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مقدمة
النفو�س،  ا�سطراب  من  يزيد  خميفا  قلقا  املعا�سر  واقعها  يف  االإن�سانية  تعرف 
اأمن املجتمعات، وذلك ملا حدث يف احل�سارة املعا�سرة من  و�سقاء االإن�سان وتهديد 
اجتاه تام نحو اإ�سباع احلاجات املادية واملتع اجل�سدية، مما عّمق ال�سعور بالياأ�س يف احلياة 
وبخا�سة  ال�سحيح،  م�سارها  يف  اال�ستخالف  مب�سوؤولية  ال�سعور  و�سعف  وتفاهتها، 
بعد التحوالت التي �سهدها القرن الع�سرون التي اأدت اإىل خلل كبري يف االأطروحات 
الثقافية وعلى راأ�سها "االأخالق" من حيث ارتباطها بالثقافات املختلفة، فت�سكل تياران 

اأ�سا�سيان :
تيار يدعم �سيطرة الثقافة الغربية بكل اأبعاده وله امتدادات تاريخية، ويزعم اأنها   .1
الثقافة النهائية التي يتمحور حولها �سير التاريخ، وعلى راأ�س هذا التيار الكاتب 

االأمريكي "فوكو ياما" في كتابه "نهاية التاريخ".
الكفيلة  واعتبارها  الدينية،  والقيم  االأ�سول  اإلى  العودة  يريد  عالمي  ديني  تيار   .2
اإلى  العالم  يعي�سها  التي  االأزمة  يرد  كبير  تيار  وهو  االإن�سان،  اإن�سانية  با�سترجاع 

اإق�ساء البعد الروحي و االأخالقي من الحياة االإن�سانية.
من  وهي  االإن�سانية،  احلياة  يف  الزاوية  حجر  متّثل   " "القيم  اأن  اأحد  ي�سك  وال 
يف  االأ�سواء  عليها  تُ�سلَّط  التي  واالإن�سانية  االجتماعية  العلوم  يف  املهمة  املجاالت 
الدرا�سات احلديثة، وذلك ب�سبب امل�ساكل التي نتجت عن انف�سال العلوم التجريبية 
عن القيمة، وما تولَّد عن احل�سارة املادية املجردة عن القيم من مع�سالت يف خمتلف 
املجاالت،  فاأ�سبح هناك اأ�سوات عديدة تنادي  باإعادة النظر اجلاد يف درا�سة مو�سوع 

القيم، وبيان مكانتها يف منظومة احلياة االإن�سانية .
و اإذا كانت الدرا�سات الفل�سفية جتعل القيم من اأهم مباحثها باعتبار اأن القيم ق�سية 
حمورية عند جميع االأمم - بغ�س النظر عن م�سامينها- فاإن الفل�سفات احلديثة تقدم 
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عن  غيابها  اأبعاد  وبيان  لتحليلها  بل  فح�سب،  القيم   مو�سوع  لدرا�سة  لي�س  مقاربات 
املنظومة الثقافية الأي اأمة من االأمم، الأن بقاء احلياة االإن�سانية مرهون بتمكني القيم من 
االأكرث  املجال  باعتباره  واالأعمال  املال  عامل  يف  �سيما  وال   ، االإن�ساين  ال�سلوك  �سبط 
من  املالية  القيم  لدرا�سة  دفعتنا  التي  املربرات  اأهم  .ومن  االإن�سانية  احلياة  يف  حيوية 

خالل ال�سنة النبوية ما ياأتي :
التوجيهات  خالل  من  وخا�سة   - االإ�سالمية  الروؤية  وجاهة  مدى  عن  الك�سف   .1
النبوية - في بلورة الموّجهات التي ال ي�ستغني عنها عالم المال واالأعمال ، وبهذا 
يمكن لعالم االقت�ساد اأن ي�سبط روؤيته، وتكون جهوده متنا�سبة مع وظيفة االإن�سان 
في الحياة ومن�سجمة مع التعاليم االإلهية التي توؤكد على �سرورة مراعاة القيم في 
اأي عملية مالية ، وال �سك اأن ن�سو�س ال�سنة  المتعلقة بهذا الجانب ما اإن جمعت  
فاإنها  تمنحنا فر�سة كبيرة  و�سّنفت _على كثرتها وتنوعها في كتب ال�سنن _ 
الإبراز منظومة القيم االإ�سالمية من خالل ال�سنة النبوية التي ي�ستر�سد بها في عالم 

المال واالأعمال .
في  وتفننوا  التعبدية  بالق�سايا  كثيًرا  اهتموا  الم�سلمين عموما  الفقهاء وعلماء  اإن   .2
تخريج الفروع وو�سع االحتماالت الكثيرة ل�سور  مفتر�سة، وهذا جهد مبروٌر 
لتطهير الم�سلم نف�سًيا وروحًيا، لكن جهودهم لم تكن بالقدر نف�سه في جانب ال 
يقل اأهمية وهو فقه اإدارة المال واالأعمال، على الرغم من اأن طيب المك�سب ال 
يقل اأهمية عن طهارة النف�س ، بل اإن العبادات ال معنى لها مع الك�سب الخبيث.

محاولة الرد على المنطق الذي تحاول الموؤ�س�سات المعولمة فر�سه وهو اأن العالم   .3
قد تو�سل اإلى �سيِغ من القيم  والمناهج لم يعد  للعقل الب�سري اإال اال�ست�سالم 
لها، فال مفر منها ، ومن ثم ال مجال للخ�سو�سيات الثقافية وال لالأفكار الدينية 
اإدارة   باب  في  النبوي  البديل  عن  الك�سف  واجباً  فكان   . الزمن  تجاوزها  التي 

المال االأعمال.
تنبيه علماء االقت�ساد اإلى وجوب النظر في التجارب االإن�سانية التي ال تتناق�س مع   .4
الت�سورات االإ�سالمية  واال�ستفادة من االأ�ساليب التي ال تخالف المنظومة القيمية 
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في  تحتاج  وقد  غنية،  واالأعمال  المال  ميدان  في  االإن�سانية  فالخبرة  االإ�سالمية، 
اأن عالم المعامالت من  التكييف، وال �سيما  الو�سائل والتنظيمات لبع�س  جانب 

الجوانب التي فيها �سعة لالجتهاد)1).
عر�س هذه القيم للتداول في المنتديات الثقافية والعلمية ، ف "رب حامل فقه   .5
لي�س بفقيه ، ورب حامل فقه لمن هو اأفقه منه")2) ، فعالم ال�سريعة يعر�س هذه 
القيم، ورب متخ�س�س في عالم المال واالقت�ساد _م�سلما كان اأو غير م�سلم _ 

قد ت�ستهويه ، فياأخذها ويدر�سها و ي�ستنبط منها ما يفيد به االإن�سانية جمعاء .
ال�سنة  يف  القيمية  اجلوانب  لبع�س  التنبيه  الورقة   هذه  خالل  من  حاولت  وقد 

النبوية لفتح �سهية البحث يف هذا املو�سوع ، وذلك من خالل اخلطة االآتية :

املبحث االأول :مدخل مفاهيمي 
املطلب االأول : مفهوم منظومة القيم 

تعريفها لغة : من نظم : النون والظاء والميم اأ�سل يدل على تاأليف �سيء وتاأليفه.  اأ . 
يقول المحقق هكذا ورد في هذه الكلمة ولعلها )وتكثيفه )3)). ونظمت الخرز 

نظما، والنظام الخيط يجمع الخرز .
اآخر، ونظم  اإىل �سيء  التاأليف، و�سم �سيء  النظم وهو  : م�ستقة من  واملنظومة 

اللوؤلوؤ تنظمه نظما ونظاما ونََظَمه ُ اأّلفه، وجمعه يف �سلك  فانتظم وتنّظم فقره)4)  . 
تعريف المنظومة ا�سطالحاً :  اب. 

الفل�سفة  بالن�سق يف  :املق�سود  الفل�سفية  امل�سطلحات وال�سواهد  جاء يف معجم 
والعلوم النظرية :"جمموعة من االأفكار العلمية اأو الفل�سفية املتاآزرة واملرتابطة يدعم 
من املفيد التنبيه اإىل اأن االإ�سالم ال يوؤيد نظاما اقت�ساديا بعينه وال يخا�سم نظاما اقت�ساديا بعينه اإمنا يحارب ويخا�سم من النظم   -1
بح�سب ما يتولد منها ،وما ين�ساأ عنها وما ي�سيب ال�سعوب من خريها و�سرها ،فالدين كالن�سيج اخلام يلب�س النا�س منه ما ي�سرت 
عوراتهم  ويزين هيئاتهم ،وقد تختلف طرائقهم يف كيفية التف�سيل واأ�سباب التزين ، ولكن ال يجوز على اأية حال اأن يعروا 

عنه. االإ�سالم واالأو�ساع االقت�سادية :حممد الغزايل �س207
رواه ابن ماجة يف املنا�سك حديث رقم )3056)  -2

معجم مقايي�س اللغة اأبي احل�سني اأحمد بن فار�س بن زكريا ج5 �س443  -3
4-  القامو�س املحيط  الفريوز اأبادي  �س 1174/1173 
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ا، وموؤلفة لنظام ع�سوي متني ")1).  بع�سها بع�سً
العنا�سر  من  ن�سق   : باأنها  املنظومة  مفهوم  و�سبط  �سياغة  ميكننا  هذا  على  وبناء 
اإىل  تقود  حمددة  وروؤية  لتخطيط  طبقا  بع�سها  على  عملها  يف  تعتمد  والتي  املتاآلفة 

اأهداف حمددة بعينها.
،كل  �ساملة  متكاملة  �سريعة  بكونه  يتميز  اإذ  االإ�سالم  على  ينطبق  املفهوم  وهذا 
جوانبه مرتابطة ، فال يجوز الف�سل بني العقيدة واالأحكام والعبادة واالأخالق، لهذا 
رف�س القراآن منطق التجزيء الذي مار�سه بنو اإ�سرائيل. قال تعاىل :{اأََفُتوؤِْمُنوَن ِبَبْع�ِس 
ْنيَا َويَْوَم  يَاِة الدُّ اْلِكَتاِب َوتَْكُفُروَن ِبَبْع�ٍس َفَما َجَزاء َمن يَْفَعُل َذِلَك ِمنُكْم اإِالَّ ِخْزٌي يِف احْلَ

ا تَْعَمُلوَن }البقرة85. وَن اإِىَل اأَ�َسدِّ اْلَعَذاِب َوَما اهلّلُ ِبَغاِفٍل َعمَّ اْلِقيَاَمِة يَُردُّ

املطلب الثاين: مفهوم القيم
تعريفها لغة : جمع قيمة والقيمة واحدة القّيم، وما له قيمة اإذا لم يدم على �سيء،  اأ. 
ْمُته ال�سلعة  اأي ثَمَنْتُه، واأقام بالمكان اإقامة دام )2).والقيمة  وا�ستقام اعتدل، وقوَّ

من قام بمعنى وقف، واعتدل وانت�سب، وبلغ الم�ستوى .
 قال ابن فار�س : َقَوَم ) القاف و الواو وامليم ) اأ�سالن �سحيحان: يدل اأحدهما 
على جماعة نا�س قوم، واأقوام، ورمبا ا�ستعري يف غريهم .واالآخر على انت�ساب، اأو 
عزم، قام قياما .قال :ومن الباب قّومت ال�سيء تقوميا، واأ�سله اأن تُِقيم هذا مكان ذاك. 

ومنه هذا قوام الدين واحلق : اأي به يقوم، واأما الَقوام فالطول احل�سن .)3)
ويف  مقداره.  وبيان  ال�سيء،  تثمني  وتعني  املاديات  يف  ت�ستخدم  القّيم  فلفظة 
املعنويات تاأتي دالة على اال�ستقامة، والعلو، واال�ستواء، واالعتدال، والتمييز . وكل 
هذه املعاين ت�سلح للتعبري عن القّيم يف احلياة ، وهي تثمنها، وجتعلها  ذات قيمة، ويف 

ا�ستقامة، واعتدال، ومتّيز االأمم بع�سها عن بع�س .
ومن هنا تتباين ا�ستعماالت هذه اللفظة  تبًعا للمرجعية،  كما ي�سري اإىل ذلك مالك 

معجم امل�سطلحات وال�سواهد الفل�سفية جالل الدين �سعيد �س 467  -1
القامو�س املحيط الفريوز اأبادي : �س 1162   -2

3-  معجم مقايي�س اللغة ابن فار�س: ج 5�س43 
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ابن نبي: " فكل ثقافة تت�سمن عن�سر اجلمال، وعن�سر احلقيقة، غري اأن عبقرية اأحدهما 
ل االأخرى  اأن يكون حمورها احلقيقة ")1) .ومن  جتعل حمورها من اجلمال، بينما تف�سّ

هنا نفهم اأن للقيمة وجًها جوهريًا واآخر �سوريًا .
تعريف القيم ا�سطالحا :  ب. 

باأنها :"منظومات المعايير وت�سمل كل ما يتعلق بالقيم  فيعرفها  عبد الكريم بكار   .1
الدينية واالأخالقية  والجمالية التي ي�ستند اإليها النا�س داخل ثقافة معينة في الحكم 

على االأفعال وال�سلوك ")2).
وتعرفها فوزية دياب : " اأنها :الحكم الذي ي�سدره االإن�سان على �سيِء  ما، مهتديًا   .2
بمجموعة من المبادئ والمعايير التي و�سعها المجتمع الذي يعي�س فيه، والذي 

يحدد المرغوب فيه، والمرغوب عنه من ال�سلوك  ")3).
القيم في عرف علماء االجتماع والتربية  تعريف  الكيالني  ويقدم ماجد عر�سان   .3
واالأ�سياء،  واالأ�سخا�س،  االأفكار،  على  بها  نحكم  ومقايي�س  "محّكات  باأنها: 
ح�سنها  حيث  من  والجماعية  الفردية،  والمواقف  والمو�سوعات،  واالأعمال، 
وقيمتها والرغبة فيها، اأو من حيث �سووؤها وعدم قيمتها  وكراهيتها، اأو في منزلة 

بين هذين الحدين")4).
ويذهب حممد الكتاين اإىل تعريفها بقوله :"اإنها الو�سف الذي يكت�سيه الباعث 
على اإجناز فعل من االأفعال، بحيث ي�سد حاجات االإن�سان ال�سرورية، اأو الكمالية، اأو 
من حيث يطلب كو�سيلة لتحقيق غاية اأخرى، اأو من حيث يعد حتقيقه مطلوبا لذاته")5).
ويالحظ الت�سابه الكبري بني هذه التعريفات، ولعل التعريف االأقرب للتعبري عن 
القيمة هو ما ذهب اإليه حممد الكتاين، فقد جاء �سامال جلميع جوانب القيمة، ومل�س 
ووظيفتها،  طبيعتها،  حيث  من  العلماء،  اجتهاد  حولها  يدور  التي  التق�سيمات  كل 

�سروط النه�سة مالك بن نبي:  �س102  -1
من اأجل انطالقة ح�سارية �ساملة عبد الكرمي بكار �س 114.  -2

القيم والعادات االجتماعية فوزية دياب �س 52  -3
فل�سفة الرتبية االإ�سالمية ماجد عر�سان الكيالين �س337   -4

منظومة القيم املرجعية يف االإ�سالم حممد الكتاين 2011 �س 15  -5
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وجماالتها، واأنواعها، وغايتها.

املطلب الثالث : مفهوم املعامالت املالية  
املعامالت :جمع معاملة املاأخوذة من العمل. وهي م�سدر على وزن مفاعلة وتدل 

على امل�ساركة 
املالية : ن�سبة اإىل املال. وهو كل ما يقتنى ويحوزه االإن�سان بالفعل �سواء كان عيناً 

اأو منفعة ً.
وي�سري وهبة الزحيلي)1) اإىل اأن املالية تتطلب توفر عن�سرين :

اإمكان الحيازة واالإحراز فال يعد مااًل ما ال يمكن حيازته كالعلم وال�سحة وال�سرف   .1
والذكاء وال يمكن ال�سيطرة عليه كالهواء وحرارة ال�سم�س ...

اأو  الم�سموم  والطعام  والميتة  والخنزير  فالخمر   . عادة  به  االنتفاع)2)  اإمكانية   .2
الفا�سد ماٌل ال انتفاع به عند الم�سلمين.

ويق�سد بها االأحكام ال�سرعية املنظمة لتعامل النا�س يف االأموال.اأي كل ما يتعلق 
باملجتمع  الرثوة  واإنفاقها، وعالقة �ساحب  ك�سبها،  الرثوة من حيث طريقة  مبو�سوع 
والدولة ، وي�سمل املعامالت)3) املدنية كالبيع واالإيجار وال�سركة والو�سية ونحوها )4).
ومن هنا ميكن �سبط مفهوم منظومة قيم املعامالت املالية باأنها : هي ذلك الن�سق 
الذي تنتظم فيه االأحكام والقيم املتعلقة مبو�سوع املال التي تتما�سى مع الروؤية االإ�سالمية 

يف تر�سيد احلياة االقت�سادية واملالية .

1-  الفقه االإ�سالمي واأدلته وهبة الزحيلي �س 41/40
املق�سود باملنفعة :هي الفائدة الناجتة من االأعيان ك�سكنى الدار وركوب ال�سيارة ولب�س الثوب .  -2

يف املعنى العام يطلق لفظ املعاملة مقابل العبادات غري اأن هذا التفريق ال يعني اأن املعاملة تفقد معنى التعبد الأن كل االأحكام   -3
يف ال�سريعة املق�سود منها التعبد والتزام طاعة اهلل تعاىل يف كل االأعمال والت�سرفات اإذ اأن هذه التق�سيمات واال�سطالحات 

ال اأثر لها على االأحكام ال�سرعية، فال ينبغي التقليل من �ساأن املعامالت ،فهي االختبار التطبيقي لل�سدق يف العبادات.
4-  ينظر:الفقه االإ�سالمي واأدلته وهبة الزحيلي اجلزء الرابع �س44
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املبحث الثاين :عالقة اإدارة املال واالأعمال بالعقيدة والقيم :
املطلب االأول : عالقة القيم املالية بالعقيدة 

ال ميكن احلديث عن اإدارة املال واالأعمال من وجهة نظر االإ�سالم دون احلديث 
عن عالقتها بالقيم التي ت�ساحب حركة املال واالأعمال: انتاجاً، وا�ستهالكاً، وتداواًل، 
وتوزيعاً، باعتبار اأن هذه القيمة )املال ) تعد �سريان احلياة، ومق�سد من مقا�سد الدين، 
ولها ارتباط وثيق بالت�سّور العام للحياة التي تقوم على ق�سية االبتالء باخلري وال�سر. 
ومن ثم فالت�سور االإ�سالمي ملو�سوع املال واالأعمال يرتبط بالعقيدة  منطلقا ، وما ينتج 
ُجُل َراٍع  عنها من القيم ممار�سة وم�سوؤولية قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم :" :"والرَّ
وٌل َعْن َرِعَيِته ")1) ، فامل�سوؤولية دائماً يتبعها اجلزاء  هذا من جهة ،  يِف َماِل اأََبيِه َوَم�ْسوؤُ
ومن جهة اأخرى فاإن من �ساأن هذه القيم اأن ت�سبط هذا الن�ساط وتوّجهه حتى ال  ينفلت 
وي�سبح اأداة للطغيان والف�ساد، وال تخرج املعاملة عن اإطارها امل�سروع، لذلك وجب 
الك�سف عن تلك القيم املرتبطة باإدارة املال واالأعمال من خالل ال�سنة باعتبارها اجلانب 
التطبيقي العملي لروؤية االإ�سالم وجت�سيد للعقيدة  يف هذا اجلانب ، واأول ما يالحظ 

عند درا�سة هذا املو�سوع هو ارتباط املال واالأعمال باأ�سلني عقديني كبريين وهما  :
ك�ساب  ال   ، مالية  عملية  باأي  القيام  عند  مراقبته  ووجوب  تعالى:  باهلل  االإيمان  اأ. 
المعاملة تلك ال�سبغة الربانية، من معرفته تعالى ومحبَّته ،وذكره و�سكره وح�سن 
اآخر هذه  اإلى  ل عليه،  عبادته، والرجاء في رحمته، والخ�سية من عقابه، والتوكُّ
�س )الجانب الرباني) في حياة الم�سلم ،ولها عالقة مبا�سرة  المعاني ، التي توؤ�سِّ
بك�سب المال واإنفاقه وفي ذلك جاء قول النبي �سلى الل عليه و�سلم :" :" َمْن 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  وقول   .(2(" �َسْيَفه  َفْلُيْكِرْم  االآِخِر  َوالَيْوِم  ِبالَلِ  ُيوؤِْمن ُ َكاَن 

ِمن ُِبالَلِ َوالَيْوِم االآِخِر َفْلُيْكِرْم َجاَره ")3) و�سلم :" َمْن َكاَن ُيوؤْ
االإيمان باليوم االآخر : ويعني اال�ستعداد لتحمل م�سوؤولية التكاليف في جوانب  ب. 
اإدارة المال واالأعمال  في االخرة حيث نجد ال�سنة تربط بين ال�سلوك االجتماعي 

1-  رواه البخاري كتاب اجلمعة باب اجلمعة والقرى واملدن اجلزء االأول حديث رقم 853 
رواه البخاري كتاب االأدب باب من كان يومن باهلل واليوم االآخر فال يوؤذ جاره اجلزء اخلام�س حديث رقم 5672   -2
3-  رواه البخاري كتاب االأدب  باب من كان يوؤمن باهلل واليوم االآخر فال يوؤد جاره اجلزء اخلام�س حديث رقم 5673
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في اإنفاق المال والثواب على ذلك في اليوم االآخرة ،كما يحذر الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم من العدوان على اأموال النا�س وحقوقهم بطريق االحتيال، فيقول 
َفَلَعلَّ   ، اْلَخ�ْسُم  َياأِْتيِني  َواإِنَُّه   ، َب�َسٌر  اأََنا  اإِنََّما  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 
َي َلُه ِبَذِلك َواأَْح�َسُب اأَنَُّه �َساِدٌق ، َفَمْن  ْق�سِ ْبَلَغ ِمْن َبْع�ٍس َفاأَ َبْع�َسُهْم اأَْن َيُكوَن اأَ

ُخْذَها اأَْو ِلَيَدْعَها" )1). نََّما ُهَو ِقْطَعٌة ِمْن َناٍر َفْلَياأْ َق�َسْيُت َلُه ِبَحقِّ ُم�ْسِلٍم َفاإِ
ويف بيان اأن هذه القيم االجتماعية لها ما يقابلها من نف�س اجلزاء يوم القيامة يقول 
ِمْن  ُكْرَبًة  َعْنُه  الَلُ  َج  َفَرّ ُكْرَبًة  ُم�ْسِلٍم  َعْن  َج  َفرَّ و�سلم:" َوَمْن  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 
ُه الَلُ َيْوَم اْلِقَياَمِة ")2)  بل اإن اأي جمهود  ُكُرَباِت َيْوِم اْلِقَياَمِة ، َوَمْن �َسَتَ ُم�ْسِلًما �َسَتَ
فهذا  ثم  ومن  القيامة،  يوم  وثوابه   الدنيا  ثمرته يف  ينال  اهلل  �سبيل  االإن�سان يف  يبدله 
، ويف  ينفع  فيما ال  االأوقات  القعود و�سرف  وينفر من  احلركة  ي�سجع على  التوجيه 
ذلك جاء قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم :" َعَلى ُكلِّ ُم�ْسِلٍم �َسَدَقٌة " فقالوا يا نبي 
الل فمن مل يجد قال" َيْعَمُل ِبَيِدِه ،َفَيْنَفُع َنْف�َسُه َوَيَت�َسَدُق ".قالوا فاإن مل يجد قال:" 
اَجِة امْلَْلُهوف" قالوا فاإن مل يجد قال :" َفْلَيْعَمُل ِبامْلَْعُروِف َوْلُيْم�ِسُك َعِن  ُيِعنُي َذا احْلَ

ِر، َفاإِنََّها َلُه �َسَدَقٌة  ")3). ال�سَّ
وبهذا يتبني لنا اأهمية الربط بني العقيدة والقيم ل�سبط عامل املال واالأعمال، واأن 
تخ�سع عملياته  مامل  ا�ستقامته  ت�سّور  االإن�سانية ال ميكن  احلياة  املجال احليوي يف  هذا 
لرقابة ذاتية دافعها مراقبة اهلل تعاىل واخلوف من عقابه ،وذلك يجعل �سمري رجل املال 

واالأعمال يف حالة من اليقظة وهو ميار�س ن�ساطه ويدير م�سروعاته. 

املطلب الثاين : عالقة اإدارة املال واالأعمال بالقيم  
اإذا كان االقت�ساد يف �ستى املذاهب يحكمه منطق الربح واخل�سارة فقط و مف�سواًل 
مربوٌط  االإ�سالمي  االقت�ساد  فاإن  الدين واالإميان،  االأخالق، كما هو مف�سول عن  عن 
مت�سابكة،  حلقات  االإ�سالم  نظر  يف  احلياة  اأن  ذلك  واالأخالق.  باالإميان  حُمَكما  ربًطا 
يت�سل  بع�سها ببع�س باملثل العليا يف اأيِّ ناحية من نواحيها. وف�سلها عنها مبثابة ف�سل 

1-  رواه البخاري  كتاب املظامل باب اإثم من خا�سم يف باطل وهو يعلمه اجلزء الثاين رقم احلديث )  2326)
2-  رواه البخاري كتاب املظامل باب ال يظلم امل�سلم امل�سلم وال ي�سلمه اجلزء الثاين  حديث رقم ) 2310  )

3-  رواه البخاري كتاب الزكاة باب على كل م�سلم �سدقة فمن مل يجد فليعمل باملعروف اجلزء الثاين حديث رقم )1376)
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لذا  ت�ستغني عنها  التي ال  االآلة عن �سوابطها وكوابحها  اأو ف�سل  الروح،  اجل�سد عن 
:" من اخلطاأ اأن نعترب التنمية جمرد عملية اقت�سادية فنح�سرها يف منا�سب ال�سغل مع 
اإغفال موؤ�سرات التقدم والتخلف املرتبط بالقيم التي حتكم امل�سار الثقايف واالجتماعي 

وال�سيا�سي")1).
واملتاأمِّل يف �سياق االأحكام والتوجهات االإ�سالمية املتعلقة باملال �سيجد بو�سوح: 
اأن االإ�سالم يفر�س االأخالق واملُثل يف كلِّ جانب من جوانب ا�ستثمار املال: يف اإنتاجه، 
ويف ا�ستهالكه ويف توزيعه ، ويف تداوله ، وال يقبل بحال اأن ت�سري اأيَّ ناحية من هذه 

النواحي مبعزل عن االأخالق)2). 
املخدرات،  اأو  امل�سكرات  من  النا�س  ي�سرُّ  ما  اأو  يحرم  ما  اإنتاج  يقبل  ال  فمثاًل 
املطلوبة  بالتقنيات  فيها  يلتزم  ال  والتي  ال�سحة  على  ت�سكل خطرا  مادة  اأي  اأو  والتبغ 
اإنتاج املواد  واملقايي�س العلمية من حيث و�سع املواد احلافظة فيها مثال . كما ال يقبل 
الفنية واالأعمال الدرامية التي تن�سر اخلالعة وامليوعة، وتُ�سيع التربُّج، واأخطر منها  ما 

يُ�سيع العلمانية يف الفكر، والنظرة االإباحية يف ال�سلوك، اأو ال�سكَّ يف العقيدة. 
وكما ال يقبل اإنتاج هذه املواد وت�سويقها، ال يقبل �سراءها وا�ستهالكها والتبادل 
م الربا واالحتكار والتدلي�س والغ�سَّ وبخ�س النا�س اأ�سياءهم، والتطفيف يف  بها . فحرَّ

الكيل وامليزان .
االنق�سام  يعرف  ال  الأنه  االقت�ساد،  يف  االأخالقية  قيمه  اإدخال  االإ�سالم  يغفل  مل 
ملتطلبات  االقت�ساد  يف  املاديَّة  العنا�سر  يُخ�سع  ثم   ومن  وحيَّات.  والرُّ املاديَّات  بني 
ليوؤكد طبيعة املنهج  القيم  واالقت�ساد جاء  اللقاء بني  العدل ومراعاة احلقوق. وهذا 
الذي يرجح ويعلي من �ساأن القيمة ويقدمها على املادة يف توجهه العام. فقد جاء يف 

ْف�ِس ")3)  ِة اْلَعَر�ِس َوَلِكنَّ اْلِغَنى ِغَنى النَّ احلديث ال�سحيح: " َلْي�َس اْلِغَنى َعْن َكْثَ
ومهما تنوعت املعامالت املالية فال تنفك يف الت�سور االإ�سالمي عن هذين االأ�سلني 
املوجهني للمعامالت حتى تن�سبط وال تخرج عن ما يرجتى حتقيقه من تلك املعامالت 

�سوؤال االأخالق والقيم يف عاملنا املعا�سر طه عبد الرحمن  �س192  -1
ينظر: دور القيم واالأخالق يف االقت�ساد االإ�سالمي  يو�سف القر�ساوي �س61/60/59.  -2

رواه م�سلم يف كتاب الزكاة باب "لي�س الغنى عن كرثة العر�س :اجلزء الثاين حديث رقم ) 2436)  -3
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من قيم �سامية . لذا كان ينبغي اأن تهيمن هذه القيم  على حركة رجال املال واالأعمال 
لذلك  بها،   يحيط  وما  املالية  للعمليات  املدمرة  القيم  تلك  يجتنبوا  واأن   ، و�سلوكهم 
نالحظ ذلك التداخل بني القيم والن�ساط االإن�ساين حيث جاءت القيم م�ساحبة لالأحكام 
اأو ت�ستنتج من القواعد االأخالقية العامة ، مما يوؤكد اأن املنظومة االأخالقية يف االإ�سالم 
تت�سم بال�سمولية، والتكامل، والواقعية ، فقد تنوعت قيمها و�سملت القيم  البناءة التي 
 ، منها  والتحذير  عنها  النهي  جاء  التي  الهدامة  والقيم   ، عليها  بها واحلث  االأمر  جاء 

و�ساأتناول مناذج من هذه وتلك .

املبحث الثالث : مناذج من املعامالت املالية  
جمال  يف  اأ�سا�سية  قيم  على  واالأعمال  املال  الإدارة  االقت�سادي  النظام  يقوم 
املعامالت، ذلك اأن كثريا من االأحكام ال�سرعية جاءت معللة قيميا ، ويق�سد من وراء 
ذلك اأن املعاملة اإذا مل ترتق اإىل حتقيق تلك القيمة اجلوهرية ، فاإنها معاملة تظل منقو�سة 
االأخالقية  ال�سروط  ت�ستوف  مامل   ، �سليمة  �سورتها  كانت  لو  حتى  للروح  وفاقدة 
ال�ستكمال امل�سروعية . وقد امتالأت كتب ال�سنة يف جميع اأبوابها بالقيم املتعلقة باإدارة 
القيم  اإىل  توجه  ما  بقدر  اأنها  نلمح  النماذج  لتلك  ب�سيطة  ،وبقراءة  واالأعمال  املال 
االإيجابية التي تعزز بناء املجتمع ال�سليم ، حتذر يف الوقت نف�سه من القيم ال�سلبية التي 
لها انعكا�سات خطرية على العملية املالية ، و�سوف ن�سوق  مناذجا للمجاالت العملية 

املالية  انتاجاً، وا�ستهالكاً، وتداواًل، وتوزيعاً. ونذكر منها ما ياأتي:

املطلب االأول :قيم انتاج املال: 
وتنميته،  وك�سبه  املال  باإنتاج  تتعلَّق  متعددة  قيم  على  النبوية  ال�سنة  ك�سفت 
و�ساأعر�س مناذج للقيم االإيجابية ومناذج اأخرى للقيم ال�سلبية  يف حدود ما يت�سع له 

حجم الدرا�سة، ومن اأهم هذه القيم:
قيم اإيجابية الإنتاج المال: اأ. 

قيمة العمل:   .1
فمادة  امل�سروعة،  املال وك�سبه من طرقه  نتاج  قيمة ال  اأهم  العمل  االإ�سالم  يعترب 
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املال الذي يحتاج اإليه االإن�سان مبثوثة يف هذا الكون، ولكن جرت �سنة اهلل اأن اإنتاجها 
من  بد  فال  مطالبه،  وتوفية  حاجاته،  وتلبية  االإن�سان،  ال�ستخدام  �ساحلة  ت�سبح  بحيث 
جهود متنا�سبة مع �سنن اهلل حتى توؤتي االأر�س ثمراتها : {َواآيٌَة لَُّهُم االأَْر�ُس امْلَْيَتُة اأَْحيَْيَناَها 
ْرنَا ِفيَها ِمْن  َواأَْخَرْجَنا ِمْنَها َحبًّا َفِمْنُه يَاأُْكُلوَن * َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَّاٍت ِمن نَِّخيٍل َواأَْعَناٍب َوَفجَّ

َفال يَ�ْسُكُروَن} ]ي�س:35-33[. اْلُعيُوِن * ِليَاأُْكُلوا ِمن ثََمِرِه َوَما َعِمَلْتُه اأَْيِديِهْم اأَ
ال�سنن  اإطار  يف  ويكدحوا  ليعملوا  امل�سلمني  يدفع  اأن  على  حري�س  واالإ�سالم 
اقتداء  املال وك�سبه وتنميته،  الإنتاج  النبوية  ال�سنة  توجيهات  يغفلوا عن  الكونية، وال 
باالأنبياء عليهم ال�سالم الذين كانوا ميار�سون خمتلف االأعمال فقد اأر�سد الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم اإىل العمل واالحرتاف اقتداء بالنبي داوود عليه ال�سالم فقال:": " َما 
اَلم  ِ َداُوَد َعَلْيِه ال�سَّ ُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه َواإِنَّ َنِبيَّ اللَّ ا ِمْن اأَْن َياأْ اأََكَل اأََحٌد َطَعاًما َقطُّ َخْيً
َكاَن َياأُْكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه" )1) ومن هنا جاء االإ�سالم يطالب امل�سلمني بالعمل وامل�سي يف 
مناكب االأر�س، لياأكلوا من رزق اهلل، ويوفروا ما يحفظ كرامتهم ، اإن االإ�سالم ي�سفي 
على العمل املعي�سي الدنيوي قد�سية ترتفع به اإىل منزلة العبادة، اأو اإىل مقام اجلهاد يف 

�سبيل اهلل، وذلك ب�سروط وقيود ال بد من مراعاتها: 
ما  ال�سبهات  بل عن  بعيدا عن احلرام،  دائرة احلالل،  العمل يف  يكون  اأن  اأوال: 

ا�ستطاع، واأن احلرام ال خري فيه.
االإح�سان على كل  اهلل كتب  فاإن  االإجادة،  ه من  يوؤتيه حقَّ باإتقان،  يه  يوؤدِّ اأن  ثانيا: 

�سيء، واأن اهلل يحبُّ من العامل اإذا عمل عمال اأن يتقنه .
اأهله  نحو  اأو  ربِّه،  نحو  �سواء  واالأخالقية  الروحية  القيم  عن  يلهي  ال  اأن  ثالثا: 

وجمتمعه واأمته.
من  يريد  واالإ�سالم  اآخر.  خملوق  اأو  اإن�سان  حقِّ  على  فيه  يعتدي  ال  اأن  رابعا: 
امل�سلم اأن يكون متوازناً يف رعاية احلقوق كلِّها، حتى حقَّ اهلل تعاىل نف�سه ال ينبغي اأن 
يطغى على احلقوق االأخرى،  ويف هذا املعنى جاء قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : 

ا")2).  ارك) َعَلْيَك حَقًًّ ا، َوِلُزوِرَك )زوَّ ا، والأهلك عليك حقًّ "اإِنَّ ِلَبَدِنَك َعَلْيَك َحًقًّ
رواه البخاري  كتاب البيوع باب ك�سب الرجل  وعمله بيده اجلزء الثاين حديث رقم 1966  -1

2-  رواه البخاري كتاب ال�سوم باب حق اجل�سم يف ال�سوم اجلزء الثاين حديث رقم 1874.
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ب. قيم �سلبية تتعلق باإنتاج المال  :كما حر�ست ال�سنة على التنبيه اإلى مجموعة من 
القيم المدمرة للمعامالت والعالقات، ومن ثم ال ينبغي لرجل المال واالأعمال 

الم�سلم اأن يمار�سها ومنها:
تحريم الك�سب الخبيث:  .1

يف نظر ال�سرع لي�س املهم ك�سب املال واإدارة االأعمال ولكن املهم اأن يكون ذلك 
ق اإليه اإثم اأو �سبهة. فاإن اهلل �سائٌل كلَّ مكلَِّف يوم القيامة عن  م�سروعاً و حالاًل ال يتطرَّ

ْيَن اْكَت�َسَبُه، َوِفيَم اأَْنَفَقُه ؟")1). اأ�سئلة اأربعة رئي�سة، منها: " َعْن َماِلِه: ِمْن اأَ
َراَم  َواحْلَ  ٌ َبنيِّ احْلاَلَل  اإِنَّ   " امل�سهور:  ب�سري  بن  النعمان  حديث  ال�سحيحني،  ويف 
ْد  ُبَهاِت، َفَقَ ا�ِس، َفَمِن اتََّقى ال�سُّ ، َوَبْيَنُهَما ُم�ْسَتَبَهاٌت اَل َيْعَلُمهنَّ َكِثٌي ِمَن النَّ ٌ َبنيِّ

َراِم ")2). ُبَهاِت َوَقَع يِف احْلَ ِه، َوَمْن َوَقَع يِف ال�سُّ اأَ ِلِديِنِه َوِعْر�سِ ا�ْسَترْبَ
اأَِمْن  اأََخَذ:  َما  املَْرُء  ُيَباِل  اَل  َزَماُن  ا�ِس  النَّ َعَلى  ""َياأِْتي  البخاري:  �سحيح  ويف 

َحاَلٍل اأَِمْن َحَراٍم ")3).
فال�سنة  كما حتر�س وتوؤكد على القيم االإيجابية ، تهتم ببيان الطرق التي تناق�س تلك 
َها الَِّذيَن اآَمُنوْا  القيم  فتمنع املكا�سب اخلبيثة  اأيًّا كان ا�سمها اأو و�سفها. قال تعاىل: {يَا اأَيُّ
نُكْم َواَل تَْقُتُلوْا اأَنُف�َسُكْم  اَل تَاأُْكُلوْا اأَْمَوالَُكْم بَْيَنُكْم ِباْلَباِطِل اإِالَّ اأَن تَُكوَن جِتَاَرًة َعن تََرا�ٍس مِّ
الغ�سب،  بالباطل:  النا�س  اأموال  اأكل  ومن  ]الن�ساء:29[.  َرِحيًما}  ِبُكْم  َكاَن   َ اهللَّ اإِنَّ 
مات، والربا، واالحتكار، والغ�س. �سواء مار�سه اأفراد  وال�سرقة، والقمار، وبيع املحرَّ
راأ�سها  وعلى  الكبائر  اأكرب  من  الطرق  تلك  بع�س  ال�سنة  اعتربت  فقد   . موؤ�س�سات  اأو 
ْبَع املُْوِبَقاِت - وعدَّ منها  املعامالت الربوية، ففي احلديث املتفق عليه: " اْجَتِنُبوا ال�سَّ
م االإ�سالم قليله وكثريه ولعن ر�سول اهلل كل من ي�سارك يف  َبا ")4)  فحرَّ - َواأَْكُل الرِّ
عملية الربا، اأو ي�سهل اإنفاذها، فقد جاء فيما رواه جابر لعن ر�سول اهلل : اآكله وموؤكله، 

وكاتبه و�ساهديه)5).
رواه الرتمذي يف �سفة القيامة )2417)، وقال حديث ح�سن �سحيح.  -1

2-  رواه م�سلم يف كتاب امل�ساقاة ، باب "اأخذ احلالل وترك ال�سبهات "اجلزء الثالث رقم احلديث )4110). 
رواه البخاري يف كتاب البيوع باب ما ميحق الكذب والكتمان يف البيع اجلزء الثاين حديث رقم )1977).   -3

رواه م�سلم يف كتاب االإميان باب "بيان الكبائر واأكربها "اجلزء االأول رقم احلديث )262).  -4
رواه م�سلم يف كتاب امل�ساقاة باب لعن اآكل الربا وموؤكله اجلزء الرابع رقم احلديث )4109)  -5
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واأما االحتكار، ففي احلديث: "اَل يَْحَتِكُر اإِاّلَ َخاِطئٌ")1)، واخلاطئ االآثم.
اأن  اهلل  عند  ره  يطهِّ فال  حرام،  من  اكُت�سب  اإذا  املال  اأن  اإىل   التنبيه  هنا  ويجدر 
ق �ساحبه بجزء منه على الفقراء واالأيتام، اأو على جهة من جهات اخلري، بل ال  يت�سدَّ
ه اإىل اأهله اإن كانوا اأحياء اأو اإىل ورثتهم  يقبل منه اإال اأن يخرجه كلَّه عن ملكيته، ويردَّ
فاملال  اأ�سحابه.  يُعرف  اإذا مل  الربِّ واخلري،  اإىل جهات  يتنازل عنه  اأو  اإن كانوا موتى، 
اخلبيث يف مك�سبه ال يُقبل �سدقة عند اهلل تعاىل، كما يف احلديث ال�سحيح: " اَل َيْقَبُل 

ُ �َسَدَقًة ِمْن ُغُلوٍل ")2). والغلول: اخليانة من املال العام .  اللَّ
امْلُوؤِْمِننَي  اأََمَر   َ الَلََ َواإِنَّ  ًبا،  َطيِّ اإِالَّ  َيْقَبُل  اَل  ٌب  يِّ َطِ الل  "اإن  ال�سحيح:  ويف احلديث 
اإِينِّ  ا  �َساحِلً َواْعَمُلوا  َباِت  يِّ الطَّ ِمَن  ُكُلوا  �ُسُل  الرُّ َها  اأَيُّ امْلُْر�َسِلنَي فقال: {َيا  ِبِه  اأََمَر  ِبَا 
َباِت َما  َها الَِّذيَن اآَمُنوْا ُكُلوْا ِمن َطيِّ ِبَا َتْعَمُلوَن َعِليٌم} ]املوؤمنون:51[ وقال: {َيا اأَيُّ
َرَزْقَناُكْم} ]البقرة:172[ ثم ذكر الرجل يطيل ال�سفر، اأ�سعث اأغرب، ميدُّ يديه اإىل 
َي  ، وَمْطَعُمُه َحَراٌم، وَم�ْسَرُبُه َحَراٌم، وَمْلَب�ُسُه َحَرٌام، َوُغذِّ ، يا ربِّ َماِء: يا ربِّ ال�سَّ

ِباحْلَراِم، فاأنَّى ُي�ْسَتَجاُب ِلَذِلَك ؟")3). 
ته، بدليل �سعثه وغربته، ولعله �سفر حجٍّ اأو عمرة، ورغم  فرغم طول ال�سفر وم�سقَّ
بات االإجابة،  اأنه ميدُّ يده اإىل ال�سماء مناديا يا رب، يا رب، وكلُّ هذه املظاهر من مقرِّ
وملب�ساً  وم�سرباً  ماأكاًل  احلرام  يف  منغم�س  وهو  له،  ي�ستجاب  واأنَّى  له.  ي�ستجاب  ال 
وغذاًء؟! ومن ظنَّ من رجال املال واالأعمال اأن القيام باأعمال اخلري، ميكن اأن يكّفر به 
عن املكا�سب احلرام ، فاعتقاد ال وزن له عند اهلل �سبحانه. ذلك اأن االإ�سالم ال يتو�سل 
ٌب اَل َيْقَبُل  اإىل الغاية ال�سريفة اإال بالو�سيلة النظيفة ،واإن القاعدة املكينة هنا: " اإِنَّ اللَ ََطيِّ
عن  بعيدا  امل�سروعة،  املعامالت  نطاق  يف  الك�سب  يكون  اأن  واملطلوب   ." ًبا  َطيِّ اإِالَّ 

احلرام، واإن كان يجلب االأرباح الكثرية، فهو ال خري فيه، وال بركة . 
النهي عن اإنتاج ما ي�سر:   .2

ومن القيم التي نهت عنها ال�سنة  يف جمال االإنتاج: الت�سديد يف حترمي اإنتاج كل 
رواه م�سلم يف  كتاب امل�ساقاة با "حترمي االحتكار يف االأقوات حديث رقم )4139).  -1

رواه م�سلم يف كتاب الطهارة باب "وجوب الطهارة لل�سالة " حديث رقم  )541).  -2
رواه م�سلم يف كتاب الزكاة باب "قبول ال�سدقة من الك�سب الطيب وتربيتها" حديث رقم )2362) .  -3
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اأنف�سهم، اأو يف ن�سلهم وذرياتهم، اأو يف عقولهم  ما ي�سر بالنا�س، يف دينهم، اأو يف 
واأفكارهم، اأو يف قيمهم واأخالقهم، اأو يف اأي جانب من جوانب حياتهم .

