشريعة ,جامعة دمشؽ

الممخص َ

"المدخؿ" البف الحاج,
يدرس البحث موضوع ال َكسب االقتصادي في كتاب
َ
عرض لخالؼ العمماء في التفضيؿ بيف االشتغاؿ بالمكاسب أو االنقطاع لمتعبد,
حيث َ
ووضع ضوابط لتفضيؿ االستغراؽ في العبادة ,وبيَّف حكـ ال َكسب في الغالب ,و َّ
أكد
َ
ِ
عمى ضرورة استحضار َّ
وعرض لتقسيـ العمؿ الميني ,ومستمزمات
النية في العمؿَ ,
الصنائع مف العموـ الضرورية ,ومراتِب الصنائع المباحة ,وتوجيو ما ورد مف النيي

عف ُمزاولة بعض الصنائع المباحة مثؿ الصرافة والداللة ,وكشؼ عف أسباب ُغشوش
ِ
عرض لمخالفات شرعية وقع
الصنائع ,وذكر أمثمة عف الغش في بعض الحرؼ ,كما َ
الصناع في زمانو ,وبيَّف وجو المخالفة الشرعية وطريؽ تصحيح بعضياَّ ,
َّ
وقدـ
بيا
َّ
لمصناع بما يتَّصؿ بمكاسبيـ.
مجموعة مف الوصايا الدينية والدنيوية

الكمماتَالمفتاحية :ابف الحاج ,ال َكسب ,تقسيـ العمؿ ,عمـ الصنعة.
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1ـــَمقدمةَ :
الحمػػد ر رب العػػالميف ,والصػػالة والسػػالـ عمػػى نبينػػا محمػػد سػػيد المرسػػميف ,وعمػػى لػػو

وصحبو أجمعيف.

ػب مسػػتقمَّة مثػػؿ
تناولػػت كتػػب الت ػراث االقتصػػادي اإلسػػالمي أحكػػاـ ال َكس ػب بكتػ َ
"كت ػػاب ال َكسػ ػب" لإلم ػػاـ محم ػػد ب ػػف الحس ػػف الش ػػيباني ت189ى ػ ػ  ,وكت ػػاب "الح ػػث عم ػػى
التجارة والصناعة والعمؿ" لإلماـ أبي بكر َّ
الخالؿ ت311ىػ  ,وبكتب غير مستقمَّة مثػؿ
كتػػاب "المػػدخؿ" البػػف الحػػاج ت737ىػ ػ  .وقػػد نالػػت الد ارسػػات المسػػتقمَّة عنايػػة البػػاحثيف

ػؽ
تحقيقاً ودراسةَّ ,
أما الكتب التػي عرضػت لم َكسػب مػع موضػوعات الفقػو اىخػرم فمػـ تم َ
ػت ف ػػي
بعػ ػد العناي ػػة واالىتم ػػاـ ال ػػذي حظي ػػت ب ػػو المص ػػادر االقتص ػػادية المس ػػتقمَّة .فرغب ػ ُ

د ارسػػة موضػػوع ال َكس ػب عنػػد ابػػف الحػػاج كونػػو نموذج ػاً لكتػػب الت ػراث االقتصػػادي غيػػر
المستقمَّة.

2ـَأهميةَالبحثَوأهدافهَ :

تػػيتي أىميػػة البحػػث مػػف حيػػث كونػػو يتنػػاوؿ د ارسػػة موضػػوع ال َكس ػب فػػي كتػػاب

"المدخؿ" البف الحػاج ,وبيػاف مػا س َػبؽ إليػو أو أضػافَو ىحكػاـ ال َكسػب مػف ترجيحػات أو
َ
ض ػوابط لكحكػػاـ الفقييػػة التػػي عرضػػيا ,والكشػػؼ عػػف الجوانػػب المتَّصػػمة بيصػػؿ ِ
الفط ػرة
َ
اإلنسػ ػػانية فػ ػػي ال َكس ػ ػب ,وبيػ ػػاف مػ ػػا يمػ ػػزـ الصػ ػ َّػناع مػ ػػف العمػ ػػوـ الضػ ػػرورية فػ ػػي ُمزاولػ ػػة

صنائعيـ .كما تيتي أىميػة البحػث مػف حيػث كونػو يقػدـ صػورة عػف النشػاط االقتصػادي
فػػي زمػػاف اب ػػف الحػػاج ,ويعػ ِػرض لم ػػا لَ ِح ػؽ بالصػػنائع م ػػف أشػػكاؿ الغػػش أو المخالفػػات
ويقدـ بدائؿ شرعية لِما ُيمكف تدارُكو مف ىذه المخالفات.
الشرعيةُ ,

3ـَمنهجَالبحثَ :

اعتمد البحث عمى منيجي االستقراء والتحميؿ:

ػدخؿ" اسػػتقراء تامػػار السػػتخراج مواضػػع
3ــــَ1ــــ االســـتق ار  :وذلػػؾ باسػػتقراء كتػػاب "المػ َ
ال َكس ػب المتعمقػػة بيحكامػػو الشػػرعية ,ولوازمػػو ِ
الفطريػػة واالقتصػػادية ,ومػػا عػػرض أو ط ػ أر
َّ
لمصنائع في زماف ابف الحاج.
3ـَ2ـَالتحميل :وذلؾ باستنباط اىفكػار والمعػاني االقتصػادية المتصػمة بال َكسػب ,وجمػع
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المتشابو منيا تحت عنواف واحد.

4ـَفروضَالبحثَ :

استند البحث إلى الفروض اآلتية:

4ـَ1ـ البِطالة الدينية االنقطاع لمعبادة أفضؿ مف ال َكسب.
4ـَ2ـ يكره االكتساب مف ِ
الحرفة قبؿ تعمـ أحكاميا الشرعية.
ُ

5ـَالتعريفَبابنَالحاجَوكتابهَالمدخَل َ

5ـَ1ــَالتعريـفَبـابنَالحـاج تَ737هــ َ1336م) :ىػو محمػد بػف محمػد بػف محمػد,

العب َدري ,الفاسي ,المالكي ,أبو عبد ار ,الشيير بابف الحاج.
اشتير بالزىد والورع والصالح ,وجمع بيف العمـ والعمؿ . 1
ولو مف المؤلَّفات:
المدخؿ ,أو مدخؿ الشرع الشريؼ.
ػ كتاب
َ
المنى في أسماء ار الحسنى.
ػ ُبموغ القصد و ُ