م زراعة النباتات التي  م االإ�سالم اإنتاج املخدرات بكلِّ اأنواعها، ويحرِّ ولذا يحرِّ
َمن  كلَّ  ذلك  يف  ويلعن  وت�سويقها،  ت�سنيعها  كذلك  م  ويحرِّ رات،  املخدِّ منها  توؤخذ 
والواقع  العلمية،  الدرا�سات  اأن  �سيما  وال  التبغ  اإنتاج  بها  ويلحق  اخلمر،   يف  لعنهم 
بل  واالقت�سادية،  واالجتماعية  واالأ�سرية  النف�سية  و  ال�سحية،  اأ�سراره  اأثبت  العملي 

َراَر ")1).  والدينية اأي�سا. ف " اَل �َسَرَر َواَل �سِ
ويخرب  العباد  ويقتل  والن�سل،  الحرث  يهلك  الذي  الحربي  االإنتاج  تحريم   .3
الأنه   ، والنووية   والكيماوية  البيولوجية  ال�سامل:  الدمار  اأ�سلحة  في  البالد، كما 
ال ي�سنعها اإال عدو لالإن�سانية ،ذلك اأن مفعولها في الحرب ال ي�ستثني محارباً وال 

م�سالماً وال بريئاً.  
م�سرحيات  من  واالإعالمية،  الدرامية  االأعمال  من  الفني  االإنتاج  ذلك  ومثل   .4
وتمثيليات واأفالم وم�سل�سالت، وغيرها من البرامج المتنوعة، مما يف�سد الدين، 
اأو ي�سلل العقل، اأو يلوث ال�سلوك، اأو ي�سر باالأخالق والقيم العليا، التي جاءت 
بها االأديان وتوارثتها االأجيال خالل الع�سور. ذلك اأن الترويج  للمواد ال�سارة 
تك�سف عن الم�ستوى القيمي لهوؤالء  االأ�سخا�س الذين دفعهم الطمع في الربح 
اأن يترك لهم  المجال  حيث يعتبر هذا  ينبغي  انتاج المواد ال�سارة  ، فال  اإلى 

العمل  من الخيانة، الأن �سحة النا�س اأمانة في عنق المنتجين . 
كما اأنكر النبي عليه ال�سالة وال�سالم في حديث اآخر ا�ستخدام ال�سيء في غير   .5
ما خلق له بالفطرة اأو بالعادة، فقد جاء في ال�سحيح: " َبْيَنَما َرُجٌل َراِكٌب َعلَى 
َا ُخِلَقُت ِلْلِحَراَثِة ")2). فهل  َبَقَرٍة الَتَفَتت اإَِلْيِه َفَقاَلْت : َما ِلَهَذا ُخِلْقت ؛ اإِنمَّ
تكلَّمت بل�سان الحال، وقد يكون اأبلغ من ل�سان المقال؟ اأو هو كالم حقيقي من 
باب الخوارق، وهو الظاهر من �سياق الحديث، وما ذلك على اهلل بعزيز. المهم 

رواه مالك يف املوطاأ، واحلاكم يف امل�ستدرك وغريهما، و�سححه غري واحد من اأهل العلم. قال احلاكم: هذا حديث �سحيح   -1
االإ�سناد على �سرط م�سلم ومل يخرجاه. وقال الذهبي يف التلخي�س: على �سرط م�سلم.

رواه البخاري يف كتاب  احلرث واملزارعة باب ا�ستعمال البقر للحراثة اجلزء الثاين حديث رقم)2199).  -2
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هنا ما ي�سير اإليه الحديث من الحثِّ على ا�ستخدام ال�سيء فيما ُخلق له.
وخال�سة االأمر فاإن ال�سنة تدعو لال�ستقامة يف املعاملة املالية ، الأن ذلك دليل على 
القائم  االأخالقي  ال�سلوك  :"  فطبيعة  االأحمر  ال�سالم  يقول عبد  النف�س.  ا�ستقامة يف 
املعاملة  ،جتعل  الدنيئة  واالأغرا�س  ال�سهوات،  وكف  اخللق،  عن  االأذى  :كف  على 
مكنونات  والتعرف على  اأقدارهم  ، ووزن  االأ�سخا�س  لتقومي  املعايري  اأدق  االأخالقية 
اأنف�سهم وخباياها . ففي منظور االأخالق االإ�سالمية ال ميكن اأن حت�سن اأخالق املرء اإال 
فيها اخلوف من اهلل وعقابه، والزمت  العيوب وا�ستقر  نف�سه وتطهرت من  تزّكت  اإذا 
مراقبته يف ال�سر والعلن وبلغ ا�ست�سعاره للم�سوؤولية عن �سلوكه اأعلى الدرجات")1) . 

املطلب الثاين :قيم ا�ستهالك املال
 ، الرثوة  ا�ستهالك  ت�سبط  طريقة  القيم  ال�سنة كثرًيا بو�سع جمموعة من  اهتمت 
التي  ال�سلبية  االإن�سان من �ستى االنعكا�سات  التوازن حلفظ �سحة   مركزة على ق�سية 
واالقت�ساد  وامليزانية  ال�سحة  على  بال�سرر  وتعود  اال�ستهالك  يف  االإفراط  عن  تنتج 

ب�سكل عام ومنها : 
قيم اإيجابية لتر�سيد اال�ستهالك : اأ. 

وقد   - اال�ستهالك  في  االإ�سالمي  التوجيه  ويحر�س  اال�ستهالك:  في  االعتدال   .1
مطلوب  اأمر  وهو  ط،  والتو�سُّ االعتدال  دائرة  في  يكون  اأن  باالإنفاق-  عنه  يعبَّر 
من الفرد، كما هو مطلوب من االأ�سرة، كما هو مطلوب من المجتمع والدولة. 
المهم اأن تكون هذه القاعدة ن�سب عيني الم�ستهلك، حتى ال يطغى في الميزان، 
وال يخ�سر في الميزان، وفي هذا جاءت اأحاديث توجه وتنبه اإلى رعاية االعتدال 
في الماأكل والم�سرب والملب�س وغيرها. مثل قوله عليه ال�سالة وال�سالم: "َما َماَلأ 
ا ِمْن َبْطِنِه، ِبَح�َسِب اْبِن اآَدَم ُلَقْيَماٍت ُيِقْمَن �ُسْلَبُه، َفاإِْن َكاَن اَل  اْبُن اآَدَم ِوَعاًء �َسرًّ

َمَحاَلَة َفاِعاًل، َفُثُلٌث ِلَطَعاِمِه، َوُثُلٌث ِل�َسَراِبِه، َوُثُلٌث ِلَنَف�ِسِه")2).

1-  �سوؤال االأخالق والقيم يف عاملنا املعا�سر : الرابطة املحمدية للعلماء �س233
رواه اأحمد يف امل�سند  من حديث يحيى بن جابر الطائي عن املقدام اجلزء الرابع حديث رقم ) 132)   -2

ينظر جامع العلوم واحلكم احلديث ال�سابع واالأربعون.
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بها واإن �سُغرت. فال  ي�ستهين  نعمة اهلل حقَّ قدرها، فال  ر  يقدِّ اأن   : النعمة  تقدير   .2
تترك اللقمة لل�سيطان

اأََحِدُكْم،  ُلْقَمُة  �َسَقَطت  اإَِذا   " و�سلم:  اهلل  �سلى  قوله  جاء   ال�ساأن  هذا  ويف 
يَطاِن )1). قال  َوْلَياأُْكْلَها، َواَل َيَدَعَها ِلل�سَّ اأََذى،  ِبَها ِمْن  َفْلُيِمْط َما َكاَن  َفْلَياأُْخْذَها، 
اأن�س: واأَمَرنا )اأي النبي) اأن ن�سلت الق�سعة: اأي نتتبَّع ما فيها من بقايا باللعق اأو امل�سح، 
فقد  اأحد،  منها  ي�ستفيد  فتهمل وترتك وال  ت�سقط،  لقمة واحدة،  فيها   بحيث ال نرتك 
اعتربها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قد تركت لل�سيطان، وكلُّ ما ال ي�ستفاد منه خري فهو 

لل�سيطان! 
وكان ميكن بعمل �سهل اأن ينتفع بها، وهو اإماطة ما اأ�سابها من اأذى، غبار ونحوه، 
بهذه  يُ�ستهان  اأن  ينبغي  ،فال  الوقت  نف�س  يف  واقت�سادية  ُخلقية  رفيعة  تربية  وهذه 
التوجيهات والقيم  النبوية ، �سحيح اأن مردودها االقت�سادي ب�سيط، ولكنها تربي ملكة 
ق الكثري،  احرتام النعمة و�سكرها ، فاإنها - على م�ستوى االأمة الكربى - ميكن اأن حتقِّ
وتوفِّر للمجتمع كلِّه املاليني، بل الباليني، ومن ثم ينبغي اأن تو�سع القوانني ال�سارمة 
حلماية االقت�ساد من �سلوكات بع�س املوظفني ،كما ينبغي ا�ستخدام كل الو�سائل التقنية 

لتفادي كل ت�سييع للمنتجات.
ومن ذلك: االأحاديث التي تحثُّ على لعق االأ�سابع فقال �سلى اهلل عليه و�سلم :   .3
"اإذا اأكل اأحدكم طعاما فال يم�سح يده حتى يلعقها اأو يُلعقها")2). ومعنى هذا: اأن 
يغرف لنف�سه ما يكفيه، وال يكثر في وعائه، ثم ياأكل ثلثه اأو ن�سفه، ويرمي بالباقي.

قيم �سلبية في اال�ستهالك ب. 
في  ال�سنة  عنها  نهت  التي  القيم  ومن  المترفين  على  والحملة  الترف  تحريم   .1
اال�ستهالك: تحريم الترف، والحملة على  المترفين، الذين اإذا كثروا وانت�سروا 
في اأية اأمة من االأمم كانوا �سبب  ف�سادها وهالكها ودمارها.كما في قوله تعالى : 
رواه م�سلم يف كتاب االأ�سربة باب "ا�ستحباب لعق االأ�سابع والق�سعة واأكل اللقمة ال�ساقطة بعد م�سح ما ي�سيبها من اأذى   -1

وكراهة م�سح اليد قبل لعقها اجلزء الثالث حديث رقم )5324).
رواه م�سلم يف كتاب االأ�سربة باب "ا�ستحباب لعق االأ�سابع والق�سعة واأكل اللقمة ال�ساقطة بعد م�سح ما ي�سيبها من اأذى   -2

وكراهة م�سح اليد قبل لعقها حديث رقم )5317)
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ْرنَاَها  {واإذا اأردنا اأن نهلك قرية اأََمْرنَا ُمْتَرِفيَها َفَف�َسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّ
ا  ْم اإَِذَ تَْدِميراً} ]اال�سراء:16[.وجاء في الحديث :" اإِنََّما اأَْهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم اأَنهَّ

ِعيُف اأََقاُموا َعَلْيِه اْلَحَد ")1). َذا �َسَرَق ِفيِهْم ال�سَّ ِريَف تََرُكوُه، َواإِ �َسَرَق ال�سَّ
ب�سهوات بطنه  للفرد؛ الأنه ي�سغله  اإال لكونه مف�سد  وما كانت احلملة على الرتف 
وفرجه، ويلهيه عن معايل االأمور ومكارم االأخالق، والأنه يقتل فيه روح اجلهاد واجلد 
اهلل  �سلى  الر�سول  يقول  هذا  ويف  والرفاهية.  عة  الدَّ حلياة  عبًدا  ويجعله  واخل�سونة، 
ْرَهِم، َتِع�َس َعْبُد اْلَقِطيَفِة، َوَعْبُد  يَناِر، َتِع�َس َعْبُد الدِّ َعْبُد الدِّ عليه و�سلم: ""َتِع�َس 
م االإ�سالم بع�س االأ�سياء تعد عالمات بارزة للرتف ومن ذلك:  اْلَِمي�َسِة )2). وقد حرَّ

اأواني الذهب والف�سة، فقد روى م�سلم عن اأم �سلمة، عن النبي �سلى اهلل عليه   .2
ْرِجُر ِفي َبْطِنِه َناَر َجَهَنم )3). نَِّما يُجَ و�سلم: " الِذي َي�ْسَرُب ِفي اآنَيِة الِف�َسِة اإِ

َا يَُجْرِجُر يَفِ بَْطِنِه نَاراً  ٍة َفاإِمنَّ وفى رواية مل�سلم: "َمْن �َسِرَب يِف اإِنَاِء ِمْن َذَهٍب اأَْو ِف�سََ
ِمْن َجَهَنم")4). واجلرجرة: �سوت املاء. وعن حذيفة ر�سي اهلل عنه قال: اإن النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم نهانا عن احلرير والديباج، وال�سرب يف اآنية الذهب والف�سة، وقال: " 

ْنيَا َوُهَو لَُكْم يَف االآِخَرِة يَْوَم اْلِقيَاَمِة ")5). اإنَُّه لَهُمْ يِف الدُّ َفِ
َواَل  ِريَر  احْلَ َتْلَب�ُسوا  اَل   " و�سلم:  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سمعُت  عنه:  رواية  وفى 
َحاِفَها ")6). والديباج:  َهِب َواْلِف�َسِة، َواَل َتاأُْكُلوا يِف �سِ يَباَج، َواَل َت�ْسَرُبوا يِف اآِنَيِة الذَّ الدِّ

نوع من الثياب �ُسداه وحُلمته من احلرير.
ومثل ذلك: اأن تتَّخذ هذه االأواين زينة وحتفة، ال لال�ستعمال يف االأكل وال�سرب.
رواه م�سلم يف كتاب احلدود باب قطع ال�سارق ال�سريف وغريه والنهي عن ال�سفاعة يف احلدود اجلزء الثالث حديث رقم    -1

(4426(
رواه البخاري يف كتاب اجلهاد وال�سري باب احلرا�سة يف الغزو يف �سبيل اهلل اجلزء الثالث حديث رقم  )2730).   -2

رواه م�سلم يف كتاب اللبا�س والزينة باب "حترمي ا�ستعمال اأواين الذهب والف�سة يف ال�سرب وغريه على الرجال والن�ساء "   -3
اجلزء الثالث حديث رقم )5407).

رواه م�سلم: كتاب اللبا�س والزينة باب "حترمي ا�ستعمال اأواين الذهب والف�سة يف ال�سرب وغريه على الرجال والن�ساء "   -4
اجلزء الثالث حديث رقم )5409)

رواه م�سلم يف كتاب اللبا�س والزينة باب حترمي ا�ستعمال اإناء الذهب والف�سة على الرجال والن�ساء وخامت الذهب واحلرير   -5
م ونحوه للرجل ما مل يزد على اأربع اأ�سابع اجلزء الثالث حديث رقم)5415) على الرجال واإباحته للن�ساء واإباحة الَعَلِ

رواه البخاري يف كتاب االأطعمة باب االأكل يف اإناء مف�س�س اجلزء اخلام�س حديث رقم )5110).  -6
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واأ�سدُّ من ذلك يف احلرمة: التماثيل الف�سية اأو الذهبية؛ الأن االإثم فيها مزدوج، 
حلرمة التماثيل نف�سها اأواًل، ثم حلرمة اتِّخاذها من الذهب والف�سة ثانياً.

مفار�س الديباج والحرير الخال�س، فعن حذيفة قال: "نهانا النبي �سلى اهلل عليه   .3
الحرير  لب�س  فيها، وعن  ناأكل  واأن  الذهب والف�سة،  اآنية  في  ن�سرب  اأن  و�سلم، 

والديباج، واأن نجل�س عليه")1).
ُحلي الذهب ومالب�س الحرير بالن�سبة للرجال وقد جاء في ذلك قوله �سلى اهلل   .4
عليه و�سلم : "ال تلب�سوا الحرير، فاإن َمن لب�سه في الدنيا لم يلب�سه في االآخرة")2).
المال  با�ستهالك  المتعلقة  القيم  فمن  ومكوناتها  البيئة  على  المحافظة  وجوب   .5
المحافظة على مكونات البيئة الطبيعية، كما خلقها اهلل. والواجب على الم�سلم 
في ا�ستهالكه للطيبات: اأن يراعي الر�سد وال�سالح في ا�ستهالكه من خالل الرعاية 
اهلل  من  نعما  باعتبارها  مكوناتها،  وكلِّ  وخيراتها،  البيئة  موارد  على  والمحافظة 
تعالى على خلقه، فواجبهم اأن يقوموا ب�سكرها، ومن �سكرها المحافظة عليها من 
ث اأو غير ذلك، مما يعتبر نوعا من االإف�ساد في االأر�س. التلف والخراب والتلوُّ

االأعراف  �سورة  الِحَها}  اإِ�سْ بَْعَد  االأَْر�ِس  يِف  تُْف�ِسُدوْا  {َواَل  يقول:  تعاىل  واهلل 
56 واالإف�ساد يف االأر�س قد يكون ماديًّا: بتخريب عامرها، وتلويث طاهرها، واإهالك 
دت ال�سنة النبوية االأمر باملحافظة  اأحيائها، واإتالف طيباتها، اأو تفويت منفعتها. فقد اأكَّ
على املوارد باأ�ساليب �ستَّى من الرتغيب والرتهيب، ويف هذا الوعيد ال�سديد توجيه 

اإىل :
المحافظة على الثروة الغابية والنباتية:  لما فيها من نفع كبير للبيئة وتوازنها، ومن   .1
فوائد �ستَّى للنا�س، فال يجوز اأن تقطع اإال بقدر وح�ساب، بحيث يغر�س مكانها 

غيرها، مما يقوم بوظيفتها لكونها م�سدر رزق وال �سيما ل�سناعة ال�سياحة .
الحفاظ على الثروة الحيوانية : من خطر العدوى والنق�سان ومما يذكر في هذا   .2

رواه البخاري يف اللبا�س باب افرتا�س احلرير اجلزء اخلام�س حديث رقم )5499).  -1
رواه م�سلم يف كتاب اللبا�س والزينة باب حترمي ا�ستعمال اإناء الذهب والف�سة على الرجال والن�ساء وخامت الذهب واحلرير   -2

م ونحوه للرجل ما مل يزد على اأربع اأ�سابع اجلزء الثالث حديث رقم )5431). على الرجال واإباحته للن�ساء واإباحة الَعَلِ
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ا  كمًّ نمائها  والحر�س على ح�سن  الحيوانية  الثروة  الحفاظ على  الباب وجوب 
لة للثروة الزراعية في توفير الغذاء لالإن�سان. ومن التوجيهات  وكيفا، فهي مكمِّ
")1). والُمْمر�س:  حٍّ  الُمْمِر�َس َعَلى الُم�سِ ُتوِرُدوا  "اَل  النبوية في ذلك حديث: 
حُّ �ساحب االإبل ال�سحيحة ال�سليمة،  �ساحب االإبل المري�سة بداء الَجَرب، والُم�سِ
فهي  القالعية  ،كالحمى  الخطورة  �سديدة  معدية  اأمرا�س  �ساعت  ع�سرنا  وفي 
�سريعة العدوى ويترتَّب على اال�ستهانة بهذه االأمرا�س اإهدار اأموال ت�سل اأحيانا 

اإلى المليارات. 
وقد   ، الأ�سحابه،  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  قوله  ذلك  ومن  الميتة:  بجلد  االنتفاع   .3
اأم   - لميمونة  موالة  �ساة  اإنها  قالوا:  اة"؟  ال�سَّ َهِذِه  ْن  "لَمَ ميتة:  �ساة  راأى 
"اإِنََّما  قال:  ميتة!  اإنها  قالوا:  ِبِجْلِدَها؟".  اْنَتَفْعُتْم  "َهالَّ  قال:   - الموؤمنين 
باأن   - فروتها   - ال�ساة  بجلد  اال�ستفادة  اإلى  ينبِّههم  فهو  اأَْكُلَها")2(.  َحُرَم 
ُيدبغ، فيطُهر بالدباغ، وينتفع به. فقد جاء في الحديث: "اإَِذا ُدِبَغ االإَِهاُب 

َفَقْد َطُهَر ")3).
فهذا التوجيه احل�ساري ينبه اإىل �سرورة االنتفاع بكلِّ �سيء �سالح لالنتفاع به، 
تغلق  اأن  اأن يكون �سببا يف  النفور ال يجوز  النف�س، فهذا  تنفر منها  ولو كان يف ميتة 
عقولنا عن االنتفاع باحلالل منها. وخا�سة اأن املعارف  املعا�سرة ك�سفت عن مكونات 

كل �سيء، فال ينبغي اأن يرمى �سيء. وجتارب ال�سعوب يف ذلك كثرية.
ال�سعور  المجتهد  للفرد  االنتاج ويتحقق  يت�ساعف  ففيها  الميتة   االأر�س   اإحياء   .4
مردود  منها  له  يكون  قد  التي  القطعة  لتلك  ا�ست�سالحه  خالل  من  باالإيجابية 
اقت�سادي يحفظ كرامته ويحقق اأمنيته ف�سال عن اأنه قد يدعم به اأمته اإذا نجحت 

تجربته وكان له منها مردودا وفيرا.
راكدة  كانت  اإذا  �سيما  تلويثها وال  المائية، وعدم  الثروة  على  الحفاظ  وجوب   .5
رواه البخاري يف كتاب الطب باب ال عدوى اجلزء اخلام�س حديث رقم )5437)، ورواه  م�سلم يف كتاب ال�سالم باب ال   -1

َفَر وال نوء وال غول وال يورد ممر�س على م�سح اجلزء الثالث حديث رقم  )5811). عدوى وال طرية وال هامة وال �سَ
رواه البخاري يف الزكاة باب ال�سدقة على موايل اأزواج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اجلزء الثاين حديث رقم )1492)،   -2

وم�سلم يف كتاب احلي�س باب طهارة جلود امليتة بالدباغ  اجلزء االأول حديث رقم )818).
رواه م�سلم يف كتاب احلي�س باب طهارة جلود امليتة بالدباغ  اجلزء االأول حديث رقم )824).  -3
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وفي ذلك جاء عن جابر عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأَنَُّه َنَهى اأَْن ُيَباَل ِفي اْلَماِء 
اِكِد)1). الرَّ

املطلب الثالث :القيم املتعلقة بتداول املال واالأعمال 
كما اأن لل�سريعة االإ�سالمية قيما اأ�سيلة فيما يتعلَّق باإنتاج املال وا�ستهالكه 

وتوزيعه، كذلك لها قيم فيما يتعلَّق بتداوله وتبادله بني النا�س، ومن اأهم ما ن�ست 
عليه ال�سنة يف ذلك : 

القيم االإيجابية لتداول المال واالأعمال اأ. 
على  التاأكيد  جاء  فقد   ، القيم  من  مجموعة  خالله  من  وتتحقق  بالعقود:  الوفاء   .1
حتى   ، االأعمال  اإدارة  مجال  في  فيها  د  وت�سدِّ �ساأن   كل  في  عامة  كقيمة  الوفاء 
�س الحقوق لل�سياع واالإنكار، ومن  ت�ستقرَّ المعامالت على اأ�سا�س متين، وال تتعرَّ
ثم يجب على كل من يبرم عقدا فيوؤدي االأمانة ، وي�سدق في الحديث ، ويلتزم 
فيتحقق  لنف�سه  يحبها  المنفعة كما  له  فيحب  الموؤمن  الأخيه  ، وين�سح  بالمواعيد 
بذلك قيمة الوفاء ، فيجتنب بذلك كل القيم ال�سلبية المدمرة التي من �ساأنها اأن 
تف�سد العالقات وتحدث ا�سطرابا في المعامالت باعتبارها من اأخالق النفاق التي 
ا، َومْن  نهى عنها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  اأَْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِل�سً
َث َكِذَب،  ٌة ِمْن ِنَفاٍق َحَتى َيَدَعَها :اإَِذا َحدَّ ٌة ِمْنُهنَّ َكاَنْت ِفيِه ُخلَّ َكاَنْت ِفيِه ُخلَّ

ْخَلَف، َواإَذا َخا�َسَم َفَجَر ")2). َذا َوَعَد اأَ َواإَِذا َعاَهَد َغَدَر، َواإِ
االلتزام بال�سروط الم�سروعة : وفي ذلك جاء عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأن النبي   .2
ِكَتاِب  ِفي  َلْي�َسْت  �ُسُروًطا  َي�ْسَتِرُطوَن  اأَْقَواٍم  َباُل  "َما  قال:  �سلى اهلل عليه و�سلم 
الل، َمْن ا�ْسَتَرَط �َسْرًطا َلْي�َس ِفي ِكَتاِب الِل َفَلْي�َس َلُه ،َواإَْن ا�ْسَتَرَط َماَئَة �َسْرٍط ")3) 
اًل َقْد اأُبَِّرْت ،َفثَْمَرتَُها ِلْلَباِئِع اإِالَّ اأَْن يَ�ْسَتِرَط  وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم :"َمْن بَاَع نَخْ

ْالُمْبَتاَع")4)
رواه م�سلم يف كتاب الطهارة  باب النهي عن البول يف املاء الراكد اجلزء االأول حديث رقم )668).  -1

رواه م�سلم يف كتاب االإميان باب بيان خ�سال املنافق اجلزء االأول حديث رقم ) 210)  -2
رواه البخاري يف كتاب ال�سروط باب املكاتب وما ال يحل من ال�سروط التي تخالف كتاب اهلل اجلزء الثاين حديث رقم)   -3

(2584
4-  رواه البخاري :كتاب ال�سروط باب اإذا باع نخال قد اأبرت اجلزء الثاين حديث رقم )2567)



605

منظومة قيم املعامالت املالية من خالل ال�سنة النبوية

القيم ال�سلبية لتداول المال واالأعمال ب. 
م ال�سنة تداول المال بطريقة الربا حيث  لعن ر�سول اهلل  ومن جهة ال�سلب فتحرِّ  .1
�سلى اهلل عليه و�سلم اآكل الربا وموؤكله وكاتبه و�ساهديه)1)، وهذا مبنيٌّ على فل�سفة 
ي اإليه،  م كلَّ ما يوؤدِّ م �سيئا حرَّ االإ�سالم في ح�سار المنكر من كلِّ جوانبه، فاإذا حرَّ

وي�ساعد عليه. 
اأو  بها،  االتجار  اأو  يُ�سهم في �سنعها  َمن  ت�سمل كلَّ  الخمر ع�سرة،  في  لعن  كما   .2

ت�سهيل و�سولها اإلى �ساربها. 
م االإ�سالم االحتكار، وقال: "اَل يَْحَتِكُر اإِالَّ َخاِطئ")2)، اأي اآثم و�سواء  وكذلك حرَّ
ار كبار  كان هذا االحتكار من فرد اأو جماعة، من منتجين �سدَّ م�ستهلكين، اأو من تجَّ
ار �سغار، اأو �سدَّ متعاملين عاديين من النا�س، اأو من اأرباب عمل �سدَّ عمال،  �سدَّ تجَّ
اأو من مالك �سدَّ م�ستاأجرين، اأو من اأيِّ فئة قوية �سدَّ فئة �سعيفة اأو م�ست�سعفة: فاإنه 
العدل،  يقوم  حتى  اإزالته،  على  ويعمل  اأ�سحابه،  ويوؤثِّم  االإ�سالم،  مه  يحرِّ احتكار 

وت�سود الرحمة بين النا�س. 
النهي عن كل اأ�سلوب يحدث ا�سطرابات في ال�سوق فيلحق ال�سرر بالم�ستهلك   .3
اإليها  االإ�سارة  تم  اأ�ساليب  وهي  لباد،  حا�سر  وبيع  الركبان،  تلقي  عن  :كالنهي 

بالتعيين، ويلحق بها كل اأ�سلوب ي�سبهها بالت�سمين 
اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  بيع حا�سر لباد: فعن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما  اأ. 
ٌر ِلَباٍد ")3)  وعن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما   ْكَباَن َواَل َيِبيُع َحا�سِ قال :" اَل َتْلُقوا الرُّ

قال:" نهى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يبيع حا�سر لباد ")4) 
النهي عن تلقي الركبان عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال : نهى النبي �سلى اهلل  ب. 

عليه و�سلم عن التلقي ،واأن يبيع حا�سر لباد ")5)
رواه م�سلم يف كتاب امل�ساقاة باب لعن اآكل الربا وموؤكله اجلزء الثالث حديث رقم )4109) .  -1

رواه م�سلم : �سبق تخريجه.  -2
3-  رواه البخاري :كتاب البيوع باب هل يبيع حا�سر بغري اأجر وهل يعينه اأو ين�سحه اجلزء الثاين حديث رقم )2050)

رواه البخاري :يف كتاب البيوع  باب من كره اأن يبيع حا�سر لباد باأجر اجلزء الثاين حديث رقم )2051)  -4
5-  رواه البخاري يف كتاب البيوع باب النهي عن تلقي الركبان  اجلزء الثاين حديث رقم) 2054)
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وهذه ال�سور من البيوع اإمنا كان النهي عنها ملا يلحق من ال�سرر باأحد االأطراف، 
بهم ،فهي  اإحلاق االأذى  اأو  الربح  للم�سلمني، وتفويت  تنتهك قيم حب اخلري  ثم  ومن 
لي�ست جمرد عملية اإجرائية تربم فيها عقود اأو تعرب عن قدرة على اإدارة املال ،بل اإن 
االإ�سالم ينظر اإىل ما يحيط بالعملية من مالب�سات حتى يدفع اأي �سبهة ميكن اأن ت�سادم 
القيم املقررة يف الدين ، ومن هنا كان النهي اإما حلماية االأموال، اأو حماية العالقات ، 
اأو �سبط النفو�س حتى ال تخرج بطموحها عن اال�ستقامة والرحمة وجتري العملية وفق 

قواعد �سليمة .

املطلب الرابع :القيم املتعلقة بتوزيع املال
من اأبرز القيم التي تهدف اإليها  ال�سنة  فيما يتعلَّق بتوزيع املال اأو الرثوة بني اأبناء 

املجتمع الواحد :
على  التركيز  اإلى  المال  توزيع  قيم  تهدف  واالأعمال:  المال  لتوزيع  اإيجابية  قيم  اأ. 

قيمتين اأ�سا�سيتين هما العدل والتكافل:
د ت  العدل : الحر�س على تحقيق العدل في توزيعه بين الفئات واالأفراد، فقد �سدَّ  .1
دت في غيرها، الأنها تتعلَّق بـ)حقوق  ال�سنة في ق�سية المظالم المالية اأكثر ما �سدَّ
ة، على  العباد)، ومن المعلوم في ال�سريعة: اأن حقوق العباد مبنية على الم�ساحَّ

حين اأن حقوق اهلل مبنية على الم�سامحة. 
ْين")1). ومن هنا  ِهيِد ُكلُّ َذْنٍب اإِالَّ الدَّ ولهذا جاء يف احلديث ال�سحيح: "يُْغَفُر ِلل�سَّ
كان الت�سديد على اأن ياأخذ �ساحب ال�سلعة ثمنها العادل املنا�سب لها يف اعتبار النا�س، 
ه، بغري  ه اأو فوق حقِّ دون احتيال عليه اأو غنب له، اأو حماباة له، حتى ال ياأخذ دون حقِّ

ر�سا من اأطراف التعامل االأخرى. 
م املنفعة اأجرته، دون تاأخري اأو مطل، كما جاء يف احلديث: "اأَْعُطوا  واأن ياأخذ مقدِّ
االأََِجَي اأَْجَرُه، َقْبَل اأَْن َيِجفَّ َعَرَقُه ")2)، ويف احلديث القد�سي الذي رواه البخاري: 
" َثاَلَثٌة اأََنا َخ�ْسُمُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ... – وذكر فيه - َوَرُجٌل ا�ْسَتاأَْجَر اأَِجًيا َفا�ْسَتْوفَى 

رواه م�سلم يف كتاب االإمارة باب من قتل يف �سبيل اهلل كفرت خطاياه اإال الدين اجلزء الثالث حديث رقم )4904).  -1
رواه ابن ماجه يف الرهون )2443).  -2
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ه اأَْجَرُه ")1). ِمْنُه َومَلْ ُيْعِطِِ
في  اهلل  فر�س  اأن  وثمراته:  العدل  مظاهر  اأول  من  كان  حيث  الفقراء  مع  العدل  اأ. 
البدل  وقيمة  فقرائهم،  على  لتوزَع  اأغنيائهم  من  توؤخذ  زكاة،  االأغنياء  اأموال 
ة فاعلة، ولذا يعطى الفقير تمام  اإلى قوَّ لوا من فئة عاجزة  اأن يتحوَّ اإلى  تهدف  

كفايته هو واأ�سرته من الزكاة.  
ي في الفر�س بين الطبقات،  العدل مع ال�سعفاء : يحر�س االإ�سالم على اأن ي�سوِّ ب. 
ه  ويُعنى عناية خا�سة بالطبقات ال�سعيفة والم�سحوقة في المجتمع، وهي التي نوَّ
بها الحديث ال�سريف، واأ�سار اإلى اأهميتها في المجتمع في ال�سلم والحرب، فقال 
فالرزق   (2(" ِب�ُسَعَفاِئُكْم  اإِالَّ  َوُتْرَزُقوَن  ْن�َسُروَن  ُتُ ""َهْل  وال�سالم:  ال�سالة  عليه 
د البركة واالإخال�س عند هوؤالء، ولكن اإ�سارة اإلى ق�سية  والن�سر هنا لي�س بمجرَّ
ة الن�سر  اجتماعية كبيرة: اأن هوؤالء هم في الحقيقة عمدة االإنتاج في ال�سلم، وعدَّ
في الحرب. فهم الذين يقفون في ال�سفوف الخلفية الإ�سناد المرابطين كي يثبتوا 

على الثغور.
تقرير القيم التكافلية  .2

التكافل : ومن القيم التي تتعلَّق بتوزيع المال اأو الثروة تقرير قاعدة لزوم التكافل   -
االجتماعي ، بحيث ال يجوز اأن يبقى في المجتمع الم�سلم جائع، واإلى جواره 
الواحدة،  االأ�سرة  اأفراد  اأو  االإخوة  تالحم  اأفراده  يتالحم  اأن  فاأوجب  �سبعان، 
الجميع   بين  تربط  التي  هي  االإيمانية  ة)  )االأخوَّ اأن  باعتبار  بع�س،  مع  بع�سهم 
فقال الر�سول الكريم: "الم�سلم اأخو الم�سلم، ال يظلمه وال يخذله وال يحقره")3)  
ة بين االأفراد ت�ستوجب اأن ياأخذ القوي بيد ال�سعيف، واأن يعطف الغني  فاالأخوَّ

على الفقير.
ونظرية االإ�سالم هنا: اأن الفرد اإن ك�سب املال ومتلَّكه بجهده ومهارته، فاإن املجتمع 

رواه البخاري يف البيوع باب اإثم من منع اأجر االأجري اجلزء الثاين حديث رقم  )2150).  -1
رواه البخاري يف كتاب اجلهاد وال�سري  باب من ا�ستعان بال�سعفاء وال�ساحلني يف احلرب اجلزء الثالث حديث رقم )2739).    -2
رواه م�سلم يف كتاب الرب وال�سلة باب حترمي ظلم امل�سلم وخذله واحتقاره ودمه وعر�سه وماله اجلزء الرابع حديث رقم    -3

 .(6577(
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ومن  وحده.  �سيئاً  ق  يحقِّ اأن  الفرد  ا�ستطاع  ما  املجتمع  فلوال  ذلك،  يف  �ساركه  قد 
االأقارب  كفالة  ابتداء من  بع�ساً،  بع�سهم  فيكفل  ه،  كلُّ املجتمع  يت�سامن  اأن  هنا يجب 
ة، التي ت�سمل االأبوين واالإخوة واالأخوات، واالأعمام والعمات،  داخل االأ�سرة املمتدَّ

واالأخوال واخلاالت، واأبنائهم وبناتهم. 
بع�سها  التكافل،  هذا  حتقِّق  وفرية  واأحكام  وتعاليم  ومناهج  و�سائل  ولالإ�سالم 
اإر�سادات وتوجيهات نبوية، وبع�سها اأحكام وت�سريعات تنظيمية واإلزامية، وال بد من 

كلٍّ منهما الإن�ساء املجتمع امل�سلم املتكافل. 
ومن هذه الو�سائل والتعاليم ما يلي: 
قيمة الح�س على طعام الم�سكين: اأ. 

بفري�سة  األزم  بل  الم�سكين،  اإطعام  باإيجاب  يكتِف  لم  اأنه  االإ�سالم:  به  انفرد  مما   
ه، حتى من لم ي�ستطع اإطعام الم�سكين، وهي: ح�سُّ  اأخرى، يقوم بها المجتمع كلُّ
واالأنانية.  بالق�سوة  المو�سوف  المجتمع  الم�سكين، وهذا  اإطعام  االآخرين على 
اإليه من طعام و�سراب وك�سوة ونفقة  وطعام الم�سكين كناية عن كلِّ ما يحتاج 
دا ال ماأوى له، اأو مري�سا  �سرورية، اإذ لي�س معقوال اأن يطعمه ويتركه عريانا اأو م�سرَّ

يفتقر اإلى الدواء وال يجده. 
قيمة االإنفاق في �سبيل اهلل: ب. 

ومن و�سائل ال�سريعة في ذلك، الدعوة اإلى ال�سدقة، والحثِّ على االإنفاق في   
�سبيل اهلل، باأبلغ اأ�ساليب الترغيب والترهيب والت�سويق، قال �سلى اهلل عليه و�سلم 
ْحَمُن  يَب اإِالَّ اأََخَذَها الرَّ ٍب َواَل َيْقَبَل اللُ اإِالَّ الطَّ َق اأََحٌد ِب�َسَدَقٍة ِمْن طيِّ َت�َسدَّ "َما 
ْحَمِن َحَتى َتُكوَن اأَْعَظَم ِمَن اْلَجَبِل  ًة َفَتْرُبو ِفي َكفِّ الرَّ ميِنِه، َواإِْن َكاَنْت َتْمَرَ ِبَيِ

يَلُه ")1) ،َكَما ُيْربِي اأََحَدُكْم َفْلَوُه اأَْو َف�سِ
قيمة الحث على ال�سدقة الجارية والوقف الخيري:  .1

عية العادية يحث على االأعمال الخيرية ومنها ال�سدقة  وبجوار ال�سدقات التطوُّ  
رواه م�سلم يف كتاب الزكاة باب قبول ال�سدقة من الك�سب الطيب وتربيتها اجلزء الثاين حديث رقم ) 2359)  -1
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الجارية، اأي الدائمة، والوقف الخيري،)يُ�سبِّل منفعته) لوجه من وجوه الخير: 
على  لالإنفاق  اأو  للمحتاجين،  الكفاية  اأو  واالأرامل،  لليتامى  الكفالة  اأو  التعليم 
"اإَِذا  الحديث:  غيرها.وفي  اأو  االجتماعية  اأو  ال�سحية  اأو  التربوية  �سات  الموؤ�سَّ
َماَت اْبُن اآَدُم اْنَقَطَع َعَمَلُه اإِالَّ ِمْن َثاَلٍث: �َسَدَقٍة َجاِرَيٍة، اأَْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُعِ ِبِه، اأَْو 

َوَلٍد �َساِلٍح َيْدُعو َلُه ")1).
ى الوقف االإ�سالمي دوًرا مهًما في الحياة االإ�سالمية، و�سدَّ خلاًل كثيرا في  وقد اأدَّ  
نواحي المجتمع، ولم يَكد يترك حاجة اإن�سانية اإال واجتهد اأن يعالجها ويقف لها 

يها. من المال ما يغطِّ
قيم التكافل لتفريج الكرب : كما اأن من القيم التي حر�ست ال�سريعة عليها  فيما   .2
يتعلَّق بالمال: عالج الم�سكالت الدائمة، مثل: م�سكلة الفقر الذي كاد اأن يكون 
كفرا، نجد ها كذلك تحث على القيم عالج الم�سكالت الطارئة على االإن�سان، 
واإ�سباع الحاجات التي تطراأ عليه فتنغ�س عليه حياته وال ي�ستطيع  ردها بمفرده 

ومنها :
قيمة تحرير االإن�سان واإغنائه:  .3

في  قرن  الذي  )الفقر)،  ربقة  من  االإن�سان  تحرير  بالمال:  المتعلِّقة  القيم   من   
االأ�سر، وي�سيب  االأفراد، وي�سيب  الذي ي�سيب  بـ)الكفر)، و  بع�س االأحاديث 
والم�سرب،  الماأكل  من  المادية  مطالبهم  تحقيق  عن  فيعجزهم  المجتمعات، 
من  وغيرها  االأ�سرة،  وبناء  والزواج  والدواء،  والم�سكن  والزينة،  والملب�س 
متطلَّبات الحياة، و�سرورياتها. لهذا كان �سلى اهلل عليه و�سلم ي�ساأل اهلل الغنى، 
َقى،  ُهّم اإِنيِّ اأَ�ْساأَُلَك اْلُهَدى َوالتُّ وي�ستعيذ باهلل من �سرِّ الفقر. ففي الحديث: " اللَّ

َواْلَعَفاَف َواْلِغنى")2).
ع �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل ربه يف دعاء قوي بليغ، اأثنى عليه مبا هو اأهله،  ويت�سرَّ
االأول  اأنت  "...اللهم  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  قوله  وهو  الفقر،  من  االإغناء  �ساأله  ثم 
فلي�س قبلك �سيء، واأنت االآخر فلي�س بعدك �سيء، واأنت الظاهر فلي�س فوقك �سيء، 

رواه م�سلم يف كتاب الو�سية باب ما يلحق االإن�سان من الثواب بعد وفاته اجلزء الثالث حديث رقم )4239)  -1
رواه م�سلم يف كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ من �سر ما عمل، ومن �سر ما ال يعمل اجلزء الرابع حديث رقم ) 6940).  -2
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واأنت الباطن فلي�س دونك �سيء، اق�س عنا الدين واغننا من الفقر")1) .
قيم تفريج الكرب واإغاثة الملهوف.  .4

اقت�سادية ونف�سية ، ولهذا قد كان عليه ال�سالة  الديون  : وهي م�سكلة  م�سكلة  اأ. 
وال�سالم، ي�ستعيذ باهلل من �سلع الدين فعن اأن�س ابن مالك اأنه �سمع النبي �سلى 
َوْالَك�َسِل  َواْلَعْجِز  َواْلَحَزِن  اْلَهِم  ِمَن  بَك  اأَُعوُذِ  اإِِني  ُهَم  اللَّ يقول  اهلل عليه و�سلم 
اأن  يناجي ربه وي�ساأله  َجاِل )2)  وكان  الرِّ َوَغَلَبِة  ْيِن  الدَّ َو�َسْلِع  َوْالُجْبِن  َواْلُبْخِل 
ما  فكثيرا  اأخالقية،  م�سكلة  كذلك  وهو  الدين)3).   عنه  وي�سد  الفقر  من  ينجيه 
ط نف�سه  يدعو اإلى اإخالف الوعد، والكذب. ولهذا ال يُ�ستحبُّ للم�سلم اأن يورِّ
تبعته  فتكون  دينه،  يوفِّ  لم  الموت وهو  ياأتيه  فقد  اإال من حاجة،  اال�ستدانة  في 
اإال  له، وتطهيرا من كلِّ ذنوبه،  �سهادته كفارة  ال�سهيد واإن كانت  اإن  عليه. حتى 
اإِالَّ  َذْنٍب  ُكلَّ  ِهيِد  ِلل�سَّ ُيْغَفُر   " ال�سحيح:  الحديث  العباد، وفي هذا جاء  ديون 

ْين")4).  الدَّ
وقد كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف اأوائل عهده باملدينة، ميتنع على ال�سالة 
على امليت اإذا مات وعليه دين، ومل يرتك وفاء له يف تركته، واإمنا ميتنع عن ال�سالة؛ 
يف  عوا  يتو�سَّ وال  حاجة،  اأو  �سرورة  من  اإال  ي�ستدينوا  اأال  لل�سحابة  زجرا  ليكون 
اال�ستدانة، ثم ملا اأفاء اهلل عليه بالغنائم والفيء، كان يق�سي ديون املدينني من بيت املال، 

ويقول: "َمْن تََرَك َمااًل َفِلَوَرثَِتِه، َوَمْن تََرَك كاَلّ َفاإِلَْيَنا")5).
م�سكلة الكوارث : ب. 

ومن امل�سكالت الطارئة التي تعر�س للب�سر وحتتاج من اجلميع التعاون يف حلِّها 
وال �سيما الكوارث العامة، مثل املجاعات التي تنزل بالنا�س ب�سبب القحط واجلفاف، 
احلرث  وتهلك  الزرع،  تغرق  التي  الفي�سانات  ب�سبب  �سررها  يعمُّ  التي  والكوارث 
ة،  والن�سل. وهنا ال يرتك االإ�سالم اأمثال هوؤالء امل�سابني يعانون ما يعانون من اآالم و�سدَّ

رواه م�سلم يف كتاب الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم واأخذ امل�سجع  اجلزء الرابع حديث رقم )6925).  -1
رواه البخاري يف الدعوات باب التعوذ من غلبة الرجال اجلزء اخلام�س حديث رقم  )6002).   -2

رواه م�سلم وقد �سبق تخريجه.   -3
رواه م�سلم  وقد �سبق تخريجه.  -4

رواه م�سلم يف كتاب الفرائ�س باب من ترك ماال فلورثته اجلزء الثالث حديث رقم  )4177).  -5



611

منظومة قيم املعامالت املالية من خالل ال�سنة النبوية

اأَُخو  م لهم املعونة الالزمة. ف"ْاملُ�ْسِلُم  ورمبا فقدوا املال والولد جميعا، دون اأن تقدَّ
امْلُ�ْسِلِم ، اَل َيْظِلُمُه َواَل ُي�ْسِلُمه")1)، ومعنى: "ال ي�سلمه"، اأي ال يخذله ويتخلَّى عنه 

ة، بل ياأخذ بيده ويدافع عنه.  وقت ال�سدَّ
اأن  قيم �سلبية لتوزيع المال : نهت ال�سنة عن بع�س القيم ال�سلبية التي ال يجوز  ب. 