َّ
وماىيتو.
وكنوز اىسرار في عموـ الحروؼ
ػ ُشموس اىنوار ُ
توفي بالقاىرة وقد بمغ الثمانيف أو جاوزىا . 2
لغ َرضػو مػف التػيليؼ,
عرض المؤلؼ في مقدمة الكتػاب َ
5ـَ2ـَالتعريفَبكتابَالمدخلَ :
ومنيَجو في كتابتو.
5ـَ2ـَ1ـَغرضَهَمنَتأليفَالكتاب :كاف َّ
الداعي لتيليؼ الكتاب تعمػيـ النػاس مقاصػدىـ
ظ تغا ُفؿ الناس وتضييعيـ ليا . 3
الح َ
في أعماليـ ,بعد أف َ
المدخؿ إلى تنمية اىعماؿ بتحسيف َّ
النيات والتنبيو عمى
ػ واسـ الكتاب كامالًَ «:
 1ابنَرافع محمد السالمي1982 ,ـ ػ ػ الوفيات .الطبعة اىولى ,مؤسسة الرسالة ببيروت ,ج ,1ص-154
 .155ومخموفَمحمد محمد2003 ,ـ ػ ػ شجرةَالنورَالزكيةَفيَطبقاتَالمالكية .الطبعة اىولى ,دار
الكتب العممية ببيروت ,ج ,1ص.313

كحالة عمر رضا1957 ,ـ ػ ػ معجم َالمؤلِّفين  .د/ط ,دار إحياء التراث العربي ومكتبة المثنى ببيروت,
َّ 2
ج ,11ص .284والزركمي خير الديف2002 ,ـ ػ ػ األعالم .الطبعة الخامسة عشر ,دار العمـ لممالييف
ببيروت ,ج ,7ص.35
 3انظر :ابنَالحاج محمد بف محمد ,د/ت ػ ػ المدخل .د/ط ,دار التراث ,ج ,1ص.6
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بعض البِدع والعوائد التي انتُ ِحمت وبياف شناعتيا وقُبحيا» . 4

المدخؿ إلى فصػوؿر ليكػوف الكتػاب
5ـَ2ـَ2ـَمنَهَجهَفيَتأليفه :قسـ ابف الحاج كتاب
َ
أيسػػر لمفيػػـ وأىػ َوف عمػػى َػمف يريػػد االطػالع عمػػى مسػػيلة بعينيػػا ,وبػػدأ الكتػػاب ب يػػة مػػف
ِ ِ
َّ ِ
ِ
يف البينػػة:
ػيف لػػو الد َ
القػػرف تبرك ػاً ,وىػػي قولػػو تعػػالىَ :و َمػػا أُمػ ُػروا إال لَيعُبػ ُػدوا ار ُمخمصػ َ
 ,]5حيػػث َّنبػػو فييػػا إلػػى اىصػػؿ الػػذي تتفػ َّػرع منػػو العبػػادات وىػػو اإلخػػالص  , 5واسػػتدؿ
في بعض المواضع عمػى مػا يريػده ب يػات وأحاديػث ,وسػاؽ فػي بعػض المواضػع لػبعض

الحكايات التي تكوف تفسي اًر وبياناً لما تكوف الحاجػة داعيػة إلػى بيانػوَّ ,
ونبػو عمػى بعػض

اعػى فػػي ترتيبػػو مػػا ىػػو اىولػػى واآلكػػد واىىػػـ ,ثػػـ
اآلداب التػػي يقػػوؿ النػػاس بضػػدىا .ور َ
اىمثؿ فاىمثؿ بعد ذلؾ . 6

6ػ الكَسَبَمنَأعظمَالعباداتَ :

6ـ َ1ـ يرم ابف الحاج أف َكسب المرء ب َّنية دفع حاجاتو الضرورية ِ 7
وكفَاية
إخوانو المسمميف ىو مف أعظـ العبادات أج ًار ,ومف أجؿ اىعماؿر ىنو جمع بيف

فرض ونفؿ:

ِ
وستر عورتو وتجممو الشرعي.
َّ
أما الفرضر فيو قواـ ُبنيتو َ
وأما النفؿر فيو رفع ما يحتاج إليو مف ذلؾ عف إخوانو المسمميف . 8

و َّ
استدؿ ابف الحاج فيما ذىب إليو باآلتي:
6ــــَ1ــــَ1ــــ ُروي َّ
أف عم ػػر ب ػػف الخطَّػ ػاب رض ػػي ار عن ػػو رأم ثالث ػػة َنفَػ ػر ف ػػي المس ػػجد
منقطعيف لمعبػادة ,فسػيؿ أحػدىـ :مػف أيػف تيكػؿ :فقػاؿ :أنػا عبػد ار ,وىػو يػيتيني برزقػي

كيؼ شاء ,فتركو ومضػى إلػى الثػاني ,فسػيلو مثػؿ ذلػؾ ,فػيخبره َّ
أف لػو أخػاً يحتطػب فػي

 4ابنَالحاج محمد بف محمد ,المدخل .ج ,1ص.6
 5انظر :ابنَالحاج محمد بف محمد ,المدخل .ج ,1ص.7
 6المرجع السابؽ .ج ,1ص.6

 7عدد ابف الحاج الحاجات الضرورية لإلنساف ,فقاؿ«:فيو محتاج إلى لبس ما يناسبو عمى بدنو ,ثـ كذلؾ
في المطعـ ,والمسكف ,والزوجة ,والخادـ غالباً».ابنَالحاج محمد بف محمد ,المدخل .ج 4ص.25

 8انظر :ابنَالحاج محمد بف محمد ,المدخل .ج ,4ص.299
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الجبؿ فيبيػع مػا يحتطبػو فييكػؿ منػو وييتيػو ِ
بكفَايتػو ,فقػاؿ لػو :أخػوؾ أعَبػد منػؾ ,ثػـ أتػى
إف النػػاس يرونػػي فيػػيتوني ِ
الثالػػث ,فسػػيلو ,فقػػاؿ لػػوَّ :
بكفَ ػايتي ,فض ػربو بالػػدَّرة ,وقػػاؿ لػػو:
اخرج إلى السوؽ ,أو كما قاؿ . 9

وجو االستدالؿَّ :
دؿ اىثر عمى َّ
أف الت َكسب أفضؿ مف االنقطاع لمعبادة إذا كاف
عالَة عمى إخوانو المسمميف ,والمتسبب قد رفع ُكمفَتو عف إخوانو المسمميف ,فكاف

المتسبب في أفضؿ اىعماؿ . 10

6ـــَ1ـــَ2ـ ـ َّ
ىف المت َكس ػب يكػػوف عمػػى يقػػيف مػػف قوتِ ػو مػػف أيػػف يػػدخؿ عميػػور لتحػػرزه فػػي
َكسبو مف الحراـ أو المكروه . 11

وفص ػػؿ اب ػػف الح ػػاج ف ػػي مس ػػيلة التفض ػػيؿ ب ػػيف االش ػػتغاؿ بالعب ػػادة أو االش ػػتغاؿ
6ــــَ2ــــ َّ

بال َكسػ ػػب ,فػ ػػذىب إلػ ػػى َّ
أف االنقطػ ػػاع لمعبػ ػػادة أفضػ ػػؿ إذا كانػ ػػت أوقاتػ ػػو مسػ ػػتغرقة فػ ػػي

التعبد . 12

وعمى ىذا ُيحمؿ ما جرم لعمر بف الخطَّاب رضي ار عنو في تركو اى َّوؿ مف
النفر الثالثة.
وقيَّد ابف الحاج تفضيؿ العبادة عمى الكسب بالضوابط اآلتية:

عما في أيدي الناس.
6ػ 2ػ 1ػ الزىد وترؾ تعمؽ القمب َّ
6ػ 2ػ 2ػ االعتماد والتوكؿ عمى ار تعالى.

وىذا التفضيؿ َّإنما يكوف مع وجود السالمة في ال َكسب الذي يتسبَّب فيو . 13

ثـ بيَّف ابف الحاج َّ
أف ضوابط تفضيؿ العبادة تتعارض مع أحواؿ الناس في
زمانو ,فقاؿ«:وىذا كمو بخالؼ أحوالنا اليوـر ىف المتسبب ال ُيبالي مف أيف دخؿ عميو
اغب فييـ ر ِ
ناظر إلى المخموقيف متطمع لِما في أيدييـ ر ِ
َكسبو ,والمنقطع ِ
اىب
ُ
 9المرجع السابؽ .ج ,4ص.300-299
 10المرجع السابؽ .ج ,4ص.300
 11المرجع السابؽ .ج ,4ص.300
 12المرجع السابؽ .ج ,4ص.300
 13المرجع السابؽ .ج ,4ص.300
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منيـ» . 14
فرؽ بيف ما ذىب إليو مف االنقطاع لمعبادة في زمانو وبيف انقطاع السمَؼ,
ثـ َّ

أما االنقطاع في
فانقطاع السمَؼ كاف اختياريا طمَباً لممنزلة الرفيعة عند ار تعالىَّ ,

زمانو فيو مف باب الضرورةر ىنو تركو ىروباً مف الوقوع في الحراـ . 15

وكاف الدافع لعرض ابف الحاج ىذه المسيلة ما زعمو بعض الناس َّ
أف الت َكسب
ىف النفوس ُجبِمت عمى حب الدنيا واكتِسابيا َّ , 16
ىو مف اىمور الدنيويةر َّ
فيكد عمى
َّ
أف الت َكسب مف العبادات . 17

7ـَحَكمَمزاولةَالصنائعَالمباحة َ

أف مباشرة الصنائع المباحة فرض عمى ِ
ذىب ابف الحاج إلى َّ
الكفَاية في الغالب,
ولك َّف بعضيا كد مف بعض ,فاالشتغاؿ بالصنائع الغالب عمييا التعبد مف كد
الصنائع ,وىي غسؿ الميت والحفر لو ودفنو ,ثـ تيتي بعدىا الزراعة التي بيا ِقواـ
ِ
الب َدف,
العورة مف َ
الحياة وقُوت النفُوس ,ثـ صناعة الحياكة الق َاززة التي تستُر َ
وىكذا . 18
بصنعة الطب في زمانوَّ «:
يتعيف عمى طمَبة
وقاؿ ابف الحاج عف ُحكـ االشتغاؿ َ
ومف فيو أىمية لمفيـ والمعرفة أف يشتغؿ بيذا العمـ في ىذا الزمافر لقمَّة َمف
العمـ َ
يشتغؿ بو مف المسمميف ,حتى َّإنو َلي َكاد االشتغاؿ بو أف يكوف فرض عيف ,فإذا اشتغؿ
طالب بو َنفَع نفسو وأىمو ومعارفو واخوانو المسمميف ,وبقي في قُرَبة نفعيا ُمتعد» . 19
الكفَائي َّإنما يكوف مع تحقؽ«وجود السالمة في الديف و ِ
وىذا الفرض ِ
العرض
والماؿ»

20

لمصانعَّ ,
أما مع توقع ضد ذلؾ فتركو ُمتعيف ,وضرب ابف الحاج مثاالً

 14ابنَالحاج محمد بف محمد ,المدخل .ج ,4ص.301
 15انظر :المرجع السابؽ .ج ,4ص.301-300
 16المرجع السابؽ .ج ,4ص.299
 17المرجع السابؽ .ج ,4ص.299
 18المرجع السابؽ .ج ,4ص.4-3
 19ابنَالحاج محمد بف محمد ,المدخل .ج ,4ص.141-140
 20المرجع السابؽ .ج ,4ص.7
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ِ
بحرفة الزراعة في زمانور« َّ
ىف فة الزراعة في ىذا الزماف قد عظُمت عمى ما ىو
معموـ مشيور ,حتَّى َّ
إف الزراع كيََّنو عند بعضيـ أسير ذليؿ حقير ,وكيََّنو ال باؿ لو

عندىـ وال روح» . 21

فالزراعة ىي أىـ ِ
لمزراع
الحرؼ عند ابف الحاج ,لكف عندما تقترف بالذؿ والميانة َّ

يصبح ترُكيا والتحوؿ إلى غيرىا متعيف.

النيةَفيَالصناعةَ :
8ـَاستحضارَ ََّ

غرض ابف الحاج مف تيليؼ الكتاب تعميـ الناس َّ
النيات في أعماليـ ,ومنيا
كاف َ
استحضار َّ
النية فيما يزاولونو مف الصنائع ,فقاؿ«:ينبغي أف تكوف نيَّتو فيو أف يقوـ بو
بنية فرض ِ
عف نفسو وعف إخوانو المسمميف َّ
الكفَايةر ليسقط عنيـ...واذا كاف ذلؾ
كذلؾ ,فيحصؿ منو َّأنو ال فَرؽ بيف صالتو وتصرفو في كؿ ما ىو فيو ,إذ أف َّ
كؿ
َ
ذلؾ قد رجع إلى ار تعالى خالصاً ,فبقي في جميع أحوالو متقمباً في العبادات ,وىذا
أفضميا بعد اإليماف بار وأداء المفروضاتر ىف ىذا نفع ُمتعد» . 22
َّ
الخطاب رضي ار عنو ل َّػما قيؿ لو ,لو قيؿ لؾَّ :إنؾ
ثـ أورد مثاالً عف عمر بف

تموت اآلف ,بماذا كنت تحترؼ :فيجاب :أحترؼ ىىمي بالسوؽ ,ومعموـ بالضرورة
فمما أف اختار الموت في ىذه
القطعية َّأنو ال ُيريد أف يموت َّإال عمى أكمؿ الحاالتَّ ,
الساعة التي يكوف فييا في السوؽُ ,عِمـ عند ذلؾ مقاصدىـ بالسوؽ ما كانت ,وىي
شيء كانوا يخرجوف إلييا ,وىؿ ىـ ُم ِ
عرضوف في تمؾ الحاؿ أو حاضروف في العبادة
والخير . 23

9ـَتقسيمَالعملَالمهنَي َ

أقاـ ابف الحاج ظاىرة تقسيـ العمؿ المينِي عمى مبدأ ِفطري وىو َّ
أف الناس لـ

وبناء عمى ىذا االختالؼ في القُوم الحسية والمعنوية بيف الناس
ُيخمقوا متساويف , 24
ً
 21المرجع السابؽ .ج ,4ص.8-7
 22المرجع السابؽ .ج ,4ص.3-2
 23انظر :ابنَالحاج محمد بف محمد ,المدخل .ج ,4ص.14
 24المرجع السابؽ .ج ,4ص.114
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فسَّر ابف الحاج تعدد أجوبة النبي صمَّى ار عميو وسمَّـ في السؤاؿ عف أفضؿ
اىعماؿ ,فقاؿ«:وقد َّ
أف أفضؿ اىعماؿ طمب العمـر َّ
تقدـ َّ
ىف بو يعرؼ المجاىد