تظهر في المجتمع الم�سلم فيما يتعلق بتوزيع المال واإنفاقه ومنها :
عدم العدل بين االأوالد في توزيع الهبات وانعكا�ساته االأخالقية على العالقات   .1
االأ�سرية والتربوية والنف�سية  واالجتماعية، وقد جاء في ذلك قوله �سلى اهلل عليه 

و�سلم :" اتَُّقوا اللَ ََواأَْعِدُلوا َبْيَن اأَْواَلِدُكْم ")2) 
اإ�ساعة المال فيما ال فائدة منه وفي ذلك جاء قول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم   .2
وؤَال ")3) واإ�ساعة المال  اإِنَّ اللَ َكِرَه َلُكْم َثاَلًثا ِقيَل َوقَاَل َواإِ�َساَعُة اْلَماِل َوكَثْرُة ال�سُّ
هنا تعني اإنفاقه في المعا�سي اأو االإ�سراف في المباحات والتي تختلف من ع�سر 
اإلى ع�سر .فكم من المباحات تكلف الماليين وجار الم�سلم في حاجة اإلى رغيف 

فال يلتفت اإليه وال يتح�س�س اأحواله. !

املبحث الثالث : قيم رجل االأعمال امل�سلم  يف ال�سنة النبوية 
ت�سري ن�سو�س ال�سنة اإىل جمموعة من االأخالق والقيم  االأ�سا�سية التي ينبغي اأن 
تت�سف بها �سخ�سية رجل االأعمال امل�سلم باعتباره حمور عمليات اإدارة املال واالأعمال، 
والنموذج الذي يج�ّسد تلك القيم ويوؤكد بان�سباطه اإمكانية االرتقاء اإىل تلك املثل العليا 
يف حدود الطاقة الب�سرية ، وهو ما ي�سري بو�سوح اأن الدين ما �سّرع للنا�س اإال ما هو يف 
حدود الطاقة ، اإال اأن االن�سباط بتلك القيم يتطلب التاأ�سي�س العقدي ل�سخ�سية رجل 

االأعمال حتى تتولد يف اأعماقه تلك القيم .
فالقيم يف حقيقتها ما هي اإال انعكا�س وجتلي للعقيدة والعبادة ، فالعبادة لي�ست 
مق�سودة لذاتها بل هي تدريب م�ستمر على اال�ستقامة وبناء منظومة القيم ، فاإذا متكن 

رواه البخاري وقد �سبق تخريجه.  -1
رواه م�سلم يف كتاب الهبات باب كراهة تف�سيل بع�س االأوالد يف الهبة اجلزء الثالث  حديث رقم   ) 4197)  -2

رواه البخاري  يف كتاب الزكاة باب قول اهلل تعاىل "ال ي�ساألون النا�س اإحلافا وكم الغنى اجلزء الثاين حديث رقم )1407)  -3
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االإميان من النف�س االإن�سانية �سهل عليه االلتزام بتلك القيم ، ومل تعد القيم مواد تدر�س 
ر�سالية  �سخ�سية  واالأعمال  املال  رجل  �سخ�سية  ت�سبح  ثم  ومن   ، ميار�س  �سلوك  بل 
)التاجر ال�سدوق) ويرفع مقامه اإىل مقامات ال�ساحلني، الأنه اأدى وظيفة بالغة اخلطورة 
يف جمال حيوي كثريا ما تنهزم فيه النفو�س، فكان حامل هداية باحلال قبل املقال .ومن 

اأهم القيم االأ�سا�سية التي يتحلى بها رجل االأعمال ما ياأتي :

املطلب االأول : قيم تتعلق ب�سخ�سية رجل االأعمال
العملية  يدير  وهو  الم�سلم  التاجر  ي�ساحب  الذي  ال�سعور  ذلك  وهي   : الربانية   .1
المالية حيث ت�سمو عالقته عن التفكير في الربح الكبير ولكن الذي يعنيه ما يطلع 
عليه ربه العليم الخبير ، ومن ثم يكون الدافع العقدي محركا له ومراقبا لربه في 

ال�سر والعلن فال تطفيف وال غرر.
التقوى :ذلك اأن العملية المالية ال تنفك عن القاعدة العقدية مراقبة هلل وانتظارا   .2
االإن�سان عن الجليل والقطمير، وال �سيما حقوق  ليوم الح�ساب حيث يحا�َسب 
النا�س: وفي ذلك جاء قول النبي �سلى الل عليه و�سلم عن اأبى هريرة ر�سي الل 
عنه اأن ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم مّر على �ُسْبَرة طعام، فاأدخل يده فيها 
َعاِم؟ ، قال: اأ�سابته ال�سماء  فنالت اأ�سابعه بلاًل  فقال:َما َهَذا َيا �َساِحَب الطَّ
ا�َس؟ َمْن َغ�سَّ َفَلْي�َس  َعاِم َكْي َيَراُه النَّ يا ر�سول الل، قال: اأََفاَل َجَعْلَتُه َفْوَق الطَّ

ِمِني.")1)  
اهلل  وجه  اإال  يبتغي  وال  فيها  يتجرد  بحيث  معامالته  كل  في  تعالى  هلل  االإخال�س   .3

تعالى، لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم:" اإِنََّما ْاالأَْعَماُل ِبالنِّيَاِت ")2)
َقاَل  اأَْو  َيَتَفَرَقا  َماَلْم  ِباْلِخَيِار  :" اْلَبِيَعاِن  عليه و�سلم  اهلل  :لقوله �سلى  ال�سدق   .4
َحَتى َيَتَفَرَقا، َفاإِْن �َسَدَقا وَبَيَنا ُبِورَك لَهُمَا ِفي َبْيِعِهَما َواإِْن َكَتَما َوَكَذَبا ُمِحَقْت 

َبَرَكُة َبْيِعِهَما ")3).

رواه م�سلم  كتاب االإميان باب قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم "من غ�سنا فلي�س منا "اجلزء االأول حديث رقم 283   -1
رواه  البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي اجلزء االأول حديث رقم 1   -2

3-  رواه البخاري يف كتاب البيوع  باب اإذا بنّي البيعان ويكتما ون�سحا اجلزء الثاين حديث رقم )1973)
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االأمانة وعدم الخيانة: الأن التاجر الم�سلم اأمين يو�سل الحقوق الأ�سحابها تفاديا   .5
؛اأنه  دينار  بن  اهلل  فعن عبد  اأب�سط �سورها  في  النفاق والخيانة ولو  في  للوقوع 
�سمع ابن عمر يقول : ذكر رجل لر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم اأنه ُيْخدع في 
البيوع ، فقال ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم :" َمْن َباَيْعَت َفُقْل اَل ِخاَلبَة ")1) 

فكان اإذا بايع يقول : ال خيانة .
العدل :فالتاجر الم�سلم ين�سف النا�س من نف�سه ، فال يحب اأن يلحق اأحد ال�سرر،   .6
كما ال يحب اأن يلحق بتجارته ال�سرر. ومن ثم اإذا باع �سلعة ن�سح م�ستريها فال 
يجوز اأن يبيع �سلعة وهو يعلم اأن بها عيباً اإال اأخبره فعن العداء بن خالد قال كتب 
لي النبي �سلى اهلل عليه و�سلم :" هذا ما ا�سترى محمد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
اأنه  :" ذكر رجل لر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم  العداء بن خالد  و�سلم  من 
ُيْخدع في البيوع ، فقال ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم :" َمْن َباَيْعَت َفُقْل 
اَل ِخاَلبَة ")2) اأي ال حرام وال فجور وال خيانة ،قال قتادة:  الغائلة الزنا وال�سرقة 

واالإباق.

املطلب الثاين :قيم تتعلق باأ�سلوب املعاملة 
ال�سماحة : وهو ال�سهولة والي�سر في اإتمام المعاملة والتجاوز عن بع�س التفا�سيل    .1
التي تعطل العقد وال اأثر لها كبير في المعاملة قال �سلى اهلل عليه و�سلم: َرِحَم اللُ 

َذا ا�ْسَتَرى َواإَِذا اْقَت�َسى ")3) َرُجاًل �َسْمًحا اإَِذا َباَع، َواإِ
:"اْعُطوا  تق�سير  اأو  مماطلة  دون  الحقوق  اأداء  على  حري�س  فالم�سلم   : الوفاء   .2

االأَِجيَر َحَقُه َقْبَل اأَْن َيِجَف َعَرَقُه" )4)
االإح�سان في المعاملة  : ويكون بح�سن المعاملة واللطف مع العامل وطالقة الوجه   .3
وطيب الكالم وكل ما يعبر عن اللياقة االجتماعية :"ال تحقرن من المعروف �سيئا 

رواه م�سلم :كتاب البيوع باب من يخدع يف البيع اجلزء الثالث حديث رقم )3878)   -1
2-  رواه البخاري يف كتاب البيوع باب اإذا بني البيعان ومل يكتما ون�سحا .

3-  رواه البخاري يف كتاب البيوع باب ال�سهولة وال�سماحة يف البيع وال�سراء زمن طلب حقا فليطلبه يف عفاف اجلزء الثاين 
حديث رقم )1970)

4-  �سبق تخريجه 
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ولو اأن تلق اأخاك بوجه طلق")1) 
وخا�سة  المجتمع   في  الفئات  بع�س  حاجات  بتح�س�س  :وذلك  والكرم  الجود   .4
ُه اأَْن ُيْب�َسَط َلُه  االأقارب �سكرا هلل على نعمه وطلبا لحفظ النعمة ب�سكرها:"َمْن �َسرَّ

ْل َرِحَمُه ")2( َثِرِه َفْلَي�سِ ِفي ِرْزِقِه اأَْو ُيْن�َساأَ َلُه ِفي اأَ
َذا  ا�َس َفاإِ ُيَدِاُين النَّ َتاِجٌر  مراعاة ظروف النا�س: قال �سلى اهلل عليه و�سلم: "َكاَن   .5

َراآى ُمْع�ِسًرا َقاَل ِلِفْتَياِنِه َتَجاَوُزوا َعْنُه َلَعَل اللَ ََيَتَجاَوَز َعّنَا َفَتَجاَوَز اللَ َُعْنُه")3)
تح�سيل الك�سب الطيب عن طريق المناف�سة الم�سروعة وال�سريفة ، ولذلك كان   .6
")4) الذي فيه تحايل لزيادة ثمن ال�سلعة ونهى  َتَناَج�ُسوا  َواَل  النهي عن النج�س 
اأن ي�سوم الم�سلم على �سوم اأخيه :"اَل َي�ُسْم اْلُم�ْسِلُم َعَلى �َسْوِم اأَِخيِه )5). واأباح 

المزايدة لتحرير ال�سوق ومنح الفر�سة لم�ستري الذي يحتاج فعاًل لل�سلعة . 
وال يخفى اأن التاجر �سخ�سية حمورية ر�سالية  يف جمتمعه ، و�سفريا اأمينا على 

قيم االأمة اإذا كان ن�ساطه خارج بلده ،ومن هنا كان متثيله للقيم مهما . و�سنحاول بيان 
هذا الدور من خالل املبحث الرابع.

املبحث الرابع: الدور احل�ساري للقيم املالية يف احلياة االإن�سانية 
املطلب االأول : على امل�ستوى الداخلي :

ال �سك اأن االلتزام مبنظومة القيم الواردة يف ال�سنة من �ساأنه اأن يرتك الثمار الطيبة 
يف حياة الفرد، ثم تنعك�س على العالقات املختلفة داخل املجتمع امل�سلم ، بحيث ت�سكل 
املعيار الذي يجمع النا�س على �سبط ت�سرفاتهم وفق ذلك املنهج القيمي، ومن ثم فال 
يتبع النا�س  اأهواءهم  ويرك�سوا وراء �سهواتهم ومطامعهم اخلا�سة، ومنافعهم الذاتية 

رواه م�سلم يف كتاب الرب وال�سلة باب ا�ستحباب طالقة الوجه عند اللقاء اجلزء الرابع حديث رقم  )6724)  -1
رواه البخاري يف كتاب البيوع  باب قول اهلل تعاىل :"اأنفقوا من طيبات ما ك�سبتم" اجلزء الثاين حديث رقم )1961).  -2

3-   رواه البخاري يف كتاب البيوع  باب من انظر مع�سرا اجلزء الثاين حديث رقم )1972).
4-  رواه م�سلم يف كتاب البيوع باب حترمي بيع الرجل على بيع اأخيه و�سومه على �سومه وحترمي النج�س وحترمي الت�سرية اجلزء 

الثالث حديث رقم  )3833).
رواه م�سلم كتاب البيوع باب حترمي بيع الرجل على بيع اأخيه و�سومه على �سومه وحترمي النج�س وحترمي الت�سرية اجلزء الثالث   -5

حديث رقم  )3833).
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التمكني ملعاين اخلري والف�سيلة  قيم ح�سارية، ويتحقق  املجتمع  العاجلة، فترت�سخ يف 
والعدالة وميكن التنبيه اإىل بع�س االآثار الطيبة التي تنتج عن االلتزام بهذه القيم و منها: 

تغليب بواعث احلقِّ واخلري يف االإن�سان على بواعث االأنانية والهوى.. أ
اإقامة العدل حتى ال يبغي قوي على �سعيف، اأو غني على فقري، اأو مالك على . ب

م�ستاأجر، اأو ربُّ عمل على عامل، اأو منتج اأو تاجر على م�ستهلك، اأو غري ذلك.
باأنواعه، . ت الغرر  م  حرَّ ولهذا  واخل�سومات،  التنازع  ومنع  االإخاء،  على  احلفاظ 

اإجارته،  على  االإجارة  عليه:  ويقا�س  اأخيه،  بيع  على  الرجل  بيع  عن  نهى  كما   ،
ونحوها.

ك به وال يزيد عليه، ويتوافق . ث ه، فيتم�سَّ �سمان اال�ستقرار، ليعرف كلُّ ذي حقٍّ حقَّ
النا�س على معيار عام يحتكمون اإليه، ولهذا كان اإيجاب الوفاء بالعقود ومراعاة 

ال�سروط.
م االحتكار والربا، . ج منع ال�سرر و ال�سرار حتقيقا للم�سلحة بني النا�س، ولهذا حرَّ

والنج�س،  والغ�سَّ  اأ�سياءهم،  النا�س  وبخ�س  وامليزان،  الكيل  وتطفيف  واملي�سر 
وغريها.

تنمية  معاين  االأخوة  والتعارف و التعامل مع النا�س على اأ�سا�س عالقة االأخوة . ح
يف اهلل ،اأو على اأ�سا�س التعارف االإن�ساين الذي يك�سف طبائع النفو�س ومعادنها. 

التعاون : تعاون املتعاملني ورفع احلرج  عن امل�سلمني وذلك بالقر�س احل�سن .. خ
التكافل  : تكافل املو�سر مع املع�سر فينظره اإىل حالة الي�سر مبتغيا االأجر عند اهلل .. د
الت�سامح : يف البيع وال�سراء ويف الق�ساء وعند االقت�ساء .. ذ
حتقيق االأمن الذاتي للمتعاملني ) الراحة النف�سية ) ب�سبب الثقة املتوفرة.. ر
جتنب الوقوع يف املحرمات و�سد كل منافذها.. ز

جتنب اخلالفات بني ال�سركاء .. س
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ا�ستقرار املعامالت بني ال�سركاء .. ش
ا�ستقرار املجتمع .. ص
ح�سول الربكة من اهلل .. ض

ولي�س غريبا اأن تتحقق تلك الثمار اإذا كان رجل االأعمال من�سبطا باملنهج القيمي 
الذي ر�سمه االإ�سالم واقتنع به يف اإدارته مل�سروعاته واأمواله. فال�سنة النبوية توؤكد اأن 
االإن�سان  يف هذا املقام  )رجل االأعمال ) ميثل الو�سيلة االقت�سادية االأوىل ، واأن النجاح 
يف تفعيل طاقته اخلرية عن طريق الرتبية على  القيم اخللقية والو�سائلية ومبعنى اأدق قيم 
)التقوى، والتقنية ) كخطوة اأوىل اأمر يف غاية االأهمية ، الأن التجارب االإن�سانية اأثبتت 
اأن تفعيل طاقات االإن�سان هي املعّول عليه يف اأي عملية تغيري اأو تنمية، وهذا ما جعل 
اإىل  راجع  االإ�سالمية  البالد  تخلف  �سبب  واأن  مهمة،  ي�سجل مالحظة  نبي  بن   مالك 
التق�سري يف و�سع االإن�سان يف هذه املرتبة حيث يقول :" وجتدر هنا املالحظة باأن برامج 
املرتبة،  هذه  يف  االإن�سان  و�سع  على  بعيدة  زالت  ال  االإ�سالمية  البالد  يف  اال�ستثمار 
بو�سفه و�سيلة تتغري هي ذاتها يف فعاليتها بقدر ما حتدث من تغريات يف نطاق النمو 
االقت�سادي ")1)   باالإ�سافة اإىل ح�سن اال�ستفادة من التجارب املختلفة  و بناء العالقات 
االقت�سادية والتاأكيد على اال�ستثمار املايل و اال�ستثمار االجتماعي)2)  وذلك بتفعيل كل 
الب�سرية واملالية بحيث يوظف املال يف امل�ساريع اال�ستثمارية  طاقات االأمة ومقدراتها 
واالنتاجية ذات العالقة بكرامة االأمة وعزتها، حتى ال تظل تت�سول اأقواتها ، فال خري يف 
اأمة ال تاأكل مما تنتج وال تلب�س مما تن�سج. ولهذا كان التوجيه النبوي وا�سحا حينما قال 
�سلى اهلل عليه و�سلم :" اَلأَْن يَْحَتِطَب اأََحَدُكْم ُحْزَمٍة َعَلى َظْهِرِه ،َخرْيٌ ِمْن اأَْن يَ�ْساأََل اأََحًدا 

َفيُْعِطيِه اأَْو مَيَْنَعُه ")3) والتوجيه هنا كما يفيد االأفراد يفيد االأمم وينطبق عليها.

املطلب الثاين : على امل�ستوى الارجي
اأن يكون  النبوية مبا حوت من الن�سو�س ال تقت�سر يف روؤيتها  اأن ال�سنة  ال �سك 
اأبعادها كاأبعاد الر�سالة  اأثر هذه القيم على احلياة يف املجتمعات امل�سلمة فقط، بل اإن 

1-   امل�سلم يف عامل االقت�ساد : مالك بن نبي دار الفكر دم�سق �سورية ط3 �سنة 1987�س77
ينظر امل�سلم يف عامل االقت�ساد : مالك بن نبي دار الفكر دم�سق �سورية ط3 �سنة 1987�س76  -2

3-  رواه البخاري :كتاب البيوع باب ك�سب الرجل وعمله بيده اجلزء الثاين حديث رقم 1968
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االإ�سالمية، فهي رحمة للعاملني، ومن هنا كانت اآثارها الطيبة متجلية فيما ياأتي :
اأنها مفتاح للدعوة االإ�سالمية : اإذ ال يخفى على اأي عاقل اأن انعكا�س تلك القيم   .1
المالية وو�سع  ال�سخ�سية  تلك  الذي �ساغ  بها وبالمنهج  يغري  المعامالت  على 
ذلك المنهج ،ف�سالح الرجل  ب�سالح المنهج ،وح�سن المعاملة مع المتعاملين 
من بداية العقد اإلى نهايته وكل االإجراءات التي تتم ب�سدق واأمانة تترك ب�سماتها 
في نف�سية المتعامل، الأن تاأمين المعاملة و�سمانها  اأهم من ن�سبة الربح الذي تحققه، 
وهذا يكفي ليعطي �سورة عن المتعامل الم�سلم وعظمة القيم التي تحركه بحيث 
تنتفي الخيانة واالحتيال، والتماطل واالبتزاز واال�ستغالل ، وكل هذه القيم تجعل 

المتعامل يطمئن على ماله وينال ثقة الطرف الم�سلم الذي يلتزم بتلك القيم .
مجال  في  اإ�سالمية  نماذج  تقديم  كان   ما  فكثيرا   : االإ�سالم  واقعية  توؤكد  اأنها   .2
المعامالت للعالم يك�سف واقعية القيم الدينية التي يمكن اأن تتحول اإلى ممار�سات 
واقعية ، وبالتالي تنفي  ما ي�ساع  من ال�سبه باأن الدين مثالي ال �سبيل لتطبيق مبادئه. 
اأو يتهم باأن  اأمة االإ�سالم في هذا الع�سر عاجزة عن انتاج غذائها، فاأنّى لقيمها اأن 

تكون مرجعية فاعلة لالإن�سانية .
اإن تج�سيد هذه القيم اإحياء لما اندر�س منها في النف�س االإن�سانية ، فالقيم حا�سة   .3
�ساأنه  من  العالمية  المعامالت  عالم  في  لها  التمكين  فاإن   ، واأ�سيلة  رفيعة  اإن�سانية 
اأن يوقظ هذه الحا�سة القيمية ويحيي المعاني الفطرية التي اأميتت بفعل التراكم 
الحياة  عن  ويترفعوا  اإن�سانيتهم  بذلك  لي�سترجعوا  النا�س  من  كثير  لدى  المادي 
المتوح�سة التي ال غاية لها اإال تحقيق المنفعة المادية ،كما تحاول التيارات المادية 

و�سف الحياة االإن�سانية باأنها مادة ومادة فقط .
اأن ح�سور الحا�سة الخلقية  المادة والروح : والحقيقة  بين  التوازن  اإيجاد حالة   .4
في عالم المال واالأعمال �سرورية جدا لتقلل من غلواء المادة وت�سبط الغرائز 
الحيوانية في االإن�سان وتمنع من اأن يتحول اإلى مادة ت�سّوق حتى الكرامة االإن�سانية 

كما في عالم البغاء ، لذلك وجب الك�سف عن هذا الجانب القيمي واإحيائه .
القيم مكبح حقيقي يمنع من االنحطاط االأخالقي : وال �سك اأن عالم اإدارة المال   .5
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الذي  االإن�سانية  الحياة  في  ال�سامي  الجانب  ذلك  لبروز  ف�سيح  ميدان  واالأعمال 
يمنعها من االنحطاط ، وفي الوقت ذاته ينبغي ا�ستغالل ن�سو�س ال�سنة للتنبيه اإلى 
القيم الهابطة والمدمرة للعالقات االإن�سانية والكرامة االإن�سانية ، الأن االإن�سان يفقد 

من اإن�سانيته بقدر ما يفقد من قيمه في اأي مجال من مجاالت الحياة .
اإيجاد البديل الح�ساري في عالم المعامالت: ويظهر اأن اإبراز منظومة القيم التي   .6
دعت اإليها ال�سنة و�سبطت بها عالم المعامالت يفتح لنا بابا عظيما الإبراز المنهج 
االإن�سان  اإن�سانية  فيه  ت�سترجع  لالإن�سانية  ح�ساري  بديل  وعر�س  عموما،  االإلهي 
المال  اإدارة  اإن�سانية في عالم  لقيم  التاأ�سي�س  يمكن  الوقت  ، وفي ذات  وكرامته 
النا�س  اأهلكت �سحة  التي  المدمرة  القيم  تلك  االأقل  فيه على  ت�ستبعد  واالأعمال 
وبيئتهم  بفعل الف�ساد الذي تمار�سه ال�سركات الكبرى وهي ت�سعى لتحقيق اأكبر 
قدر من االأرباح دون االلتفات اإلى االأثار المدمرة لن�ساطاتها، وحاالت التزوير 

والغ�س واالحتيال الممار�سة في عالم المال واالأعمال. 
احلياة  وفاعال يف  منتجا  ليكون  امل�سلم  دفع  على  يقوم  الذي  االإ�سالم  منهج  اإن 
يكر�س كثريا من القيم التي جتعله يحقق كرامته ال�سخ�سية وي�سهم يف حتقيق كرامة اأمته 
بالعمل وال�سعي الذي يعتربه عبادة جليلة فينتقل من حمراب ال�سالة اإىل  جت�سيد تلك 
القيم يف حمراب احلياة يف �ستى جماالتها ، ويكف اأمته عن اأن تكون رهينة يف غذائها، 
فتتعامل مع غريها من االأمم مبنطق املناف�س ال مبنطق التابع ، حيث تتبادل املنتجات التي 
جتعلها يف موقف عزة وا�ستغناء ،وها هو النبي داود عليه ال�سالم  ي�سرب املثل كما 
يخربنا عليه ال�سالة وال�سالم يف �سلوك ح�ساري وي�سجعنا على االقتداء به  :" َما اأََكَل 
اَلُم َكاَن  ِ َداوَد َعَلْيِه ال�سَّ اأَََحٌد َطَعاًما َقُط ،َخرْيٌ  َمْن اأَْن يَاأُْكَل ِمْن َعَمِل يَِدِه ، َواإِنَّ نَِبَي اهللَّ
ِدِه " )1) بل االإ�سالم يدعو امل�سلم اأن يفّعل طاقاته ولو يف االأعمال الب�سيطة ،  يَاأُْكُل ِمْن يَِ
الأن اأي م�سروع ي�ستمر فيه �ساحبه ميكن اأن يتحول اإىل م�سروع كبري ، والواقع يدل 
ْحُبَلُه َخرْيٌ لَُه ِمْن َاأْن يَ�ْساأََل  على ذلك ، فقال �سلى اهلل عليه و�سلم :"اَلأَْن يَاأُْخَذ اأََحَدُكْم اأَ

النَّا�َس ")2) .

رواه البخاري يف كتاب البيوع  باب ك�سب الرجل وعمله بيده اجلزء الثاين حديث رقم 1966  -1
2-  رواه البخاري كتاب البيوع باب ك�سب الرجل وعمله بيده اجلزء الثاين رقم احلديث 1969
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ولذلك فاإن قيم  اإدارة املال واالأعمال متّثل - يف نظر االإ�سالم - عبادة جليلة، 
و�سلوكا ر�سيدا ، ميدانها امل�سنع واملزرعة وال�سوق، ومع كل النا�س، لتوؤكد �سمولية 
االإن�سان خليفة يف  ال�سليم لكون  املفهوم  اإىل اهلل عبادة وعمارة  ، وهذا هو  القربى 
االأر�س ، ومن غري هذا التكامل تغيب احلقيقة االإلهية مل�سمون الدين واأبعاده القيمية 
واالإن�سانية. ومن غري ذلك ال�سمول ت�سّوه حقيقة العبودية. ولن ت�ستعيد االأمة عافيتها 
وال االإن�سانية كرامتها اإال اإذا ا�ستعادت القيم مكانتها وانتقلت اإىل عامل الفعل واملمار�سة. 
وخال�سة القول اأن ال�سنة النبوية �سواء يف جوانبها التنظريية اأو التطبيقية ك�سفت 
اأن اإدارة املال واالأعمال جانب مهم يف االإ�سالم، واأن اأهم ما فيه اإىل جانب االأحكام تلك 
القيم التي متثل ال�سوابط االأخالقية التي متنع املعامالت املالية من االنفالت والتحول 
اإىل النفعية واملادية املح�سة، فتفقد معها املعامالت روحانيتها وربانيتها واإن�سانيتها هذا 
من جهة ، ومن جهة اأخرى فاإن اإق�ساء تلك املعامالت التي ت�ستمل الكذب واالحتيال 
التي  املالية  للمعامالت  م�سرفة  �سورة  يعطي  التدلي�س  �سور  و�ستى  والغرر  واخليانة 

يتجنب فيها امل�سلم ما يغ�سب اهلل وي�سيء اإىل اأخيه االإن�سان باأن ياأخذ ماله بالباطل .
فاإذا كانت ال�سنة النبوية تنهى عن كل �سور الف�ساد املايل ، وتعتربه بداية للتفكك 
االجتماعي ، فاإن ابن خلدون يوؤكد ذلك من خالل حتليله الأ�سباب انحالل احل�سارة 
بحيث يجعل اأن الف�ساد املايل بجميع �سّوره ميثل �سببا  قويا النهيارها، الأن ذلك ميثل 
ظلما وهو اأعلى درجات الف�ساد. فيقول :"فتفهم من هذه احلكاية اأن الظلم خمّرب 
للعمران واأن عائدة اخلراب يف العمران على الدولة بالف�ساد واالنتقا�س ")1) ويحدد 
 ، ظلمة  عليها  واملعتدون   ، ظلمة  حقها  بغري  االأموال  فجباة   ": فيقول  الظلم  �سور 
اب االأمالك على العموم  واملنتهبون لها ظلمة، واملانعون حلقوق النا�س ظلمة ،وغ�سّ
الإذهابه  مادتها  هو  الذي  العمران  بخراب  الدولة  على  عائد  كله  ذلك  ووبال   ، ظلمة 

االآمال من اأهله . واعلم اأن هذه هي احلكمة املق�سودة لل�سارع يف حترمي الظلم ")2).
وال �سك اأن االأمة اإذا اجتهدت يف ر�سد منظومة القيم التي اأ�سارت اإليها ال�سنة 
الرتبية  ميادين  مناهج يف  منها  ت�سكل  واأن  امل�سري،  تتجنب هذا  اأن  ا�ستطاعت  املطهرة 

1-   املقدمة : عبد الرحمن ابن خلدون   �س 318
2-  املرجع نف�سه �س 319/318
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والقانونية  الت�سريعية  منظومتها  ن  ت�سمِّ بحيث  واالأطوار،  امل�ستويات  خمتلف  ويف 
اإلزامية احرتام هذه القيم وح�سورها الفعلي، فتكون بهذا قد ح�سنت الفرد من القيم 
الدخيلة، وبنت �سخ�سيته بناء �سليما ، ونظمت املجتمع،  وحمت حركته املالية . وبهذا 

يرتقى املجتمع يف �سلم احل�سارة.
ففاعلية القيم تكون باملمار�سة والتطوير الآليات تنفيدها والعمل على تنزيلها اإىل 
الواقع، حيث تنمو الروح احل�سارية حتى تبلغ مداها من الكمال االإن�ساين ، فبقدر ما 
ترت�سخ القيم يف النف�س ي�ستجيب امل�سلم لالأحكام وتتحقق اأهداف ح�سن اإدارة  املال 
واالأعمال، فترت�سخ املبادئ يف النفو�س، وتتوثق العالقات، وتتحقق امل�سلحة اخلا�سة 
بثمرات جهودهم يف  االأعمال واملجتمع  ال�سر، وينعم رجال  اأبواب  والعامة، وتغلق 

ظل ال�سريعة التي ر�سمت منهجا قوميا للقيم.   
االإن�سانية معامالتها  تر�سي عليها  اأن  ينبغي  التي  القيم  اإىل  التنبية  ال�سروري  فمن 
وتنال بركة �سعيها، الأن العملية املالية لي�ست مق�سودة لذاتها، واإمنا لتحقق بع�س املعاين 
هدفا  احل�ساري  االإجناز  يعترب  ال  االإ�سالم  الأن   ، املادية  االأرباح  عن  ف�سال  االإن�سانية 
نهائيا ، واإىل هذا ي�سري عماد الدين خليل فيقول :"وهكذا يغدو االجناز احل�ساري يف 
االإ�سالم و�سيلة اإىل غاية اأكرب، ويكت�سب يف الوقت ذاته " اأخالقية " ال جندها يف �سائر 

احل�سارات ")1) .
ما  �سيما  وال   ، ال�سلبية  القيم  خمتلف  يف  املتمثلة  ال�سر  روح  هيمنت  اإذا  اأما 
ي�سري  ،كما  العمران  خراب  نهايتها  كثرية  ل�سرور  بابا  يكون  فاإنه  املالية،  باملظامل  تعلق 
اإىل ذلك ابن خلدون " اعلم اأن العدوان على النا�س يف اأموالهم ذاهب باآمالهم يف 
اأيديهم ،واإذا  انتهابها من  اأن غايتها وم�سريها  يرونه حينئذ من  ملا  حت�سيلها واكت�سابها 
ذهبت اآمالهم يف اكت�سابها وحت�سيلها انقب�ست اأيديهم عن ال�سعي يف ذلك وعلى قدر 

االعتداء ون�سبته يكون انقبا�س الرعايا عن ال�سعي يف االكت�ساب ")2) 
بالتتابع  يقود  النف�سي،   املزاج  وتغرّي   ، القيمي  االنحطاط  اأن  مالحظ  هو  فكما 
يقّو�س منجزات احل�سارة ، ومن  اأو �سمورها  القيم  نق�س  ، الأن  املجتمعات  النهيار 

1-  حول ت�سكيل العقل امل�سلم:  عماد الدين خليل  �س159
املقدمة : عبد الرحمن ابن خلدون  �س 240  -2
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 ، لذاته  يكون هدفا  اأن ال  اأعمال ومنجزات  يجب  من  االإن�سان  يقدمه  ما  فاإن كل  ثم 
اإمنا و�سيلة فح�سب لتهيئة الظروف املنا�سبة  لتحقيق وظيفة اال�ستخالف يف االأر�س، 
ومتكني االإن�سان من االرتقاء يف �سلم الكمال االإن�ساين ، ليتاأهل لدار اخللود املطلق مبا 

ل من القيم واملثل العليا بجد واجتهاد .  ح�سّ
فميزة احل�سارة يف نظر االإ�سالم هي اأن تقُدم املجتمع من الناحية املادية واملعنوية 
غاية  ونحو  بروح خرّية،  ذلك  يكون  اأن  ينبغي  و  االإن�سانية،  احلياة  مناحي  يف جميع 
طاقة  تعد  اخلرّية  فالروح  واالأعمال.  املال  عامل  على  ينطبق  اأن  يجب  ما  وهو  خرّية. 
حمركة للتطّور والتح�سر، وال ميكن احل�سول على الروح اخلرّية اإال بالرتبية على  القيم 

على منهاج النبوة . 
واأخرًيا من املفيد التنبيه اإىل �سرورة اإعادة النظر يف اجلهود العلمية املبذولة يف 
هذا اجلانب و�سبطها مبا يتواءم وحاجة االأمة، بل وحاجة االإن�سانية ملنظومة القيم يف 
باب املعامالت، وال �سيما اأن عامل املال واالأعمال فقري ملثل هذه القيم العالية ، حتى 
يو�سع حد للتطفيف والتزوير والغ�س وغريها من ال�سلوكات املدمرة للقيم والعالقات 

وال�سحة وميزانية االأفراد وال�سعوب . 
النتائج :

اأن المنفعة المادية لي�ست  اإن ال�سنة قررت كثيرا من االأحكام معّللة قيميا لتوؤكد   .1
هدفا لذاتها، بل القيمة االأخالقية لها االعتبار االأكبر ، فال قيمة للمنفعة المادية اإذا 

ت�سببت في خلل قيمي فيما يحيط بعملية المعاملة.
ح  المعامالت هو الذي هو الذي يو�سّ القيمية الأحكام  الخلفية  الك�سف عن  اإن   .2

الروؤية الكلية لطريقة االإ�سالم في معالجة الق�سايا المالية .
اإدارة المال واالأعمال بال�سروط وال�سوابط حتى تراعى فال تنتهي  قيدت عملية   .3

اإلى م�سادمة القيم المقررة في الدين .
هناك تاأكيد على التالزمية بين االأحكام والقيم باعتبار اأن القيمة هي روح الحكم   .4

ومق�سده، فاإذا فقد الحكم هذه القيمة �سار �سريعة بال روح.
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اإن في ال�سنة النبوية قيما محورية في عملية اإدارة المال واالأعمال ينبغي الك�سف   .5
عنها وتفعيلها �سمن منظومة القيم الحاكمة في االقت�ساد اال�سالمي على اعتبار اأنه 

اقت�ساد قيمي .
اأن  اأثبت  التاريخ  القيم االأ�سيلة ، الأن  بتربية رجل االأعمال على  العناية  �سرورة   .6

القيم المالية كانت مدخال مهما لدعوة النا�س لر�سالة االإ�سالم.
اإن تكري�س االن�سباط القيمي في اإدارة المال واالأعمال يحقق اال�ستقرار النف�سي   .7

للفرد ويحمي الثروة من الف�ساد ويقي المجتمع من االأمرا�س المختلفة.
لي�س هناك اأي دافعية اأقوى الإدارة المال واالأعمال من دافعية القيم ،باعتبار اأن   .8
حركة المال داخل المجتمع وا�ستثماره في الزراعة وال�سناعة  والتجارة تمثل  بابا 

عظيما لتطبيق المظهر االجتماعي والكوني وال�سعائري في االإ�سالم. 
االأخالقي  وتميزها  االأمة  �سبيل عزة  القيم وهو  عماده  البركة  اقت�ساد  تحقيق  اإن   .9

والح�ساري .
اإن ال�سنة النبوية اأ�س�ست لمنظومة قيمية  متكاملة في عالم المال واالأعمال يمكن   .10

�سبطها واالجتهاد �سمنها لبناء اقت�ساد يجمع بين االأ�سالة والمعا�سرة .
الم�ساربة  التكافل)  مبداأ   على  القائمة  المعامالت  �سرعت  النبوية  ال�سنة  اإن   .11
جهة  من  الموؤمنين  بين  التراحم  معنى  لتحقق  وال�سركة)  وال�سلم  والمرابحة 

ولتجنب الم�سلم من الوقوع في �سباك الحرام وال �سيما المعامالت الربوية .
التو�سيات :

نو�سي ب�سرورة موا�سلة البحث في مجال القيم المالية لالإحاطة قدر الم�ستطاع   .1
ا�ستيعابها  ي�سهل  الع�سر حتى  بم�سطلحات  المعامالت ،و�سياغتها  قيم  بمنظومة 

وتطبيقها ،والعمل على اإيجاد الحلقات المفقودة لتفعيلها في الحياة .
نو�سي المهتمين ببرامج التعليم اإدخال مادة القيم المالية في مختلف الم�ستويات   .2
الفرد  دين  على  واأثرها  والحرام   الحالل  ق�سية  الأهمية  التعليمية،  واالأطوار 
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باإدارة  العالقة  ذات  الجامعية  التخ�س�سات  في  �سيما  وال   ، المجتمع  وعالقات 
المال واالأعمال .

املراجع وامل�سادر: 
القراآن الكرمي 

الكتب 
االإ�سالم واالأو�ساع االقت�سادية محمد الغزالي : مكتبة رحاب الجزائر ط7 . 1
تاأمالت : مالك بن نبي دار الفكر الجزائر ط5�سنة 1991 م.. 2
الغزالي دار . 3 المتحدة محمد  االأمم  االإ�سالم واإعالن  تعاليم  بين  االإن�سان  حقوق 

المعرفة  الجزائر �سنة 98 1م.
وهبة . 4 مكتبة  القر�ساوي  يو�سف  االإ�سالمي   االقت�ساد  في  واالأخالق  القيم  دور 

بالقاهرة، وموؤ�س�سة الر�سالة في بيروت ط1 �سنة 1995م.
تنظمها . 5 التي  العلمية  الندوة  اأعمال  المعا�سر  عالمنا  في  والقيم  االأخالق  �سوؤال 

الرابطة المحمدية للعلماء الدار البي�ساء المملكة المغربية �سنه 2011م.
�سروط النه�سة مالك بن نبي:  ترجمة  عمر كامل م�سقاوي وعبد ال�سبور �ساهين . 6

دار الفكر دون ط ودون تاريخ .
الجزائر�سنة . 7 مليلة  عين  والتوزيع  والن�سر  للطباعة  الهدى  دار  البخاري  �سحيح 

1992م.
�سحيح م�سلم دار �سادر بيروت دون طبعة ودون تاريخ .. 8
عماد الدين خليل حول ت�سكيل العقل الم�سلم المعهد العالمي للفكر االإ�سالمي . 9

ط1�سنة 1981
الفقه االإ�سالمي واأدلته وهبة الزحيلي دار الفكر الجزائرط1�سنة 1991 م. . 10
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فل�سفة التربية االإ�سالمية ماجد عر�سان الكيالني : موؤ�س�سة الريان لطباعة والن�سر . 11
والتوزيع ط 1998 م.

القامو�س المحيط  الفيروز اأبادي  دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط1 2004 م.. 12
القيم والعادات االجتماعية فوزية دياب : دار النه�سة العربية بيروت �سنة 1980م.. 13
مدخل اإلى القيم جابر قميحة : دار الكتاب الم�سري دون طبعة ودون تاريخ . 14
الم�سلم في عالم االقت�ساد : مالك بن نبي دار الفكر دم�سق �سورية ط3 �سنة 1987. 15
الجنوب . 16 دار   : �سعيد  الدين  جالل  الفل�سفية  وال�سواهد  الم�سطلحات  معجم 

للن�سر تون�س  ط �سنة 2004م.
معجم مقايي�س اللغة اأبي الح�سين اأحمد بن فار�س بن زكريا تحقيق عبد ال�سالم . 17

هارون دار الفكر للطباعة والن�سر  دون ط دون تاريخ .
المقدمة عبد الرحمن بن خلدون دار الجيل بيروت دون طبعة ودون تاريخ .. 18
من اأجل انطالقة ح�سارية �ساملة عبد الكريم بكار : دار القلم دم�سق الطبع 2�سنة . 19

2001 م.
منظومة القيم المرجعية في االإ�سالم محمد الكتاني : الرابطة المحمدية للعلماء . 20

مركز الدرا�سات واالأبحاث في القيم الرباط المغرب 2011 م.



�سيكولوجية الطاب النبوي يف احلفاظ على املال

الدكتور حممد �سريف الطيب )االأردن(
ق�سم الدرا�سات االإ�سالمية /جامعة اجلوف
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املقدمة
اإن �سيكولوجية اخلطاب النبوي يف احلديث عن املال وعالقة االإن�سان به تختلف 
عن غريها يف اخلطابات االأخرى، فاخلطاب النبوي يتميز باأنه وحي من عند اهلل يخاطب 
به االإن�سان على وجه العموم وامل�سلم على وجه اخل�سو�س، ومن هذه امليزة انبثقت 
جملة من امليزات التي كانت يف �سيكولوجية خطابها تخاطب حاجات االإن�سان للتملك 
لالإن�سان  اأباحت  فقد  وتنميته؛  املال  ك�سب  يف  التو�سع  يف  والرغبة  الكرمي  والعي�س 
التملك والك�سب والتو�سع يف الرزق، لكنها يف الوقت ذاته جاءت رادعة للنف�س عن 
التمادي يف ك�سب املال بطرق غري �سحيحة، وقد و�سحتها جملة من اخلطابات النبوية 

التي تنظم عالقة االإن�سان باملال، والطرق ال�سحيحة يف ك�سبه وتنميته.
ومل تقت�سر يف خطابها على ذلك بل خاطبت القلب، فجعلت االإميان باالأرزاق 
جزء من االإميان باهلل اخلالق الرزاق، لذلك ترى امل�سلم ال ي�سجر اإن قل الرزق وال يكفر 

اإن زاد فهو يعي�س بني ال�سرب وال�سكر. 
املجتمع  وحدة  على  حر�سه  يف  النبوي  اخلطاب  �سيكولوجية  يف  التميز  وترى 
اأفراد املجتمع فهو ي�سرع الت�سريعات امللزمة للتكافل كالزكاة،  يف التكافل املايل بني 
يعزز  وهو  التكافل،  �سور  من  وغريها  والهبات  ال�سدقات  خالل  من  عليها  ويحث 
من يقوم بذلك بجزيل الثواب يف االآخرة والربكة والنماء يف الدنيا، وبالعذاب يف 

االآخرة واخل�سران يف الدنيا ملن ق�سر.
من  املال  على  للمتعدي  والعملي  النف�سي  الرادع  النبوي  اخلطاب  �سرع  كما 
خالل منع االحتكار والغ�س والن�سب، ويتجلى ذلك يف حد ال�سرقة ملن تطاول على 
اخلطابات  كل  فيه  جتد  مل  ملن  االأخري  احلل  هذا  لي�سكل  حق،  وجه  غري  من  غريه  مال 

والت�سريعات ال�سابقة نفعاً.
عام  ب�سكل  املجتمعات  عن  اخلطاب  يف  ال�سيكولوجية  هذه  غياب  ظل  ويف 
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وانت�ساره على  املجتمعات  املايل يف  الف�ساد  نلحظ ظهور  ب�سكل خا�س،  واالإ�سالمي 
الرغم من كرثة القوانني والت�سريعات الرادعة، اإال اأنها عاجزة عن النهو�س باالإن�سان 
من جديد، لذلك وجب على امل�سلمني تفعيل هذه ال�سيكولوجية النبوية يف خماطبة 

النف�س وعالقتها باملال لتكون ال�سبيل االأمثل يف حل ومكافحته هذا الف�ساد.
م�سكلة البحث:

بماذا تتميز �سيكولوجية الخطاب النبوي عن المال؟. 1
ما مدى اأثر هذا الخطاب النبوي على النف�س؟. 2
ما هي الخطوات العملية في �سيكولوجية الخطاب النبوي في الحفاظ على المال . 3

ومكافحة الف�ساد؟
ما اأثر غياب �سيكولوجية الخطاب النبوي في المال على انت�سار الف�ساد المالي؟. 4

اأهداف البحث:
يهدف البحث اإىل بيان �سيكولوجية اخلطاب النبوي لالإن�سان يف تعامله مع املال 
النف�س  على  اأثرها  بيان  اإىل  تهدف  وكما  ميزاتها عن غريها،  وبيان  االأحوال،  كل  يف 
الت�سريعات  وفق  املال  مع  التعامل  على  وحر�سه  امل�سلم  على  وخ�سو�ساً  الب�سرية 
الف�ساد  بظهور  زماننا  يف  املال  عامل  عن  هذه  غيابها  اأثر  وبيان  النبوية،  والتوجيهات 

املايل، وعدم القدرة على مكافحته على الرغم من كرثة القوانني والت�سريعات.
الدرا�سات ال�سابقة: 

الت�سريع  يف  املال  على  احلفاظ  و�سائل  بدرا�سة  الباحثني  من  الكثري  قام  لقد 
االإ�سالمي، وبيان االأحكام ال�سرعية املتعلقة باملال وعالقة االإن�سان به، منها على �سبيل 

املثال:
�سيكولوجية المال، اأكرم زيدان، وليد اأحمد الم�سري، مجلة العلوم االجتماعية، . 1

الكويت، مجلد )37)، العدد )2)، 2009م.
تعمل  نف�سية  بل هو ظاهرة  فقط  اقت�سادية  لي�س ظاهرة  املال  اأن  الباحث  فيه  بني 
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فيه  النف�س واالإقت�ساد، ويذكره  فيه بني علم  يربط  الفردي واجلماعي،  امل�ستوى  على 
اأي�ساً الأمرا�س  العالقة التاريخية بني املال واالإن�سان والعالقة النف�سية بينهما، ويتطرق 
املال النف�سية من هو�س وبخل وغريها، ثم بني عالقة االأطفال باملال وال�سر يف ال�سعادة 

باملال عند االإن�سان، وذكر كذلك بع�س النظريات النف�سية املتعلقة باملال.
منهج اال�سالم في الحفاظ على االأموال العامة، نور الدين بو حمزة، درا�سات . 2

اإ�سالمية، مركز الب�سيرة للبحوث واال�ست�سارات والخدمات التعلمية، الجزائر، 
2009م.