فضيمة الجياد ,وكيؼ يجاىد ,وبماذا يصح لو الجياد ,وبماذا يفسد ,وكذلؾ غيره مف
أمور الديف ,فكاف أفضؿ اىعماؿر ِلما جاء في تفضيمو في الحديث الصحيح,

فر َّ
والحديث ليس عمى عمومور َّ
ب شخص ليس فيو
ىف ذلؾ راجع إلى أحواؿ الناس ُ
أىمية لطمب العمـ ,وىو ِ
القوة والشجاعة واإلقداـ,
قادر عمى الجيادر لِما فيو مف فضؿ َّ
يتيكد أمره ,و خر يكوف فيو ذكاء وفَيـ ِ
فالجياد في حؽ ىذا َّ
وحفظ وتحصيؿ لممسائؿ,
قوة عمى الضرب والطعف ,فطمب العمـ لمثؿ ىذا
وىو ضعيؼ في نفسو ليس لو َّ

يتعيَّف» . 25

العبَّاد لإلماـ مالؾ بف أنس رضي
بعث بيا أحد ُ
ونقؿ ابف الحاج مضموف رسالة َ
الخموة ,فيجابو اإلماـ مالؾ رضي ار عنو َّ
قسـ
ار عنو ت179ىػ يحثو عمى َ
بيف ار َ

فر َّ
ب رجؿ فتح لو في الصالة ولـ يفتح لو في
بيف عباده اىعماؿ كما َ
قسـ اىرزاؽُ ,
ور َّ
ور َّ
ب رجؿ فتح لو في
ب رجؿ فتح لو في الصياـ ولـ يفتح لو في الصالةُ ,
الصياـُ ,
كذا ولـ يفتح لو في كذا . 26

11ـَعممَالصنَعةَ :

ِ
المحترؼ بنظر ابف الحاج تعمـ أربعة عموـ ,وىي : 27
يمزـ الصانع أو

11ـَ1ـ عمـ الصنعة التي يعمميا . 28

11ـَ2ـ العمـ باىحكاـ ِ
الفقيية لصنعتو.
11ـَ3ـ العمـ بما يخص و فػي نفسػو مػف صػالة وصػوـ وغيرىمػا ,ومػا ىػو مػيمور بػو فػي

السنف والفضائؿ ,وما ُيصمح العبادة وما ُيفسدىا.
ذلؾ مف الفرائض و َ
 25ابنَالحاج محمد بف محمد ,المدخل .ج ,3ص.2
 26انظر :ابنَالحاج محمد بف محمد ,المدخل .ج ,4ص.65-64
 27المرجع السابؽ .ج ,4ص.88-87

بة...فمف كثرت تجاربو كثرت معرفتو فيو».ابنَالحاج محمد
 28قاؿ ابف الحاج«:أصؿ الطب إنما ىو بالتجر
َ
بف محمد ,المدخل .ج 4ص.114
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11ـــَ4ــ عمػػـ مػا يحتػػاج إليػػو المكمَّػؼ فػي مخالطتػػو لغيػره مػػف الػتحفظ عمػػى نفسػػو وعمػػى

َمف خالطو مف الوقوع فيما ال ينبغي ,وذلؾ كثيرَ .
فإما أف يتعمَّميا أو ُيعمميا ل َػمف يطمبيا منو إف
فيذه أربعة عموـ ال ُب َّد لو منياَّ ,
وقع لو ذلؾ.

َّ
فمف
وطالب ابف الحاج تعمـ ىذه العموـ
لمصناع الذيف فييـ أىمية التعمـ ,فقاؿَ «:
َّ
ومف لـ يكف فيو
فيو أىمية لتعمـ العمـ المحتاج إليو في ِحرفتو
فيتعيف عميو التعمـَ ,
أىمية لذلؾ فميسيؿ العمماء عف ِفقو ما يحتاج إليو في زراعتو أو غيرىا مف
ِ
الحرؼ» . 29
ِ
وذكر َّ
وحسف محاولة في الصناعة . 30
أف الزراعة تحتاج إلى معرفة بالفقوُ ,
وبعد ذكره لمكانة الزراعة وفضميا ,قاؿ«:واذا كانت الزراعة بيذه المثابة ,فينبغي

تتعيف المعرفة بمساف العمـ في محاولتيا لتيكدىاَّ ,
بؿ َّ
سيما القوت الذي ىو صالح
الخشوع» . 31
القمب والقالب ,وبو يصفو الباطف ويكثر ُ

أما الغراسةر فيي أخؼ مف الفالحة غالباً,
وقاؿ ابف الحاج عف مينة الغراسةَّ «:
مما يجري عمى َّ
الفالحيف ,وىي أنجح
أعني في سالمة َمف يتعاطاىا مف الذؿ واإلىانة َّ
في حؽ َمف ُيحسنيا.
َّ
لكنيا تحتاج إلى عمـ بيا وعمـ فييا:

فيما العمـ بيا :فيو العمـ بصناعة الغراسة ,وما ُيصمحيا وما ُيفسدىا.
ػ َّ
يحرـ وما ُيكره وما
ػ و َّ
أما العمـ فييا :فيو تعمـ لساف العمـ ,وما يجوز منيا وما ُ
ُيباح ,سيَّما في المساقاة إذ َّ
المفاسدة
إف ليا أركاناً وشروطاً ال تصح َّإال بيا ,وقد كثرت
َ
فييار ىجؿ ما اعتاده بعض الناس فييا» . 32
َّ
وعدد ابف الحاج واجبات صانع الغزؿ ,فقاؿ«:لكف يتعيَّف عميو أف يجتنِب في
َ 29ابنَالحاج محمد بف محمد ,المدخل .ج ,4ص.3

 30انظر :ابنَالحاج محمد بف محمد ,المدخل .ج ,4ص.3
َ 31ابنَالحاج محمد بف محمد ,المدخل .ج ,4ص.5
 32المرجع السابؽ .ج ,4ص.9
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كؿ ما يعمـ َّأنو مفسد لنيَّتو أو ِ
صناعتو َّ
منقص ليا ,وكؿ ذلؾ راجع إلى مقتضى عمـ
الصنعة ,فكؿ شيء يرم أىؿ الصنعة َّأنو غش أو مكروه فييا فيجتنبو وال يقربو» . 33
كما َّ
عدد متطمَّبات َّ
الجزار الذي يتولَّى ذبائح المسمميف ,فقاؿ«:الذكاة أمانة فال
يتولَّى أمرىا َّإال أميف ال ُيتَّيـ في ِدينو ,إذ َّ
السنف
َّ
إف ليا أحكاماً
تخصيا مف الفرائض و َ
َّ
الصح ة وشروط الفساد ,وما يجوز أكمو مف الذبيحة وما ال يجوز,
والفضائؿ ,وشروط
وما ُيكره ,وما اختُمِؼ فيو.
َّ
فيتعيف أف يكوف َمف يذبحيا :عالػماً بيحكاميا ,ثِقة ,أمين ًار ِخيفة
واذا كاف كذلؾ,
ىف ِ
أف يطعـ المسمميف الحراـ وييخذ ما ال يستحقو مف أمواليـر َّ
النجس ال قيمة لو
شرًعا...واذا كاف ذلؾ كذلؾ ,فينبغي أف ُيعيف لممسمميف َمف يرضاه أىؿ الديف والعمـ
والخير والصالح لمباشرة ذبائح المسمميف بنفسو» . 34
واشترط في الصائغ«:أف يكوف عالػماً بيحكاـ الشرع الشريؼ في صنعتور َّ
لئال
ممف يشتري منو فيو» . 35
ويوِقع غيره َّ
يقع في الربا ُ
واشترط في الصيرفي أيضاً«:أف يكوف عالػماً بيحكاـ الصرؼ ,ومف أيف يدخؿ

عميو فيو الربا ,ويتيقَّظ لذلؾ ,وال ُيسامح نفسو في شيء منور َّ
ىف باب الصرؼ باب
ضيؽ ليس كغيره» . 36

َ11ـَمراتبَالصنائعَشرعاًَ :

أف االشتغاؿ بصناعة ِ
أف ىناؾ َمف يرم َّ
ذكر ابف الحاج َّ
الق اززة المباس مف
الرذائؿ ,ثـ َّ
رد عمى ىذه النظرة َّ
بيف ىذه الصنعة بعد الزراعة مف أفضؿ الصنائع
وأعظميار َّ
ىف بيا تقع السترة غالباً ,والسترة واجبة في الشرع ,سيَّما في الصالة التي
ىي ِعماد الديف.

وما كاف بيذه المثابة فيتعيَّف أف ُيراعي َّ
حؽ أىميا ,وما زاؿ الفضالء وأىؿ

 33المرجع السابؽ ,ج ,4ص.13
 34المرجع السابؽ .ج ,4ص.184-183
 35المرجع السابؽ .ج ,4ص.198
 36المرجع السابؽ .ج ,4ص.201
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الصالح والخير يحترفوف بيا.

ويجاسر بالنطؽ بضد ما ُيخالفو
وىذا بضد ما يقولو بعض َمف ال يعرؼ العمـُ ,
نص الكتاب العزيزر َّ
ىنو تعالى حكى في كتابو عف ُكفَّار قوـ نوح عميو السالـ َّأنيـ
وف الشعراء ,]111 :قاؿ بعضيـ :ىـ َّ
القزازوف,
قالوا لو :قَالُوا أَُنؤ ِم ُف لَ َؾ َواتََّب َع َؾ اىَرَذلُ َ
َّ
فيـ اىرذلوف عند ال ُكفَّار وىـ الخواص عند الرب َّ
وجؿ ,وىذا مدح ليـ وثناء
عز
َّ
ىف ار َّ
عمييـر َّ
ممف خالؼ نوحاً عميو
وجؿ قد
عز
َّ
خصيـ واجتباىـ دوف غيرىـ َّ

السالـ . 37

ثـ ذكر ابف الحاج َّ
أف ىناؾ صنائع كره العمماء التسبب فييار إلعراض الناس

عف لوازـ العمـ الشرعي في صنائعيـ ,فكرىوا التسبب بالصرافةر َّ
ىف أكثر الناس ال
يتعمَّموف ما يمزـ متعاطييا مف أحكاـ ِفقيية ,والصيرفي إف َع ِري عف العمـ في سببو
وقع في الربا وأوقع غيره فيو . 38
وروي عف مكحوؿ رضي ار عنو َّأنو قاؿ«:نيى رسوؿ ار صمَّى ار عميو َّ
وسمـ
ُ
39
عف التجارة في القمح ,والصرؼ» .
وكره قتادة أجرة َّ
كره ابف سيريف الداللةِ ,
وىجؿ ىذا المعنى ِ
الدالليف.
وروي عف بعض التابعيف َّأنو أوصى رجالً ,فقاؿ لو :يا أخي ال تُسمـ ولَ َدؾ في
ُ
أما الصنعتاف
أما البيعتاف فيو بيع الطعاـ وبيع اىكفَاف ,و َّ
بيعتيف وال في صنعتيفَّ :
فيما ِ
الج َازرة والصياغة ,أما َّ
الصواغ َّ
الجزار َّ
فإنو ُيزخرؼ الدنيا
أما
فإنو قاسي القمب ,و َّ
َّ
بالذىب و ِ
الفضة . 40
فالكراىة أو النيي عف ىذه ِ
الحرؼ جاءت مف ترؾ العمـ بيحكاميا الشرعية.

أحسف ما يتَّجر بو المرء في زمانور َّ
وذىب ابف الحاج إلى َّ
ىنو ال يقبؿ
أف الزيت َ

 37انظر :ابنَالحاج محمد بف محمد ,المدخل .ج ,4ص.14-13
 38المرجع السابؽ .ج ,4ص.201

َ 39ابنَالحاج محمد بف محمد ,المدخل .ج ,4ص.202
 40انظر :ابنَالحاج محمد بف محمد ,المدخل .ج ,4ص.202
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التدليس . 41

12ـَغَشوشَالصنائعَ :
استقصى ابف الحاج ُغشوش الصناعات في زمانو ,وأرجع أسبابيا إلى ما ييتي:
لمجرد الغش ,أو لمعوائد الرديئة  , 42ومف ذلؾ:
الجيؿ بالصنعطة ,أو َّ
ويغمِيػػو
12ـــَ1ـــَالق ـزازة :مػػف وجػػوه الغػػش والخديعػػة فػػي ىػػذه الصػػنعة أف ييخػػذ الحريػػر َ

نصؼ غمي ,ثـ يخرجو وىو بعد عمى حالو مف عدـ كماؿ التبييض . 43

ػحرُبث بدالً عف النيمةر َّ
الحرُبث أرخص مف النيمة,
ىف ُ
ومنيا :صناعة الغزؿ بال ُ
فيستعممونو َّ
لعؿ أف يتوفَّر عمييـ تفاوت ما بيف ثمف الصبغيف . 44
نساج الغزؿ الرِفيع لنفسو ويبدلو بيغمظ منو ,أو بغزؿ ِ
عفف
ومنيا :أف ييخذ ال َّ
ُ
القوة مثمو في ال َجودة . 45
ضعيؼ َّ
12ـَ2ـَالخياطة :ويكوف الغش في الخياطة بيف يخيط بالخيط مف غيػر أف يفتمػور َّ
ىف

الخيط إذا لـ ُيفتؿ لـ تكػف لػو ق َّػوة تُقػيـ الخياطػة معيػا ,أو التوسػيع بػيف الغػرَزتيف  , 46أو
عمؿ الطواقي واىقباع مف ِ
الخ َرؽ الممبوسة . 47
َ

َّ
العطػور الجيػدة والرديئػة وبيعيػا عمػى
12ـَ3ـَالعطـار :ويكػوف الغػش بػالخمط بػيف أنػواع ُ
َّأنيا جيدة كميا . 48