على . 3 االإعتداء  و�سور  االإ�سالمي،  الفقه  في  المال  مفهوم  الباحث  فيه  بين  وقد 
الكتاب  من  باآيات  م�ست�سهداً  فقهية  ناحية  من  عليه  الحفاظ  وطرق  العام  المال 

العزيز وبع�س االأحاديث النبوية.
الرقابة المالية في االإ�سالم والحفاظ على المال العام، محمد عبده الهنداوي، . 4

الت�سامن االإ�سالمي، ال�سعودية، 1975، وقد بين الباحث دور الرقابة المالية في 
الحفاظ على المال العام.

عبد . 5 هيام   ،" مو�سوعية  حديثية  :"درا�سة  النبوية  ال�سنة  في  العام  المال  اإدارة 
بينت  وقد  2006م،  االأردنية،  الجامعة  ماج�ستير،  ر�سالة  الوريكات،  الحميد 
االدراي  الجهاز  بينت  ثم  االإ�سالم،  في  والنفقات  المال،  بيت  موارد  الباحثة 
المالي في الدولة اال�سالمية ودوره، ثم بينت اأ�ساليب حماية المال العام في �سوء 

االأحاديث النبوية.
النبوي  اخلطاب  �سيكولوجية  فهم  خالل  من  اجلديد  هذا  بحثي  يف  قدمت  وقد 
الواقع  على  اخلطاب  هذا  غياب  واأثر  ويطبقه،  به  يوؤمن  من  على  ذلك  واأثر  لالإن�سان 

املعا�سر.  
وقد ق�سمت البحث اإىل مقدمة ومتهيد ومباحث هي:

المبحث الأول: �سيكولوجية الخطاب النبوي في  تحقيق الأمن النف�سي المالي . 1
للإن�سان ودوره في الحفاظ على المال.
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تنمية . 2 عن  النف�س  تعزيز  في  النبوي  الخطاب  �سيكولوجية  الثاني:  المبحث 

المال والحفاظ عليه.

التعدي . 3 النف�س عن  النبوي في تعزير  الخطاب  �سيكولوجية  الثالث:  المبحث 
على المال واأثر ذلك في الحفاظ على المال.  

متهيد
قبل الولوج يف �سلب املو�سوع البد من الوقوف على بع�س التعريفات الواردة 

يف البحث لت�سهل على القارئ فهم دالالته وهي على النحو التايل:
�سيكولوجّي: )مفرد )نف�سانّي ، نَْف�سّي ، خا�ّس بعلم النَّف�س.  -

يكولوجّي : ) علوم النف�س ) االتِّجاه اإلى جعل علم النَّف�س محوًرا  المذهب ال�سَّ  -
لمنهج البحث في �ستَّى نواحي المعرفة.

�سيكولوجيَّة ]مفرد[:  -
عوامل . 1 عّدة  على  درا�سته  في  "اعتمد  �ِسْيُكوُلوجّي:  اإلى  من�سوب  موؤنَّث  ا�سم 

نتيجة  ال�سيكولوجّية  االأمرا�س  من  الكثير  ال�سعوب  بع�س  عانت  �سيكولوجّية- 
للحروب".

�سيكولوجّية . 2 جيًدا  المدرب  "يعلم  نف�سّية  �ِسْيُكوُلوجّي:  من  �سناعّي  م�سدر 
المجموعة التي يديرها- دعا اإلى االهتمام ب�سيكولوجّية الطفل العربي".

�سيكولوجّية الّلغة: درا�سة نف�سانّية للغة)1).  -
بت�سديد  مويل  تقول:  والعامة  ُمَوْيٌل.  وت�سغيره  معروف،  الماُل  ]مول[  المال:   -
اأً        الياء. ورجٌل ماٌل؛ اأي كثير المال، واأن�سد اأبو عمرو:  اإذا كان مااًل كان مااًل ُمَرزَّ

وناَل نَداُه كلُّ داٍن وجاِنِب.
وموله  مثله.  َل  وتََموَّ مال.  ذا  �سار  اإذا  وَموؤُواًل،  َمْواًل  ويَماُل  يَموُل  الرجُل  ماَل   -

غيره)2).
1-  معجم اللغة العربية املعا�سرة، اأحمد خمتار عبد احلميد عمر، ج2، �س1150-1149.

ال�سحاح، اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري، ج5، �س1821.    -2
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املبحث االأول: �سيكولوجية الطاب النبوي يف  حتقيق االأمن النف�سي املال 
لالإن�سان ودوره يف احلفاظ على املال.

التي  حاجتها  ويخاطب  الب�سرية،  النف�س  مكنونات  اإىل  النبوي  اخلطاب  يتجه 
فطرت عليها، ومن خالل هذا اخلطاب تراه يحقق له االأمن، وذلك من خالل عر�سه 
لبع�س الق�سايا املتعلقة باملال وعالقة االإن�سان به ب�سورة وا�سحة ال لب�س وال غمو�س 
فيها، فهو يدرك حب االإن�سان للمال، وخوفه من امل�ستقبل، ورغبته يف امتالك القوة 
بامتالك املال، واحلرية من خالل االإنفاق وتبادل املنافع وامل�سالح، ويف هذا املبحث 

�ساأقف على اأثر اخلطاب النبوي على النف�س الب�سرية يف عالقتها مع املال.

املطلب االأول: اإظهار الفطرة الب�سرية يف حب املال)1(.
ال ينكر اخلطاب النبوي حب االإن�سان للمال والرغبة يف متلكه واالإ�ستزادت منه، 
وهو بذلك يعطي النف�س �سعوراً بالر�سى بتحقيق جزء من ذاتها، وقد وردت يف ذلك 
اهلل  ر�سول  �سمعت  يقول:  عبا�س  ابن  رواه  الذي  احلديث  منها  االأحاديث  من  جملة 
�سلى اهلل عليه و�سلم يقول: " َلْو اأَنَّ اِلْبِن اآَدَم ِمْلَء َواٍد َمااًل، اَلأََحبَّ اأَْن َيُكوَن اإَِلْيِه ِمْثُلُه، 

َاُب، َواهللُ يَُتوُب َعَلى َمْن تَاَب )2). َواَل مَيْاَلأُ نَْف�َس اْبِن اآَدَم اإِالَّ الرتُّ
قال النووي: "خرج على حكم غالب بني اآدم يف احلر�س على الدنيا"، وقال: 
"وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم ويتوب اهلل على من تاب وهو متعلق مبا قبله ومعناه: اأن 

اهلل يقبل التوبة من احلر�س املذموم وغريه من املذمومات")3).
يف  الطريق  اأول  منه  واال�ستزادة  للمال  االإن�سان  حلب  النبوي  اخلطاب  فاإقرار 
فهم نف�سية االإن�سان وكيفية التعامل معها عند خطابها معها فيما يتعلق باملال لذلك جاء 
اخلطاب بعد ذلك حاثا على توبة من تعلق بحب املال املذموم؛ الذي يجعل االإن�سان 

يك�سبه من غري طريقه امل�سروع اأو يبالغ يف احلر�س عليه وعدم اأداء حقوقه ال�سرعية.
ويف حديٍث اآخر يو�سح اخلطاب النبوي اأي�ساً العالقة النف�سية بني االإن�سان واملال 

1-  �سيكولوجية املال، اأكرم زيدان، وليد اأحمد امل�سري، �س 190-183.
بن  م�سلم  م�سلم،  امل�سمى �سحيح  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اإىل  العدل  العدل عن  بنقل  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند   -2

احلجاج اأبو احل�سن الق�سريي الني�سابوري، حديث رقم 1049.
املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج، اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النووي، حديث رقم 1049.  -3
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َم: َيْكرَبُ اْبُن  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ ِ �سَ ُ َعْنُه، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ َي اهللَّ فَعْن اأَنَ�ِس ْبِن َماِلٍك َر�سِ
اآَدَم َوَيْكرَبُ َمَعُه اْثَناِن: ُحبُّ املَاِل، َوُطوُل الُعُمِر)1).

اآدم  بن  اإىل  االأ�سياء  اأحب  اأن  االأمرين  بهذين  التخ�سي�س  يف  احلكمة  اأن  وذكر 
اأعظم  من  الأنه  املال  واأحب  العمر،  طول  لذلك  فاأحب  بقائها  يف  راغب  فهو  نف�سه؛ 
نفاد  بقرب  اأح�س  فكلما  العمر  ين�ساأ عنها غالبا طول  التي  ال�سحة  االأ�سباب يف دوام 

ذلك ا�ستد حبه له ورغبته يف دوامه)2).
لها مبا حتب  التي بني جنبي االإن�سان بل يقرر  النف�س  النبوي ال ي�سادم  فاخلطاب 
وت�ستهي، فهو يو�سح مدى الرغبة يف اال�ستزادة من املال، ويو�سح اأن هذا احلب يكرب 
بكرب �سن االإن�سان، وبهذا االإقرار البني للعالقة بني االإن�سان واملال يقرر حقيقة النف�س 
باالأمل  التعلق  بالتوبة هلل وعدم  بالتذكري  يهذبها  بل  يقاومها  وال  ي�سادمها  فال  الب�سرية 

الزائف.
وقد ذكر ذلك وقرر يف الكثري من االآيات الكرمية كقوله تعاىل:) ُزيَِّن ِللنَّا�ِس ُحبُّ 
َمِة  امْلُ�َسوَّ ْيِل  َواخْلَ ِة  َواْلِف�سَّ َهِب  ِمَن الذَّ امْلَُقنَطَرِة  َواْلَقَناِطرِي  َواْلَبِننَي  النِّ�َساِء  ِمَن  َهَواِت  ال�سَّ

ُ ِعنَدُه ُح�ْسُن امْلَاآِب})3). ْنيَا َواهللَّ يَاِة الدُّ َوااْلأَْنَعاِم َواحْلَْرِث َذ{ِلَك َمَتاُع احْلَ
دائم،  نعيم  من  فيها  وما  اجلنة  وهي  املاآب  بح�سن  للموؤمنني  تذكر  الكرمية  فاالآية 

وعدم التعلق باملتاع الزائل يف هذه احلياة الدنيا.

املطلب الثاين: التاأكيد باأن االأرزاق مكتوبة مقدرة من خالل االإميان 
بالق�ساء والقدر.

لقد حقق اخلطاب النبوي لالإن�سان املوؤمن به �سعوراً باالأمن على رزقه، هذا االأمن 
جاء من خالل التذكري باأن االأرزاق مكتوبة لالإن�سان وهو يف رحم اأمه، واأن اأحداً من 
الب�سر لن ينق�سه اأو يزيده، وهذا ال�سعور النف�سي يعطي االإن�سان امل�سلم راحة و�سعادة 
تباأ�س على  ت�سقى وال  املوؤمن ال  الب�سر، فنف�س  لي�ست عند غريه من  وي�سراً يف احلياة 

1-  �سحيح البخاري، البخاري، حممد بن اإ�سماعيل البخاري اجلعفي، حديث رقم 6421.
2-  فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�سل الع�سقالين ال�سافعي، حديث رقم 6421. 

3-   اآل عمران، اآية 14.
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رزق فات اأو تاأخر اأو قل، بل ت�سلم بذلك للواحد الديان،  ويف هذا جاء حديث َعْبَد 
اِدُق  َم َوُهَو ال�سَّ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ ِ �سَ ثََنا َر�ُسوُل اهللَّ ُ َعْنه قال: َحدَّ َي اهللَّ ِ ْبَن َم�ْسُعوٍد َر�سِ اهللَّ
ِه اأَْرَبِعنَي َيْوًما اأَْو اأَْرَبِعنَي َلْيَلًة، ُثمَّ يَُكوُن  ُدوُق: " اأَنَّ َخْلَق اأََحِدُكْم ُيْجَمُع يِف َبْطِن اأُمِّ املَ�سْ
َغًة ِمْثَلُه، ُثمَّ يُْبَعُث اإِلَْيِه املََلُك َفيُوؤَْذُن ِباأَْربَِع َكِلَماٍت، َفَيْكُتُب:  َعَلَقًة ِمْثَلُه، ُثمَّ يَُكوُن ُم�سْ

ِرْزَقُه، َواأََجَلُه، َوَعَمَلُه، َو�َسِقيٌّ اأَْم �َسِعيٌد، ..... اإىل اآخر احلديث ")1).
االأمور  يف  نف�سها  على  تّهون  باأن  الب�سرية  النف�س  يخاطب  النبوي  احلديث  هذا 
التي تخ�س املال وال تنزعج للمك�سب اأو اخل�سارة، وال ي�ساورها القلق ب�ساأن املال الأن 
الرزق مكفول ومقدر، وهذا كفيل باأن يهدئ من روع الذين يقلقون ب�ساأن امل�ستقبل 
واحتماالت اخل�سائر املادية التي تهدد بالفقر واحلاجة رغم اأن الرزق من عند اهلل �سبحانه 

وتعاىل.
اإال  لي�ست  النبوي  باخلطاب  االإميان  يبعثها  التي  الطماأنينة  هذه  اأن  املوؤكد  ومن 
وت�سيبه  امل�ستقبل،  على  خوف  يف  حياته  يعي�س  وغريه  االإميان،  يف  الرا�سخ  للموؤمن 

االأمرا�س النف�سية والعقد من تفكريه وقلقه.
ومبا اأن طلب املال والرزق فطرة ب�سرية فال باأ�س اإذاً من ال�سعي يف احلياة وطلب 
املال، والتطلع اإىل الرثاء بطريقة م�سروعة، مع احلر�س على اأن يتم ذلك يف جو من 
االطمئنان وراحة البال ودون مبالغة يف القلق، فاالأرزاق مكتوبة مقدرة؛ ولذلك جاء 
التوجيه النبوي للنف�س الب�سرية باأن جتمل يف طلب الرزق واأن ال يكون �سغلها ال�ساغل 
طلب الرزق وترك ما �سواه، واأن ال تطلب الرزق يف غري حمله وذلك بالك�سب احلرام، 
 َ ا�ُس اتَُّقوا اللَّ َها النَّ فعن جابر بن عبد اهلل، قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )اأَيُّ
ى َت�ْسَتْويِفَ ِرْزَقَها َواإِْن اأَْبَطاأَ َعْنَها، َفاتَُّقوا  َلِب، َفاإِنَّ َنْف�ًسا َلْن مَتُوَت َحتَّ َواأَْجِمُلوا يِف الطَّ

، َوَدُعوا َما َحُرَم )2). َلِب، ُخُذوا َما َحلَّ َ َواأَْجِمُلوا يِف الطَّ اللَّ
فاخلطاب النبوي معتدل يف املوازنة بني حاجات النف�س الب�سرية يف املال وال�سعي 
يف طلبه وبني عدم املبالغة يف ذلك، بل يخاطب هذه النف�س اأن تقنع مبا جاءها من املال 
لها، لذلك وجب  اأكرث مما كتب  تاأخذ  اأو كرث فلن  الرزق  اللحظة، فمهما قل  يف تلك 

�سحيح البخاري، حديث رقم7016.  -1
2-  �سنن ابن ماجه، ابن ماجه، اأبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، حديث رقم2144، قال االألباين: �سحيح.
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عليها اأن ت�ستزيد من احلالل ما �ساءت واأن ال تلجاأ للحرام مهما ح�سل.
للتقوى -  بالدعوة  الب�سرية بحكمة ودراية  النف�س  يعالج  النبوي  وهذا اخلطاب 
ينق�س،  وال  يزيد  ال  مكتوب  الرزق  باأن  والتذكري  احلرام-،  عن  للعبد  حاجز  وهي 

والتذكري بالتقوى يف الطلب ويكون ذلك باأخذ احلالل دون احلرام.
لها مكاناً يف  النف�س- ال جتد  الذاتي يف  الرادع  للتقوى- وهي  الدعوة   وهذه 
الت�سريعات املالية الب�سرية، فهي تعالج املظاهر املادية دون اخلطاب النف�سي لالإن�سان، 

وهذه الفجوة هي ال�سبب يف ظهور الكثري من امل�سكالت املادية يف زماننا.   

املطلب الثالث: معاجلة حّب االإن�سان للمال من خالل الر�سى والقناعة با 
كتبه الل من الرزق، واال�ستغناء َوالتعفف عن االآخرين.

يو�سح اخلطاب النبوي طيبعة املال؛ واأنه خ�سر حلو)1) حمبب للنف�س، ويو�سح 
بعد ذلك كيفية العالقة بني النف�س الب�سرية واملال، فيحذر من اأن املال قد يوؤدي بالنف�س 
يك�سبه  املال  اأ�سري  االإن�سان  من  يجعل  مما  خلفه،  احلثيث  وال�سعي  وراءه  االجنرار  اإىل 
من حله وحرامه، وهنا يعالج اخلطاب النبوي هذه العالقة ببيان اأثر عدم التعلق باملال 
على بركته ومنائه، وهو ما ال جتده يف غريه من اخلطابات الب�سرية التي تنظم العالقة بني 

النف�س الب�سرية واملال، و�ساأو�سح هذه العالقة يف هذا املطلب:     
َي  ، اأَنَّ َحِكيَم ْبَن ِحَزاٍم َر�سِ برَْيِ ففي احلديث َعْن �َسِعيِد ْبِن املُ�َسيِِّب، َوُعْرَوَة ْبِن الزُّ
َفاأَْعَطايِن ُثمَّ  َفاأَْعَطايِن ثُمَّ �َساأَْلُتُه،  َم،  َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اهللُ  ِ �سَ َعْنُه َقاَل: �َساأَْلُت َر�ُسوَل اهللَّ  ُ اهللَّ
َلُه  َنْف�ٍس ُبوِرَك  اأََخَذُه ِب�َسَخاَوِة  َفَمْن  ٌر ُحْلٌو،  اإِنَّ َهَذا املَاَل َخ�سِ "َيا َحِكيُم،  َقاَل يِل: 
�ْسَراِف َنْف�ٍس مَلْ ُيَباَرْك َلُه ِفيِه، َوَكاَن َكالَِّذي َياأُْكُل َواَل َي�ْسَبُع، َوالَيُد  ِفيِه، َوَمْن اأََخَذُه ِباإِ
ِ، َوالَِّذي بََعثََك ِباحَلقِّ  َفُقْلُت: يَا َر�ُسوَل اهللَّ َحِكيٌم:  َقاَل  ْفَلى"،  الُعْلَيا َخْيٌ ِمَن الَيِد ال�سُّ

ْنيَا، .... اإىل اآخر احلديث)2). اَل اأَْرَزاأُ اأََحًدا بَْعَدَك �َسْيًئا َحتَّى اأَُفاِرَق الدُّ
هذا اخلطاب النبوي يعالج النف�سية الب�سرية وكيفية تعاملها مع املال، واأنها مطالبة 
1-  قوله خ�سرة حلوة: �سبهه بالرغبة فيه وامليل اإليه وحر�س النفو�س عليه بالفاكهة اخل�سراء امل�ستلذة فاإن االأخ�سر مرغوب فيه 
على انفراده بالن�سبة اإىل الياب�س واحللو مرغوب فيه على انفراده بالن�سبة للحام�س فاالإعجاب بهما اإذا اجتمعا اأ�سد، اأنظر: 

فتح الباري، ابن حجر، حديث 2750.
2-   �سحيح البخاري، البخاري، حديث رقم 2750.
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بالر�سى والقناعة بالرزق من غري مبالغة، ويت�سح ذلك من خالل:
بيان اأن المال محبب للنف�س؛  كحب النف�س للون االأخ�سر وال�سيء حلو المذاق.. 1
مخاطبة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لحكيم باأن القناعة وطلب الكفاية واالإجمال . 2

فى الطلب مقرون بالبركة)1)،.
هذا اخلطاب واإميان املوؤمن به وبالربكة الناجمة عن القناعة ال جتدها يف غريها من 
اخلطابات الب�سرية لالإن�سان وتعامله مع املال، لذلك ترى اأثر غياب هذا اخلطاب النبوي 
الكثري من  �سياع  عليه  ترتب  مما  وال�سبل،  الو�سائل  ب�ستى  للمال  النا�س  ا�ست�سراف  يف 
االأموال يف ال�سرقة والن�سب واالحتيال و�سياع الربكة يف املال على الرغم من كرثته 
يف اأيدي النا�س، "فاملال عند بع�س النا�س قد ي�سبح هو�ساً يريد االإ�ستزادة منه ب�ستى 

الو�سائل")2).
الت�سوير النبوي لم�ست�سرف المال كمن ياأكل وال ي�سبع واأثر هذا الت�سوير على . 3

النف�س ومجاهدتها لتقنع.
تربية النف�س على االإعطاء بمدح النبي للمعطي وذلك بقوله" واليد العليا خير من . 4

اليد ال�سفلى"؛ واأثر هذا الخطاب على المجتمع واإنفاق المح�سن على الفقير، 
وعدم طلب المال لغير حاجة ملحة من فقر اأو عوز.

لقد كان لهذا اخلطاب النبوي اأو�سح االأثر على حكيم ر�سي اهلل عنه، فقد اأخذ 
على نف�سه العهد ما بقي اأن ال ي�ساأل اأحداً مااًل، واأن ال يقبل من مال ال�سدقة �سيئاً.

ويف احلديث االآخر يخاطب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم النف�س الباحثة عن الغني 
وطرق الو�سول اإليه، باأن اأ�سهل واأي�سر الطرق هي بالقناعة والر�سا مبا ق�سم اهلل للعبد من 
الرزق، وهذا اخلطاب يدخل الأعماق النف�س الب�سرية فهو �سلى اهلل عليه و�سلم يعلم 
اأن االإن�سان مهما ملك من مال لن ي�سعر بالغنى فالنف�س تطلب املزيد دائما)3)، وقد ظهر 
هذا يف احلديث فعن اأبي هريرة قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: اتَِّق املحارَم 

1-  �سرح �سحيح البخارى البن بطال، علي بن خلف بن عبد امللك، ج3، �س505. 
2-  �سيكولوجية املال، اأكرم زيدان، �س 25.

3-  �سيكولوجية املال، اأكرم زيدان، �س 203.
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تكن اأعبَد النا�ِس، واْر�َس با ق�سم اللُ لك تكن اأغنى النا�ِس، واأَْح�ِسْن اىل جاِرك تكن 
موؤمًنا، واأَِحبَّ للنا�ِس ما حُتبُّ لنف�ِسك تكن م�سلًما، وال تُكرِثِ ال�سحَك فاإنَّ كرثَة ال�سحِك 
ِحبَّ للنا�ِس  مُتيُت القلَب، كن ورًعا تكن اأعبَد النا�ِس، وكن قنًعا تكن اأ�سكَر النا�ِس، واأَ

ما حُتبُّ لنف�ِسك تكن موؤمًنا، واأْح�ِسْن جماورَة من جاوَرك تكن م�سلًما)1).
فمتى حتقق الر�سى النف�سي عن احلالة املادية لالإن�سان حتقق الغنى املن�سود لديه، 

وكما قيل: القناعة كنز ال يفنى.
ويف حديٍث اآخر يو�سح اخلطاب النبوي مفهوم الغنى الذي تبحث عنه النف�س 
الب�سرية، ويظهر ذلك يف احلديث عن اأبي هريرة، قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

ْف�ِس" )2). ِة اْلَعَر�ِس، َوَلِكنَّ اْلِغَنى ِغَنى النَّ و�سلم: "َلْي�َس اْلِغَنى َعْن َكْثَ
ومعنى احلديث: الغنى املحمود غنى النف�س و�سبعها وقلة حر�سها؛ ال كرثة املال 
مع احلر�س على الزيادة؛ الأن من كان طالبا للزيادة مل ي�ستغن مبا معه فلي�س له غنى)3).
هذه ال�سيوكلوجية النبوية يف خطابها مع النف�س ت�سع املوازين ال�سحيحة للغنى، 

واأن الغنى احلقيقي يكون من داخل النف�س التي بني جنبيك اأيها االإن�سان.
وقد بني اخلطاب النبوي للنف�س باأنها ت�ستطيع بالتدريب والتعويد واملجاهدة اأن 
ت�سل للعفة عن املال احلرام و�سوؤال النا�س، واأن ت�سل للغنى احلقيقي، وقد ظهر ذلك 
لَّى اهللُ  ِ �سَ اِر �َساأَلُوا َر�ُسوَل اهللَّ : اأَنَّ اأُنَا�ًسا ِمَن االأَْن�سَ يف احلديث فعن اأبي �َسِعيٍد اخُلْدِريَّ
ْعَطاُه َحتَّى نَِفَد َما ِعْنَدُه، َفَقاَل لَُهْم ِحنَي نَِفَد ُكلُّ  َحٌد ِمْنُهْم اإِالَّ اأَ ْلُه اأَ َم، َفَلْم يَ�ْساأَ َعَلْيِه َو�َسلَّ
 ،ُ ُه اللَّ ِخْرُه َعْنُكْم، َواإِنَُّه َمْن َي�ْسَتِعفَّ ُيِعفَّ �َسْيٍء اأَْنَفَق ِبيََدْيِه: "َما يَُكْن ِعْنِدي ِمْن َخرْيٍ اَل اأَدَّ
ِمَن  َواأَْو�َسَع  ا  َخرْيً َعَطاًء  تُْعَطْوا  َولَْن   ،ُ اللَّ ُيْغِنِه  َي�ْسَتْغِن  َوَمْن   ،ُ اهللَّ ُه  ْ ربِّ يُ�سَ  ْ ربَّ يََت�سَ َوَمْن 

.(4(" رْبِ ال�سَّ
قال الق�سطالين: "وهذا احلديث اأ�سل وا�سح يف كيفية التعامل مع النف�س، وما 
يتطلب منك من جماهدة للنف�س؛ فالنف�س اإن تعففت نالت مرادها من العفة، والنف�س 

م�سند االإمام اأحمد بن حنبل، اأحمد بن حنبل ال�سيباين، حديث رقم 4880، قال املحقق: اإ�سناده �سحيح.  -1
2-  �سحيح م�سلم، حديث رقم 1051.

3-  املنهاج �سرح �سحيح م�سلم، حديث رقم 1051، العر�س هنا: وهو متاع الدنيا.
4-   �سحيح البخاري، حديث رقم 6470.
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اإن ا�ستغنت عن النا�س اأغناها اهلل عن النا�س و�سوؤالهم")1).
وال�سلم  النف�سية  الراحة  االإ�سالمي  للمجتمع  حققت  النبوية  ال�سيكولوجية  هذه 
املايل، فالكل �سعيد مقتنع �ساكر هلل على ما رزق، غري م�ست�سرف ملال الغري، وملا غابت 
هذه ال�سيكولوجية عا�س النا�س يف قلق وحتا�سد وعداوة وتعًدّ على املال على الرغم 
النا�س  بني  اخلطاب  مثل هذا  تعزيز  علينا  لذلك وجب  يديهم،  بني  االأموال  من كرثة 

لتقّدم جزءاً من العالج املن�سود للتخفيف من تبعات احلياة املادية التي نعي�سها.

املطلب الرابع: بيان اأثر التوكل على الل يف الرزق على �سعة الرزق.
املال،  مع  عالقته  يف  امل�سلم  لالإن�سان  النف�سي  االأمن  النبوي  اخلطاب  عالج  لقد 
بالتوكل  لالإن�سان  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  خطاب  منها  و�سائل  لذلك  وا�ستخدم 
للرزق، وهذا اخلطاب يفرتق عن غريه من  ال�سعي والطلب  الرزق مع  على اهلل يف 
اخلطابات التي تطالب االإن�سان بال�سعي احلثيث والرك�س وراء الرزق باالأخذ باالأ�سباب 
فقط كالدرا�سة والبحث عن وا�سطة وهكذا من و�سائل، لذلك نرى امل�سلم يرفعاً اأكف 
اأبي متيم اجلي�ساين،  الدعاء هلل يطلب الرزق ومن ثم ي�سعى، وقد و�سح هذا حديث 
اأَنَُّكْم  قال: �سمعت عمر، يقول: �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، يقول:)َلْو 
َوَتُروُح  ا،  ِخَما�سً َتْغُدو  ْيَ،  الطَّ َيْرُزُق  َكَما  َلَرَزَقُكْم  ِلِه،  َتَوكُّ َحقَّ   ِ اللَّ َعَلى  ْلُتْم  َتَوكَّ

ِبَطاًنا( )2).
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  االأنام  �سيد  بها  اأخذ  التي  االأ�سباب  من  فالتوكل 
بالعمل  التوكل مقرون  اأن هذا  املال، وو�سح  تعاملها مع  للنف�س وكيفية  يف خماطبته 

وال�سعي، فهما قرينان لك�سب الرزق.
املطلب الام�س: تعليم االإن�سان ال�سال ال�سرورية لل�سحة النف�سية))(.

القومي  ال�سلوك  على  ال�سحابة  برتبية  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  ُعني  فقد 
معهم  والتعاون  النا�س  حب  فيهم  يبث  وكان  احل�سنة،  والعادات  احلميدة  واالأخالق 

1-   خمت�سراً وبت�سرف: اإر�ساد ال�ساري ل�سرح �سحيح البخاري، اأحمد بن حممد الق�سطالين، ج9، �س270.
2-  �سنن ابن ماجه، ابن ماجه، حديث رقم 4164، قال االألباين: �سحيح.

3-  االأ�ساليب الرتبوية النبوية املتبعة يف التوجيه وتعديل ال�سلوك، فـواز بن مبرييك حمــاد ال�سعيـدي، �س201، قلت: �سمنها 
الباحث حتت القناعة والر�سى بالق�ساء والقدر، وهذه القناعة والر�سا جاءت نتيجة املقارنة الفاعلة االإيجابية. 
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والقناعة وغر�س االأمن والطماأنينة يف نفو�سهم؛ وقد غر�س النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
املادية، وقد ظهر ذلك جلياً يف  للر�سى بحالتهم  النافعة  املقارنة  ال�سحابة خل�سة  يف 
َمْن  اإِىَل  و�سلم:)اْنُظُروا  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال:  هريرة،  اأبي  احلديث عن 
ْن اَل تَْزَدُروا ِنْعَمَة اهلِل - َقاَل  اأَ�ْسَفَل ِمْنُكْم، َواَل َتْنُظُروا اإِىَل َمْن ُهَو َفْوَقُكْم، َفُهَو اأَْجَدُر اأَ

اأَبُو ُمَعاِويََة – َعَلْيُكْم))1).
قال ابن جرير وغريه: "هذا حديث جامع الأنواع من اخلري الأن االإن�سان اإذا راأى 
من ف�سل عليه يف الدنيا طلبت نف�سه مثل ذلك وا�ست�سغر ما عنده من نعمة اهلل تعاىل 
وحر�س على االزدياد ليلحق بذلك اأو يقاربه هذا هو املوجود يف غالب النا�س، واأما 
اإذا ما نظر يف اأمور الدنيا اإىل من هو دونه فيها ظهرت له نعمة اهلل تعاىل عليه ف�سكرها 

وتوا�سع وفعل فيه اخلري")2).
وهذا احلديث فيه الو�سفة ال�سافية للنف�س الب�سرية وكيفية معاجلة رغباتها و�سهواتها، 
واإحياء مثل هذا اخلطاب بني النا�س يقلل من العداوات والتباغ�س والتحا�سد بني النا�س 

ب�سبب الغنى اأو الفقر.
لقد قدم هذا املبحث �سورة وا�سحة عن �سيكولوجية اخلطاب النبوي يف حتقيق 
ال�سيكولوجية فريدة من نوعها، وجب علينا  املايل لالإن�سان واأن هذه  النف�سي  االأمن 
النف�سية  للم�سكالت  ال�سايف  البل�سم  للعامل  لتقدم  جديد،  من  واإحيائها  اأثرها  اقتفاء 

املرتتبة على عالقة االإن�سان باملال.

املبحث الثاين: �سيكولوجية الطاب النبوي يف تعزيز النف�س على تنمية 
املال واأثر ذلك يف احلفاظ عليه.

فقد  املال وك�سبه،  تنمية  النف�س على  لتعزيز  �سعيه  النبوي يف  اخلطاب  متيز  لقد 
خاطب النف�س وحثها على العمل وال�سعي للك�سب من طرق احلالل، كما عزز النف�س 
الكرمية املعطية التي ال تكنز املال وجتمعه، ليحقق �سلى اهلل عليه و�سلم من خالل هذه 
�ساأقف على  املبحث  وتنميته، ويف هذا  املال  احلفاظ على  قدر من  اأكرب  ال�سيكلوجية 

1-   �سحيح م�سلم، حديث رقم 2963.
2-   اأنظر: تعليق املحقق على �سحيح م�سلم، حديث رقم 2963.



639

�سيكولوجية اخلطاب النبوي يف احلفاظ على املال

الو�سائل املتبعة من النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لتحقيق ذلك.
لقد حر�س النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف خطابه عن املال على خماطبة النف�س 
ا�ستفاد من حبها  باملال، فقد  يتعلق  ما  ينا�سب حاجاتها ورغباتها يف  باأ�سلوب  الب�سرية 
للتملك  حبها  من  وا�ستفاد  املجتمع،  اأفراد  بني  فيما  املنافع  وتبادل  تنميته  يف  للمال 
بتنمية االأر�س وعمارتها، كل ذلك وفق منهجية حكيمة نعر�س لبع�س �سورها يف هذا 

املبحث.

املطلب االأول: احلث على العمل وال�سعي لطلب الرزق لتجنب مذلة 
النف�س.

فاالإن�سان  لالإن�سان،  ال�سخ�سية  اال�ستقاللية  لتحقيق  ي�سعى  النبوي  اخلطاب  هذا 
احلاجة  هذه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  خاطب  ولقد  اال�ستقاللية)1)،  يحب  بطبعه 
فعن  والك�سب،  العمل  على  النف�س  تعزيز  يف  منها  واإ�ستفاد  االإن�سان  لدى  النف�سية 
َم: "اَلأَْن َيْحَتِطَب  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ ِ �سَ ُ َعْنُه، يَُقوُل: َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ َي اهللَّ اأَبي ُهَرْيَرَة َر�سِ

َنَعُه")2). ْو مَيْ اأََحُدُكْم ُحْزَمًة َعَلى َظْهِرِه، َخْيٌ َلُه ِمْن اأَْن َي�ْساأََل اأََحًدا َفُيْعِطَيُه اأَ
يف هذا اخلطاب حث على العمل والك�سب، ورفع للنف�س عن ال�سوؤال ومذلته، 

والنف�س ال�سوية ال تقبل اإال اخلريية التي تتحقق باال�ستغناء عن النا�س.
تغدو  التي  بالطري  املثال  ب�سرب  الك�سب  على  النف�س  النبوي  اخلطاب  كما حث 
الطري، وقد  اأ�سعف من هذا  اأن ال يكون  القوي  لالإن�سان   اإ�سارة  لطلب رزقها، وفيه 
بني هذا املعنى حديث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فعن اأبي متيم اجلي�ساين، قال: 
ْلُتْم  �سمعت عمر، يقول: �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، يقول: )َلْو اأَنَُّكْم َتَوكَّ

ا، َوَتُروُح ِبَطاًنا) )3). ْيَ، َتْغُدو ِخَما�سً ِلِه، َلَرَزَقُكْم َكَما َيْرُزُق الطَّ ِ َحقَّ َتَوكُّ َعَلى اللَّ
داللة  احلديث  هذا  يف  "لي�س  اأحمد:  االإمام  عن  االإميان  �سعب  يف  البيهقي  قال 
على الُقعود عن الك�ْسِب، بل فيه ما يُدّل على طلب الرزق؛ الأنَّ الطري اإَذا غدت فاإمنا 

1-   انظر: الذكاء االنفعايل، منوذج ماير و �سلويف، �س26.
2-   �سحيح البخاري، حديث رقم 7007.

3-   االأ�ساليب الرتبوية النبوية املتبعة يف التوجيه وتعديل ال�سلوك، فواز مبرييك، �س201.
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تْغُدو لطلب الرزق، واإمنا اأراد -واهلل اأعلم- لو توكلوا على اهلل يف ذهابهم، وجميئهم 
فهم، وراأوا اأنَّ اخلري بيده ومن عنده، مل ين�سرفوا اإالَّ �ساملني غامنني كالطري تغُدو  وت�سرُّ
ا وتُروُح بَطانًا، لكنهم يعتمدون على قوتهم وجَلدهم، ويغ�سون ويكذبون وال  ِخَما�سً

ين�سحون، وهذا خالف التوكل")1).
هذه االإ�سارة النبوية للطري وغدوه و�سعيه يف طلب الرزق ت�سجيع للنف�س الب�سرية 
على ال�سعي يف طلب الرزق، فالذي رزق الطري �سريزقك اأيها االإن�سان اإذا ما توكلت 
وعملت، وما نراه من تكا�سل البع�س عن ال�سعي حتت م�سمى التوكل باطل، وما نراه 
من �سعي البع�س دون توكل اأي�سا باطل، ونحن يف زماننا مطالبُوَن مبخاطبة النا�س مبثل 

خطاب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لتو�سع االأمور يف مكانها ال�سحيح.

املطلب الثاين: الطاب النبوي يف فر�س الزكاة وما فيها من حكم واأ�سرار 
نف�سية تنمي املال وحتافظ عليه.

لقد فر�س االإ�سالم على امل�سلم الزكاة، وعدها ركناً من اأركان هذا الدين احلنيف، 
ويف خطاب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ملعاذ ر�سي اهلل عنه عندما اأر�سله اإىل اليمن 
يحمل كثرًي من الدالالت النف�سية لكيفية التعامل مع هذا الركن العظيم يف االإ�سالم اأال 

وهو الزكاة، وقد ظهر ذلك من خالل:
تقبل . 1 في  النف�س  على  اأثر  من  للتدرج  وما  واأحكامه،  الدين  اأوامر  في  التدرج 

تعاليم هذا الدين.
اأن ترد اأموال الزكاة على فقراء ذلك المجتمع ليتحقق المراد منها وهي التكافل . 2

بين اأفراد المجتمع الواحد.
ال ياأخذ من الغني كريم ماله لما يترك ذلك عليه من اأثر �سلبي.. 3

اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بعث  يو�سح ذلك احلديث عن ابن عبا�س، 
ىَل �َسَهاَدِة اأَْن اَل اإِلََه اإاِلَّ  معاذا اإىل اليمن، فقال: " اإِنََّك تَاأِْتي َقْوًما اأَْهَل ِكَتاٍب، َفاْدُعُهْم اإِ
َخْم�َس  َعَلْيِهْم  اْفرَتَ�َس   َ اهللَّ اأَنَّ  َفاأَْعِلْمُهْم  ِلَذِلَك،  اأََطاُعوا  ُهْم  َفاإِْن   ،ِ اهللَّ َر�ُسوُل  َواأَينِّ   ،ُ اهللَّ

1-   �سعب االإميان، اأحمد بن احل�سني البيهقي، �س405.
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َعَلْيِهْم  اْفَتَ�َس   َ اللَّ نَّ  اأَ ْعِلْمُهْم  َفاأَ ِلَذِلَك،  اأََطاُعوا  ُهْم  َفاإِْن  َولَْيَلٍة،  يَْوٍم  ُكلِّ  َلَواٍت يِف  �سَ
ِلَذِلَك،  اأََطاُعوا  َفاإِْن ُهْم  ُفَقَراِئِهْم،  َفُتَدُّ يِف  ْغِنَياِئِهْم  اأَ َخُذ ِمْن  ُتوؤْ اأَْمَواِلِهْم،  �َسَدَقًة يِف 

ِ ِحَجاٌب ")1). َفاإِيَّاَك َوَكَراِئَم اأَْمَواِلِهْم، َواتَِّق َدْعَوَة امْلَْظُلوِم؛ َفاإِنََّها لَْي�َس بَْيَنَها َوبنَْيَ اهللَّ
حفظ  للمجتمع  وحتقق  النف�س،  على  االأثر  عظيم  ترتك  النف�سية  الن�سائح  هذه 
الزمان  هذا  مطالبون يف  وامل�سلمون  للجميع،  الربكة  يحقق  فيما  وتبادله  وتنميته  ماله 
بالتم�سك ب�سيكولوجية اخلطاب النبوي ليتحقق لهم مرادهم يف حتقيق الربكة والنماء 

وحفظ اأموال ال�سعوب.
مع  تعاملها  يف  االأمرا�س  من  كثري  تعاين  الب�سرية  اأن  النف�س  علماء  اأكد  ولقد 
من  الكثري  لتحل  ذاتها  بحد  الزكاة  ت�سريع  يف  النف�سية  احلكمة  تظهر  ولذلك  املال)2)، 

هذه االأمرا�س وذلك على النحو االآتي:
على . 1 احلر�س  كل  يحر�س  اأن  على  االإن�سان  حتمل  اإن�سانية  غريزة  املال  حب  اأن 

املحافظة والتم�سك به، فاأوجب ال�سرع اأداء الزكاة تطهرياً للنف�س من رذيلة البخل 
والطمع، واإزالة حب الدنيا والتم�سك باأهدابها، قال اهلل تعاىل:{ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم 

يِهْم ِبها}. ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ �سَ
اأداء الزكاة يتحقق به مبداأ الرتابط واالألفة، ذلك الأن النف�س الب�سرية ُجبلت على . 2

متما�سكني  متحابني  امل�سلم  املجتمع  اأفراد  يعي�س  وبذلك  اإليها،  اأح�سن  من  حب 
كالبنيان املر�سو�س ي�سد بع�سه بع�سا، وتقل حوادث ال�سرقة والنهب واالختال�س.

يتحقق بها معنى العبودية واخل�سوع املطلق واال�ست�سالم التام هلل رب العاملني، . 3
عندما يخرج الغني زكاة ماله فهو مطبق ل�سرع اهلل، منفذ الأمره، ويف اإخراجها 

�سكر املنعم على تلك النعمة،{لَِئْن �َسَكْرمُتْ اَلأَِزيَدنَُّكْم}.
يتحقق باأدائها مفهوم ال�سمان االجتماعي، والتوازن الن�سبي بني فئات املجتمع، . 4

حم�سورة  فئات  يف  مكد�سة  املالية  الرثوة  تبقى  ال  م�ستحقيها  اإىل  فباإخراجها 
ااْلأَْغِنيَاِء  بنَْيَ  ُدولًَة  يَُكوَن  اَل  تعاىل:{َكْي  يقول اهلل  لديهم  املجتمع وحمتكرة  من 

1-  �سنن ابن ماجه، حديث رقم 1584، قال االألباين: �سحيح.
2-  اأنظر هو�س الرثاء واأمرا�س املال: �سيكولوجية املال، اأكرم زيدان، �س100. 
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ِمْنُكْم}.

املطلب الثالث: تعزيز مكانة النف�س ال�سخية واأثر ذلك يف تنمية املال.
مع  ت�سعر  التي  النف�س  ال�سخية،  الكرمية  النف�س  مكانة  النبوي  اخلطاب  عزز  لقد 
متحاب  املجتمع  من  يجعل  التعزيز  هذا  للمحتاجني،  والطعام  املال  فتقدم  االآخرين 
متما�سك يعطف فيه الغني على الفقري ويدعوا فيه الفقري للغني بالربكة والنماء، ويجعل 
املال دولة بني النا�س غنيهم وفقريهم؛ فينمُو االإقت�ساد ويحفظ املال، وقد جتلى ذلك يف 

اأحاديث نبوية كثريه منها:
�ْسَعِريِّنَي  حديث اأَبي ُمو�َسى االأ�سعري َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ �سلى اهلل عليه و�سلم: اإِنَّ ااْلأَ
اإَِذا اأَْرَمُلوا يِف اْلَغْزِو اأَْو َقلَّ َطَعاُم ِعَياِلِهْم ِبامْلَِديَنِة َجَمُعوا َما َكاَن ِعْنَدُهْم يِف َثْوٍب َواِحٍد 

ي َواأََنا ِمْنُهْم)1). ِة َفُهْم ِمنِّ ِويَّ ُثمَّ اْقَت�َسُموُه َبْيَنُهْم يِف اإَِناٍء َواِحٍد ِبال�سَّ
ذكر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حال االأ�سعريني وتقا�سمهم للمال، واأنه منهم �سلى 
اهلل عليه و�سلم وهم منه وهم منه، يعطي اأثراً نف�سياً عظيماً لديهم ولكل من يتحلى بهذا 
اخللق الكرمي، ويف هذا حث لالأ�سر والع�سائر والقبائل يف بالد امل�سلمني على التكافل 
فيما بينها، وما لذلك من اأثر يف تنمية املال واحلفاظ عليه، فبالتكافل يبتعد االإن�سان عن 

الغ�س وال�سرقة واحل�سد وغريها من اأمرا�س املجتمعات املالية)2).

املطلب الرابع: اال�ستفادة من حب االإن�سان للتملك يف اإحياء االأر�س 
املوات وتنميتها.

لقد خاطب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم النف�س مبا حتب، فاالإن�سان يحب متلك املال 
واال�ستزادة منه، وقد ا�ستثمر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ذلك يف تنمية اأرا�سي الدولة 
الَُة ْبِن ُعَبْيٍد، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل  االإ�سالمية، ففي احلديث عن ر�سول اهلل الذي يرويه َف�سَ
ِ، َمْن اأَْحَيا َمَواًتا َفِهَي  ِ، َواْلِعَباُد ِعَباُد اهللَّ َم: "ااْلأَْر�ُس اأَْر�ُس اهللَّ ُ َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اهللَّ ِ - �سَ اهللَّ

َلُه")3).
1-  �سحيح البخاري، حديث رقم 2486.

2-  اأنظر اأخالقيات املال يف كتاب: �سيكولوجية املال، اأكرم زيدان، �س 10.
ِحيِح. 3-  جممع الزوائد ومنبع الفوائد، اأبو احل�سن نور الدين علي الهيثمي، ج4، �س157، قال املحقق: ِرَجالُُه ِرَجاُل ال�سَّ
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فكم من االأرا�سي اأحييت وانتفع بها النا�س بعد اأن كانت بوراً ال فائدة منها.

املبحث الثالث: �سيكولوجية الطاب النبوي يف تعزير النف�س عن 
التعدي على املال واأثر ذلك يف احلفاظ على املال.  

لقد خاطب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم النف�س الب�سرية بخطاب يعزرها ومينعها من 
التعدي على املال بغري وجه حق، وقد تنوعت الو�سائل واالأ�ساليب النبوية يف خماطبة 
النف�س بح�سب طبيعتها، فمن النفو�س من تكفيها االإ�سارة ومنها من هي بحاجة لردع 
مادي قوي يحقق للنا�س احلفاظ على املال وعدم التعدي عليه، �ساأقف يف هذا املبحث 
على مناذج من خطاب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم للنف�س وتعزيرها عن التعدي على 

املال.

املطلب االأول: تعظيم حرمة املال يف النف�س.
وجه  بغري  الغري  مال  على  االإن�سان  تعدي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عظم  لقد 
الغري؛  مال  على  التعدي  الب�سرية عن  النف�س  يردع  لذلك خطاباً  ا�ستخدم  وقد  حق، 
النبي ذلك  الوداع ذكر  ففي خطبة  املال،  بحرمة  والزمان  املكان  بالربط حرمة  وذلك 
َقِد  َماَن  الزَّ "اإِنَّ  قال:  اأنه  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  اأبي بكرة، عن  ففي احلديث عن 
اأَْربََعٌة  ِمْنَها  �َسْهًرا،  َع�َسَر  اْثَنا  َنُة  ال�سَّ َوااْلأَْر�َس،  َمَواِت  ال�سَّ اهللُ  َخَلَق  يَْوَم  َكَهْيئَِتِه  ا�ْسَتَداَر 
َر الَِّذي بنَْيَ  ُم، َوَرَجٌب �َسْهُر ُم�سَ ِة، َوامْلَُحرَّ جَّ ُحُرٌم، ثاََلثٌَة ُمَتَواِليَاٌت: ُذو اْلَقْعَدِة، َوُذو احْلِ
ُجَماَدى َو�َسْعَباَن "، ثمَّ َقاَل: "اأَيُّ �َسْهٍر َهَذا؟" ُقْلَنا: اللُ َوَر�ُسوُلُه اأَْعَلُم، َقاَل: َف�َسَكَت 
َقاَل:  َبَلى،  ِة؟" ُقْلَنا:  جَّ احْلِ َذا  "اأََلْي�َس  َقاَل:  ا�ْسِمِه،  ِبَغْيِ  يِه  �َسُي�َسمِّ اأَنَُّه  ا  َظَننَّ َحتَّى 
يِه ِبَغْيِ  ا اأَنَُّه �َسُي�َسمِّ ى َظَننَّ "َفاأَيُّ َبَلٍد َهَذا؟" ُقْلَنا: اللُ َوَر�ُسوُلُه اأَْعَلُم، َقاَل: َف�َسَكَت َحتَّ
ا�ْسِمِه، َقاَل: "اأََلْي�َس اْلَبْلَدَة؟"، ُقْلَنا: َبَلى، َقاَل: "َفاأَيُّ َيْوٍم َهَذا؟" ُقْلَنا: اللُ َوَر�ُسوُلُه 
ْحِر؟"  يِه ِبَغْيِ ا�ْسِمِه، َقاَل: "اأََلْي�َس َيْوَم النَّ ا اأَنَُّه �َسُي�َسمِّ اأَْعَلُم، َقاَل: َف�َسَكَت َحتَّى َظَننَّ
ٌد: َواأَْح�ِسُبُه َقاَل:  ُقْلَنا: َبَلى َيا َر�ُسوَل الِل، َقاَل: " َفاإِنَّ ِدَماَءُكْم َواأَْمَواَلُكْم - َقاَل حُمَمَّ
َواأَْعَرا�َسُكْم - َحَراٌم َعَلْيُكْم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا، يِف َبَلِدُكْم َهَذا، يِف �َسْهِرُكْم َهَذا، 
ِرُب  اًل - يَ�سْ الَّ اًرا - اأَْو �سُ ْعَماِلُكْم، َفاَل تَْرِجُعنَّ بَْعِدي ُكفَّ لُُكْم َعْن اأَ َو�َسَتْلَقْوَن َربَُّكْم َفيَ�ْساأَ
ُغُه يَُكوُن اأَْوَعى لَُه  اِهُد اْلَغاِئَب، َفَلَعلَّ بَْع�َس َمْن يَُبلِّ ُكْم ِرَقاَب بَْع�ٍس، اأَاَل ِليَُبلِِّغ ال�سَّ بَْع�سُ
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ِمْن بَْع�ِس َمْن �َسِمَعُه "، ثُمَّ َقاَل: "اأَاَل َهْل بَلَّْغُت"؟)1).
هذا الربط بني حرمة املال وحرمة �سهر ذي احلجة وحرمة مكة وحرمة يوم النحر 
يردع النف�س عن التعدي على مال الغري الأنها بذلك تنتهك كل هذه احلرمات، ومن 

املوؤكد اأن عواقب ذلك وخيمة على النف�س. 

املطلب الثاين: الرباءة ممن يحتكر طعام النا�س وممن ال يكفل غيه. 
لقد خاطب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم النف�س ال�سجعة باأن اهلل بريء منها، واأن اهلل 
بريء اأي�ساً من اأهل حي ال يكفل بع�سهم بع�ساً بحيث مي�سي اأحدهم جائعاً، وقد ذكر 
"من احتَكِر)2)  ذلك يف احلديث عن ابن عمر عن النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم -: 
َعْر�َسٍة  اأهُل  ا  واأَميُّ منه،  تعاىل  الل  وبرئ  تعاىل  الل  من  برئ  فقد  ليلة  اأربعني  طعامًا 

اأ�سبح فيهم امروؤ جائع فقد برئْت منهم ذمة الل تعاىل)3).
وترتك  االحتكار،  عن  فيتوقف  خميفاً،  اأثراً  العاقل  نف�س  يف  ترتك  الرباءة  هذه 
الطعام  يف  بع�ساً  بع�سهم  ويتفقد  فيتكافلون  اهلل  براءة  من  اخلوف  املجتمع  نف�س  يف 
وال�سراب والك�ساء، وما يرتك ذلك من اأثر يف احلفاظ على املجتمع و�سلمه ومناء املال 

فيه. 

املطلب الثالث: التهويل من ال�سفاعة يف تطبيق حد ال�سرقة، واأثر ذلك يف 
احلفاظ على املال.

تفتك  التي  االأمرا�س  اأخطر  الغري من  التعدي على مال  النبوي  لقد عد اخلطاب 
يرتكبها  من  ويعاقب  ال�سرقة  يجرم  النبوي  اخلطاب  ترى  لذلك  املجتمعات،  باأموال 

باحلد)4). 
زمن  �سرقة متت يف  معاجلة حادثة  النبوي يف  اخلطاب  �سيكولوجية  كانت  ولقد 

1-  �سحيح م�سلم، حديث رقم 1679.
ابن االأثري،  الدين  النهاية يف غريب احلديث واالأثر، جمد  اأنظر:  ليقل فيغلو،  اأي ا�سرتاه وحب�سه  2-  حكر: من احتكر طعاما: 

�س417.
3-  �سل�سلة االأحاديث ال�سحيحة و�سيء من فقهها، حممد بن نا�سر االألباين، قال االألباين: ح�سن ل�سواهده.

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم)، املائدة، اآية 38.  ِ َواهللَّ اِرَقُة َفاْقَطُعوا اأَْيِديَُهَما َجَزاًء مِبَا َك�َسَبا نََكااًل ِمَن اهللَّ اِرُق َوال�سَّ 4-  اأنظر قوله تعاىل: )َوال�سَّ
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النبي �سلى اهلل عليه و�سلم رادعة لكل من ت�سول له نف�سه ال�سرقة اأو ال�سفاعة لل�سارق، 
وبينت �سيكولوجية املجتمعات يف التعامل مع ال�سارق وفق مكانته االجتماعية؛ وكيفية 
تعامل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مع ال�سارق مهما كانت مكانته، وظهر ذلك من خالل:

قلق المجتمع القر�سي على المراأة المخزومية التي �سرقت باأن تقطع يدها.. 1
البحث عن �سفيع لوقف تطبيق هذا الحد، وذلك خوفاً على �سمعة هذه المراأة . 2

ومكانتها وقبيلتها.
ذهاب اأ�سامة بن زيد وهو المقرب للنبي �سلى اهلل عليه لل�سفاعة.. 3
غ�سب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم من زيد ل�سفاعته في حد من حدود اهلل.. 4
بيان حالة المجتمعات في تطبيقها للحدود – القوانين-، وذلك بمحاباة �ساحب . 5

الجاه وال�سلطان والمكانة، واإقامتها على ال�سعيف الم�سكين.
مبالغة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم في التاأكيد على اإقامة الحد ب�سرب المثال ببنته . 6

فاطمة، واأنه �سيقيم عليها الحد اإن هي "�سرقت".
هذا الخطاب رادع لالآخرين عن ال�سرقة لعلمهم باأن الحد �سيقام دون مواربة اأو . 7

تردد. 
ُ َعْنَها، اأَنَّ ُقَرْي�ًسا  َي اهللَّ ولقد ظهرت كل هذه املعاين يف احلديث َعْن َعاِئ�َسَة َر�سِ
ى  ِ �َسلَّ ُم ِفيَها َر�ُسوَل اللَّ ِة الَِّتي �َسَرَقْت، َفَقاُلوا: َوَمْن ُيَكلِّ ِة املَْخُزوِميَّ ُن املَْراأَ ُهْم �َساأْ اأََهمَّ
ى  ِ �َسلَّ ُئ َعَلْيِه اإِالَّ اأُ�َساَمُة ْبُن َزْيٍد، ِحبُّ َر�ُسوِل اللَّ َم؟ َفَقاُلوا: َوَمْن َيْجَتِ اللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ
" اأََت�ْسَفُع يِف  َم:  َعَلْيِه َو�َسلَّ ى اللُ  ِ �َسلَّ اأُ�َساَمُة، َفَقاَل َر�ُسوُل اللَّ َمُه  َم َفَكلَّ َعَلْيِه َو�َسلَّ اللُ 
َا اأَْهَلَك الَِّذيَن َقْبَلُكْم، اأَنَُّهْم َكاُنوا  ِ، ُثمَّ َقاَم َفاْخَتَطَب، ُثمَّ َقاَل: اإِمنَّ َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَّ
، َوامْيُ  ِعيُف اأََقاُموا َعَلْيِه احَلدَّ ِريُف َتَرُكوُه، َواإَِذا �َسَرَق ِفيِهُم ال�سَّ اإَِذا �َسَرَق ِفيِهُم ال�سَّ

ٍد �َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَها)1). ِ َلْو اأَنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت حُمَمَّ اللَّ
هذا احلزم يف اخلطاب وال�سرامة يف التطبيق يحفظ املجتمع وماله، وما يحدث 
باملجتمعات  اأ�سر  تطبيقه  يف  االزدواجية  اأو  اأ�ساًل  للرادع  غياب  من  اليوم  عامل  يف 

1-   �سحيح البخاري، حديث رقم 3475.
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واأ�سل للف�ساد والفا�سدين، ونحن مطالبون برفع ال�سوت بالعودة اإىل احلدود ال�سرعية 
وتطبيقها على من يتعدى على حرمة مال الغري.

املطلب الرابع: التذكي بعذاب االآخرة.
الغري واأفلتت  اإن تعدت على مال  اأنها  الب�سرية  النف�س  النبوي  لقد ذكر اخلطاب 
اأكرب  له  اخلطاب  وهذا  االأخروي،  العقاب  من  تفلت  لن  فاإنها  الدنيوي؛  العقاب  من 
االأثر على النف�س الب�سرية بعدم التعدي على اأموال الغري، ولها اأكرب االأثر يف احلفاظ 
على االأموال، بل وترتك للمعتدى عليه ب�سي�س اأمل باأن ينال حقه واإن مل يكن مااًل ففي 
 ِ احل�سنات التي يكون اأحوج ما يكون لها العبد يوم القيامة، ففي احلديث َعْن َعْبِد اهللَّ
َم: )من اْقَتَطَع َماَل اْمِرٍئ ُم�ْسِلٍم  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ ِ �سَ ُ َعْنُه، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ َي اهللَّ َر�سِ
لَّى اهللُ  ِ �سَ : ُثمَّ َقَراأَ َر�ُسوُل اهللَّ ِ اهللَّ َعْبُد  َ َوُهَو َعَلْيِه َغ�ْسَباُن" َقاَل  ِبَيِمنٍي َكاِذَبٍة، َلِقَي اللَّ
ِ َواأَمْيَاِنِهْم  ِ َجلَّ ِذْكُرُه: {اإِنَّ الَِّذيَن يَ�ْسرَتُوَن ِبَعْهِد اهللَّ َداَقُه ِمْن ِكَتاِب اهللَّ َم، ِم�سْ َعَلْيِه َو�َسلَّ

ُ} ]اآل عمران: 77[ )1). ثََمًنا َقِلياًل اأُولَِئَك اَل َخاَلَق لَُهْم يِف االآِخَرِة َواَل يَُكلُِّمُهُم اهللَّ
هذا اخلطاب ال�سديد ملن يتعدى على مال الغري خري رادع للنف�س باأن ال تتعدى 

على اأموال النا�س، فالعقوبة قا�سية على قلب كل عاقل. 
ويف حديث اآخر بينب الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم عقوبة من يتعدى على اأر�س 
الغري، فعن �سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: 
"من اقتطع �سربا من االأر�س ظلما، طوقه الل اإياه يوم القيامة من �سبع اأر�سني")2).

وميكن  الغري،  اأرا�سي  اأخذ  عن  عاقلة  نف�س  لكل  رادعة  امل�سددة  العقوبة  هذه 
القيا�س على غريها من االأموال.

1-   �سحيح البخاري، حديث رقم 7007.
2-   �سحيح م�سلم، حديث رقم 137.
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الامتة
تتم بنعمته ال�ساحلات، وال�سالة وال�سالم على �سيد الرحمات،  احلمد هلل الذي 

حممد �سلى اهلل عليه و�سلم واآله و�سحبه اأجمعني، وبعد:
احلفاظ على  النبوي يف  �سيكولوجية اخلطاب  البحث على  لقد وقفت يف هذا 
ولقد  ذلك،  �سبيل  االأنام يف  �سيد  ا�ستخدمها  التي  االأ�ساليب  الو�سائل  هي  وما  املال، 

خل�ست لعدة نتائج على النحو االآتي:
فيه . 1 يخاطب  اهلل  من  وحي  فهو  الخطابات،  من  غيره  عن  النبوي  الخطاب  تميز 

النبي النف�س الب�سرية وفق حاجاتها ومكنوناتها.
عدم معار�سة الخطاب النبوي للنف�س ورغباتها المالية، فالخطاب النبي يقر حب . 2

االإن�سان للمال بالفطرة، ورغبته لال�ستزادة منه وتملكه، لكنه يوجهه اإلى الطرق 
ال�سرعية لتملكه وعدم التعليق المذموم.

تر�سيخ االإيمان في النف�س باأن الرزق مكتوب، واأثر ذلك على �سالمة النف�س في . 3
عالقتها مع المال.

توجيه الخطاب النبوي لالإن�سان بالر�سى والقناعة واأثر ذلك على �سعادة االإن�سان . 4
وتمنية المال وحفظه.

الحث على مقارنة االإن�سان نف�سه بمن هو دونه لي�سكر نعمة اهلل عليه.. 5
تعزيز النف�س على العمل والك�سب الحالل، والتكافل بين اأفراده من خالل الزكاة . 6

اأو ال�سدقات وتقا�سم االأموال، واأثر التعزيز على الحفاظ على المال وتنميته.
اال�ستفادة من حب التملك على تنمية موارد الدولة.. 7
ال�سرقة . 8 وتهويل  تعظيم حرمته  من خالل  المال  على  التعدي  على  النف�س  تعزيز 

والتذكير بعذاب اليوم االآخر، واأثر ذلك في الحفاظ على المال.
هذه جملة النتائج لهذا البحث اأ�ساأل اهلل اأن يتقبل، وما كان �سواباً فمن اهلل، وما 

كان خطاً فمن نف�سي وال�سيطان.
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املقدمة
مرِّ  وعلى  كافة  الب�سرية  املجتمعات  يف  النا�س  بني  عامة  �سمة  االأموال  تداول  اإن 
حاجياتهم  وتتبع  ال�سرورية  ومقا�سدهم  اأهدافهم  لتحقيق  ذلك  كان  �سواء  الع�سور؛ 
التكميلية اأو اللهث وراء النزوات والرغبات التح�سينية، واالإن�سان مدين بطبعه ال ميكنه 
اأن يلبي جميع متطلباته من �سلع وخدمات بنف�سه، بل يتوجب عليه التبادل مع االآخرين 
كامل وخالد  بت�سريع  النا�س  لينظم عموم حياة  ديننا  قواعد و�سروط، وقد جاء  وفق 
اجلانب  عن  ف�ساًل  واالجتماعية  وال�سيا�سية  الِعَباديَّة  االإن�سان  احتياجات  كافة  يغطي 
قاعدتني  على  قائمة  متينة  واأ�س�س  ركائز  على  املال  اإدارة  فيه  تَقوُم  الذي  االقت�سادي 
التف�سيلية يف ن�سو�س  اأ�سا�سيتني وب�سورة متوازنة قررتها االأ�سول العامة واالأحكام 

الوحي.
وحتريكه  وتقليبه  وتنميته  وتنقله  املال  الإدارة  الهيكلي  التكويني  البناء  االأوىل: 
بق�سد الربح مع اأدنى درجات املخاطرة، ثم �سرفه يف جماالته املختلفة، وت�ستند مادة 
اإدارة املال وانتقاله من منطلقات غريزية تنبثق منها بع�س القواعد كقيام املعاملة املالية 
على الرتا�سي، واحلرية يف اأوجه الن�ساطات وطريقة االإدارة ما مل تف�ِس اإىل حمظور، 
واعتربت ال�سروط ال�سحيحة، ودعت اإىل توثيق املعامالت، وو�سعت اأ�س�س الف�سل 

بني املتنازعني، وغري ذلك. 
وظيفتها  حتقق  حتى  املالية  املعامالت  يف  احلياة  بنفخ  البناء  هذا  روح  الثانية: 
اجتماعية  وعدالة  ذاتية  �سعادة  من  املرجوة  اأهدافها  اإىل  وت�سل  املجتمع  يف  احلقيقية 
وتكافل، ور�سا يف املعا�س واملعاد، وقد جاءت هذه القيم االأخالقية ال�سامية م�ساحبة 
لت�سريع االأحكام املالية يف ن�سو�س متكاثرة، منظمة وموجهة لها، وداعية اإىل التحلي 
بها، وزاجرة عن التخلي عنها، ومل تكتف باجلانب ال�سلوكي الفردي النابع من االإرادة 
والت�سريعات  الفقهية،  باالأحكام  وا�سحاً  ارتباطاً  ارتبطت  بل  اليقظ  وال�سمري  احلرة 
هذه  مناذج  ومن  وامل�ستقبلية،  احلالية  امل�سكالت  يف  الوقوع  من  تقي  التي  التنظيمية 
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الأ�ستاذ حبيب غالم عبداهلل النامليتي)البحرين(

الركيزة: قيام املعامالت على مبداأ االأمانة وال�سدق، وغري ذلك مما �سيتم ت�سليط ال�سوء 
عليه عند درا�سة الن�سو�س النبوية يف هذا الباب والتي متثل مقيا�ساً حل�سارات االأمم. 

اإن حتقيق هاتني الركيزتني واملزاوجة بينهما وتوعية االأمة بهما ميثل ترجمة حقيقية 
اإليها االإ�سالم اإىل واقع عملي ملمو�س يعي�سه  لالأفكار االقت�سادية العظيمة التي �سبق 
النا�س حتى ال تكون حبي�سة الكتب اأو جمال�س العلم والدعوة، وبها يظهر الفرق بينها 
وبني املذاهب االقت�سادية االأخرى التي ت�سعى اإىل حتقيق املنافع املادية املجردة بحيث 
يت�سادم  وقد  احل�سنة،  واالأخالق  واملُُثل  الفا�سلة  القيم  كافة  حتقيقها  �سبيل  يف  تغيب 

ها مع الفطر ال�سليمة. بع�سُ
ال  جوانبها  من  جانب  اإىل  والنظر  الركائز  هذه  عن  العزوف  نرى  اأننا  حني  يف 
�سيما الركيزة االأوىل مّثلت خلاًل وا�سحاً يف املجتمعات االإ�سالمية، فالعامُة -اإال من 
رحم- غلب عليهم الطمع وانح�سر الوازع الديني الرادع، ودفعهم حر�سهم اجلّم اإىل 
تكثري الرثوة باأي طريق كان دون النظر اإىل قيم حتكم ت�سرفاتهم مما اأوقعهم يف االآثام. 
ومن جانب اآخر درا�سات الباحثني االإ�سالميني يف اإدارة املال وبع�س تطبيقاتهم العملية 
ال  منتجات  عنه  تولد  مما  الروح  دون  واملباين  الهياكل  اإىل  منها-  جانٍب  نظرت -يف 
تَـُمت ب�سلة املنظومة االإ�سالمية وال حتقق مقا�سدها؛ فالعامل احلديث اأ�سحى بعيداً كل 
البعد عن املبادئ والقيم االأخالقية غارقاً يف اأعماق املاديات، وقد �سور هذا الواقع 
املعا�سر االأ�ستاذ خور�سد اأحمد بقوله: " اأن هذا النموذج َقَطع علم االقت�ساد ب�سورة 
والقيم،  والدين  الـُخُلق  اعتبارات  الغيبية، وعن كل  املعرفة  اأ�سباب  فعلية عن جميع 
و�سار املدخل اجلديد علمانياً مئة يف املئة، ودنيوياً،وو�سعياً..ابتعد علم االقت�ساد اأكرث 

واأكرث عن جذوره الفل�سفية، واأ�سبح �سبكة من العالقات امليكانيكية")1).
وهذا اأدى اإىل اإ�سكاالت نراها يف الواقع، وتتقاطع هذه الدرا�سة يف جزء من 
منطلقاتها وبع�س اأهدافها مع مدر�سة علم االقت�ساد االجتماعي التي تقوم على " اإعادة 
االقت�ساد  علم  اإن  االأخالقية")2)،  االعتبارات  �سوء  يف  االقت�سادية  النظرية  �سياغة 
ازدهر يف الع�سر احلديث وتعددت الكتابات اجلزئية والكلية فيه وتوالت املوؤمترات، 

م�ستقبل علم االقت�ساد من منظور اإ�سالمي، د. حممد عمر �سابرا، �س 22، وذلك عند تقدميه للكتاب.  -1
م�ستقبل علم االقت�ساد من منظور اإ�سالمي، د. حممد عمر �سابرا، �س 90.  -2
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بالكنوز واملعادن  ومنها هذا املوؤمتر الذي ينطلق من منظور ال�سنة ذلك املنجم امِلليُء 
فما  البحث  لطبيعة  ونظراً  الب�سرية،  اإليه  حتتاج  ما  كافة  ويف  املجال  هذا  يف  النفي�سه 
هو اإال ورقة مقدمة ملوؤمتر اَل ن�ستطيع من خاللها تق�سي جميع االأمثلة واال�ستفا�سة فيها 
بال�سرح، ويُكتفى ببيان بع�س املعاين العالية واملطالب الغالية واالأ�س�س العامة من ال�سنة 

النبوية يف االن�سجام بني الروح واملادة.
اإن الناظر ليلحظ فجوةَّ كبريًة بني ما هو كائن وما يجب اأن يكون، وبني الواجب 
والواقع، وعلى الدعاة معرفة الواقع واالأمر بالواجب للمقاربة بينهما والت�سديد، ورغم 
تعدد االإ�سارات اإىل املوازنة التي تراعيها ال�سريعة بني املادة والروح يف املعامالت 
اأنها مل ت�ستف�س يف در�ساتها وا�ستق�سائها فكانت  املالية كخا�سّية من خ�سائ�سها)1) اإال 
جمرد اإ�سارات ال تتجاوز االأ�سطر وال حتقق املراد، بل اإنَّ بع�سها عبارة عن اأفكار عامة 
خالية عن التقعيد والتحديد ملا هو مادي وما هو روحي، مع خلوها من اال�ستدالل على 

تقرير ذلك من الن�سو�س ال�سرعية.
فيها  وتُْفَتح  تلغيها،  وال  النبوية  الن�سو�س  من  املادية  الركائز  تقرر  الدرا�سة  هذه 
اأن غالب  اآفاٌق جديدة يف بيان ال�سلة الوثيقة واملوازنة الدقيقة بني طرفني، يف حني 
الدرا�سات ال�سابقة اأخذت جانباً منهما بالبيان وال�سرح، وكاأنهما كيانان منف�سالن ال 
ر�سالة خمت�سرة  املثال  �سبيل  على  ينظر  ذلك  وللربهنة على  باالآخر،  عالقة الأحدهما 
"القيم االإ�سالمية والقيم االقت�سادية" حيث  لالأ�ستاذ الدكتور وهبة الزحيلي بعنوان: 
كتاب  وكذلك:  االإ�سالم،  يف  واالقت�سادية  االجتماعية  العدالة  اأ�س�س  من  عدداً  ذكر 
اإلهية التعامل يف االقت�ساد االإ�سالمي، للدكتور غازي عناية حيث عقد ف�ساًل بعنوان: 
" اإلهية التكليف باملادة والروح"، وو�سع ت�سوراً عاماً دون تتبع الرباهني، وذكر مناذج 
باملعامالت  و�سلتها  االإ�سالم  يف  املالية  ال�سيا�سة  وكتاب  االقت�ساد،  خارج  من  عامة 
املالية املعا�سرة، ِلَعبد احلكيم اخلطيب، حيث عقد بع�س ال�سفحات يف مادية الغرب 
تثري  اإ�سارات عامة  االإ�سالم)2)، وهي عبارة عن  اإن�سانية  ال�سرق ثم ختم عن  وروحية 

املذهب   .25-24 �س  ال�سالو�س،  علي  االإ�سالمي،  واالقت�ساد  املعا�سرة  الفقهية  الق�سايا  مو�سوعة  املثال:  �سبيل  على  ينظر   -1
االقت�سادي يف االإ�سالم، د. حممد �سوقي الفنجري، �س 96.

كتاب ال�سيا�سة املالية يف االإ�سالم و�سلتها باملعامالت املالية املعا�سرة، عبداحلكيم اخلطيب، �س 304-313، وهي عبارة عن   -2
اإ�سارات عامة تثري الفكر اأكرث مما تقررها.
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الفكر اأكرث مما تقررها.
اإن هذه الدرا�سة تنطلق وت�ستوحى من دائرة الوحي – ال�سنة النبوية - وت�سرت�سد 
بها، والرجوع لذلك رجوع اإىل املنبع ال�سايف واملورد الزالل حيث اإن اأ�سلها منزه 
الباطل من بني يديها وال من خلفها وال ميكن املجادلة فيها،  ياأتيها  عن اخلطاأ بحيث ال 

وهي ثابتة ال تتغري، و�ساحلة لكل زمان ومكان.
اأهمية الدرا�سة :

والنمو  التوزيعية،  العدالة  توفري  يف  اأخفقت  املال  الإدارة  احلديثة  النظريات  اإن 
امل�ستدام، والتنمية االإن�سانية املتوازنة، واالن�سجام االجتماعي، والعدالة االإقليمية)1)، 
اأو روحية  بالكامل  مادية  اإما  ال�سائدة هي  العاملية  الروؤى  " اأهم  �سابرا:  الدكتور  يقول 
بالكامل" )2)، مع اأن التوجه يف القرون االأخرية اإىل اإنكار اأي دور للوحي يف اإدارة 
الب�سر، واالأديان جمرد اأوهام من وجهة نظر بع�س الدرا�سات؛ لذلك نحتاج اإىل روؤى 
مغايرة تخرج مفاهيم علم االقت�ساد من قوته املادية اإىل ف�ساء االأخالق الرحب، فاإن 
التي  الع�سر  بلغة  املالية وعر�سها و�سرحها  املعامالت  اأ�سول  تتبع  اليوم  البحث  مهمة 
اجلنوح  عدم  اإىل  بحاجة  نحن  وكذلك  وعي،  عن  بها  مت�سكاً  ليزدادوا  النا�س  يعيها 
بذلك  فنناق�س  الروحي  واالجتماعي  االأخالقي  البعد  اإىل  اإما  جانبيه  اأحد  اإىل  باملال 
اإحداها  دائرة  ت�سيق  ال  بحيث  املادية،  املبادئ  االآخر  اجلانب  ويف  وال�سرع،  الفطرة 
على ح�ساب االأخرى فاإن الرتكيز املفرط على اأحدهما يوؤدي اإىل اإهمال االأخرى، فمن 
باالآخر  يتاأثر  التقدم يف كال اجلانبني، وكالهما  االإ�سالم وقوع  التنموية يف  االأهداف 

ويوؤثر فيه.
هذا واإن كان يف بع�س االأزمنة ماَل فيه جماميع من امل�سلمني اإىل تقدمي الروحية 
اإال اأّن حال النا�س يف زماننا اختلف يف اجلملة حتى غدت الدنيا عند كثري منهم مطمع 
اأي�ساً  هذا  اأن  بحجة  الفرائ�س  على  يقدمها  وقد  واأفكارهم،  اأعمالهم  وقبلة  اأنظارهم 
اأ�سرى  و�سهواتها، حتى جعلتهم  ملذاتها  الدنيا يف حت�سيل  وا�ستغرقتهم  العبادة،  من 

م�ستقبل علم االقت�ساد من منظور اإ�سالمي، د. حممد عمر �سابرا، �س 26.  -1

م�ستقبل علم االقت�ساد من منظور اإ�سالمي، د. حممد عمر �سابرا، �س 53.  -2
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حبلها وم�سيدتها)1)، فهم بحاجة اإىل من يوجههم اإىل اجلانب الروحي الذي بات غائباً 
واأخذ  الربا،  كاأكل  املحرمات  التجارة يف  منهم، وحتذيرهم من  اإال من رحم  عندهم 

الر�سوة، وال�سرقة، واالحتكار والغ�س، واأكل احلقوق بغري حق.
يجب اأن ينظر اإىل اإدارة املال باأن الذي يتعاطى هذا االأمر هو كائن حّي مكون من 
مادة وروح، فال ننظر مبيزان ال�سرع باأن هناك يف احلقيقة تناق�ساً بني االأثرة واالإيثار، 
فاالأثرة فطرة مادية لوالها ملا �سعى النا�س اإىل االإعمار والتملك، واالإيثار قيمة اأخالقية 
ينظر من خاللها اإىل املجتمع منظور الرحمة ومراعاة اجلماعة، فكالهما مطلوبان الإعمار 

احلياة.
الغربيني فيقول نيجل  اأدركه بع�س املفكرين االقت�ساديني من  وهذا املقرر �سرعاً 
لو�سون: " االإن�سان حيوان اأخالقي، وال ميكن الأي نظام �سيا�سي اأو اقت�سادي اأن يعي�س 
طوياًل اإال على اأ�سا�س اأخالقي" )2) فال�سعادة احلقيقية التي تعتمد على قوة املادة وقوة 
االأفراد  بها  ليهتدى  واملادة  الروح  بني  املوازنة  معرفة  اأي�ساً يف  احلاجة  وتربز  الروح، 
يف معامالتهم املالية والهيئات ال�سرعية يف البنوك االإ�سالمية واملجامع الفقهية التابعة 
للمنظمات العاملية االإ�سالمية، والفقهاء يف فهم الن�سو�س كما �ساأ�سرب لذلك بع�س 

االأمثلة.
بت على االأحكام املتعلقة بال�سناعات  ومما يوؤ�سف له اأن درا�سات اإدارة املال ان�سَّ
البنكية الرتباطها بحياة النا�س وحاجتهم اإىل التمول، ويُ�ساف لذلك اأن هذه ال�سناعة 
متول االأبحاث وجتذب الدرا�سات اإليها، واأهملت جوانب مهمة من االقت�ساد واإدارة 

املال مثل هذه االأبحاث.
مما تقدم فاإن هذا البحث �سينطلق من املحاور التالية: الركائز العامة والثوابت 
ومناذج  اجلانبني،  يف  النبوية  ال�سنة  ن�سو�س  وحي  من  املال  اإدارة  عليها  تقوم  التي 
املبحث  مباحث:  ثالثة  اإىل  البحث  تق�سيم  اقت�سى  وذلك  االأ�س�س،  لهذه  حتليلية 
والروح واملادة يف  املالية،  ال�سنة واملعامالت  االأول �سمل مداخل متهيدية يف مفهوم 
املال  اإدارة  مرتكزات  بينهما،  واملوازنة  واملادة  بالروح  االإ�سالم  واعتناء  االإ�سالم، 

احلث على التجارة ال�سناعة والعمل، االإمام اأبي بكر اخلالل البغدادي احلنبلي، مقدمة ال�سيخ عبدالفتاح اأبوغدة، �س 7.  -1
م�ستقبل علم االقت�ساد من منظور اإ�سالمي، د. حممد عمر �سابرا، �س 55.  -2
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يف ال�سنة بني املذاهب املعا�سرة وما متتاز به يف اأربعة مطالب، ثم مبحثني االأول: يف 
التي  الروحية  الركائز  والثاين: يف  النبوية،  الن�سو�س  التي دلت عليها  املادية  الركائز 
دلت عليها الن�سو�س النبوية، واحتوى كل مبحث على ت�سعة مطالب، ثم ختم البحث 

باأهم النتائج والتو�سيات.
للن�سو�س  اال�ستقراء  من  نوع  على  يعتمد  الذي  الو�سفي  املنهج  من  منطلقني 
يف هذا الباب مع التحليل لها، ويف ثنايا البحث �ستظهر العالقة بينهما وبني القواعد 
وال�سوابط الفقهية واملقا�سد ال�سرعية املتعلقة باإدارة املال، وثمار مراعاة هذه املوازنة 

على الفرد واملجتمع.

املبحث التمهيدي: منطلقات البحث
الت�سريع  وتفوق  والروح،  املادة  ومفهوم  املالية،  واملعامالت  ال�سنة  تعريف 

االإ�سالمي على النظريات الو�سعية يف اإدارة املال:

املطلب االأول: مفهوم ال�سنة واملعامالت املالية
عليه  النبي  اإىل  اأ�سيف  ما  اال�سطالح:  ويف  الطريقة)1)،  اللغة  يف  ال�سنة:  اأواًل 
ال�سالة و ال�سالم من قول اأو فعل اأو تقرير)2)، وكل ذلك �سرٌع  يوؤمر امل�سلم باالأخذ 
ل  نُزَّ ما  للنا�س  ليبني  نبيه حممداً �سلى اهلل عليه و�سلم  فاإن اهلل اختار  له،  به واالإذعان 
عليهم، واأوجب عليهم طاعته، واأمر امل�سلمني اأن ياأخذوا مما اآتاهم الر�سول وينتهوا عما 
نهى عنه، ويف املعامالت املالية جند باأن ال�سنة؛ اإما اأقرت معامالت م�ستقرة عند النا�س 
اأو  اأو �سححت معامالت ال تن�سجم مع روح الت�سريع،  الأ�س�س �سليمة ُوِجدت فيها، 
حتكم  التي  االأ�سول  مبجموعها  ت�سكل  وهي  بنائها،  يف  وفاعلة  موؤثرة  بقواعد  األزمت 
الن�ساط االقت�سادي يف االإ�سالم، فال�سنة م�سكاة النور اخلالد الذي ال يخبو اأبد الدهر، 
لغالب  التف�سيلي  والتنفيذ  العملي  التطبيق  متثل  ينقطع؛  ال  الذي  ال�سايف  واملعني 

القواعد الكلية املالية التي ن�س عليها القراآن.
ثانيًا املعامالت املالية: املال يف االأ�سل ما ميلك من الذهب والف�سة، ثم اأطلق على 

ل�سان العرب، ابن منظور، مادة )�سنن) ج 13، �س 220.  -1
توجيه النظر اإىل اأ�سول االأثر، طاهر اجلزائري الدم�سقي، ج1، �س 40.   -2
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ف بتعريفات عدة، منها قول االإمام ال�سافعي:  كل ما يُقتنى وميلك من االأعيان، وقد ُعرِّ
يقع ا�سم مال اإال على ماله قيمة يباع بها وتلزم متلفه")1)، واأما املعامالت املالية فهي  "ال 
اإجراءات  من  بها  يتعلق  وما  وتنافعها  االأموال  اأعيان  لتبادل  عبارة عن �سور خمتلفة 
و�سوابق ولواحق، ويظهر باأن هناك عالقة بني اإدارة املال وعلم االقت�ساد: فمو�سوع 
علم االقت�ساد " تخ�سي�س وتوزيع املوارد النادرة يف ا�ستخدامات ال متناهية")2)، ويف 
م وفق اأ�سول الدين ومبادئه)3)،  النظام االإ�سالمي يتم توجيه الن�ساط االقت�سادي وينّظّ

وبهذا التكييف والتعريف يظهر باأن املعامالت جزء من الكيان االقت�سادي العام.
املطلب الثاين: مفهوم الروح واملادة يف االإ�سالم

قال  كما  اآخر،  خلقاً  ف�سار  الروح  فيه  نفخ  ثم  طني  من  االإن�سان  اهلل  خلق 
اأَْح�َسُن   ُ اهللَّ {َفَتَباَرَك  الروح)4)  فيه  نفخنا  ثم  اأي:  اآَخَر}  َخْلًقا  اأَْن�َساأْنَاُه  {ثُمَّ  �سبحانه: 
احلياة ال  �سائر معا�سه يف هذه  بغريه، وكذلك  له  قيمة  اخْلَاِلِقني}]املوؤمنون:14[، فال 
ميكن اأن ي�ستقيم على مراد اهلل وين�سبط بقواعد ال�سرع ومقا�سده ويحقق م�ساحله من 
غري روح ال�سريعة التي هي لالإن�سان كالروح لالأبدان، كما قال اهلل تعاىل: {َوَكَذِلَك 
حتيا  به  الأنه  روحاً؛  اهلل  �سماه  فالقراآن  ْمِرنَا}]ال�سورى:52[،  اأَ ِمْن  ُروًحا  اإِلَْيَك  اأَْوَحْيَنا 

القلوب، كما اأن بالروح حتيا االأج�ساد.
الراء و�سكون الواو تطلق يف املعنى اللغوي واملفهوم ال�سرعي  ْوح ب�سم  اإن الرُّ
ويراد بها معاين عدة، فهي ما به حياة النف�س، ويراد بها اأي�ساً الوحي والقراآن وجربيل 
"وقد تكرر  ابن االأثري:  تعار�س بني هذه املعاين، قال  والقوة والثبات والن�سر)5) وال 
ر يف القراآن ووردت فيه على معان والغالب منها اأَن  وح يف احلديث كما تكرَّ ذكر الرُّ
وح: الذي يقوم به اجل�سُد وتكون به احلياة وقد اأُطلق على القراآن والوحي  املراد بالرُّ
والرحمة وعلى جربيل")6)، واأما مق�سود الروح يف العمل ال�سالح فهو الذي يُراِقب 
املادة: هو  به عند مقابلة  املراد  يبتغي مر�ساته، ويخاف عقابه، واملعنى  العبد ربه،  فيه 

االأ�سباه والنظائر، ال�سيوطي، �س 327.  -1
م�ستقبل علم االقت�ساد من منظور اإ�سالمي، د. حممد عمر �سابرا، �س 40.  -2

املذهب االقت�سادي يف االإ�سالم، د. حممد �سوقي الفنجري، �س 30.  -3
ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، ج 5، �س 466.  -4

الروح، ابن القيم، �س 154-153.  -5
ل�سان العرب، ابن منظور، مادة روح،ج2، �س 455. القامو�س املحيط، الفريوز اآبادي، �س 282.  -6
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وت�سبط  االإن�سان  ب�سلوك  وترقى  تهذب  التي  واالأخالقيات  واملبادئ  القيم  عبارة عن 
الغريزة.

من  الفطرية  الركائز  هنا  بها  ويق�سد  املت�سلة)1)،  الزيادة  اللغة  يف  املادة:  واأما 
رغبات وحاجياته اجل�سد، كحب التملك والتكاثر يف املال وما يت�سل بذلك من و�سائل 
ت�سبقه من العمل والرتويج، اأو تقارنه من التوثيق، اأو تلحقه من �سرورة الوفاء، فهناك 
نوع تقابل بني املادة والروح، وقد جاء يف املعجم الو�سيط يف معنى: ) الروحية ( – 
اإثبات الروح و�سموها على املادة وتف�سر يف �سوء  ما - تقابل املادية وتقوم على 

ذلك الكون واملعرفة وال�سلوك)2).

املطلب الثالث: اعنتناء االإ�سالم بالروح واملادة واملوازنة بينهما 
جميع  يف  التوازن  اإىل  ودعا  اأحكامه  جميع  يف  التو�سط  على  قام  ديننا  اإن 
اإىل حتقيق  الغرائز متيل  اآخر، وملا كانت  اأو يطغ جانب على  فيه  يُغّلب  ت�سريعاته، ومل 
�سهواتها ورغباتها، جاءت الدعوة لت�سحيح كّفَتْي امليزان لاللتفات اإىل ما فيها روحها 
�ُسوِل  ِ َوِللرَّ َها الَِّذيَن اآَمُنوا ا�ْسَتِجيُبوا هلِلَّ و�سبب حياتها احلقيقية، يقول اهلل تعاىل: {يَا اأَيُّ
االأرواح  توجد  اأن  بعد  اإال  تكون  ال  فاحلياة  24[؛  ]االأنفال:  يُْحِييُكْم}  مِلَا  َدَعاُكْم  اإَِذا 
الراحة  ملوؤها  التي  احلقيقة  احلياة  فيهما  وال�سنة  الكتاب  باأحكام  املادة، وااللتزام  يف 
وال�سعادة واال�ستقرار، كما قال قتادة يف تف�سري هذه االآية: "هو هذا القراآن، فيه احلياة 

والثقة والنجاة والع�سمة يف الدنيا واالآخرة".)3)
ربنا  كما و�سف  املوؤمن  فحال  وت�سحيحه؛  املال  املوازنة يف حمبة  املوازنة  ومن 
ِذْكِر  اإِىَل  َفا�ْسَعْوا  ُمَعِة  اجْلُ يَْوِم  ِمْن  اَلِة  ِلل�سَّ نُوِدَي  اإَِذا  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ {يَا  كتابه:  يف 
ِ َوَذُروا اْلَبْيعَ} ]اجلمعة:9[ فهم يتاجرون لكن جتارتهم ال تلهيهم عن القيم وال عن  اهللَّ
املبادئ وال تقودهم اإىل الطمع الذي يحجبهم عن احلق، ويظهر ذلك التوازن حتى يف 
عبادات جليلة اأ�سلها التجرد هلل كاحلج الذي هو من اأركان الدين، مل مُينع امل�سلم من 
االنتفاع فيه مبنافع الدنيا، ويف هذا جاء قوله تعاىل:  {ِليَ�ْسَهُدوا َمَناِفَع لَُهْم} ]احلج: 

القامو�س املحيط، الفريوز اآبادي، �س 407.  -1
املعجم الو�سيط، ج1، �س 381.  -2

تف�سري ابن اأبي حامت، الأبي حامت الرازي، ج 5، �س 1680  -3
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28 [، " قال ابن عبا�س: منافع الدنيا واالآخرة، اأما منافع االآخرة فر�سوان اهلل تعاىل، 
واأما منافع الدنيا فما ي�سيبون من منافع الُبدن والذبائح والتجارات")1).