12ــــَ4ــــَالسماســـرة :يطَّمع ػػوف عم ػػى م ػػا ف ػػي الس ػػمعة م ػػف الغ ػػش ,فيبيعوني ػػا لممش ػػتري
ويزينونيػػا فػػي عينِػو ,وال ُيبينػػوف لػػو مػػا فييػػا مػػف الغػػش ,أو تكػػوف السػػمعة طيبػػة خالصػػة
ُ
طيا بػبعض الػرديء منيػار ُليرغبػوه بػذلؾ
الدنس والغشُ ,فيزينوف لصاحبيا خم َ
سالمة مف َ
 41المرجع السابؽ .ج ,4ص.93
 42المرجع السابؽ .ج ,4ص.98
 43المرجع السابؽ .ج ,4ص.11
 44المرجع السابؽ .ج ,4ص.12
 45المرجع السابؽ .ج ,4ص.15
 46المرجع السابؽ .ج ,4ص.19
 47المرجع السابؽ .ج ,4ص.24
 48المرجع السابؽ .ج ,4ص.77-76
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في زيادة الثمف . 49
الوراق :ويكوف الغش بخمط الورؽ الخفيؼ الذي ال يحتمؿ النسػخ بػالورؽ الجيػد
12ـَ5ـَ َّ

الذي يصمح لمنسخ . 50

12ـَ6ـَالناسخ :ويكوف الغش بالنسخ ِ
بالحبر الذي يخػرؽ الػورؽ ,أو ُيمحػى مػف الػورؽ
سريعاً . 51
12ـَ7ـَاألبََزاري بائع التوابؿ ونحوىا  :ويكػوف بتعػريض اىب َػزار لمقػاذورات ,كبػوؿ الفػيرة
وال ِير وابف ِعرس ,فميحافظ عمييا بالتغطيةر َّ
ىف الناس تكره ما أصابتو النجاسة . 52
12ـــَ8ـــَ َّ
البنــا  :ويكػػوف الغػػش فػػي البنػػاء باإلسػراع أو اإلبطػػاء فػػي العمػػؿر وذلػػؾ عيػػب
ونقص في الصنعة . 53

12ـــَ9ـــَالصــائ  :ويكػػوف الغػػش ببيػػع ال ِفضػػة الخالصػػة بالػػدراىـ المغشوشػػة ,وأخػػذ أجػرة
صياغة ليا مضافة إلى ثمنيا ,وذلؾ عيف الربا . 54

عيةَعمتَالبَمَوىَبهاَ :
ََّ
13ـَمخالفاتَشر

ذكر ابف الحاج عدداً مف المخالفات الشرعية التي شاعت في زمانو ,كاآلتي:

13ـــَ1ـــَفــيَالزراعــة :تسػػاىؿ النػػاس بػػيمر القػػوت ,والرُكػوف فيػػو إلػػى قػػوؿ قائػػؿ أو زلَّػة
عالـ قاؿ بالحؿ أو الكراىة ,ويجعمونو َّ
حجة في أخذ الحطاـ . 55
13ـــَ2ـــَفــيَالاراســة :بيػػع الثم ػرة إلػػى ِس ػنيف واالسػػتناد فػػي الج ػواز إلػػى عقػػد المسػػاقاة,
والمساقاة فػي الشػرع ليػا شػروط وأركػاف ,وال شػيء منيػا موجػود َّإال بػالمَّفظ الظػاىر لػيس

َّإال ,وال حقيقة لذلؾ في الباطف . 56
 49المرجع السابؽ .ج ,4ص.79-78
 50المرجع السابؽ .ج ,4ص.82-81
 51المرجع السابؽ .ج ,4ص.84
 52المرجع السابؽ .ج ,4ص.92
 53المرجع السابؽ .ج ,4ص.196
 54المرجع السابؽ .ج ,4ص.200
 55المرجع السابؽ .ج ,4ص.7-6
 56المرجع السابؽ .ج ,4ص.9
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ومػػف
13ـــَ3ـــَفــيَالق ـزازة :التعػػري مػػف السػػترة وقػػت الحػػر ,حتػػى تبقػػى عػػوراتيـ باديػػةَ ,

تعرم مف السترة فال شؾ َّأنو شبيو بالبيائـ . 57
َّ

13ـَ4ـَفيَالقَصارة :مف ذلؾ استخداـ روث البقر أو الجير في تبيػيض الثيػاب سػريعاًر

بسبب ح اررتيما الشديدة ,عوضاً عف القصارة المعتادة التي تكوف بالماء والشػمس .ومػف
الخرؽ عمى الحجارة حيف القصرر وذلؾ يذىب َّ ِ
ِ
ويضعفيا . 58
بقوة الخرقة ُ
ذلؾ ضرب َ
13ـــَ5ـــَفــيَالخَياطــةَ:كخياطػػة الثػػوب ل ػ َػمف ال يجػػوز لػػو لِبسػػور كػػالحرير لمرجػػاؿ ,أو

ُيفصؿ ثوباً لظالـ أو َيخيطور َّ
ىنو مف باب اإلعانة لو عمى ظُممو . 59
13ـَ6ـَوفيَتاجرَالبََِّز :الزيادة أو النقص في القياسر فػإذا اشػترم ِ
الخرقػة قاسػيا قياسػاً
واسػػعاً وافي ػاً فيرخػػي ِ
الخرقػػة أثنػػاء القيػػاس حتػػى تػػنقص عمػػى بائعيػػا بسػػبب ذلػػؾ ,ويفعػػؿ
عكسو إذا باعيا لممشتري ,فيزيد قياسيا لو بسبب ذلؾ . 60
واستخداـ الكذب والتدليس في التسويؽ لسمعتو . 61

13ــَ7ـــَالصــانعَالـييَيجمِّـدَالمصــاحفَوالكتـب :وىػػو أف يعطػي الكتػػاب إلػى الصػػانع
عمى شػيء معمػوـ عوضػاً عػف أشػياء ُجممػة ,وذلػؾ ُيمنػعر َّ
ىنػو جمػع فيػو بػيف بيػع الجمػد
والبطانة والحرير ,وبيف أجرتو في عمؿ ذلؾ ,وىذا كمو مجيوؿ.

والوجو في ذلؾ :أف ييتي إلى الصانع بالجمد والبطانة والحرير مف عنده ,ويؤ ِ
اجره

عمى عمؿ ذلؾ.

كؿ و ٍ
أف الصانع ُيبيف لو َّ
ووجو ٍ
ثاف :وىو َّ
احد منيا عمى ِح َدتو ,وُيعيف ثمنو ,ثـ
بعد ذلؾ يؤ ِ
اجره عمى صنعتو.
ووجو ثالث :وىو أف يوكمو في شراء ما يحتاج إليو مف ذلؾ ,إف لـ يكف عنده,

ثـ يؤ ِ
اجره بعد ذلؾ عمى عممو.
 57المرجع السابؽ .ج ,4ص.14

 58المرجع السابؽ .ج ,4ص.17-16
 59المرجع السابؽ .ج ,4ص.20
 60المرجع السابؽ .ج ,4ص.31
 61المرجع السابؽ .ج ,4ص.60
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فيذه ثالثة أوجو جائزة ,وىي يسيرة سيمة المدرؾ . 62
13ـَ8ــ أوجػب ابػف الحػاج أف تكػوف لمنسػاء صػانعة مسػممةر نظػ اًر لشػيوع االخػتالط فػي

اىسواؽ . 63

مم ػف لػػو ِجػ َّػدة فػػي
13ـــَ9ـــَ َّ
األطب ـا  :وىػػو َّأن ػو إذا وجػػد العميػػؿ العافيػػة ,وكػػاف الم ػريض َّ
الدنيا وثروةَّ ,
محرـ عمى الرجاؿ . 64
فإنيـ يخمعوف عمى الطبيب ِخمعة حرير ,وذلؾ َّ
13ــَ11ـــَ َّ
البنـا  :ومػػف ذلػؾ التوسػع بالبنػػاء لغيػر حاجػة ,أو الزخرفػػة والطػالء بالػػذىب,

وىػذا مخػػالؼ لبنػػاء السػمَؼ الػػذي كػػاف غالبػػو مػػف الخشػػب وجريػػد النخػػؿ ,والبيػػوت ضػػيقة

صغيرة . 65

13ـَ11ـَالصالةَعمىَالنبيَصـَمَّىَاهللَعميـهَوسـَمَّمَحـينَالنـدا َعمـىَسـمعته :وفاعػؿ
ذلػػؾ ُينيػػى عنػػو ويػ َّ
زجػػرر «ىف الصػػالة عمػػى النبػػي صػػمَّى ار عميػػو وسػػمَّـ إَّنمػػا
وي َ
ػؤدب ُ
تكػ ػػوف عمػ ػػى مػ ػػا ُش ػ ػ ِرعت عميػ ػػو مػ ػػف التعبػ ػػد ,ال َّأنيػ ػػا تُ ػ ػذ َكر عمػ ػػى السػ ػػمع حػ ػػيف بيعيػ ػػا
وشرائيا» . 66

َّ
ـَوصاياَلمصناعَ :
14

َّ
َّ
لمصناع ,وىي:
قدـ ابف الحاج مجموعة مف الوصايا الدينية والدنيوية
14ــــَ1ــــَت ػػرؾ َّ
وي ِع ػػيف عم ػػى ى ػػذا اإليم ػػاف ب ػ َّ
ػيف ال ػػرزؽ
الش ػ َػره واالستشػ ػراؼ ف ػػي الطم ػػبُ ,
مقسوـ ,و َّ
يطمبو . 67
أف الرزؽ يطمب
صاحبو أكثر َّ
مما ُ
َ
وىذه المعرفة في أمر الرزؽ تُ ِعيف المرء عمى تصحيح ال َّنية وتجريدىا ر سبحانو

وتعالى ,واذا كاف اىمر كذلؾ ,فال فَرؽ إذف بيف صالتو وصومو المتطوع بيما ,وبيف
َّ
يتقرب بيا إلى ربو َّ
وجؿ ,ويزيد بسببيا
عز
بيعو وشرائو ,إذ َّإنيا كمَّيا أعماؿ َّ

 62المرجع السابؽ .ج ,4ص.89
 63المرجع السابؽ .ج ,4ص.106
 64المرجع السابؽ .ج ,4ص.141
 65المرجع السابؽ .ج ,4ص.195
َ 66ابنَالحاج محمد بف محمد ,المدخل .ج ,4ص.101-100
 67انظر :ابنَالحاج محمد بف محمد ,المدخل .ج ,4ص.2
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فضيمة . 68

14ـَ2ــَالمحافظػة عمػى أداء الصػالة جماعػةَ,فينبغػي لػو إذا سػمع اى َذاف أف يتػرؾ ك َّػؿ
المضػي إلػى المسػجد ,وال يحػرـ نفسػو
ما ىو فيو ,ويشتغؿ بيسباب الصالة مف الطيارة و ُ
مف فضيمة ذلؾ بسبب صنعتو . 69

عز َّ
وقد أثنى ار َّ
اؿ َال تُم ِيي ِيـ
وجؿ في كتابو العزيز عمى فاعؿ ذلؾ بقولوِ :ر َج ٌ
الص َال ِة النور ,]37 :ذكر ابف عطية ت541ىػ َّ
أف
تِ َج َارةٌ َوَال َبيعٌ َعف ِذك ِر المَّ ِو َوِاقَ ِاـ َّ
كثي اًر مف الصحابة قالوا :نزلت ىذه اآلية في أىؿ اىسواؽ الذيف إذا سمعوا النداء
بالصالة تركوا َّ
كؿ ُشغؿ وبادروا إلييا.

ورأم سالـ بف عبد ار بف عمر ت106ىػ أىؿ السوؽ وىـ مقبموف إلى الصالة,
فقاؿ :ىؤالء الذيف أرادىـ ار تعالى بقولوَ :ال تُم ِيي ِيـ تِ َج َارةٌ َوَال َبيعٌ َعف ِذك ِر المَّ ِو َوِاقَ ِاـ
الص َال ِة النور. 70 ]37 :
َّ
ونبَّو ابف الحاج إلى وجود أنواع مف الصنائع يؤثر الترؾ أثناء العمؿ في
يخش فوات
جودتيا ,فعمى الصانع َّأال يتركيا ويشتغؿ بيسباب الصالة ,ما لـ
َ

الجماعة . 71

َّ
الصناع ىداء الصالة جماعة ,وىو َّ
أف الوقت
وأشار ىنا إلى حكـ ُيناسب سعي
ومف امتنع مف ذلؾ أدب اىدب
الذي توَّدم فيو الصالة وتوابعيا ال يدخؿ في اإلجارةَ ,

الشرعي . 72

14ـَ3ـَأف يمتزـ بالنصػيحة إلخوانػو المسػمميف  , 73ويحػ َذر مػف كثػرة حمػؼ اىيمػاف بػار

 68المرجع السابؽ .ج ,4ص.72
 69المرجع السابؽ .ج ,4ص.21
 70المرجع السابؽ .ج ,4ص .22وابنَعطية عبد الحؽ بف غالب2001 ,ـ ػ ػ المحررَالوجيزَفيَتفسيرَ
الكتابَالعزيز .الطبعة اىولى ,دار الكتب العممية ببيروت ,ج ,4ص.186

 71انظر :ابنَالحاج محمد بف محمد ,المدخل .ج ,4ص.86-85
 72المرجع السابؽ .ج ,4ص.198
 73المرجع السابؽ .ج ,4ص.11-10
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َّ
ويتجنب المماطمة بالشغؿ . 75
تعالى في بيعو وشرائو , 74
14ـَ4ـَتجنب المعاممة َّ
بالديف ما أمكف ,فإف ِقدر َّأال يبع َّإال بالنقد فميفعػؿ ,الميػـ إف لػـ
يكف فيو عوناً وتفريجاً عف أخيو المسمـ . 76