�ساألت  قال حكيم بن حزام -ر�سي اهلل عنه-:  املوازنة؛  لهذه  تقرير  ال�سنة  ويف 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فاأعطاين، ثم �ساألته فاأعطاين، ثم �ساألته فاأعطاين، ثم 
فيه،  له  بورك  نف�س  ب�سخاوة  اأخذه  فمن  املال خ�سرة حلوة،  اإن هذا  )يا حكيم  قال: 
ومن اأخذه باإ�سراف نف�س مل يبارك له فيه،كالذي ياأكل وال ي�سبع))2)، ففيه تاأكيد مليل 
القلوب الفطري للمال، ونهٌي عن الطمع واجل�سع فيه، وكان من دعاء النبي �سلى اهلل 
التي  اأمري، واأ�سلح يل دنياي  اأ�سلح يل ديني الذي هو ع�سمة  عليه و�سلم: )اللهم 
يف  التوازن  على  يدل  وهذا  معادى))3)،  فيها  التي  اآخرتي  يل  واأ�سلح  معا�سي،  فيها 
بن عجرة  فعن كعب  بينهما،  املبحث  يعرف  بل مل  والدين،  واالآخرة  الدنيا  اإ�سالح 
ال�سحابة من  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم رجٌل فراأى  -ر�سي اهلل عنه- قال: مّر على 
جلده ون�ساطه فقالوا: يا ر�سول اهلل لو كان هذا يف �سبيل اهلل، فقال ر�سول اهلل: )اإن 
كان خرج ي�سعى على ولده �سغارا فهو يف �سبيل اهلل واإن كان خرج ي�سعى على اأبوين 
�سيخني كبريين فهو يف �سبيل اهلل، واإن كان خرج ي�سعى على نف�سه يعفها فهو يف �سبيل 
اهلل ...))4)، ويف هذا املعنى يقول حذيفة – ر�سي اهلل عنه: " لي�س خياركم من ترك 
الدنيا لالآخرة، وال من ترك االآخرة للدنيا، ولكن خياركم من اأخذ من كٍل")5)، وقد دعا 
العلماء وامل�سلحون يف كل ع�سر اإىل االإقبال على الروح واإ�سالحها وعدم االن�سغال 

امللهي بتنمية املادة واجل�سد على ح�ساب الروح.
املادي،  االجتاه  متناق�سني:  اجتاهني  بني  تتاأرجح  املعا�سرة  احل�سارة  اأن  حني  يف 
واحلروب  والرتف،  واملباين  االآالت  مُنيت  االأول  �ساد  فاإن  الروحي،  والثاين 
وال�سراعات، وتفككت الروابط االجتماعية، وانت�سرت االأنانية، واإن �ساد الثاين اأُْهِمل 

تف�سري القراآن العظيم، ابن كثري، ج5، �س 414.  -1
متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب ال�سدقة على اليتامى، ج2، �س535. م�سلم، كتاب الزكاة، باب بيان اأن اليد   -2

العليا خري من اليد ال�سفلى واأن اليد العليا هي املنفقة واأن ال�سفلى هي االآخذة، ج 2، �س 717.
�سحيح م�سلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واال�ستغفار، باب التعوذ من �سر ما عمل ومن �سر ما مل يعمل، ج 4، �س 2087.  -3
رواه الطرباين، االأو�سط ج7، �س 56، واحلديث �سحيح، قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب ج2، �س 335 ورجاله رجال   -4
لغريه يف �سحيح و�سعيف  االألباين �سحيح  ، وقال  الزوائد، ج4، �س 596،  الهيتمي يف جممع  قال  ال�سحيح، وكذلك 

الرتغيب والرتهيب، ج 2، �س 141.
اأخرجه ابن ع�ساكر ب�سنده يف تاريخ دم�سق، ج12، �س 293، وانظر: �سرح ال�سنة، للبغوي، ج 14، �س 291.  -5
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النا�سطة  احلياة  واملادي وحتولت  الفكري  االإن�سان  مناء  احلياة، ووقف  ونُِبذت  اجل�سم 
اإىل خراب ال تلبث ال�سرورة املادية يف ج�سم االإن�سان لتثور عليها فتنقلب اإىل ردة 
اأوروبا حني ثورتها على الدين)1)، حتى دعت بع�س  فعل عنيفة، وهذا ما حدث يف 
اأ�سل احلياة، وبالكفر مبا وراءها، وتعتقد  اأمر املادة واأنها  اأ�سحابها بتعظيم  الفل�سفات 
اأنها بذلك حترر االإن�سان من اأية قيود اأو �سوابط �سماوية روحانية، واأن املادة اأزلية تلب�س 

لبا�س االألوهية.
تتعاونان  متناق�ستني، فهما  لي�ستا  اأنهما  اإال  املادة والروح واإن كانتا خمتلفتني  اإن 
املادة  انت�سرت  اإن  ولكن  لر�سالته،  اأداءه  ويف  الكمال  اأفق  اإىل  باالإن�سان  ال�سمو  يف 
على الروح انحرفت بالفرد عن االإن�سانية، وكذلك ال ميكن لالإن�سان اأن يعي�س بروحه 

وحدها)2).
 لذلك يقدر االإ�سالم باأن لالإن�سان �سرورات وغرائز، وله اأي�ساً اأ�سواقاً وروحا)3)، 
املالئم  هو  ح�ساري  كعامل  الروح  وال  املادة  يف  ي�سرف  ال  الذي  الو�سط  واالجتاه 
للفطرة، فلقد خلق اهلل االإن�سان من قب�سة طني يف فطرته نوازع ال�سهوة التي تو�سله 
اإىل املادة، ومن نفخة روح يف فطرته اأ�سواقه الروحية التي ت�سله باهلل، فال ي�ستطيع اأن 

ينمو بروحه، ويهمل �سروراته، اأو يجري وراء �سروراته ويهمل روحه. )4)
ويف ذلك يرى االأ�ستاذ رفعت العو�سي اأن اإدخال عن�سر الربكة كعن�سر اأخالقي 
امل�ستهلك  لنظرية  حتليلهم  يف  املعا�سرين  االقت�ساديني  يربك  االقت�سادي  الن�ساط  يف 
واالإنتاج ومل يح�س هذا بالتنظري املنا�سب يف الدرا�سات احلديثة، ولعل اأهم عنا�سر 
املعا�س واالإتقان يف  لطلب  الدوؤوب  ال�سعي  النا�س هو عن�سر  عنها  التي غفل  الربكة 
طلب الرزق وال�سرب يف االأر�س وت�سجيع االأخذ باملخاطرة املح�سوبة يف اال�ستثمار 
م�سطلحات  من  يوازيها  ما  لها  عوامل  جميعها  وهي  التجاري،  بالتو�سع  واالهتمام 
عنها،  يغفل  التي  املادية  والركائز  املنطلقات  بع�س  اإىل  ت�سري  وهي  تنا�سبها)5)،  حديثة 

االإ�سالم واملذاهب االقت�سادية املعا�سرة، يو�سف كمال، �س 137.  -1
االإ�سالم واملذاهب االقت�سادية املعا�سرة، يو�سف كمال، �س 78.  -2

امل�سدر ال�سابق، �س 136.  -3

امل�سدر ال�سابق، �س 139.  -4
نقاًل عن  العدد 63ظن 1407هـ - 1987م، �س 82،  ال�ساد�سة  ال�سنة  للم�سلمني جملة دعوة احلق،  من الرتاث االقت�سادي   -5

مقدمة يف تاريخ االقت�ساد االإ�سالمي وتطوره، دفوؤاد عبداهلل العمر، �س 122-121.
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ر؟ البع�س باأن القيم االأخالقية تتناق�س مع القيم الراأ�سمالية يف املطلق، ولكن  وقد يُ�سِّ
يف احلقيقة اإن القيمة الراأ�سمالية امل�ستندة اإىل االإطار القيمي االأخالقي هي قيم مقد�سة 
يف نظام االقت�ساد االإ�سالمي من خالل حمايته للملكية الفردية، واحلرية االقت�سادية، 

والكرامة االإن�سانية، وحترمي الغ�سب وامل�سادرة.)1)
للدنيا  وتركها  الرهبانية  يعار�س  كان  واإن  االإ�سالم،  فاإن  مالحظته  جتدر  ومما 
وكراهتها لال�ستغال بطلب الرزق ويعترب الن�ساط االقت�سادي مباحاً، بل رمبا ي�ستح�سنه 
اأو يوجبه، اإال اأنه ال ينظر اإىل اأن الرفاهية املادية هي الغاية املن�سودة واملق�سد االأ�سيل 
الروحية  احلاجات  فيها  ت�سبع  و�سريعة  دين  من  بد  فال  الدنيا)2)،  االإن�سان يف  يفعله  ملا 
الفنجري:  الدكتور  يقول  يغذيه وي�سلحه ويقويه،  تتعهد مبطالبه وما  للج�سد، ومادة 
"اإنه على خالف �سائر ال�سيا�سات والفل�سفات الروحية يدعو االإ�سالم اإىل املادة والرخاء 

االقت�سادي، بل يعترب الغنى والي�سر املادي، هو اأ�سا�س التقدم وال�سمو الروحي".)3) 

املطلب الرابع :مرتكزات اإدارة املال يف ال�سنة بني املذاهب املعا�سرة وما 
متتاز به:

منذ مطلع القرن التا�سع ع�سر ومع الثورة ال�سناعية وما ا�ستتبع ذلك من اأحداث 
واآثار اقت�سادية جيدة اأخذت الدرا�سات االقت�سادية تالحظ الظواهر املالية وحتركاتها 
الغلة  وقانون  املنفعة،  تناق�س  كقانون  حتكمها،  التي  القوانني  اإ�ستخال�س  وحتاول 
املتزايدة، وقانون العر�س والطلب، وهذه قواعد عامة حمايدة ال ميكن و�سفها باأنها 
تتبع مدر�سة معينة اأو ملة اأو زمناً اأو بلداً، واإمنا طريقة التعامل معها واال�ستفادة منها هو 

دور املناهج االقت�سادية)4).
اإليها  املوؤدية  والو�سائل  املال  اإدارة  من  املرجوة  االأهداف  عن  هنا  احلديث  واأما 
فتختلف املدار�س والتوجهات مع اختالف االأفكار والقيم والتوجهات، وهذا ما برز 
بعد احلرب العاملية حيث ظهر يف ال�ساحة العاملية مع�سكران: الغربي الذي تبنى املذهب 
مقال بعنوان: هيكل البنوك االإ�سالمية بني القيمة الراأ�سمالية والقيم االأخالقية، للدكتور عبد الباري م�سعل، ن�سر يف 11/  -1

.http://www.assabeel.net/essays/item سبتمرب/2014م يف موقع ال�سبيل�
تكملة فتح امللهم، حممد تقي العثماين، ج 7، �س 293.  -2

املذهب االقت�سادي يف االإ�سالم، حممد �سوقي الفنجري، �س 205.  -3
املذهب االقت�سادي يف االإ�سالم، د. حممد �سوقي الفنجري، �س 60-61 بت�سرف واخت�سار.  -4
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الفردي" الراأ�سمايل" وجعل الفرد هدفه يقدمه على املجتمع ويطلق يده يف الت�سرف 
الذي  وال�سرقي  الذات،  فيه وحب  االأثرة  يعزز  مما  الك�سب  ي�ساء يف و�سائل  ما  وفق 
يدين باملذهب اجلماعي" اال�سرتاكي" الذي ظهر كردة فعل وانطلق من نار احلقد الذي 
يف قلوب الطبقة العاملة، فجعل املجتمع هدفه ويقدمه على م�سلحة الفرد واأن و�سائل 
االإنتاج م�سرتكة بني اأفراد املجتمع وال ميتلك االأفراد الت�سرف فيها ح�سب رغباتهم.)1)
فنجد اأن كال النظامني يقومان على االإغراق يف املادّية البحتة، فاأما االأول فقد جاء 
كردة فعل على الكني�سة وتعنتها يف دعواها اإىل املثالية املطلقة التي تعطل فطرة االإن�سان، 
وتت�سادم مع العقل، وكذلك النظام الراأ�سمايل الذي يقوم على مبداأ " ال اإله واحلياة 
ال�سيا�سة  حلياة  املحرك  هو  االقت�سادي  املادي  العامل  ويجعل  الدين  ينكر  مادة" فهو 
واالقت�ساد واالجتماع)2)،  اأما امل�سلمون فقد اأظهرت االأحاديث النبوية وكتب الفقه 
يف القرون االأوىل باأحكام كثرية تف�سيلية وغنية بالقواعد واالأ�س�س االقت�سادية وتعالج 
امل�سكالت املالية القائمة يف تلك الع�سور وما بعدها توازن بني م�سلحة الفرد واملجتمع 
والروح واملادة، لكن اأغلبها كان جزءاً من الفقه ككل، ثم وجدت بع�س الدرا�سات 
االقت�سادية امل�ستقلة ككتاب اخلراج الأبي يو�سف وكتاب االكت�ساب يف الرزق ملحمد 
بن احل�سن ال�سيباين، ففي ال�سنة ربط وا�سح بني قواعد املعامالت املالية وبني العقيدة 
والدين واإن هذا من اأهم الو�سائل لنجاح اأي نظام حيث اأن اأفراده �سياأخذون االأمر بقوة 
ويحر�سون على تطبيق اأحكامه اإمياناً منهم ب�سالحيته وفاعليته، ويحد من اال�سطراب 

يف توزيع الرثوة بني اأيدي النا�س.
اإن املن�سف عندما ينظر بتجرد اإىل املدار�س االقت�سادية يلحظ بو�سوح متيز النظام 
االإ�سالمي بخ�سائ�س كاجلمع بني الثبات واملرونة وبني امل�سلحة اخلا�سة والعامة، وميتاز 
اليوم وبني  االقت�سادية  واملذاهب  الُنظم  بني  واالأهم  االأبرز  الفارق  اإن  اإال  بال�سمول؛ 
االإ�سالم هو اأن هذه النظم تتوجه �سواء كانت فردية اأو جماعية اإىل املادة بخالف االأمر 
يف اإدارة املال يف االإ�سالم الذي بجانب اإميانه بالركائز املادية كما �سيظهر مربهناً مدلاًل 
اأنه مل يهمل اجلانب الروحي يف االإن�سان حتى يكون بحق قائماً على تعمري  اإال  عليه، 

د. حممد  االإ�سالم،  االقت�سادي يف  املذهب  املودودي، �س 11و13.  املعا�سرة،  والنظم  االإ�سالم  بني  االقت�ساد  -اأ�س�س    -1
�سوقي الفنجري، �س 63 و 93 بت�سرف.

اإلهية التعامل يف االقت�ساد االإ�سالمي، د غازي عنايه، �س 11.  -2
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هذه االأر�س على اأ�س�س من التكامل والتعاون على ال�سراع والتناق�س.
وقد يتفق االقت�ساديون يف عباراتهم العامة واأهدافهم الكلّية لكن يختلفون يف 
املادي  مبعناه  تف�سريه  ميكن  الذي  الب�سري  الرفاه  حتقيق  هدف  ذلك  ومن  تف�سريها، 
البحت الذي يقوم على اللذة وتقدمي امل�سلحة الذاتية وتعظيم الرثوة مع جتاهل اجلانب 
الروحي الذي يعترب القيم االأخالقية واالأخوة االإن�سانية، والعدالة االجتماعية)1)، يف 
حني اأن النظرة االإ�سالمية ال تف�سل اأحدهما عن االآخر، بل مرتبطان ارتباطاً حمكماً، اإن 
اخلدمات  و�سائر  وملكية  و�سكن  لب�س  من  املادية  احلاجات  اإ�سباع  على  لي�س  احلديث 
التي حتقق الراحة وال احلاجات الروحية كالقرب من اهلل وال�سعادة النف�سية واال�ستقرار 
العائلي اأ�سالة، بل كيف نلتزم القواعد واملنطلقات املادية والروحية يف هذه املعامالت.

املبحث االأول: الركائز املادية التي دلت عليها الن�سو�س النبوية 
وتنميته  وتنقله  املال  الإدارة  املادية  االأ�س�س  قررت  النبوية  ال�سنة  ن�سو�س  اإن 
وتقليبه بق�سد الربح مع اأدنى درجات املخاطرة، ثم �سرفه يف جماالته املختلفة، وهي 
تدور حول معيار املنفعة احل�سية، وحتقيق امل�سلحة ال�سخ�سية التي قد تندفع ب�ساحبها 
اإىل مزيد من االإفراط يف االنهماك يف ال�سهوات واإ�سباع رغباتها، وال ميكن اأن يجمحها 
اإال حدود �سرعية من قبل احلكيم، حيث اأن احلدود والقيود الب�سرية قد متيل اإىل اإ�ساءة 
ا�ستخدامها، كما هو م�ساهد، واالإن�سان ال ميكنه تلبية جميع احتياجاته اإال بالتبادل بني 
النا�س، قال ابن تيمية: "وباجلملة، فوجوب املعاو�سات من �سرورة الدنيا والدين؛ اإذ 
االإن�سان ال ينفرد مب�سلحة نف�سه، بل ال بد له من اال�ستعانة ببني جن�سه")2)، ومن اأعظم 
اأقرت املحبة الغريزية  ال�سريعة يف ن�سو�س متكاثرة  اأن  ما يربهن على هذه الركيزة 
لالأموال ودعت اإىل الك�سب، فاملال ع�سب احلياة وبه قيام م�سالح النا�س؛ لذلك كان 
االنطالق يف هذا املبحث من قواعد اأ�سلية ومناذج تف�سيلية يف ت�سريعات وجزئيات 

تندرج عموما حتتها:

م�ستقبل علم االقت�ساد من منظور اإ�سالمي، د. حممد عمر �سابرا، �س 41-42، بت�سرف ي�سري.  -1
جمموع الفتاوى، اأحمد بن عبداحلليم، ج 29، �س 189  -2
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املطلب االأول: اإقرار املحبة الفطرية للمال:
دلت اأدلة كثرية من ال�سنة على اإقرار فطرة حب املال واأثرها متى �سلح �ساحبها 
واأح�سن ا�ستغاللها، منها: قوله �سلى اهلل عليه و�سلم لعمرو بن العا�س ر�سي اهلل عنه : 
) يا عمرو نعم املال ال�سالح للمرء ال�سالح ))1) ؛ وذلك ملا امتنع عن اأخذ ماٍل وبرر فعله 
باأنه مل يُ�ْسِلم رغبة للمال، فاأ�سار اإىل عدم املعار�سة بينهما، و قال �سلى اهلل عليه و�سلم: 
بن  �سمرة  وعن  املال))2)،  وحب  احلياة  طول  اثنتني:  حب  على  �ساب  ال�سيخ  )قلب 
جندب قال قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )احل�سب املال والكرم التقوى))3)، 

وقال: ) ال باأ�س بالغنى ملن اتقى اهلل عز وجل))4). 
ولالإمام ابن عبدالرب فائدة لطيفة من حديث اأبي طلحة – ر�سي اهلل عنه – يف 
الفقه  " ويف هذا احلديث من  اإيل بريحاء))5)، حيث قال:  اأموايل  اأحب  قوله: )واإن 
والعلم وجوه فمنها: اأن الرجل الفا�سل العامل قد ي�ساف اإليه حب املال، وقد ي�سيفه 
هو اإىل نف�سه ولي�س يف ذلك نقي�سة عليه وال على من اأ�ساف ذلك اإليه اإذا كان ذلك 
من وجه ِحّله وما اأباح اهلل منه")6)، واإن �سلف هذه االأمة اأدرك هذه احلقيقة فقال عمر 
بن اخلطاب- ر�سي اهلل عنه-: "اأيها النا�س، اأ�سلحوا معاي�سكم، فاإّن فيها �سالحاً لكم 

و�سلة لغريكم")7).
واإن ما ورد من ذم املال يف ال�سنة وتعلق االإن�سان به لي�س لذاته، واإمنا لبيان مدى 
اأثره وتاأثريه على النف�س اإذا اتخذ غاية لذاته، واأما بالنظر اإىل املال مل يكن بقاوؤه مطلوباً 
واأعباء  التكاليف  بوظائف  تاأتي  حتى  منعمة  مرفهة  النف�س  بقاء  الأجل  بل  وذاته،  لعينه 
رواه االإمام اأحمد يف م�سنده، م�سند عمرو بن العا�س، ج 29، �س 299، و البخاري يف االأدب املفرد، كتاب ح�سن اخللق،   -1
باب املال ال�سالح للمرء ال�سالح، �س 112، والبيهقي يف �سعب االإميان، ج 2، �س 91، واحلديث �سحيح، �سححه االألباين 

يف �سحيح االأدب املفرد �س 127.
رواه م�سلم، كتاب الزكاة، باب كراهة احلر�س على الدنيا، ج2، �س 724.  -2

رواه االإمام اأحمد يف م�سند �سمرة بن جندب، ج33، �س 294، والرتمذي، كتاب تف�سري القراآن عن ر�سول اهلل �سلى اهلل   -3
عليه و �سلم، باب ومن �سورة احلجرات، ج5، �س 390، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، ج 2، �س 1410، 

و�سححه االألباين- االإرواء برقم: ) 1870 ).
رواه االإمام اأحمد ج 38، �س 229، والبيهقي يف �سعب االإميان باب التوكل، ج 2، �س 90، و�سححه االألباين- م�سكاة   -4

امل�سابيح، ج3، �س 147.
رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على االأقارب، ج2، �س 530.  -5

التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين واالأ�سانيد، ابن عبد الرب القرطبي، ج1، �س 200.  -6
ابن اأبي الدنيا ب�سنده، اإ�سالح املال، �س 59.  -7
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وال�سعي  واالأقارب  واالأبناء  الفطرية لالأهل  املحبة  اإقرار  اأي�سا  ومنها  العبادات)1)، 
جللب ال�سعادة والي لهم، فهذه تدفع االإن�سان للعمل الذي اأقرته ال�سريعة واأّكدت 

عليه، بل ووبخت من ق�سر يف هذا احلق من جانبني: 
االأول: من ق�سر يف اأمر العناية بهم والقيام على �سوؤونهم حتى مل يبال بهم )كفى 

باملرء اإثما اأن ي�سيع من يعول))2) ، 
البخل عن �سرفه يف  اأو  احلرام  التك�سب من  اإىل  املفرط  قاده حبه  الثانية: من 
اأوجهه ) اإن الولد مبخلة جمبنة) )3)، ففيه اإ�سارة اإىل التحذير من ترك االإنفاق يف اخلري 

ب�سبب االأبناء.

املطلب الثاين:  الدعوة اإىل الك�سب امل�سروع بالبيع وال�سراء وغيه لتعمي 
الكون

ح�ست  وقد  االأ�سباب)4)،  من  يحل  مبا  املال  حت�سيل  هو  ال�سرع  يف  االكت�ساب 
الن�سو�س النبوية على العمل عن طريق الك�سب احلالل، ونّفرت من امل�ساألة، ووقررت 
ذلك يف ن�سو�س متكاثرة حتى اأن العلماء �سنفوا كتباً يف ذلك، ومن اأوائل من �سنف: 
ال�سيباين كتابه بعنواًن الك�سًب بنّيَ فيه اأهمية العمل كما رّكز على التخ�س�س وتق�سيم 
الواجبات  �سمن  دينية  �سرورة  فاإنه  اقت�سادية  حاجة  كونه  اإىل  باالإ�سافة  واأنه  العمل 
الكفائية)5)، وكذلك �سنَّف اأبوبكر اخلالل للرد على من دعا للتوجه اإىل التزهد والتعبد 
واالنقطاع عن ال�سعي والك�سب واإدعاء اأن التوكل برتك العمل والتفرغ للعبادة، فبني 
باالأدلة من االآيات القراآنية واالأحاديث النبوية اأن ال�سعي على العيال والعمل امل�سروع 
واأرقى  العبادات  اأف�سل  من  املربورة  التجارة  اأو  وال�سناعة  النا�س،  عن  لال�ستغناء 

االإحكام، االآمدي، ج4، 288.  -1
رواه االإمام اأحمد ج11، �س 36، واأبوداود ج 2، �س 59، واحلديث �سحيح، فقد قال احلاكم: هذا حديث �سحيح على   -2
�سعيب  ال�سيخ  و   ،51 �س   ،10 ج  حبان  ابن  و�سححه   ،545 �س   ،4 ج  الذهبي،  ووافقه  يخرجاه،  ومل  ال�سيخني  �سرط 

االأرنوؤوط.
رواه االإمام اأحمد، م�سند يعلى العامري، ج 29، �س 104، وابن ماجه كتاب االأدب، باب بر الوالد واالإح�سان اإىل البنات،   -3

ج 2، �س 1209، و�سححه االألباين يف �سحيح ابن ماجه ج 2، �س 295.
الك�سب، حممد بن احل�سن ال�سيباين، �س 32.  -4
الك�سب، حممد بن احل�سن ال�سيباين، �س 44.  -5
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الطاعات املدخرة لالآخرة.)1)

اإن الك�سب جزء من اال�ستخالف لتعمري االأر�س، كما قال تعاىل: {ُهَو اأَْن�َساأَُكْم 
ِمَن ااْلأَْر�ِس َوا�ْسَتْعَمَرُكْم ِفيها} ]هود:61[، والعمل لتح�سيل الرزق منهج االأنبياء: فـ 
اهلل  نبي  واإن  يده،  عمل  من  ياأكل  اأن  من  خريا  قط  طعاما  اآدم  بني  من  اأحد  اأكل  )ما 
نبينا �سلى اهلل عليه و�سلم  ياأكل من عمل يده) )2)، وقد عمل  ال�سالم كان  داود عليه 
يف مال خديجة اأم املوؤمنني قبل البعثة، وملا عاب الكفار غ�سيان النبي �سلى اهلل عليه 
ي�ستنكف منه بل هو على �سرية  باأن هذا �سلوك ال  القراآن  و�سلم لالأ�سواق رد عليهم 
َعاَم َومَيْ�ُسوَن يِف  االأنبياء من قبله: {َوَما اأَْر�َسْلَنا َقْبَلَك ِمَن امْلُْر�َسِلنَي اإِالَّ اإِنَُّهْم لَيَاأُْكُلوَن الطَّ
ااْلأَ�ْسَواِق} ]الفرقان: 20[، فاإن عليه ال�سالم وهو قدوتنا " باع وا�سرتى و�سراوؤه اأكرث، 
واآجر وا�ستاأجر واإيجاره اأكرث، و�سارب و�سارك ووكل وتوكل وتوكيله اأكرث، واأهدى 
واأُهدي اإليه وا�ستوهب وا�ستدان وا�ستعاد، و�سمن عاماً وخا�ساً ووقف و�سفع فقبل 

تارة ورد اأخرى مل يغ�سب وال عتب وال حلف وال ا�ستحلف")3).
وهذا التعمري فيه نوع من التعاون املبني على الثقة، فاإنه لي�س بال�سرورة اأن ينتفع 
النا�س بع�سهم من بع�س على �سبيل القربة، بل هناك و�سائل وطرق �سرعية ي�ستفيد منها 
جميع االأطراف، ومن ذلك ال�سركة، فقد �سارك النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ال�سائب 
بن اأبي ال�سائب-ر�سي اهلل عنه- وكان يقول: )كنت �سريكي يف اجلاهلية فكنت خري 
فيجيء  اجلبل  فياأتي  حبله  اأحدكم  ياأخذ  الأن  و)  متاريني))4).  وال  تداريني  ال  �سريك 
بحزمة احلطب على ظهره فيبيعها فيكف اهلل بها وجهه خري له من اأن ي�ساأل النا�س اأعطوه 
اأنهم تركوا العمل والك�سب، وقد  يُوؤثر عنهم  اأو منعوه))5)، هكذا فهم ال�سحابة فلم 
�ُسئل االإمام اأحمد عن اأنا�س يقولون: " نقعد واأرزاقنا على اهلل عز وجل، قال: ذا قوٌل 
َفا�ْسَعْوا  ُمَعِة  اَلِة ِمْن يَْوِم اجْلُ رديٌء خبيث، اهلل تبارك وتعاىل يقول: {اإَِذا نُوِدَي ِلل�سَّ

احلث على التجارة ال�سناعة والعمل، االإمام اأبي بكر اخلالل البغدادي، مقدمة ال�سيخ عبدالفتاح اأبوغدة، �س 6.  -1
رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ك�سب الرجل وعمله بيده ، ج 2، �س 730.  -2

في�س القدير، املناوي، ج4، �س 86.  -3
ابن ماجه، كتاب التجارات، باب ال�سركة وامل�ساربة، ج 2، �س 768، واحلديث �سحيح، قال البو�سريي يف اإحتاف اخلرية   -4

ج2، �س 29. ماجة،  ابن  �سحيح  يف  االألباين  �سححه   ،354 �س  ج3،  املهرة: " رجاله ثقات"، 
5-  رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب اال�ستعفاف عن امل�ساألة، ج2، �س 535 .
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ِ َوَذُروا اْلَبْيع} ]اجلمعة:9[، فاأي�س هذا اإال البيع وال�سراء")1)، فنجد باأن  اإِىَل ِذْكِر اهللَّ
الن�سو�س تفيد حر�س االإ�سالم على اإقامة جمتمع عامل قائم بنف�سه غري َكلٍّ على االأمم، 
وحتارب فيه البطالة فاإن غنى االأمة بغنى اأفرادها، حتى يعود النا�س على اأنف�سهم وعلى 

جمتمعاتهم باخلري.

املطلب الثالث: احلرية يف التملك والت�سرف
فاإن االإ�سالم يحرتم امللكية الفردية ويعتربها االأ�سا�س يف التعامالت املالية ب�سفة 
اإىل  ذلك  ويدفعه  لتح�سيلها  املخاطر  املتعامل  فيقتحم  التنمية  من حوافز  حافزاً  ذلك 
حفظ املال و�سيانته وتعمريه، وبنّي كيفية التعامل معها، قال �سلى اهلل عليه و�سلم يف 
تقرير هذا االأ�سل: ) كل امل�سلم على امل�سلم حرام دمه وماله وعر�سه))2)، وقال عليه 
ال�سالة وال�سالم: ) من قتل دون ماله فهو �سهيد) )3)، ومن �سور حماية امللكية الفردية 
واإقرارها تنظيم توزيع املرياث، وقطع يد ال�سارق يف الدنيا، وحما�سبته عليه يف االآخرة 
بعد ن�سبته اإليه: )عن ماله من اأين اكت�سبه وفيم اأنفقه))4)، وحقيقة ملكية االإن�سان للمال 
ملكية منافع، فالعبد يقول : ) مايل مايل واإمنا له من ماله ثالث ما اأكل فاأفنى اأو لب�س 
فاأبلى اأو اأعطى فاقتنى ما �سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للنا�س))5)، والقاعدة املتقررة 
كما قال ال�ساطبي رحمه اهلل: " اإن االأعيان ال ميلكها يف احلقيقة اإال بارئها تعاىل، واإمنا 

للعبد منها املنافع")6)، هذا فيما يتعلق باحلرية يف التملك.
اأما احلرية يف الت�سرف ففي �سحيح م�سلم عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ) دعوا 
فاإن  معهم،  يتعامل  فيمن  احلرية  احلرية  ومن  بع�س))7)،  من  بع�سهم  اهلل  يرزق  النا�س 
االقت�ساد ال يقوم على التقوقع واالنغالق على امل�سلمني يف التعامل بل املجال رحب 

اأبو بكر اخلالل، �س 83.  -1
رواه م�سلم، كتاب الرب وال�سلة واالآداب، باب حترمي ظلم امل�سلم وخذله واحتقاره ودمه وعر�سه وماله، ج4، �س 1986.  -2

متفق عليه، البخاري، كتاب املظامل، باب من قاتل دون ماله، ج 2، �س  877، م�سلم، كتاب االإميان، باب الدليل على اأن من   -3
ق�سد اأخذ مال غريه بغري حق كان القا�سد مهدر الدم فى حقه واإن قتل كان فى النار واأن من قتل دون ماله فهو �سهيد، ج 1، 

�س 124.
 ،612 �س  ج4،  �سحيح،  ح�سن  حديث  وقال:  القيامة،  يف  باب  والورع،  والرقائق  القيامة  �سفة  كتاب  الرتمذي،  رواه   -4

واحلديث ح�سن، قال االألباين يف �سحيح الرتغيب والرتهيب ح�سن لغريه، ج1، �س 30 .
رواه م�سلم، كتاب الزهد والرقائق، ج 4، �س 2273.  -5

املوافقات، االإمام ال�ساطبي، ج 3، �س 429.  -6
رواه م�سلم، كتاب البيوع، باب حترمي بيع احلا�سر للبادي، ج 3، �س 1157.  -7
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يف التعامل مع غريهم فعن عبد الرحمن بن اأبي بكر -ر�سي اهلل عنهما- قال كنا مع 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ثم جاء رجل م�سرك م�سعان) منف�س ال�سعر) طويل بغنم 
ي�سوقها، فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: بيعا اأم عطية اأو قال اأم هبة، قال: ال بل بيع، 

فا�ستى منه �ساة()1)، وحمل ال�ساهد من احلديث ظاهر. 
ومن احلرية مبداأ املناف�سة املفتوحة فالبائع له احلق يف اختيار ال�سلعة التي يبيعها 
بالكمية التي يريد وبال�سعر الذي يحدد، ويف االأ�سواق التي يتعامل معها، وامل�سرتي له 
احلرية يف اختيار نوع ال�سلعة وكميتها التي ت�سبع حاجته، وذلك يحقق ا�ستغالل املوارد 
االقت�سادية باأف�سل الطرق واأكرثها كفاءة، وحماية امل�ستهلك من اال�ستغالل وح�سول 
االإنتاج)2)، لكن  لكفاءة  التكاليف، وتقدم حافزاً  تت�ساوى مع متو�سط  باأ�سعار  ال�سلع 
هذه احلرية لي�ست مطلقة دون قيود؛ فعند ما ال توجد ال�سوابط ال�سرعية يف املعامالت 
على  االأموال  اأ�سحاب  فيحر�س  بالباطل،  النا�س  اأموال  اأكل  نحو  تتجه  جندها  املالية 
جمع املال من اأي طريق كان َولَْو من ربا اأو احتكار اأو غ�س، وت�سري االأموال دولة بني 
االأغنياء، وتنتزع الرحمة من قلوبهم، فالكبري ال يرحم ال�سغري، وال يحفظ له حق وال 

تقدير، وذلك كله ينتج عنه ف�ساد عظيم.
ومن اأمثلة الت�سريعات العملية النهي عن الت�سعي: فاالآلية لل�سوق يف حتديد 
تداول  يف  اأو  التبادل  يف  قيود  دون  والطلب  العر�س  بتقاطع  حتدد  والتي  االأ�سعار 
املعلومات، ولذلك كان االأ�سل عدم جواز الت�سعري وقد ورد النهي عنه، فعن اأن�س –
ر�سي اهلل عنه- قال: غال ال�سعر على عهد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقالوا: يا ر�سول 
اهلل �سعر لنا فقال النبي: ) اإن اهلل هو امل�سعر القاب�س البا�سط الرازق))3). ومما ين�سجم 
مع روح الت�سريع واملقا�سد ال�سرعية جوازه يف بع�س احلاالت التي ال تتم فيها م�سالح 

متفق عليه: رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ال�سراء والبيع مع امل�سركني واأهل احلرب، ج 2، �س 772، رواه م�سلم،   -1
كتاب االأ�سربة، باب اإكرام ال�سيف وف�سل اإيثاره، ج 3، �س 1626.

االإ�سالم واملذاهب االقت�سادية املعا�سرة، يو�سف كمال، �س 30.  -2
رواه االإمام اأحمد، م�سند اأن�س بن مالك، ج21، �س 444، واأبو داود، كتاب االإجارة، باب فى الت�سعري، ج3، �س 286،   -3
وابن ماجة كتاب التجارات، باب من كره اأن ي�سعر، ج 2، �س 741، احلديث �سحيح، قال عنه الرتمذي ح�سن �سحيح ج3، 

�س 605، واالألباين يف م�سكاة امل�سابيح للتربيزي، ج 2، �س 153.
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النا�س اإال بالت�سعري)1)، فال بد اأن يفهم احلديث يف �سياق االأحاديث االأخرى ومنها منع 
الزيادة على ثمن املثل يف عتق احل�سة من العبد امل�سرتك فقال: )من اأعتق �سركا له يف 
عبد وكان له من املال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل ال وك�س وال �سطط))2)، 
فاإذا كانت ال�سريعة اأوجبت اإخراج ال�سيء من امللك بعو�س املثل يف العتق فغريه مما 
تعظم احلاجة اإليه من باب اأوىل)3)، ومن هذه الن�سو�س نعلم باأن االأ�سل عدم التدخل 

احلكومي اإال يف حاالت تفر�سها الظروف الواقعية وتقت�سيها امل�سالح العامة.

املطلب الرابع: قيام املعامالت املالية على مبداأ التا�سي واللزوم
لـّما تقرر باأن النا�س م�ستخلفون على اأموالهم مل يجز التعدي على مال االآخرين 
بطيب  اإال  امرئ  مال  يحل  )ال  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  نف�س،  بطيب  اإال  واأخذها 
م�سلطون  " النا�س  اهلل-:  – رحمه  ال�سافعي  يقول  االأ�سل  هذا  تقرير  نف�س))4)، ويف 
على اأموالهم، لي�س الأحد اأن ياأخذها وال �سيئا منها بغري طيب اأنف�سهم، اإال يف املوا�سع 
التي تلزمهم")5)، ومنها حرمة جميع �سور اأخذ املال بغري ر�سا، ياأتي يف مقدمتها حرمة 
ال�سرقة والغ�سب وتغليظ عقوبتهما، فعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها، اأن ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم، قال: )من ظلم قيد �سرب من االأر�س، طوقه من �سبع اأر�سني) )6)، ومن 
�سروط �سارمة  اإال وفق  العامة  للم�سلحة  امللكية  انتزاع  منع  االأ�سل  املنطلق كان  هذا 

ودقيقة)7).
فاإذا قام العقد م�ستويف ال�سروط واالأركان كان الزمًا ووجب اإم�ساوؤُه: فاإن املتعامل 
النا�س  فاإذا ت�سمن ظلم  الت�سعري فمنه ما هو ظلم حمرم ومنه ما هو عدل جائز،  " واأما  القيم يف الطرق احلكمية:  ابن  قال   -1
النا�س مثل  العدل بني  ت�سمن  اأباح اهلل لهم فهو حرام، واإذا  مما  اأو منعهم  بثمن ال ير�سونه،  البيع  واإكراههم بغري حق على 
اإكراههم على من يجب عليهم من املعاو�سة بثمن املثل ومنعهم مما يحرم عليهم من اأخذ الزيادة على عو�س املثل فهو جائز 

بل واجب"، الطرق احلكمية، ابن القيم، �س 355، وقد ناق�س االأدلة يف امل�سدر ال�سابق، �س 374.
متفق عليه، البخاري، ج2، �س 882، كتاب ال�سركة، باب تقومي االأ�سياء بني ال�سركاء بقيمة عدل، م�سلم، كتاب االأميان، باب   -2

من اأعتق �سركا له فى عبد، ج 2، �س 1139.
الطرق احلكمية، ابن القيم، �س 376-375.  -3

رواه االإمام اأحمد، ج 34، �س 299، والبيهقي يف �سعب، االإميان باب يف قب�س اليد على االأموال، ج 4، �س 387، واأبو   -4
يعلى ج 3، �س 140، واحلديث �سحيح، �سححه االألباين يف �سحيح و�سعيف اجلامع �س 1362. 

خمت�سر املزين، �س 92.  -5
متفق عليه، اأخرجه: البخاري كتاب املظامل، باب اإثم من ظلم �سيئا من االأر�س، ج2، �س 866، وم�سلم، كتاب امل�ساقاة، باب   -6

حترمي الظلم وغ�سب االأر�س وغريها، ج3، �س 1230.
ينظر: قرارات وتو�سيات جممع الفقه االإ�سالمي، قرار رقم 29 )4/4)، �س 66-65.  -7
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يرغب يف ثبات معاملته وا�ستقرارها ولزومها بحيث ال يفاجئ بالتغيري يف املواقف اأو 
الرتاجع الذي قد يف�سي اإىل ال�سرر، ودل على هذا االأ�سل اعتبار ال�سريعة يف جميع 
اأحكامها املتعلقة باملعامالت باآثار هذه العقود، والدعوة القراآنية للوفاء بها، ويدل عليه 
اأن  فاملفهوم  يتفرقا...))1)،  مل  ما  باخليار  البيعان   ( و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قوله  اأي�ساً 

االأ�سل ال خيار لهم بعد التفرق واإمنا يلزم العقد.

املطلب الام�س: الوفاء بالعهود واحلقوق و�سداد الديون
ين�ساأ من التعامل بني النا�س يف معامالتهم اإن�سغال ذممهم بالديون اإما ب�سبب البيع 
التاأخري  باالأمر بوفاء الدين ورتبت على  ال�سريعة  املبا�سر، فجاءت  اأو القر�س  االآجل، 
اأخذ  من   ( و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  فقد  واأخروية؛  دينوية  عقوبات  عذر  غري  من 
اهلل))2)، ورغم  اأتلفه  اإتالفها  يريد  اأخذ  ومن  عنه  اهلل  اأداها  اأداءها،  يريد  النا�س  اأموال 
ف�سل ال�سهادة وما تكفره من الذنوب اإال اأنه ) يغفر لل�سهيد كل ذنب اإال الدين) )3)، 
ومن ال يويف دينه مع اال�ستطاعة فيحل الت�سهري به وعقوبته قال �سلى اهلل عليه و�سلم: 
الغني،  والواجد:  والت�سويف،  املطل  واللّي:  وعقَوبَته))4)  ُه  ر�سَ ِعْ يُِحّل  الَواِجِد  يَلُّ   (
ومن عقوبته احلب�س)5). اإن الت�سديد يف ذلك له اأثره يف املعامالت املالية القائمة على 
الثقة يف التعامل و�سرعة تداول املال، فاإن مل تكن النيات ح�سنة واملقا�سد نبيلة تعقدت 
املعامالت و�ساقت االأمور ومل يتعاون النا�س يف االإقرا�س، واقت�سرت املعامالت على 

التعامل بالعاجل.
ودعتنا ال�سريعة لتوفية حقوق العمال وعدم بخ�س ما لهم اأو حتى تاأخريهم، ففي 
ا�ستاأجر  ورجل  القيامة...  يوم  خ�سمهم  اأنا  تعاىل:ثالثة  اهلل  قال   ( القد�سي  احلديث 

متفق عليه، البخاري، كتاب البيوع، باب ال�سهولة وال�سماحة يف ال�سراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه يف عفاف، ج2، �س   -1
732، وم�سلم، كتاب البيوع، باب ال�سدق يف البيع والبيان، ج 3، �س 1164.
رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب ال �سدقة اإال عن ظهر غني، ج2، �س 517.  -2

رواه م�سلم، كتاب االإمارة، باب من قتل يف �سبيل اهلل كفرت خطاياه اإال الدين، ج 3، �س 1502.  -3
 ،349 �س  ج3،  وغريه،  الدين  فى  احلب�س  فى  باب  االأق�سية،  كتاب  واأبوداود،   ،465 �س  ج29،  اأحمد،  االإمام  رواه   -4
والن�سائي، كتاب البيوع، باب مطل الغني، ج 7، �س 363، و�سححه ابن حبان ج11، �س  486، واحلديث ح�سن، ح�سنه 

ابن حجر يف تغليق التعليق، ج3، �س 319،  االألباين يف �سحيح ابن ماجة، ج2، �س 56.
التهميد، ابن عبدالرب، ج 18، �س 287- 289.  -5
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مثاًل  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  اأجره))1)، وقد حكى  فا�ستوفى منه ومل يعطه  اأجرياً 
رائعاً يف الوفاء الذي مل يقت�سر على حفظ احلق والتوفية عند املطالبة بل جتاوزه اإىل 
تثمري املال وذلك يف حديث الثالثة الذين انحدرت عليهم �سخرة من اجلبل ف�سدت 

عليهم الغار. )2)

املطلب ال�ساد�س: اعتماد النقود و�سيلة للتبادل:
ع�سر  يف  لتداولها  نظراً  والدراهم  الدنانري  فيها  ذكرت  كثرية  اأحاديث  وردت 
وقيل  باأوقية)3)،  جابر  من  بعرياً  ا�سرتى  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأن  ومنها  النبوة، 
وال�سهولة  باملرونة  ال�سلع  مقابل  يف  النقود  نظام  به  ميتاز  ملا  وذلك  دنانري)4)،  باأربعة 
بخالف املقاي�سة، وقد نظر االإ�سالم اإىل النقود على اأنها و�سيلة للتعامل فجعلتها اأثماناً 
ال تق�سد بنف�سها)5)؛ فحرمت الربا الذي ميثل �سورة من �سور املتاجرة يف املال بدل 

املتاجرة باملال.

املطلب ال�سابع :َطْرق الو�سائل املتعددة لتح�سيل االأرباح: 
املالك عنده حافز غريزي لتتبع الربح، وهذا الدافع وقود حركة التنمية والتقدم، 
و�سبب خلو�س املخاطر، واجلودة يف االإنتاج، واالإبداع يف الت�سويق، حيث يك�سب 
املال وذلك بتح�سيل الفرق بني الثمن الذي ا�سرتى به ال�سلعة اأو تكاليف االإنتاج وبني 
�سعر البيع، واالأ�سل عدم وجود ن�سب معينة لالأرباح بل ذلك مرتوك للعر�س والطلب.
�سلى  النبي  واإقرار  املالية،  املعامالت  اإباحة  يف  املقرر  االأ�سل  ذلك  على  ويدل 
به  له  ي�سرتي  دينارا  اأعطاه  ملا  اهلل عنه-  – ر�سي  البارقي  لفعل عروة  عليه و�سلم  اهلل 
�ساة، فا�سرتى له به �ساتني فباع اإحداهما بدينار وجاءه بدينار و�ساة فدعا له بالربكة))6)، 

البخاري، كتاب البيوع، باب اإثم من باع حرا، ج2، �س 776.  -1
2-  -متفق عليه، البخاري، كتاب البيوع، باب اإذا ا�سرتى �سيئا لغريه بغري اإذنه فر�سي، ج2، �س 793، م�سلم، كتاب الذكر 

والدعاء والتوبة واال�ستغفار، باب ق�سة اأ�سحاب الغار الثالثة والتو�سل ب�سالح االأعمال ج 4، �س 2099.
متفق عليه، البخاري كتاب البيوع، باب ال�سهولة وال�سماحة يف ال�سراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه يف عفاف، ج2، �س   -3

739، وم�سلم، كتاب الر�ساع، باب ا�ستحباب نكاح البكر، ج2، �س 1086.
البخاري، كتاب الوكالة،  باب اإذا وهب �سيئا لوكيل اأو �سفيع قوم جاز، ج2، �س 810.  -4

الفتاوى، ابن تيمية، ج 19 �س 252-251.  -5
رواه البخاري كتاب املناقب، باب، ج3، �س 1332.   -6
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وكذلك جواز املبايعة عن طريق املزايدة، والتى ت�سمى البيع فيمن يزيد، ولكن ال�سريعة 
نهت عن الطمع ودعت اإىل القناعة يف جمعه ففي احلديث )تع�س عبد الدينار تع�س 
عبد الردهم))1)، )اإذا نظر اأحدكم اإىل من ُف�سل عليه يف املال واخللق فلينظر اإىل من 
هو اأ�سفل منه ممن ف�سل عليه))2)، وعند م�سلم ) قد اأفلح من اأ�سلم وُرِزق كفافا وقنعه 

اهلل مبا اآتاه))3).

املطلب الثامن : مداولة املال وتدويره 
عليه  دلت  عظيماً  �سرعياً  مق�سداً  يُعد  النا�س  بني  وانتقالها  االأموال  رواج  اإن 
ال�سلع ولك�سدت االأ�سواق، وما  بالعمل واملال ملا راجت  التجار  ال�سنة، ولوال حركة 
وجد �ساحب ال�سلعة ماال ي�سرتي به اأو �سلعته التي يحتاج اإليها، وما ن�سطت الدورة 
االقت�سادية، واإذا كان الن�س القراآين بني احلكمة يف ق�سمة الفيء بقوله تعاىل {َكْي ال 
يَُكوَن ُدولًَة بنَْيَ ااْلأَْغِنياِء ِمْنُكْم} ]احل�سر:7[؛ فاإن ال�سنة طبقت هذا االأمر عملياً ودعت 

اإليه، ومن الن�سو�س التي تقرر هذا االأ�سل:
اأحاديث مرفوعة، منها:  عن  بقاء املال يف االأيدي فذلك يف  اإىل عدم  التوجيه 
�سعيد بن حريث، قال �سلى اهلل عليه و�سلم: ) من باع منكم دارا اأو عقارا فليعلم اأنه 
العلم  اأهل  )4)، وقد ذهب بع�س  اأن يجعله يف مثله)  اإال  فيه  له  يبارك  اأن ال  مال قمن 
نفعاً  اأكرث  الأنه  املبيع  العقار  �سراء عقار مكان  ا�ستحباب  املق�سود من احلديث  اأن  اإىل 
واأبعد عن ال�سرقة بخالف املنقوالت)5)، وقد ي�ستفاد من هذا احلديث النهى عن اكتناز 

االأموال عموماً والدعوة اإىل تنميتها ودورانها وعدم بقائها يف اأيدي اأ�سحابها.
قال  فقد  كاالأيتام،  املال  العاجزة يف حركة  الفئات  اأموال  اإدخال  اإىل  والدعوة 

1-   رواه البخاري ، كتاب اجلهاد وال�سري، باب احلرا�سة يف الغزو يف �سبيل اهلل، ج3، �س 1057.
متفق عليه ، البخاري، كتاب الرقاق، باب لينظر اإىل من هو اأ�سفل منه وال ينظر اإىل من هو فوقه، ج5، �س 2380، م�سلم،   -2

كتاب الزهد والرقائق، ج 4، �س 2275.
م�سلم، كتاب الزكاة، باب يف الكفاف والقناعة، ج 2، �س 730.  -3

رواه االإمام اأحمدج 25، �س 166، وابن ماجه، كتاب الرهون، باب من باع عقارا ومل يجعل ثمنه يف مثله، ج 2، �س 832،   -4
والبيهقي يف �سننه، ج6، �س 34، وح�سنه االألباين يف �سحيح و�سعيف ابن ماجه، ج5، �س  490.

مرقاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح، املال على القاري، ج 9، �س 421.  -5
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�سلى اهلل عليه و�سلم: ) اجتروا يف مال اليتيم ال تاأكله ال�سدقة))1)، وهذا يف حد ذاته 
يُعد حافزا للعمل حيث يجعل كلفة االحتفاظ به عالية، وجاء االأمر يف الزكاة ملعاذ- 
ر�سي اهلل عنه-  بقوله ملا بعثه اإىل اليمني ) توؤخذ من اأغنيائهم وترد على فقرائهم))2)، 
اإال اأن االإ�سالم يقرر كركيزة مادّية بني النا�س وجود التفاوت املن�سبط املتوازن الذي 
يحفز على العمل، ويحقق التكامل ال التناق�س، والتعاون ال ال�سراع، بحيث ال يكون 

املال م�ستاأثراً به عند فئة قليلة. )3)
واأما الت�سريع العملي فمن اأمثلته النهى عن االحتكار: وهو �سراء ال�سلعة وحب�سها 
اإال  وتخزينها عن طالبها بق�سد رفع �سعرها،  قال �سلى اهلل عليه و�سلم: ) ال يحتكر 
االحتكار  ففي  بها،  االحتكار  عن  يُنهى  التي  االأمور  يف  العلماء  واختلف  خاطئ))4) 
ت�سيٌق على امل�سلمني يف حاجتهم ال�سرورية، ورفع لالأ�سعار، وهي توؤثر على نفو�س 
املحتاجني وتوغر �سدورهم على االأغنياء املحتكرين، وقد توؤدي ب�سعاف النفو�س اإىل 
انتهاب ال�سلع، واالحتكار من �سلبيات املمار�سة يف النظام الراأ�سمايل، حيث يتبعها 
ركود، وتدهور معدالت االأجور، وق�سور يف الطاقة ال�سرائية، وتظهر البطالة)5)، ومن 
�سور االحتكار الظاهرة اليوم ال�سركات العاملية ال�ستك�ساف النفط وتكريْر؛ فهي حتدد 
مبجرد  تهدف  التي  اجلن�سيات  املتعددة  ال�سركات  وكذلك  ال�سوق،  وتوجه  االأ�سعار 

دخلوها اإىل اأي بلد �سراء ال�سركات املحلية حتى تق�سي على املناف�سة.)6)

املطلب التا�سع: اتخاذ الزينة والتو�سع يف املباح
يف  حممود  اأمر  عباده  على  به  اهلل  اأنعم  مما  الالئق  باملظهر  والظهور  الزينة  اأخذ 
ال�سريعة؛ ففي احلديث: )اإن اهلل اإذا اأنعم على عبد نعمة يحب اأن يرى اأثر نعمته على 

رواه الرتمذي، ج3، �س23، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف زكاة مال اليتيم، و�سعفه، رواه ال�سافعي �س 92، والبيهقي يف   -1
معرفة ال�سنن واالآثار ج6، �س 67 مو�سوال، وابن اأبي �سيبة يف م�سنفه ج 3، �س 150 الدارقطني ج2، �س 111، موقوفاً 

على عمر ابن اخلطاب. 
متفق عليه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ج1، �س 505، م�سلم، كتاب االإميان، باب الدعاء اإىل ال�سهادتني   -2

و�سرائع االإ�سالم، ج1، �س 50.
املذهب االقت�سادي يف االإ�سالم، حممد �سوقي الفنجري، �س 207.  -3

رواه م�سلم، كتاب امل�ساقاة، باب حترمي االإحتكار يف االأقوات، ج 3، �س 1227،   -4
االإ�سالم واملذاهب االقت�سادية املعا�سرة، يو�سف كمال، �س 34.  -5
االإ�سالم واملذاهب االقت�سادية املعا�سرة، يو�سف كمال، �س 48.  -6
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عبده))1)، وقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و �سلم: ) كلوا وا�سربوا وت�سدقوا والب�سوا 
ما مل يخالطه اإ�سراف اأو خميلة))2)، واإن اإباحة هذه الطيبات ت�ستدعي العمل على 
وتطوير  العاملة،  االأيدى  وت�سغيل  املوارد  ا�ستثمار  من  بذلك  يحيط  وما  اإيجادها، 
عن  اليد  كف  اإىل  دعت  املقابل  ويف  وا�ستهالك)3)،  وتوزيع  ونقل  وحت�سني،  االإنتاج 
االإ�سراف والتبذر يف االأموال على غري وجهها، فعن ابن عبا�س رفعه: ) الهدى ال�سالح 

و ال�سمت ال�سالح واالقت�ساد جزء من خم�سة و ع�سرين جزءا من النبوة ).)4) 
فوجدنا فيما �سبق اأن املعاملة املالية تقوم على الرتا�سي، هذا واإن كان اأمراً باطنياً 
اإال اأن له يف البنية الظاهرية ما يدل عليه، ومبداأ احلرية يف اأوجه الن�ساطات االقت�سادية 
اأو الغ�س واجلهالة،  اإدارتها ما مل تف�س اإىل حمظور كالتجارة يف املحرمات  وطريقة 
التي  االأخطاء  و�سححت  املتعاقدين،  بني  تكون  التي  ال�سحيحة  ال�سروط  واعتربت 
االأ�س�س  ال�سمانات، وو�سعت  املعامالت، ونظمت  توثيق  اإىل  منهما، ودعت  تقع  قد 

للف�سل بني املتنازعني، وحكمت بعقوبات على بع�س املخالفات املالية.
املبحث الثاين: الركائز الروحية التي دلت عليها الن�سو�س النبوية

اإن ق�سية القيم واملبادئ واالأخالق ال�سامية يف املعامالت املالية قد اأخذت امل�ساحة 
االأكرب من التوجيهات النبوية يف االأحاديث ب�سورة عملية وا�سحة مل تكتف ب�سعارات 
للت�سريع املايل يف االأحكام، منظمة  الواقع، بل جاءت م�ساحبة  اأمام  براقة ال ت�سمد 
واإخال�س  ب�سدق  يتعاملون  النا�س  �سار  حتى  وزاجرة،  وداعية  وم�سيدة،  وموجهة 

واإتقان ي�سعر فيه امل�سلم برقابة اهلل عليه يف عمله. 
اإن هذه االأخالق قد تدعو اإليها بع�س الفطر التي مل ي�سبها اأو يغلب عليها الطمع، 
فاالأخالق االجتماعية تعتمد على معايري متفق عليها، ب�سورة قريبة من االإجماع الذي 
يتلقاه النا�س ببداهة ال تكاد حتتاج اإىل نقا�س )5)، واأول ما يبث الروح يف املعامالت 
رواه االإمام اأحمد ج 3، �س 468، الرتمذي كتاب االأدب، باب ما جاء اإن اهلل تعاىل يحب اأن يرى اأثر نعمته على عبده،   -1

وح�سنه، ج5، �س123، وغريهم.
رواه االإمام اأحمد، ج11، �س 312، رواه ابن ماجة، كتاب اللبا�س، باب لب�س ما�سئت ما اأخطاأك �سرف اأو خميلة، ج 2،   -2

�س 1192، و ح�سنه االألباين يف �سحيح ابن ماجة، ج2، �س 284.
االأ�س�س الفكرية والعملية لالقت�ساد االإ�سالمي، حممود حممد بابللي، �س 41-40.  -3

البخاري االأدب املفرد، باب الهدي وال�سمت احل�سن، �س 276، وح�سن اإ�سناده ابن حجر يف الفتح، ج 10، �س 509  -4
م�ستقبل علم االقت�ساد من منظور اإ�سالمي، د. حممد عمر �سابرا، �س 92.  -5
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املالية الدخول فيها بنية �ساحلة كاال�ستعفاف عن ما يف اأيدي النا�س وعن احلرام، ورعاية 
�سئون االأهل والعيال، والقيام بالواجب الكفائي يف املجتمع حيث يحتاج النا�س اإىل 
املعامالت التجارية الإ�سالح معاي�سهم، والت�سدق على املحتاجني، وكما انطلقنا يف 
الركائز  اأ�سول ثم توجيهات وت�سريعات خا�سة، فكذلك االأمر يف  املادية من  الركائز 

الروحية.

املطلب االأول: ربط اجلزاءات بالعطائات الربانية الدنيوية واالأخروية:
تختلف النظرة ال�سرعية لالأ�سياء يف هذا الكون، فاإن الكون وما فيه هلل وحده، 
فيه  يكافئ  ح�ساب  وبعدها  موؤقتة،  اإقامة  الدنيا  يف  واإقامته  م�ستاأمن،  خليفة  فاالإن�سان 
الدنيوي  الت�سريع  بني  ذلك  و�سائل حتقيق  تتعدد  وقد  امل�سيُء،  فيه  ويعاقب  املح�سن، 
والعقاب االأخروي من النهي والوعيد والرتغيب والرتهيب، فكل تق�سري لن يفلت عنه 
اأبي برزة اال�سلمي- ر�سي  �ساحبه عن العقاب، وكل اإح�سان �سيقابل بالثواب، فعن 
اهلل عنه-  قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و �سلم: "ال تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يُ�ُساأَل عن عمره فيم اأفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من اأين اكت�سبه وفيم 
اأنها  االإلهية يجد  القيم والقواعد  اإىل هذه  فالناظر  اأباله")1)،  فيم  اأنفقه وعن ج�سمه 
مرتبطة بنظام متوازن تعزز فيه الرقابة الذاتية، ت�سهل بها املعامالت التجارية، وت�سمن 

الثقة بني املتعاملني. 
وذلك بعد اأن نظمت العمليات عند النزاع كتنظيم عملية الديون واإجراءات 
االإفال�س عن �سبيل املثال،  )اأميا رجل باع �سلعة فاأدرك �سلعته بعينها عند رجل و قد 
اأفل�س، ومل يكن قب�س من ثمنها �سيئا فهي له، و اإن كان قب�س من ثمنها �سيئا فهو اأ�سوة 
الغرماء))2)، اأما عن اجلزاءات الدنيوية فقد ربطت بني االزدهار والنمو والربكة يف 
املال وبااللتزام بتعاليم االإ�سالم، وبني بع�س املحن املالية واملعا�سي العملية يف اإدارة 
�سلم:  و  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال:  عنهما  اهلل  ر�سي  عبا�س  ابن  فعن  املال، 
"خم�س بخم�س قالوا: يا ر�سول اهلل وما خم�س بخم�س ؟ قال: - ومنها- ، وال طففوا 

رواه الرتمذي، وقال عنه حديث ح�سن �سحيح ج4، �س 612، و�سححه االألباين يف �سحيح الرتغيب والرتهيب ج1، �س   -1
.30

رواه ابن ماجه، كتاب التفلي�س، باب امل�سرتي ميوت مفل�سا بالثمن، �سححه االألباين يف �سحيح اجلامع 2719.  -2
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املكيال اإال منعوا النبات واأخذوا بال�سنني، وال منعوا الزكاة اإال حب�س عنهم القطر))1).
عن  معروفة  فهي  املادية  فاأما  دينية،  واأخرى  مادية  للرزق  اأ�سبابا  اهلل  جعل  وقد 
طريق ال�سعي واحلركة يف طلبه، واأما الدينية فهي كثرية تتمثل يف االمتثال العام باأمر 
اهلل، وخا�سة يف بع�س االأعمال كما يف االأحاديث التي ربطت بني �سعة الرزق واأفعال 
اإيجابية يتقرب بها العبد، قال �سلى اهلل عليه �سلم: )من �سره اأن يب�سط عليه رزقه، اأو 

ين�ساأ اأثره فلي�سل رحمه))2)، اإىل غري ذلك من االأحاديث التي ميكن اأن تفرد باجلمع.

املطلب الثاين: االإلتزام باالأخالق االإ�سالمية العامة يف التجارة 
دعا االإ�سالم اإىل تنظيم العالقة بني النا�س على اأ�سا�س من القيم االأخالقية، واأطلق 
اإال مبا فيه �سرر، كما حظ على الوفاء بالعقود، واأداء االأمانات،  احلرية يف املعامالت 
ومن النماذج على ذلك: ال�سدق واالأمانة وخ�سو�سًا يف التجارة: قال �سلى اهلل عليه 
وقال:  وبر و�سدق))3)،  اتقى  من  اإال  فجاراً  القيامة  يوم  يبعثون  التجار  اإن   ( و�سلم: 
)... فاإن �سدقا وبينا بورك لهما يف بيعهما، واإن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما))4)، 
ومنها: الوفاء بالعقود والعهود: )امل�سلمون على �سروطهم))5)، لكن ال بد اأالًّ تخالف 
هذه ال�سروط مقت�سى العقد وال ال�سرع كما قال �سلى اهلل عليه و�سلم: ) ما بال اأنا�س 
ي�سرتطون �سروطا لي�ست يف كتاب اهلل، من ا�سرتط �سرطا لي�س يف كتاب اهلل فلي�س له 
واإن ا�سرتط مائة مرة �سرط، �سرط اهلل اأحق واأوثق))6)، ومنها: االأمانة: ولو كان الطرف 
االآخر غري اأمني) اأّد االمانة اإىل من ائتمنك وال تخن من خانك))7) ، فاإن مقابلة ال�سيئة 

رواه الطرباين: يف املعجم الكبري، ج11، 45. قال ال�سيخ االألباين: ح�سن، انظر حديث رقم: 3240 يف �سحيح اجلامع.  -1
متفق عليه البخاري كتاب البيوع، باب من اأحب الب�سط يف الرزق،ج2، �س 728، م�سلم، كتاب امل�ساقاة، باب ف�سل اإنظار   -2

املع�سر، ج 4، �س 1982.
اإياهم، وقال عنه حديث ح�سن  رواه الرتمذي كتاب البيوع، باب ما جاء يف التجار وت�سمية النبي �سلى اهلل عليه و �سلم   -3
حبان يف  وابن   ،726 2، �س  التجارة، ج  التوقي يف  باب  التجارات،  كتاب  ماجة،  ابن  رواه   ،515 �سحيح، ج3، �س 

�سحيحه ج 11، �س 276، وقال االألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة: ح�سن، برقم: 994.
�سبق تخريجه، �س .  -4

رواه اأبوداود، كتاب االأق�سية، باب فى ال�سلح، ج3، �س 332، والبيهقي يف ال�سنن الكربى، كتاب ال�سركة، باب ال�سرط   -5
يف ال�سركة وغريها، ج 6، �س 79، و�سححه االألباين-اإرواء الغليل ج 5، �س 142.

متفق عليه البخاري، كتاب البيوع، باب البيع وال�سراء مع الن�ساء، ج2، �س 756، م�سلم، كتاب العتق، باب اإمنا الوالء ملن   -6
اأعتق، ج 2، 1141.

 ،313 ج3،  يده،  حتت  من  حقه  ياأخذ  الرجل  فى  باب  االإجارة،  كتاب  واأبوداود،   ،150 �س  ج24،  اأحمد  االإمام  رواه   -7
والرتمذي كتاب البيوع، وقال عنه ح�سن غريب ج 3، �س 564، و�سححه االألباين، اإرواء الغليل ج 5، �س 381.
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باحل�سنة قد حترك يف امل�سيء مكامن اخلري في�سلح حاله، وبهذا تك�سب فرداً �ساحلاً يف 
املجتمع.

املطلب الثالث: االإح�سان يف املعاملة والوفاء:
اإح�سان  اإىل  مع هذا دعت  اإنها  بل  املعاملة  بالعدل يف  باالأمر  ال�سريعة  تكتف  مل 
عليه  اهلل  �سلى  قال  اهلل،  اإىل  قربه  ذلك  ويُعد  االإنتاج.  يح�سن  بحيث  واإتقانه  العمل 
و�سلم: ) اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه))1)، فهذا توجيه نبوي لالإح�سان 
يف كل عمل دنيوياً كان ذلك العمل اأم اأخروياً، ومنها: االإتقان يف اإدارة املال، وال�سيغ 
ال�ساملة واالعتماد على نف�سها  التنمية  االقت�سادية، وطرق اال�ستثمار، مما يحقق لالأمة 

واال�ستقالل بقرارها.
التجاوز عن  معامالته  امل�سلم يف  التاجر  بها  اأمر  التي  العظيمة  االأخالقيات  ومن 
اجلوائح:  وو�سع  كاالإقالة  املبيع  اأو  بامل�ستي  متعلقة  العتبارات  ثبوته  بعد  احلق 
قال  اأحد طرفيه العتبارات معينة،)2) فقد  العقد من  االإقالة وهي عبارة عن رفع  فاأما 
القيامة))3)، وكذلك  اأقال اهلل عرثته يوم  بيعته  نادما  اأقال  عليه ال�سالة وال�سالم: )من 
اأتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر  " ما  و�سع اجلوائح ويق�سد باجلائحة: 
النبي �سلى اهلل عليه  ال�سحيح )اأن  ما ثبت يف  بيعه")4)، وقد دل عليها  بعد  نبات  اأو 
و�سلم اأمر بو�سع اجلوائح))5)، وقد اختلف العلماء فيها بني احلمل على الوجوب اأو 
التعاون  روح  امل�سلمة  املجتمعات  يف  تنمي  االأخالقيات  هذه  ومثل  اال�ستحباب)6)، 
واالإخاء، وت�سود بها املحبة والتعا�سد يف اأحلك الظروف، وتزكي القلب من اأمرا�س 

ال�سح والبخل.

رواه البيهقى، يف �سعب االإميان، ج4، 334، واأبو يعلى يف م�سنده، ج7، �س 349، وح�سنه االألباين يف �سحيح اجلامع   -1
.1880

اأني�س الفقهاء، قا�سم القونوي، �س 212.  -2
اأخرجه اأبو داود، باب االإجارة، باب فى ف�سل االإقالة، ج 3، �س 290، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب االإقالة، ج2، �س   -3
741، وابن حبان يف �سحيحه، كتاب البيوع، باب االإقالة، ج 11، �س 404، وغريهم و�سححه االألباين- اإراواء الغليل، ج 

5، �س 182.
الفواكه الدواين، النفراوي، ج3، �س 1204.  -4

م�سلم، كتاب امل�ساقاة، باب و�سع اجلوائح، ج 3، �س 1191.  -5
�سرح م�سلم، النووي، ج 10، �س 216.  -6
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النبي �سلى  الرد على املقر�س بخري مما اقرت�س منه، فقد ا�ستلف  ومن االإح�سان 
اهلل عليه و�سلم بعرياً وردَّ خرياً منه، وقال: )فاإن من خيار النا�س اأح�سنهم ق�ساء))1)، 
واإذا كان املدين مع�سراً ا�ستحب للدائن اأن ينظره اأو يتجاوز عنه: "من ي�سر على مع�سر 
)تلقت  و�سلم:   عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال  وقد  واالآخرة")2).  الدنيا  عليه يف  اهلل  ي�سر 
املالئكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: اأعملت من اخلري �سيئا؟ قال: كنت اآمر فتياين 
هذه  فمثل  عنه))3)،  فتجاوزوا  قال  قال:  املو�سر،  عن  ويتجاوزوا  املع�سر  ينظروا  اأن 
التوجهات حتفظ املع�سر من الوقوع يف براثن اجلرمية فقد ي�سطر اإىل التحايل والهرب 

واملراوغة، اأو يقع يف ال�سرقة للوفاء باملطالبات التي تالحقه وال تراعي حاله.
اأن  عنهما  اهلل  ر�سي  اهلل  عبد  بن  جابر  عن  والتجاوز  واللني  ال�سماحة  ومنها: 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: ) رحم اهلل رجال �سمحا اإذا باع واإذا ا�سرتى واإذا 
اقت�سى))4)، ففي احلديث احل�س على ال�سماحة يف املعاملة وا�ستعمال معايل االأخالق 
وترك امل�ساحة واحل�س على ترك الت�سييق على النا�س يف املطالبة واأخذ العفو منهم)5).

املطلب الرابع: حرمة الداع والغ�س
على  وتركها  املالية  املعامالت  �سفاء  اإىل  االإ�سالم  يف  املال  اإدارة  قواعد  تهدف 
طبيعتها بعيدة كل البعد عن التدخالت املتعلقة التي توؤثر يف االأ�سعار، اأو حتقق نفعاً 
الأ�سخا�س ويت�سرر منها اآخروَن، ومن ذلك حرمة النج�س، وحرمة تلقي الركبان، واأن 
عليه  اهلل  اهلل �سلى  ر�سول  اأن   ( عنه-  اهلل  –ر�سي  هريرة  اأبي  فعن  لباد،  يبيع حا�سر 
ربة طعام فاأدخل يده فيها فنالت اأ�سابعه بلال، فقال: ما هذا يا �ساحب  و�سلم مّر على �سُ
الطعام؟ قال: اأ�سابته ال�سماء يا ر�سول اهلل، قال: اأفال جعلته فوق الطعام كي يراه النا�س 

من غ�س فلي�س مني( )6).

متفق عليه، البخاري، كتاب اال�ستقرا�س واأداء الديون واحلجر والتفلي�س، باب هل يعطى اأكرب من �سنه، ج2، �س 843،   -1
م�سلم، ج 3، �س 1224.

رواه م�سلم، ج 4، �س 2074.  -2
رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ال�سهولة وال�سماحة يف ال�سراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه يف عفاف، ج2، �س 731.  -3
رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ال�سهولة وال�سماحة يف ال�سراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه يف عفاف،ج2، �س 730.  -4

فتح الباري، ابن حجر، ج 4، �س 307.  -5
م�سلم، كتاب االإميان، باب قول النبي �سلى اهلل تعاىل عليه و�سلم من غ�سنا فلي�س منا، ج 1، �س 99.  -6
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وال يكفي يف قيم اإ�سالمنا اأن تخلي بني البائع وال�سلعة حتى يدرك ما بها من عيب 
بل على البائع اإعالم امل�سرتي وعدم اإخفاء العيوب عليه، فقد روى البخاري عن عقبة 
بن عامر ر�سي اهلل عنه من قوله: "ال يحل المرىٍء م�سلم يبيع �سلعة يعلم اأن بها َداًء اإال 
اأخرب به")1)، ومن �سور الغ�س: �سورة املبالغة يف الت�سويق لل�سلع حيث يح�سل معها 

و�سائل للجذب واالإغراء ثم تباع باأ�سعار ال تتنا�سب مع قيمتها احلقيقية.
ومنها: النج�س وهي اأن ت�ستام ال�سلعة باأزيد من ثمنها واأنت ال تريد �سراَءَها لرياك 
ال�سلعة  �ساحب  ا�ستقبال  اأحدهم  ي�سبق  اأن  وهو  الركبان:  وتلقي  فيه.)2)  فيقع  االآخر 
املثل، وبذلك  باأقل من ثمن  منه  لي�سرتي  ال�سوق  اإىل  اأن ي�سل  قبل  البادية  القادم من 
ي�سر امل�سرتي، وي�سر ال�سوق يف رفع االأ�سعار به، وقد نهى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
عن ذلك: )ال تلقوا ال�سلع حتى يُهبط بها اإىل ال�سوق))3)، فاإن منع هذا التعامل يحقق 

امل�سلحة اخلا�سة الفردية والعامة اجلماعية.
ظاهر  له  كان  ما  هو  الغرر  االأثري:  ابن  يقول  الغرر:  بيع  عن  النهيى  اأي�سا  ومنها 
يغر امل�سرتي وباطن جمهول)4)، وقد عرفها ال�سرخ�سي:"ما يكون م�ستور العاقبة")5)، 
اأن ي�ستوفيه،  بيع الطعام قبل  الن�س على بع�سهاـ كالنهي عن  و�سورها كثرية قد جاء 
املنابذة واملالم�سة  احلبلة،  االإن�سان، وبيع حبل  لي�س عند  ما  بدو �سالحه، وبيع  وقبل 
واحل�ساة، قال االإمام النووي: " وتدخل فيه م�سائل كثرية غري منح�سرة كبيع االآبق، 
وبيع  عليه،  البائع  ملك  يتم  مل  وما  ت�سليمه  على  يقدر  ال  وما  واملجهول  واملعدوم، 
ال�سمك يف املاء واللنب يف ال�سرع وبيع احلمل يف البطن؛ الأن كل ذلك غرر من غري 
اأف�سلية الأحد على  تكون هناك  اأن ال  النبوية  التوجيهات  حاجة")6)، ويظهر من هذه 
اآخر يف احل�سول على املعلومات واإمنا كافة املعلومات عن الب�ساعة واخلدمات ال بد اأن 

تكون وا�سحة، ومتوفرة جلميع العاملني.)7)

البخاري، كتاب البيوع، باب ال�سهولة وال�سماحة يف ال�سراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه يف عفاف، ج2، �س  731.  -1
اأني�س الفقهاء، قا�سم القونوي، �س 212.  -2

البخارى، كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان، ج2، �س 759.  -3
النهاية يف غريب احلديث واالأثر، اأبو ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري، ج3، �س 661.  -4

ال�سرخ�سي،املب�سوط، ج13، �س68.  -5
�سرح �سحيح م�سلم، ج 10، �س 156.  -6

مقدمة يف تاريخ االقت�ساد اال�سالمي وتطوره، د فوؤاد العمر، �س 286.  -7
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املطلب الام�س : التورع يف م�سدر املال وحتري احلالل فيه
جاءت ال�سريعة بالت�سديد االأكيد والوعيد ال�سديد على حرمة اكت�ساب املال من 
حرام، فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: )ياأتي 
)1) وهذا ل�سعف  اأم من احلرام)  اأِمن احلالل  اأخذ  ما  املرء  يبايل  النا�س زمان ال  على 
الدين يف �سياق التحذير من هذا امل�سلك امل�سني، وعن كعب بن عجرة ر�سي اهلل عنه، 
قال: قال يل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: يا كعب بن عجرة )اإنه ال يدخل اجلنة حلم 
ودم نبتا على �سحت النار اأوىل به))2)، وقد اأّكد هذا املعنى ال�سحابة باأفعالهم، حتى 
اأنهم كانوا يحذرون اأ�سد احلذر من اأن يدخل اأجوافهم �سيء من املحرمات، وكما قيل:   

قليُل املال تُ�سلحه فيَْبَقى... وال يبقى الكثرُي على الف�ساِد )3).

املطلب ال�ساد�س : حترمي كل معاملة تف�سي اإىل نزاع و�سحناء وقطيعة:
فاأما حرمة ما يف�سي اإىل ال�سحناء كحرمة بيع امل�سلم على بيع اأخيه)4)، واأما حرمة 
منه:  واملق�سود  �سفقة)5)،  يف  �سفقتني  حرمة  منها  كثرية  فاأمثلته  نزاع  اإىل  يف�سي  ما 
الرجل يبيع البيع فيقول هو بن�ساأ بكذا وهو بنقد بكذا)6) ، فاإنه اإذا جاء البائع يطالب 

بقيمة ال�سلعة حااًل يتذرع امل�سرتي بالتخيري وال�سداد ن�سيئة فيقع اخلالف.

املطلب ال�سابع : تقييد احلريات لتحقيق م�سالح اجلماعة:
عند وجود تعار�س بني امل�سالح ال�سخ�سية وامل�سلحة العامة تقدم م�سلحة العامة 
يف ال�سريعة االإ�سالمية، وقد تقدمت االأمثلة من ال�سنة على ذلك يف الت�سعري وحرمة 
االحتكار، ومنها ال�سعور بامل�سئولية اجلماعية فعن ابن الزبري يقول �سمعت النبي �سلى 

رواه البخاري، كتاب البيوع، باب من مل يبال من حيث ك�سب املال، ج2، �س 726.  -1
رواه االإمام اأحمد، ج22، �س 332، رواه الرتمذي، كتاب ال�سالة، باب ما ذكر  يف ف�سل ال�سالة، ج2، �س 512، وابن   -2

حبان يف �سحيحه كتاب احل�سر واالإباحة، ج 12، �س 378. و�سححه االألباين يف �سحيح الرتغيب ج1، �س 211.
بِّي عيون االأخبار، ابن قتيبة الدينوري ج 2، �س 195 للُملتم�س ال�سَّ  -3

متفق عليه، البخاري، كتاب البيوع، باب ال يبيع على بيع اأخيه وال ي�سوم على �سوم اأخيه حتى ياأذن له اأو يرتك، ج2، �س   -4
752، م�سلم ، كتاب النكاح، باب حترمي اخلطبة على خطبة اأخيه حتى ياأذن اأو يرتك، ج 2، �س 1032.

رواه االإمام اأحمد م�سند عبداهلل بن م�سعود، ج 6، �س 324. و�سححه االألباين يف اإرواء الغليل ج 5، �س 149.  -5
حتفة االأحوذي، املباركفوري، ج4، �س 358.  -6
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اهلل عليه و�سلم يقول: ) لي�س املوؤمن الذي ي�سبع، وجاُره جائع))1).
تقت�سي  االإ�سالمي  االقت�سادي  النظام  "فروحية  عناية:  غازي  الدكتور  يقول 
اأو  املالية،  املوارد  وجتميع  واالقت�سادية  املالية  والن�ساطات  املعامالت  جميع  ا�ستبعاد 
اإنفاقها النا�سئة اأو املرتبة اإ�سراراً لالأفراد، اأو املجتمع االإ�سالمي، فيمنع توظيف املوارد 
يف م�سروعات ذات نفع خا�س الأ�سحابها و�سارة لالأفراد االآخرين، خا�سة اأ�سحاب 
اال�ستهالك،  �سلع  ورفع  االإنتاج  تكلفة  برفع  للمجتمع  �سارة  اأو   ، ال�سعيفة  الدخول 

ومن ثم �سارة باال�ستثمار...")2).
ومن ذلك اأي�ساً ا�سرتاك النا�س يف املوارد االأ�سا�سية ، )امل�سلمون �سركاء يف ثالث 
الثالثة التي مل تدخل  اأن املق�سود من هذه  املاء والكالإ والنار))3)، وجمهور العلماء 
يف ملك اأحد من االأموال املباحة، قال الكا�ساين:" ما كان من مرافق اأهل البلدة فهو 
حق اأهل البلدة كفناء دارهم ويف االإقطاع اإبطال حقهم، وكذلك اأر�س امللح والقار 
يجوز  ال  حتى  موات  اأر�س  تكون  ال  امل�سلمون  عنها  ي�ستغني  ال  مما  ونحوها  والنفط 
اإبطال حقهم وهذا ال  اأن يقطعها الأحد الأنها حق لعامة امل�سلمني ويف االإقطاع  لالإمام 
واإن كانت حتقق  بالغري  اإ�سرار  فيها  التي  املعامالت  اأو كراهة  يجوز")4). ومنها حرمة 
م�سالح خا�سة، قال النووي عند احلديث عن نهي تلقى الركبان: " اإنَّ ال�سرع ينظر يف 
مثل هذه امل�سائل اإىل م�سلحة النا�س وامل�سلحة تقت�سى اأن ينظر للجماعة على الواحد 

ال للواحد على الواحد")5).

البخاري يف االأدب املفرد، كتاب اجلار، باب ال ي�سبع دون جاره، �س 52، و�سححه االألباين، �س 52.  -1
اإلهية التعامل، غازي عناية، �س 61  -2

كتاب   ، ماجه  وابن  املاء، ج2، �س 300،  منع  باب يف  االإجارة،  واأبوداود،كتاب  اأحمد ج 38، �س 174،  االإمام  رواه   -3
الرهون، باب امل�سلمون �سركاء يف ثالث، ج 2، �س 826، و�سححه االألباين يف �سحيح ابن ماجة، ج 2، �س 64، بلفظ : 

)ثالٌث ال مُينعَن املاُء والكالأُ والنَّار) .
بدائع ال�سنائع، الكا�ساين، ج 6، �س 194.  -4

�سرح م�سلم ، النووي، ج 10، �س 163.  -5
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املطلب الثامن: ما كان من املعامالت من معاين الرب يت�ساهل يف اأحكامه ما 
ال يت�ساهل يف غيه :

و�سلم)1)  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فيه  رخ�س  الذي  العرايا  بيع  �سحت  ذلك  ومن 
يف  كما  وا�سرتاطها  العتق  بيع  �سحة  اإىل  اجلمهور  ذهب  وكما  الفقراء،  حلال  مراعاة 
حديث بريرة، قال ابن تيمية: "فاإن ا�سرتط على امل�سرتي اأن يعتق العبد، اأو يقف العني 
على البائع، اأو غريه، اأو يق�سي بالعني دينا عليه ملعني اأو غري معني، اأو اأن ي�سل به رحمه 
اأو نحو ذلك، هو ا�سرتاط ت�سرف مق�سود، ومثله التربع واملفرو�س والتطوع. واأما 
التفريق بني العتق وغريه مبا يف العتق من الف�سل الذي ت�سوفه ال�سارع ف�سعيف، فاإن 
بع�س اأنواع التربعات اأف�سل منه، فاإن �سلة ذي الرحم املحتاج اأف�سل من العتق")2)، 
ومن �سورها اأي�ساً اإباحة القر�س والرتغيب عليه، جاء يف الذخرية: "�سرع اهلل تعاىل 
ال�سلف للمعروف واالإح�سان ولذلك ا�ستثناه من الربا املحرم فيجوز دفع اأحد النقدين 

فيه لياأخذ مثله ن�سيئة وهو حمرم يف غري القر�س")3).

املطلب التا�سع: حرمة التحايل للو�سول اإىل العقود املنهي عنها:
لعن اهلل اليهود  ملا حتايلوا يف �سحوم امليتة)4)، وقال عليه ال�سالة وال�سالم: )ال 
اإ�سناد جيد،  وهذا  احليل))5)  باأدنى  اهلل  فت�ستحلوا حمارم  اليهود،  ارتكب  ما  ترتكبوا 
ومن اأمثلة ما فيه معنى التحايل بيع الوفاء ، فقد �سدر قرار جممع الفقه مبنظمة العامل 
االإ�سالمي يف دورته ال�سابعة برقم 66 )7/4) بعدم جواز هذا العقد وجاء يف تعليل 
ذلك ما يلي : " اإن حقيقة هذا البيع "قر�سا جر نفعا" فهو حتايل على الربا، وبعدم �سحته 
قال جمهور العلماء")6)، قال ابن القيم رحمه اهلل: " فكيف يليق بال�سريعة الكاملة التي 
لعنت اآكل الربا وموكله وبالغت يف حترميه واآذنت �ساحبه بحرب من اهلل ور�سوله اأن 
بالذهب والف�سة، ج2،�س 764، م�سلم، كتاب  النخل  الثمر على روؤو�س  بيع  باب  البيوع،  البخاري، كتاب  متفق عليه،   -1

البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو �سالحها بغري �سرط القطع، ج 3، �س 1168.
الفتاوى، ابن تيمية، ج 4، �س 105.  -2
الذخرية، القرايف، ج5، �س 231.  -3

متفق عليه، البخاري، كتاب البيوع، باب بيع امليتة واالأ�سنام، ج2، �س 779، م�سلم، كتاب امل�ساقاة، باب حترمي بيع اخلمر   -4
وامليتة واخلنزير واالأ�سنام، ج 3، �س 1207.

اأخرجه ابن بطة يف جزء فى اخللع و اإبطال احليل �س 47، قال ابن كثري: وهذا اإ�سناد جيد، تف�سري القراآن ج 1، �س 293.  -5
قرارات وتو�سيات جممع الفقه االإ�سالمي، �س 146.  -6
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تبيحه باأدنى احليل مع ا�ستواء املف�سدة")1).

الامتة 
ها نحن ن�سل اإىل نهاية املطاف بعد ا�ستعرا�س باإيجاز لالأ�س�س�س والقواعد التي 
والقيم  املادية  املتطلبات  بني  فريدة  مبوازنة  حققت  حيث  املالية  املعامالت  منها  تنطلق 
الروحية يف حلقات مرتابطة ياأخذ بع�سها برقاب بع�س لتقدم للب�سرية جمعاء ما يحقق 

لها العي�س الهانئ، يف تعاون و�سدق، ونختم باأهم النتائج وبع�س التو�سيات:
اأواًل النتائج:

املذهب . 1 مبجموعها  ت�سكل  والروحية  املادية  واملرتكزات  املنطلقات  هذه  اإن 
االقت�سادي يف االإ�سالم، واالأ�س�س الثابتة التي ال تتغري باختالف االأزمنة واالأمكنة.

هناك ارتباط بني املمار�سة يف املعامالت واملنطلقات التي ينطلق منها االإن�سان، فاإن . 2
نظر االإن�سان اإىل احلياة باأنها وجدت �سدفة وال ح�ساب، فاإنه لن ي�سعر بامل�سئولية 
ثروته  تعظيم  خالل  من  ال�سخ�سية،  م�ساحله  حتقيق  اإىل  و�سي�سعى  االجتماعية، 
اال�ستهالكية، ومقيا�س رفاهيته الذاتية، ومبلغه من اللذائذ وال�سهوات، يف حني 
لتحقيق  اجلميع  مع  والتفاعل  بامل�سئولية  �سي�سعر  فاإنه  لغاية  اأنه خلق  اأدرك  لو  اأنه 

اخلري لهم والنهو�س بهم.
الغالبية . 3 جند  اأننا  اإال  واأحكامه،  االإ�سالم  مببادئ  امل�سلمني  قناعة  من  الرغم  على 

اإطار االأ�س�س  املالية خارج  القادة وال�سعوب يبحثون عن حلول مل�سكالتهم  من 
ولي�س  الراأ�سمايل،  واأخرى  اال�سرتاكي،  املذهب  اإىل  تارة  متخبطني  االإ�سالمية 
تنا�سب  عملية  حلول  وجود  عن  الغفلة  بل  واال�ستكبار  ال�سدود  باب  من  ذلك 

الواقع املعا�سر. 
اإن عدم مراعاة املوازنة وحتقيقها يعني تدهوراً يف اأخالقيات االإن�سانية، وانهياراً . 4

يف الرقابة الذاتية واالجتماعية. 
يتميز النظام االإ�سالمي فيما يتعلق باجلانب االأخالقي الروحي اإىل تعزيز الرقابة . 5

اإعالم املوقعني، ابن القيم، ج3، �س 168.  -1
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الداخلية، مع وجود الوازع ال�سلطاين، فاإن احلكومات والتنظيمات مهما حاولت 
اخلفية  الطرق  من  العديد  هناك  اأن  اإال  املناف�سة  اأ�سول  ل�سبط  ت�سريعات  لو�سع 

للغ�س ال ميكن الو�سول اإليها والوقوف عليها.
اأنه . 6 اأو  تتبع املاديات واالإكثار منها كالرثاء الفاح�س مما يذم بذاته  ال يعد االإ�سالم 

الغ�س  فيها عن  ابتعد  الرثوة بطرق م�سروعة  اإىل  خطيئة يالم عليها، متى و�سل 
والتدلي�س، وظلم النا�س، واأدى حق اهلل فيه واأنفقه يف م�سارفه امل�سروعة، ومل 

مينعه عن حقه.
الغالب على الفكر االإ�سالمي يف تاريخه عرب املوؤلفات املختلفة التي لها عناية باملال . 7

هذا  عن  تنحرف  ومل  واملادة،  الروح  بني  التوازن  على  حافظت  اأنها  واإدارته، 
امل�سار اإال بع�س التوجهات التي اأولت الزهد عناية خا�سة.