14ـــَ5ــَالسػػماحة فػػي البيػػع والشػراء لػ َػمف ىػػو مػػف أىػػؿ الػػديف والخيػػر ,فيتػػرؾ لػػو بعػػض
يضر بحالو  . 77قاؿ ابف الحاج«:وينبغي لو أف يكوف ىينػاً لينػاً فػي
الربح أو كمو ,ما لـ َّ
بيعو وشرائو .مع وجود التحفظ عمى نفسو مف اإلجحاؼ بيا فيما يخؿ بحاليا ,فإذا بػاع

سػػامح بالشػػيء الػػذي ال يضػػر بحالػػو .وكػػذلؾ إذا اشػػترم يسػػامح البػػائع بالشػػيء الػػذي ال
يضر بو» . 78

14ـَ6ـَترؾ مدح سمعور َّ
ىنو إف فعؿ ذلؾ فالغالب عميو الخروج عف الحد فػي اإلخبػار
بخالؼ ما ىي عميو ,فيقع عميو العتَب مف جية الشرع الشريؼ . 79
أف الجالس في َّ
14ـَ7ـَأف يعمـ َّ
الدكاف عميو مػف اآلداب مػا عمػى الجػالس فػي الطريػؽ,
ومباسطة الناس.
المزاح
َ
مف غض البصر وكؼ السمع ,وترؾ ُ
إف الضرورة ىي التي دعتو لمجموس في الطرقات وأماكف ِ
إذ َّ
الحرؼ . 80
ُ

السنة عند المجيء إلػى ال َّ
14ـَ8ـَامتثاؿ َّ
ػدكاف أو الػذىاب ,كتقػديـ ِرجمػو اليمػيف وتػيخير

الشػػماؿ فػػي الػػدخوؿ والخػػروج ,واالبتػػداء بالتسػػمية والػػدعاء بالمػػيثور ,وأف يبػػدأ بػػركعتيف
عوضو بذكر ار تعالى . 81
قبؿ أف يجمس لبيعو وشرائو إف أمكف ,وا َّال َّ
14ـَ9ـَأف يحافظ التاجر عمى االستخارة واالستشارة ,وىو كماؿ االمتثاؿ َّ
لمسنة . 82

 74المرجع السابؽ .ج ,4ص.60
 75المرجع السابؽ .ج ,4ص.85
 76المرجع السابؽ .ج.69 ,4
 77المرجع السابؽ .ج ,4ص.35
 78ابنَالحاج محمد بف محمد ,المدخل .ج ,4ص.73-72
 79انظر :ابنَالحاج محمد بف محمد ,المدخل .ج ,4ص.99
 80المرجع السابؽ .ج ,4ص.32

 81المرجع السابؽ .ج ,4ص.40-39
 82المرجع السابؽ .ج ,4ص.40-39
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14ـَ11ـَمحافظة صاحب َّ
الدكاف عمى نظافة سمعو ,وميزانو . 83

15ـَالخاتمةَ :

وتتضمف االستنتاجات اآلتية:
َّ

15ـــَ1ــ مزاولػػة الصػػنائع واىعمػػاؿ المقرونػػة َّ
بالنيػات الحسػػنة مػػف أفضػػؿ العبػػادات عنػػد
اب ػػف الح ػػاج ,وتتس ػػاوم ف ػػي الفض ػػيمة واىج ػػر م ػػع اىعم ػػاؿ التعبدي ػػة كالص ػػالة والص ػػياـ

النافمة.

ِ
البػ َدف ,وقػد يكػوف
قسػـ ابػف الحػاج ال َكسػب إلػى م ارتػب :فقػد يكػوف فرضػاً لكفَايػة َ
15ـَ2ـ َ
لمعوف عمى ِكفَاية إخوانو مف المسمميف.
نفالً َ

15ـَ3ـ ذىػب ابػف الحػاج إلػى َّ
لمزىػد المتوكػؿ عمػى ار قػد
أف تفضػيؿ االنقطػاع لمعبػادة َّا

يكوف اختياريا وقد يكوف اضط ارريا ,بحسب توافر شرط السالمة في المكاسب وعدمو.
أف حكػـ االكتسػػاب فػرض عمػػى ِ
15ــَ4ــ ذىػب ابػػف الحػاج إلػػى َّ
الكفَايػة فػػي الغالػب ,مػػع
توافر ضابط السالمة في الديف و ِ
العرض والماؿَ .

15ـــَ5ـ ـ تسػػتند ظػػاىرة تقسػػيـ العمػػؿ وتعػػدد الصػػنائع عنػػد ابػػف الح ػاج إلػػى َّ
أف النػػاس لػػـ

أف االخػػتالؼ أسػػاس االئػػتالؼ ,و َّ
ُيخمق ػوا متسػػاويف ,و َّ
أف أفضػػؿ اىعمػػاؿ يكػػوف بحسػػب
ِ
تناسب الصنعة التي اختارىا مع قُواه العقمية والجسدية.
كؿ شخص عمى ح َدة ,ومدم ُ
15ـَ6ـ يجب عمى الصانع عند ابػف الحػاج أف يػتعمَّـ أصػوؿ صػنعتو ومػا يمػزـ إلتقانيػا,
كما يجب عميو تعمـ اىحكاـ الشرعية لمصنعة التي يشتغؿ بيا.

15ـــَ7ـ ـ ذىػػب ابػػف الحػػاج إلػػى َّ
أف الصػػنائع المباحػػة تتسػػاوم فػػي الشػػرؼ مػػف الناحيػػة

الشػػرعية ,والنيػػي الػوارد عمػػى ك ارىػػة الت َكسػػب بػػبعض اىعمػػاؿ محمػػوؿ عمػػى مػػا إذا أراد
االشتغاؿ بيا دوف معرفة أحكاميا الشرعيةر لِما يترتب عمى ذلؾ مف الوقوع فػي الحػراـ,
كمف أراد االحتراؼ بتجارة الطعاـ وىو ال يعرؼ قواعد معاوضات الربويات.
َ
15ـَ8ــَاستقصػى ابػف الحػاج ظػاىرة غػش الصػنائع بزمانػو ,وأرجػع أسػبابيا إلػى الجيػؿ

بالصنعة ,أو الغش ,أو اىعراؼ والعادات.
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15ـَ9ـ عػرض ابػف الحػاج لمخالفػات شػرعية اشػتيرت بػيف النػاس فػي المعػامالت ,مثػؿ
االعتمػػاد عمػػى الفتػػاوم الضػػعيفة ,أو محاولػػة لػػي أعنػػاؽ العقػػود الشػػرعية لتكييػػؼ بعػػض

المحرمة عمى أساسيا ,أو عدـ مراعاة اىحكاـ الشرعية في اىعماؿ.
التصرفات
َّ

15ـَ11ـ تكشػؼ الوصػايا الدنيويػة والدينيػة التػي ق َّػدميا ابػف الحػاج لمصػَّناع عػف ارتبػاط
االقتص ػػاد ب ػػالقيـ اإلس ػػالمية ,ودور ومكان ػػة التع ػػاليـ اإلس ػػالمية ف ػػي النش ػػاط االقتص ػػادي

لكفراد.
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