هو . 8 وما  مادي  هو  ما  بني  املعامالت  يف  املبحث  تعرف  مل  الن�سو�س  اأ�سل  اإن 
روحي؛ وذلك الأنه رباين امل�سدر يدرك فيه طبيعة االإن�سان، فكل عمل م�سروع 

يبتغى به وجه اهلل، فهو عمل متفق مع قواعد االإ�سالم حممود.
ثانيًا: التو�سيات: 

التربية . 1 )وزارات  المختلفة  الموؤ�س�سات  عبر  �ساملة  تربوية  مناهج وخطط  و�سع 
والتعليم، االإعالم، المنابر الدينية) تر�سخ بالتوجيه واالإر�ساد اإلى تعزيز الموازنة 
االأخوة  معاني  على  االأولى  بدايته  منذ  الطفل  ين�ساأ  حتى  والروح،  المادية  بين 

والت�سحية والبعد عن االأنانية والطمع.
عالج الم�سكالت المالية ال يمكن اأن يتم بالحلول الوقتية اأو الجزئية، بل يحتاج . 2

اإلى بناء اقت�سادي متكامل يتم فيه توفير االحتياجات االأ�سا�سية، وبناء اإن�سان واع 
اأخالقياً متقبل للعمل وفق القيم ينطلق من روابط االأخوة، ومبادئ العدالة.   

و�سع االآليات واالأ�س�س التي يمكن عن طريقها اأن تتحول البنوك من تاجر الديون . 3
اإلى عامل م�سارب، يكون لها الدور الوا�سح المنتج في المجتمعات،  المرابي 
فاإن  واقعية،  اقت�سادية  بل �سرورة  فح�سب،  دينه  فري�سة  لي�س  التوجه  هذا  واإن 
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ممار�سات  في  ليترجم  يحتاج  المعامالت  في  االإ�سالمي  بالمنهج  النا�س  اقناع 
عملية ناجحة.

ومنتجات . 4 م�سميات  تحت  القائمة  المالية  للمعامالت  دقيقة  درا�سة  اإلى  الحاجة 
دقيقة  روؤية  وتقديم  الموازنة،  هذه  عن  بعدها  اأو  قربها  مدى  ومعرفة  اإ�سالمية 

ونماذج عملية لبدائل مقترحة.
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اإحتاف اخلرية املهرة، اأحمد بن اأبي بكر البو�سريي، املحقق:دار امل�سكاة للبحث . 2

العلمي، دار الوطن، الريا�س، ط1، 1420 هـ.
االإحكام يف اأ�سول االأحكام، املوؤلف: علي بن حممد االآمدي اأبو احل�سن، دار . 3
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تقدمي: 
وخاطبه  وكلفه،  االإن�سان  منه  واجتبى  واأ�سلحه،  الكون  خلق  الذي  هلل  احلمد 
بالوحي وعلمه، وهداه النجدين واأر�سده، و ال�سالة و ال�سالم على من ال نبي بعده، 
و ال معلم مثله، �سالة و�سالما توردنا حو�سه، وترزقنا جواره، وعلى جميع اآله ومن 

�سحبه، وعلى الذي باالإح�سان اتبعه.
اأما بعد، فا�ستجابة لدعوتكم املباركة لعموم الباحثني يف ال�سنة النبوية للم�ساهمة 
يف الندوة الدولية ال�سابعة التي تنظمها موؤ�س�ستكم العظيمة كلية الدرا�سات االإ�سالمية 
والعربية، يف مو�سوع "اإدارة املال واالأعمال يف ال�سنة النبوية"، يطيب يل اأن اأ�سارك 

بهذا البحث يف مو�سوع: 
املال واالأعمال يف العهد النبوي واأثرهن يف تنمية املجتمع" "ن�ساء 

للن�ساء وحفظ  االإ�سالم  تكرمي  ال�سوء على  ي�سلط  البحث يف كونه  اأهمية  وتاأتي 
الفعالة يف  النظري، بل وحثهن على امل�ساركة  املادية واملعنوية ب�سكل منقطع  حقوقهن 
تنمية املجتمع، والدفع به نحو الرقي والتقدم، جنبا اإىل جنب رجال االأعمال، وترك 
التعاون والتاآزر  بقيمة  الرجل واملراأة، وتعوي�سها  املفتعل بني  الوهمي  ال�سراع  عقدة 
بينهما، الأن جناح اأحدهما متوقف على جناح االآخر، والنظرة الثنائية غري املتكافئة لهما 
تزيد املجتمع تخلفا وانحطاطا، وتخلق عداوة دفينة بني اجلن�سني حتط من قدرهما معا، 

وهذا مما جاء االإ�سالم الإ�سالحه والتنبيه عليه. 
النبوية  واالأحاديث  القراآنية  االآيات  من  قيمة  برثوة  هذه  اأطروحتي  وعززت 
ال�سحيحة التي توؤكد ما �سمنتها اإياه، وخ�س�ست املبحث االأول لبيان م�ساركة الن�ساء 
اللواتي  الن�ساء  غالب  وذكرت  الزاهر،  النبوي  العهد  يف  واالأعمال  املال  اإدارة  يف 
ا�ستهرن يف العهد النبوي باإدارتهن للمال واالأعمال، ومناذج حية من م�ساركتهن يف 

تنمية اأ�سرهن وجريانهن بل واملجتمع كافة.
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وخ�س�ست املبحث الثاين الإبراز البعد االأخالقي للمعامالت املالية وفاعليتها يف 
تقوية  يف  العامالت  وغري  العامالت  الن�ساء  تاأثري  بذكر  عززته  ال�ساملة،  التنمية  حتقيق 
اأوا�سر املجتمع ومل �سمله مب�سارعتهن لالإنفاق وم�ساعدة املحتاجني، بل لقد ُكنَّ �سباقات 
اإىل التطلع نحو ما حتتاجه االأمة يف امل�ستقبل، وقدمت بني يدي هذا املبحث اأدلة من 
ال�سنة النبوية توؤكد ذلك، مثاله ا�ستباقية املراأة يف �سنع منرب للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
ذهن  خامرت  فكرة  جمرد  كانت  وقد  احلايل،  ع�سرنا  اإىل  بقيت  حميدة  �سنة  فكانت 

امراأة حت�سر �سالة اجلمعة مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.
اأما املبحث الثالث فعّرّجت فيه على ذكر بع�س خ�سو�سيات اإدارة املال واالأعمال 
يخ�س  ما  ذكرت  لكني  غالبها،  يف  والن�ساء  الرجال  ت�سمل  وهي  احلايل،  الع�سر  يف 
الن�ساء العامالت يف جمال التجارة يف بع�س اأحوالهن مما تفر�سه عليهن وظيفتهن، اأو 
من ت�ساهلهن اأحيانا، ثم ختمت بذكر ح�سيلة البحث وتو�سيات اأراها من االأولويات 

واهلل تعاىل اأعلم.
و ال اأدعي اأين اأحطت بجميع جوانب هذا املو�سوع، لكني اأقر واأوؤكد اأين كتبته 
الت�ساوؤالت  لكثري من  ناجعا  اأعتربها جوابا  التي  على عيني، وباهتمام كبري مب�سامينه، 
التي تطرح  يف – ع�سرنا احلايل- حول نظرة االإ�سالم للمراأة ب�سفة عامة، ول�سيدة 
االأعمال بوجه خا�س، وتنبيها اإىل اأن االإ�سالم حث على م�ساركة املراأة يف التنمية وي�سر 
لها �سبل ذلك، بدءا من تنمية املراأة نف�سها حني اأخرجها من غياهب اجلهل والتخلف 
املال  ل�سيدات  ال�سحيح. فال حاجة  الوجه  وال�سلبية، واأهلها لتحمل م�سوؤوليتها على 
غربية وغريبة عن  وقوانني  بنظم  والعمل  ال�سمحة  االإ�سالم  قيم  تتجاهل  اأن  واالأعمال 
اآمالهن وطموحاتهن، فاإن  تنا�سب  اأعمالهن و�سنع �سمعة  حميطهن بق�سد النجاح يف 
تراثنا زاخر بق�س�س ن�ساء ناجحات يف احلياة، تركن ب�سماتهن يف تاريخ الب�سرية مباء 

الذهب.
الدرا�سات ال�سابقة يف املو�سوع: 

لقد اأَّلف يف مو�سوع تكرمي االإ�سالم للمراأة ومتتيعه لها بحقوقها الكثري من االأدباء 
اإياه  متهمني  االإ�سالم  على  امل�ست�سرقون  بها  قام  التي  ال�سر�سة  الهجمة  منذ  والعلماء 
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املراأة  قيمة  تو�سيح  ب�سكل كبري يف  اأ�سهمت  املوؤلفات  وتهمي�سها، وهذه  املراأة  بتحقري 
يف االإ�سالم وم�ساواتها للرجل يف احلقوق والف�سائل، رغم متيزها عنه يف الواجبات 
املخففة عنها، ملا جتده من معاناة يف احلي�س واحلمل والوالدة واالإر�ساع، وغري ذلك 
مما متيزت به من خ�سو�سيات بيولوجية يتعامى عنها من يتهم االإ�سالم ب�ُسَبه ال توجد اإال 

يف خميلته.
واحلق اأن اأغلب ما األف يف املراأة وحقوقها يف االإ�سالم كان لبنة يف بنيان متما�سك 
جاء يف وقته لينافح عن الدين احلنيف ويبينه جلاهلي اأحكامه. من ذلك على �سبيل املثال 
ال احل�سر كتاب "املراأة بني طغيان النظام الغربي ولطائف الت�سريع الرباين" للدكتور 
حممد �سعيد رم�سان البوطي، وكتاب "املف�سل يف اأحكام املراأة" للدكتور عبد الكرمي 
م�سطفى  ل�ساحبه  الن�ساء"  اأحكام  "جامع  وكتاب  الفقه،  اأبواب  على  رتبه  زيدان، 
املراأة يف  "حترير  الفقهية، وكتاب  االأبواب  بع�س  اأي�سا مرتب ح�سب  العدوي، وهو 
ال�سنة  "حقوق املراأة يف �سوء  اأبو�سقة. وكتاب  الر�سالة" للدكتور عبد احلليم  ع�سر 
"املراأة العربية يف جاهليتها  النبوية" للدكتورة نوال بنت عبد العزيز العيد. وكتاب 
واإ�سالمها" للموؤلف عبد اهلل بن عفيفي الباجوري. وكتاب " حقوق املراأة وواجباتها يف 
�سوء ال�سريعة االإ�سالمية" ملوؤلفته فاطمة عمر ن�سيف، وكتاب "املراأة يف ظل االإ�سالم" 
وافرتاءات  االإ�سالم  اإ�سراقات  بني  "املراأة  همي�سه، وكتاب  احلميد  عبد  بدر  د.  ملوؤلفه 
املن�سرين" ملوؤلفه ال�سيخ �سامي عامري ... اإىل غري ذلك من الكتب التي جاءت ترتا يف 

هذا املو�سوع ومنها ال�سمني املفيد ومنها دون ذلك، ولكل جمتهد اأجره.
لكن املالحظ يف هذه الكتب ب�سكل عام، اإغراقها يف اجلانب التاريخي واملقارنات 
بني حقبة الر�سالة واحلقب ال�سابقة لها، ما يولد انطباعا عند القارئ باأن االإ�سالح الذي 
جاء به االإ�سالم هو مالئم للعهد النبوي الزاهر فقط، كما اأنها ركزت يف غالبها على 
احلقوق املعنوية واملادية للمراأة يف االإ�سالم، وخا�سة حقها يف الوالية العامة دون بيان 
اأثر اأخذها لتلك احلقوق يف تنمية املجتمع االإ�سالمي ب�سكل يجعله مميزا عن عمل الرجل 

وال يذوب فيه. 
اأنها مل تتناول جانب معامالت الن�ساء املالية ب�سكل يروي غليل الباحث يف  كما 
املو�سوع، بدرا�سة مناذج حية، بل اكتفت غالبية هذه الكتب على التاأكيد على اأهلية 
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املراأة يف التعاقد يف البيع وال�سراء، معززة اأطروحتها بن�سو�س �سرعية يف املو�سوع، 
لكن دون تعمق يف بيان مدى اأخذ الن�ساء بهذه الو�سايا الربانية يف حياتهن وجناحهن 

يف هذا االمتحان الفريد من نوعه يف الع�سر النبوي الزاهر.
اأهلية املراأة  اأيديكم متجاوزا ملناق�سة مدى  ولهذا جاء هذا البحث املتوا�سع بني 
يف االإ�سالم وما احلقوق التي متعها به، اإىل بيان اأمثلة ومناذج ناجحة يف اإدارة املال 
الظالم  بطن  اأخرجتها من  التي  االإ�سالحية  الثورة  بهذه  واالأعمال رغم قرب عهدها 
والتخلف اجلاهلي حيث كانت ال ت�ساوي �سيئا، اإىل ريادة االأعمال وت�سيري االأموال، 

وامل�ساربة يف االأ�سواق ب�سكل حر واإرادي ونافع لها وملن حولها.
كما اأن هذا البحث قدم مقارنة موجزة لبع�س االإكراهات التي جتدها املراأة يف 
ت�سهم فيه  الع�سر احلايل، ومنها ما  املال واالأعمال، ومنها ما يدخل يف مميزات  اإدارة 

الن�ساء بقلة وعي بع�سهن، اأو النبهارهن بثقافة االآخر التي قد ال تالئم و�سعهن دائما.
اإن هذا املو�سوع  ي�ستحق درا�سة مو�سعة وم�ستفي�سة، وال اأزعم اأين قد ا�ستق�سيت 
جميع اأطرافه، لكن ي�سفع يل اأن هذه الدرا�سة جاءت ا�ستجابة الأهداف الندوة التي 
تروم ا�ستنها�س الهمم ال�ستقراء الر�سيد النبوي الزاخر وتنزيله على الواقع املعا�سر 
تنزيال �سليما و�سحيحا، ي�ست�سئ بالن�سو�س ال�سرعية من جهة، وي�ساير التطور الذي 

تعرفه الب�سرية مبا ال يبعد امل�سلم عن مقا�سد ال�سرع احلنيف. 
هذا، واإين اأبقى رهن اإ�سارة اللجنة العلمية يف ت�سويب ما يرونه يف حاجة لذلك، 
اأو اإ�سافة اأو تو�سع اأو تو�سيح اأو غري ذلك مما ترونه يرفع من قيمة البحث وينفع املطلع 

عليه.
واالمتنان  اجلزيل  بال�سكر  الندوة  هذه  ملنظمي  الأتقدم  الفر�سة  هذه  تفوتني  وال 
الكبري على ما يقدمونه من خدمة جليلة لالإ�سالم وامل�سلمني، وما ي�سطرونه يف �سفحات 
بكم فخرا  االأف�سال واملحامد، وكفى  الب�سرية من  تاريخ  به  �سي�سهد  مما  العلم واملعرفة 
اأنكم دعاة للخري، وهداة للنا�س، تقبل اهلل منكم ووفقكم ملا يحب و ير�سى، اإنه ويل 

ذلك والقادر عليه.
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مقدمة :
اإن ا�ستخالف اهلل تعاىل لالإن�سان يف االأر�س ق�سد عمارتها واإ�سالحها ورعايتها 
بالتكاليف  الن�ساء خماطبات  فاإن  لهذا  �سواء،  على حد  والن�ساء  الرجال  يهم  اأمر  هو 
ال�سرعية التي خوطب بها الرجال عموما خال بع�س اال�ستثناءات، واإذا كان هذا االأمر 
يظهر لنا يف ع�سرنا احلايل من حت�سيل حا�سل، فاإن زمن نزول الوحي على ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم �سهد قفزة فريدة من نوعها اآنذاك، ملا كانت تعانيه املراأة من مهانة 

وتبخي�س حلقها كاإن�سان اأوال وكفاعل ومنتج يف املجتمع ثانيا.
لهذا فاإننا �سنكون من�سفني اإذا اعتربنا البعثة املحمدية ميالدا جديدا للمراأة، �سكل 
ثورة على كل التقاليد البالية التي حكمت على ن�سف املجتمع بالك�ساد، وجهلت اأن 

الك�ساد �سيلحق الن�سف الثاين الذي تربيه.
لقد خاطب االإ�سالم الرجال والن�ساء بالتكاليف ال�سرعية على حد �سواء، واأمرهم 
ويقيل  االآخر  نق�س  طرف  كل  ليكمل  والدنيا،  الدين  �سوؤون  يف  بينهم  فيما  بالتعاون 
عرثته، لهذا اأحدث االإ�سالم نوعا جديدا من الوالية مل ي�سمع به من قبل، هو الوالية 

املتبادلة بني الرجال والن�ساء، يظهر يف قول اهلل عز وجل يف حمكم تنزيله: چک  
ڱ   ڱ   ڱ      ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ    گ  

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھھچ)1)

اأن الن�ساء يتحملن ما يتحمله الرجال من امل�سوؤولية يف االأمر  فاأكدت هذه االآية 
تكاليف  من  بها  وكفى  املنهيات  وترك  الطاعات  وفعل  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
االحتكام  يقت�سي  باهلل  االإميان  اإن  النا�س خا�سهم وعامهم، حيث  ينفع  ما  جمعت كل 
اإىل �سرعه احلكيم والتعلق به، و لهذا االإميان توابع البد منها وهي ترجمته من القلب 

ڳ   )ڳ  ڳ    : بقوله  العزة  بينه  رب  ما  وهذا  عليه  تدل  اأفعال  اإىل 
اإىل غريهن، فال  يتعداهن  اأن االإ�سالح  ڱ  ڱ) وقوله: ) ں  ں) مبعنى 

يرعني،  م�سوؤولية من  يتحملن  اأن  عليهن  بل يجب  اخلا�سة  اأحوالهن  باإ�سالح  يكتفني 
وي�ساركن الرجال يف اإ�سالح اأحوال املجتمع على جميع االأ�سعدة.

1-  �سورة التوبة االآية:71
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َجاِل))1)  و لهذا نبه مبلغ الوحي عن رب العزة الرجال قائال: )اإِّن النِّ�َساَء �َسَقاِئُق الرِّ
ولقد كان لهذه املقارنة وقع �سديد على النفو�س، فهذا عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه 
ي�سف ما ح�سل قائال: "َواهلِل اإِن ُْكنَّا يف اجَلاِهِليَِّة َما نَُعدُّ ِللنِّ�َساِء اأَْمًرا، َحّتى اأَْنَزَل اهلل فيِهنَّ 
َنْعَت  ِتي: لَْو �سَ ُرُه، اإِْذ َقالَْت ِاْمَراأَ ما اأَْنَزَل َوَق�َسَم لَُهنَّ ما َق�َسَم، قال: َفَبْيَنا اأَنَا يف اأَْمٍر اأَتَاأَمَّ
ُفِك يِف اأَْمٍر اأُريُدُه؟ فقالت يل:  َكذا وَكذا قال: َفُقْلُت لَها: َمالَِك َومِلَا َها ُهَنا؟ َو ِفيَم تََكلُّ
اِب َما تُِريُد اأَْن تَُراَجَع اأَْنَت، َو اإِنَّ اْبَنَتَك لرَُتَاِجُع َر�ُسوَل اهلل �سلى  َعَجًبا لََك يا اْبَن اخَلطَّ

اهلل عليه و�سلم...احلديث" )2) 
ا َجاَء االإِ�ْسالُم َوَذَكَرُهنَّ اهلل،  ويف رواية: "ُكنَّا يِف اجَلاِهليَِّة ال نَُعدُّ النِّ�َساَء �َسْيًئا، َفَلَمّ

ا، ِمْن َغرْيِ اأَْن نُْدِخَلُهَنّ يف �َسيٍء ِمْن اأُُموِرنَا ...احلديث" )3) َراأَْيَنا لَُهَنّ ِبَذِلَك َعَلْينا َحًقّ
تعرفها  مل  حقوق  من  املراأة  االإ�سالم  به  متع  ما  بيان  يف  �سريح  احلديث  وهذا 
اإدارة  بـاأهليتها الكاملة يف  �سابقاتها، فقد حفظ لها كرامتها و�سان �سرفها واعرتف لها 
املال واالأعمال وممار�سة �سنوف املعامالت املالية ويف هذا االإطار يقول الدكتور حممد 
�سعيد رم�سان البوطي:)4) "جاء االإ�سالم موؤكدا ال�ستقاللية املراأة عن الرجل يف حقوقها 
اأحد  من  و�ساية  دون  باأموالها  الت�سرف  التامة يف  معلنا عن حريتها  املختلفة،  املدنية 
عليها ...بل معلنا عن متتعها بكل ما يتمتع به الرجل من حقوق معنوية كحق االإجارة 
يف  واملراأة  الرجل  من  كل  ا�ستقاللية  عن  معلنا  تعاىل  اهلل  يقول  ونحوهما،  وال�سمان 

نطاق هذه احلقوق واال�ستمتاع بها : چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ      
ھ  ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ     ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋچ)5)

1-  اأخرجه اأبوداود يف �سننه كتاب الطهارة باب يف الرجل يجد البلة يف منامه ال�سفحة:44 رقم احلديث:236 واأخرجه الرتمذي 
هذا  روى  واإمنا  وقال:  احلديث:113   232/1 احتالما:  يذكر  وال  بلال  فريى  ي�ستيقظ  فيمن  باب  الطهارة  كتاب  جامعه  يف 
احلديث عبد اهلل بن عمر عن عبيد اهلل بن عمر حديث عائ�سة يف الرجل يجد البلل وال يذكر احتالما، وعبد اهلل بن عمر �سعفه 
يحيى بن �سعيد من قبل حفظه يف احلديث. ثم اأخرج اأ �سل احلديث عن اأم �سلمة فقال: هذا حديث ح�سن �سحيح. جامع 

الرتمذي:247/1 احلديث:122، و�سححه االإمام ال�سوكاين يف الفتح الرباين: 4775/10
2-  اأخرجه البخاري يف �سحيحه كتاب التف�سري باب 'تبتغي مر�ساة اأزواجك'  718/8-720 احلديث 4913 

وم�سلم يف �سحيحه: كتاب الطالق باب يف االإيالء واعتزال الن�ساء وتخيريهن ال�سفحة:788-789 احلديث:1474  
3-  اأخرجه البخاري يف �سحيحه كتاب اللبا�س باب: ما كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يتجوز من اللبا�س والب�سط: 426/10-

427 احلديث:5843
4-  املراأة بني طغيان النظام الغربي ولطائف الت�سريع الرباين ال�سفحة:50

5-  �سورة الن�ساء  االآية 32
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لنف�سه  نافعا  منتجا  مكرما  اإن�سانا  واعتربها  املراأة  �ساأن  من  االإ�سالم  اأعلى  لقد 
وملجتمعه عك�س ما كان يظن بها يف اجلاهلية من كونها خملوقا دونيا م�سخرا للخدمة ال 

ينفع القبيلة يف �سيء، فقال اهلل تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   چ)1)

يف  ال�سبق  ق�سب  حازت  بارعة  مناذج  للن�ساء  املمنوحة  الكرامة  هذه  عن  ونتج 
حتمل امل�سوؤولية ورعاية �سوؤون امل�سلمني وتنمية املجتمع على جميع االأ�سعدة العلمية 
االقت�سادي  اجلانب  يف  اأهمها  نذكر  وال�سيا�سية.  واالقت�سادية  واالجتماعية  والفكرية 

واملايل الذي اخت�س به هذا البحث املتوا�سع.

املبحث االأول: م�ساركة الن�ساء يف اإدارة املال واالأعمال يف عهد النبوة:
يجد  عموما  املالية  واملعامالت  البيوع  باب  يف  الفقهية  الكتب  على  املطلع  اإن 
ب�سيغة  اأو  املذكر،  املفرد  الغائب  ب�سيغة  ت�سرفه  واأحكام  املت�سرف  يذكرون  الفقهاء 
املبني للمجهول مثل: "مُيَْنُع بيع �سيء من االأ�سحية" اأو "اإذا ِبيَع �سيء من �ساحبه"...

الت�سريعي  باحلكم  املكلَّف  اإىل  تن�سرف  العربية  اللغة  قواعد  ال�سيغة يف  و هذه 
الذكور  االإناث دون  به  اخت�ست  با�ستثناء  االأمر  تعلق  فاإذا  اأنثى،  اأو  كان  ذكرا  عموما 
بني  املتداولة  املالية  املعامالت  اأن جميع  منه  ي�ستفاد  اإليه. وهذا  التنبيه  يتم  العك�س  اأو 
النا�س يف كل ع�سر وم�سر لي�ست حكرا على الرجال دون الن�ساء، واأن ما ي�سرتط يف 
البائع مثال من االأهلية والعقل واالمتالك ال�سحيح والقدرة على الت�سليم وغري ذلك 
ل�سروط  م�ستجمعا  مادام كالهما  الرجال والن�ساء،  فيها  ي�ستوي  اإمنا  البيع  �سروط  من 

البيع ال�سحيح.
فجميع كتب الفقه ف�سلت يف اأحكام املعامالت املالية تف�سيالت جزئية دقيقة من 
بيع واإجارة وقرا�س ومعاو�سة مالية، وم�ساربة يف االأ�سواق وغري ذلك من الت�سرفات 
املالية التي اأباحها االإ�سالم، فنجد يف هذه الكتب كالما عاما يف هذه االأحكام ي�سمل 

1-  �سورة اآل عمران االآية: 195
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الرجال والن�ساء على حد �سواء، دليل ذلك اإفراد اال�ستثناءات التي ت�ستثنى من اأعمال 
الن�ساء فيما يخ�سهن من اإباحة اأو حظر، فيتم ذكر هذا التخ�سي�س يف جماله، فلو كانت 

جميع املعامالت املالية املذكورة خا�سة بالرجال دون الن�ساء ملا ذكرت اال�ستثناءات .
واالأ�سل يف ذلك قول اهلل عز وجل: چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  
ۆ   ۆ      ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ    ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ   ہ      
َا النِّ�َساُء  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋچ)1) وقول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )اإِمنَّ

َجاِل))2) �َسَقاِئُق الرِّ
قال االإمام ابن القيم: "قد ا�ستقر يف عرف ال�سارع اأن االأحكام املذكورة ب�سيغة 

املذكر اإذا اأطلقت ومل تقرتن باملوؤنث فاإنها تتناول الرجال و الن�ساء" )3). 
اأن يثبت يف ذلك فارق  اإال  اأن حكمهما واحد  "االأ�سل  و قال االإمام ابن ر�سد: 

�سرعي")4)  
واإن ا�ستقراءنا لل�سرية النبوية ال�سريفة ليحيلنا على مناذَج كثرٍي من الن�ساء كن يف 
عهد النبوة ميار�سن التجارة مبا فيها من م�ساربات مالية وت�سيري للمقاوالت مثال ذلك: 
ما رواه ابن ه�سام يف خرب املراأة التي قدمت اإىل املدينة بجلب لها فباعته ب�سوق بني 
قينقاع، ثم جل�ست اإىل �سائغ بها لت�سرتي منه �سيئا... اإلخ وكانت تلك احلادثة من اأهم 

االأ�سباب التي دعت اإىل اإجالء يهود بني قينقاع)5)
دار  بيتها وجعلته  فتحت  املنورة حيث  املدينة  فندقا يف  تدير  �َسريٍك  اأمُّ  وكانت 

�سيافة للقا�سني من املهاجرين وغريهم.)6)  
بَيِّْع اأم عبداهلل بن ربيعة بيع العطر الذي يبعثه له ابنها من اليمن  وكانت مهنة الرُّ

1-  �سورة الن�ساء:32
2-  اأخرجه اأبوداود يف �سننه كتاب الطهارة باب يف الرجل يجد البلة يف منامه ال�سفحة:44 رقم احلديث:236  اأخرجه الرتمذي: 

كتاب الطهارة باب ما جاء فيمن ي�ستيقظ فريى بلال وال يذكر احتالما: : 232/1 احلديث:113
3-  اإعالم املوقعني: 78/1
4-  بداية املجتهد: 172/1

5-  �سرية ابن ه�سام: 47/2 
6-  االإ�سابة: 445/4 طبعة �سلطان املغرب مبطبعة ال�سعادة. واأخرج م�سلم ما يف معناه يف كتاب الفنت واأ�سراط ال�ساعة باب 

ق�سة اجل�سا�سة  ال�سفحة: 1574-1575  الرقم: 2942.



705

ن�ساء املال والأعمال يف العهد النبوي واأثرهن يف تنمية املجتمع درا�سة ا�ستقرائية يف �سوء ال�سنة النبوية

يف عهد عمر بن اخلطاب، وكانت تبيعه اإىل اأجل اأي بعد اأن ت�سرف االأعطيات من ويل 
االأمر اإىل امل�سرتين فتقب�س االأثمان منهم. وكذا اأ�سماء بنت خمربة اأم اأبي جهل كانت 

تاجرة تبيع العطر.)1)
واأي�سا احلوالء بنت تويت ذكرها ابن حجر قائال: لعلها امراأة عثمان بن مظعون، 

كانت عطارة باملدينة.)2)
ومنهن من امتهنت الغناء يف االأعرا�س فقد ذكر ابن حجر اأن جميلة املغنية �ساألت 
جابر ابن عبد اهلل عن الغناء فقال:" نََكَح بَْع�ُس االأْن�سِار بَْع�َس اأَْهِل َعاِئ�َسَة َفاأَْهَدْتها اإِىل 
ُقَباَء فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )اأََهَدْيَت َعرو�َسَك؟) قالت: نعم، قال: )َفاأَْر�َسْلِت 
ٌة َكانَْت تَُغّني  ِباأَْرنََب ِاْمَراأَ اَر يُِحّبونَُه) قالت: ال، قال: )َفاأَْدِرِكيَها  َمَعها ِبِغَناَء؟ َفاإَِنّ االأَْن�سَ

ِباملَديَنة).)3) 
والظاهر من �سوؤالها اأنها ت�ساأل عن حكم امتهانها للغناء واأخذ اأجر عليه، و لو كان 
والغناء  بالدف  ال�سرب  جواز  على  االأدلة  لكرثة  لل�سوؤال  احتاجت  ما  هواية  غناوؤها 
للجواري اأيام العيد واالحتفاالت وغريها واهلل تعاىل اأعلم. ومثل ذلك ما ذكره ابن 

حجر من كون اأ�سماء بنت يزيد بن ال�سكن مغنية عائ�سة.)4)
و�سراء  بيعا  عموما  واملمتلكات  باملال  التعامل  على  الن�ساء  االإ�سالم  �سجع  وقد 
قول  ذلك  على  يدل  املجتمع،  يف  واالقت�سادية  االأخالقية  م�سوؤوليتهن  على  ليوؤكد 
ي َواأَْعِتقي...احلديث))5) وقد ترجم  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لعائ�سة: ) ِا�ْسرَتِ
االإمام البخاري رحمه اهلل لهذا احلديث بقوله: "باب ال�سراء والبيع مع الن�ساء" تاأكيدا 
على اأهلية الن�ساء يف الت�سرف العام كالبيع وال�سراء والتجارة عموما، وداللة على 

ت�ساوي الرجال والن�ساء يف احلق يف اإدارة املال واالأعمال يف ال�سريعة االإ�سالمية.
1-  االإ�سابة: 232/4

2-  االإ�سابة: 592/7 وذكره القا�سي عيا�س يف اإكمال املعلم : 151/1.
3-  ورواه احلافظ يف االإ�سابة يف متييز ال�سحابة   226/4 وقال: )اأرنب املدنية املغنية ) وروينا من اأمايل املحاملي من طريق اأبو 
االأ�سبع اأن جميلة املغنية اأخربته اأنها �ساألت جابر ابن عبد اهلل به. وروى مثله ابن ماجة يف كتاب النكاح باب الغناء والدف 

ال�سفحة : 330 برقم: 1900.
4-  االإ�سابة: 247/4

والبيع مع  ال�سراء  باب  البيوع،  كتاب  البخاري  عائ�سة:217/17 احلديث:23935  و�سحيح  م�سند  اأحمد:  االإمام  م�سند    -5
الن�ساء : 526/4 احلديث:2155
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وكثري من ال�سحابيات الف�سليات تعاطني الإدارة املال واالأعمال واأوكلن من يدير 
اأم  النبوة  ن�ساء  �سيدة  راأ�سهن  على  نذكر  واال�ستثمارية،  التجارية  م�ساريعهن  عنهن 
اأول زوجات ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، وكانت  املوؤمنني خديجة بنت خويلد 
جتارتها �سببا يف تعرفها بالنبي االأكرم عليه ال�سالة وال�سالم فاأوكلت اإليه ت�سيري اأعمالها 

واأموالها ملا راأت فيه من �سدقه النادر واأمانته الرا�سخة.
حكى ابن ه�سام اأن ابن ا�سحق قال: " كانت خديجة بنت خويلد امراأة تاجرة ذات 
�سرف ومال، ت�ستاأجر الرجال يف مالها، وت�ساربهم اإياه ب�سيء جتعله لهم، وكانت قري�س 
بلغها من �سدق حديثه  ما  بلغها عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  فلما  قوما جتارا 
وعظم اأمانته وكرم اأخالقه، بعثت اإليه فعر�ست عليه اأن يخرج يف مال لها اإىل ال�سام 
مي�سرة،  له  يقال  لها  غالم  مع  التجار  من  غريه  تعطي  كانت  ما  اأف�سل  وتعطيه  تاجرا، 
فقبله ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم منها، وخرج يف مالها ذلك، وخرج معه غالمها 

مي�سرة حتى قدم ال�سام".)1) 
ولعلها منوذج اإ�سالمي يحتذى ممن بعدها من الن�ساء يف �ستى االأ�سعدة، بدءا من 
كمال اأهلية املراأة يف الت�سرفات املالية اإذا ا�ستجمعت �سروط االأهلية املطلوبة يف الرجل، 
ومرورا بالتزام اأخالقيات التعامل املايل واحرتام معايري االأ�سواق مبا تعارف عليه النا�س 
التنمية االقت�سادية واالجتماعية مثلها  ال�سريعة االإ�سالمية، وانتهاء مب�ساهمتها يف  وفق 

يف ذلك مثل الرجل على حد �سواء. 
وذلك ما فعلته اأم املوؤمنني زينب بنت جح�س ر�سي اهلل عنها، حيث كانت ت�سنع 

�سنائع بيدها ثم تبيعها يف ال�سوق فتت�سدق بثمنها على الفقراء وامل�ساكني.)2)
فاإذا كان هذا ديدن اأمهات املوؤمنني فمن باب اأوىل اأن تقتدي بهن ن�ساء املوؤمنني، 
اإىل جانب الرجال،  تنمية املجتمع االإ�سالمي  باأموالهن واأعمالهن يف  بحيث ي�ساركن 
اأمنار،  بني  واأخت  اأمنار  بني  اأم  لها  ويقال  االأَمْناِريَّة  َقْيَلَة  تدعى  اأن�سارية  تاجرة  ومنهن 
ي َواأَِبيُع  �ْسرَتِ ٌة اأَ التقت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يحل من عمرة ف�ساألته قائلة: "اإِينِّ ِاْمَراأَ

1-  �سرية ابن ه�سام : 113/1
2-  �سحيح م�سلم كتاب ف�سائل ال�سحابة، باب يف ف�سائل عائ�سة ر�سي اهلل تعاىل عنها : ال�سفحة: 1325-1326 احلديث:2442  

وباب من ف�سائل زينب اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها: ال�سفحة:1332 احلديث: 2452
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الر�سول  فنهاها  تَْفَعِلي).)1)  )اَل  لها:  فقال  اأَْنُق�ُس...احلديث  ثَُمّ  اأُِريُد  مِمَّا  ْكرَثَ  اأَ َفاأَ�ْسَتاُم 
�سلى اهلل عليه و�سلم عن اأن ت�ستام اأكرث من حاجتها، واأقرها على متابعة جتارتها مبا يوافق 
القيم االإ�سالمية يف املعامالت املالية عموما، وهذا ما خ�س�س له املبحث املوايل باإذن 

اهلل تعاىل.

املبحث الثاين: البعد االأخالقي للمـعامالت املالية وفاعليتها يف حتقيق 
التنمية ال�ساملة:

اإليها،  يدعو  التي  االأخالقية  بالقيم  مرتبطة  املالية  الت�سرفات  االإ�سالم  جعل  لقد 
الزكاة وال�سدقات  االأمانات، واإخراج  بالعهود والعقود، و�سيانة  كال�سدق والوفاء 
نف�سه،  �سح  الغني  فيدفع  والفقري،  الغني  بني  االجتماعي  التكافل  لتحقيق  مل�ستحقيها 

ويقي الفقري ح�سد غريه.
قواعدها،  واإر�ساء  االأمة،  بناء  يف  بواجبها  االإ�سالم  فجر  منذ  املراأة  قامت  ولقد 
والأنها  املجتمع،  اأفراد  من  فردا  باعتبارها  ال�ساملة  التنمية  لتحقيق  الدوؤوب  والعمل 
م�ستخلفة - مثلها مثل الرجل- يف االأر�س الإعمارها واإ�سالحها، مبا يوافق قيم الدين 

احلنيف.
لقد ح�سرت املراأة بيعة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم وبايعته على ما بايعه عليه 
الرجل وزيادة، كما ح�سرت ب�سكل منتظم اخلطب املنربية التي يح�س فيها ر�سول اهلل 
اإذ  ال�سبق،  فيه ق�سب  لتحوز  ف�سارعت  �سلى اهلل عليه و�سلم على اخلري واالإح�سان، 
فقالت  عنهما،  اهلل  ر�سي  اهلل  عبد  بن  جابر  رواه  فيما  االأن�سار،  من  اإحداهن  جاءت 
لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: يا ر�سول اهلل، اأال اأجعل لك �سيئا تقعد عليه؟ فاإن يل 
غالما جنارا؟ قال عليه ال�سالم:)اإن �سئت) قال: فعملت له املنرب.)2) في�سر اهلل لهذه املراأة 
اأن ابتكرت خلطباء اجلمعة، منذ عهد النبوة واإىل ما �ساء اهلل، منربا يعلو عليه اخلطيب 
ليظهر للقا�سي كما الداين اأثناء اأدائه للخطبة في�سهل االإن�سات له ومتابعته، بل وروؤيته، 

وهذا فيه من اخلري الكثري للم�سلمني عامة.
1-  رواه ابن ماجة يف �سننه : كتاب التجارات، باب ال�سوم ال�سفحة:379 احلديث:2204، وابن حجر يف االإ�سابة:393/4 

واالألباين يف ال�سل�سلة ال�سعيفة :177/5-178 الرقم:2156 وقال: اإ�سناده �سعيف ومنقطع  
2-  �سحيح البخاري يف كتاب البيوع باب النجار: 453/4 احلديث:2095
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بربدة  جاءت  اأنها  عنه  اهلل  ر�سي  �سعد  بن  �سهل  عنها  روى  اأخرى  امراأة  وهذه 
فقالت: يَا َر�ُسوَل اهلل اإِيِنّ نَ�َسْجُت َهِذِه ِبيَدي، اأَْك�ُسوَكَها ؟ فاأخذها النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم حمتاجا اإليها...احلديث)1)
وقد فطن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم لوعي الن�ساء مب�سوؤوليتهن جتاه من يرعني 
حقه من االأهل واجلريان واملجتمع عامة، فاأكرث من ت�سجيعهن على فعل اخلري وحتفيزهن 
ْقَن  َدّ على املداومة على التنمية االجتماعية. من ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: )تَ�سَ

(2(( يَا َمْع�َسَر الِنّ�َساِء َولَْو ِمْن ُحِلِيُّكَنّ
وعن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما قال: َخَرَج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يَْوَم ِعيٍد، 
ِلّ َقْبُل َواَل بَْعُد، ُثمَّ َماَل َعَلى الِنّ�َساِء َوَمَعُه ِباَلٌل، َفَوَعَظُهنَّ َواأََمَرُهنَّ  لَّى َرْكَعَتنْيِ مَلْ يُ�سَ َف�سَ

ُة تُْلِقي الُقَلَب َواخُلْر�َس.)3) ْقَن، َفَجَعَلِت املَْراأَ َدّ اأَْن يََت�سَ
اأَْنَفَقِت  وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )اإِذا 
ْوِج مِبَا ِاْكَت�َسَب َوِلْلَخاِزِن ِمْثُل َذِلَك))4) املَْراأَُة ِمْن َطَعاِم بَْيِتَها َغرْيَ ُمْف�ِسَدٍة َفَلَها اأَْجُرَها، َوِللزَّ
ُم االأمة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم ن�ساء امل�سلمني االهتمام مبوارد  َم ُمَعِلّ لقد َعَلّ
جمتمعاتهن، واال�ستجابة حلاجياتها، كل واحدة ح�سب قدرتها وتخ�س�سها وما جتد فيه 
متعة الت�سرف. مثال ذلك ما ورد عن جابر ر�سي اهلل عنه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
دخل على اأُمِّ ِب�ْسٍر االأن�سارية يف نخل لها، فقال لها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )َمْن 
َغَر�َس َهذا الَنّْخَل؟ اأَُم�ْسِلٌم اأَْم َكاِفٌر؟) فقالت: بَْل ُم�ْسِلٌم، فقال :)ال يَْغِر�ُس ُم�ْسِلٌم َغْر�ساً 

َدَقًة).)5) ْن�َساٌن َواَل َدابٌَّة َواَل �َسْيٌء اإِالَّ َكانَْت لَُه �سَ اأَْو يَْزَرُع َزْرعاً َفيَاأُْكُل ِمْنُه اإِ
لقد فهمت ن�ساء عهد النبوة الر�سالة التي اخت�سهن بها ال�سارع احلكيم، ف�سمرن 
عن �ساعد اجلد وانخرطن يف ميادين العمل واالإنتاج يناطحن الرجال بتناف�س �سريف، 
وم�سارعة للخري، لعلمهن اأنهن ع�سد البيت واملجتمع، واأنه ال تقوم التنمية االجتماعية 

1-  �سحيح البخاري كتاب البيوع باب الن�ساج: 452/4 احلديث:2093
2-  �سحيح م�سلم كتاب الزكاة باب: ف�سل النفقة وال�سدقة على االأقربني والزوج و االأوالد والوالدين ولو كانوا م�سركني: 

ال�سفحة:501 احلديث:1000.
3-  �سحيح البخاري كتاب الزكاة باب التحري�س على ال�سدقة وال�سفاعة فيها: 430/3 احلديث:1431

4-  �سحيح البخاري، كتاب الزكاة باب اأجر املراأة اإذا ت�سدقت اأو اأطعمت من بيت زوجها غري مف�سدة: 436/3 احلديث:1441
5-  �سحيح م�سلم كتاب امل�ساقاة واملزارعة باب ف�سل الغر�س والزرع: ال�سفحة: 839 احلديث: 1552
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على  يتكلن  وال  االأ�سيل،  وعزمهن  اجلادة،  مب�ساركتهن  اإال  ما  ملجتمع  واالقت�سادية 
غريهن يف ذلك.

نَْخَلَها،  جَتُدَّ  اأَْن  َفاأََراَدْت  َخالَِتي،  َقْت  ُطِلّ  : اهلل عنهما  اهلل ر�سي  بن عبد  قال جابر 
ي نَْخَلِك،  َفَزَجَرَها َرُجٌل اأَْن تَْخُرَج، َفاأَتَِت الَنِّبَيّ �سلى اهلل عليه و�سلم َفَقاَل:)بََلى، َفُجدِّ

ِقي اأَْو تَْفَعِلي َمْعُروفاً).)1)   َدّ َفاإِنَِّك َع�َسى اأَْن تَ�سَّ
فقرن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بني خروجها حلاجتها ال�سخ�سية، باأعمال االإح�سان 
املراأة يف  اأهلية  اأن  تاأكيدا منه �سلى اهلل عليه و�سلم على  لفائدة املحتاجني،  والتطوع 
اأن  بعد  مانحة  فت�سبح  والريادة،  القيادة  من  متكنها  اأعمالها،  وت�سيري  اأموالها  اإدارة 
كانت ممنوحة، مت�سلحة بالقيم االأخالقية التي متكنها من االإح�سا�س بحاجات االآخرين، 
واكت�ساف مواطن ال�سعف يف املجتمع، فت�ستاأجر العمال، وت�ستثمر االأموال، وتدقق 
ليتبواأ  االإ�سالمي  املجتمع  �ساأن  وتعلي  وال�سدقات،  الزكاة  وتخرج  احل�سابات،  يف 
يتم تقومي درجة جناح االأمم ورفعة  بها  التي  الب�سرية  التنمية  ال�سف االأول يف م�سمار 

�ساأنها.
وكما عودنا الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم بالرتبية بالقدوة يف نف�سه، فقد بداأ باأهل 
بيته يحثهن على العمل اجلماعي واالإح�سان العمومي، فهذه حبيبته وزوجته اأم املوؤمنني 
عائ�سة ر�سي اهلل عنها حتكي ما دار بينها وبينه يف هذا ال�ساأن حيث قالت: ُقْلُت يَا َر�ُسوَل 

اهللِ اإَِنّ يِل َجاَرْيِن، َفاإِىَل اأَِيِّهَما اأُْهِدي؟ َقاَل:)اإِىَل اأَْقَرِبِهَما ِمْنِك بَاباً).)2)
وهذه اأم املوؤمنني �سودة ر�سي اهلل عنها كانت ت�سارع يف اخلري وتعني املحتاجني، 
فعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأن بع�س اأزواج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قلن للنبي �سلى 
َبًة يَْذَرُعونََها،  َفاأََخُذوا َق�سْ اأَ�ْسَرُع ِبَك حُلُوقاً؟ قال: )اأَْطَولُُكَنّ يَداً)  اأَيَُّنا  اهلل عليه و�سلم: 
َدَقُة، َوَكانَْت اأَ�ْسَرُعَنا  َا َكانَْت ُطوُل يَِدَها ال�سَّ مَنّ َفَكانَْت �َسْوَدُة اأَْطَولُُهَنّ يَداً، َفَعِلْمَن بَْعُد اأَ

َدَقَة.)3) ُبّ ال�سَّ حُلُوقاً ِبِه، َوَكانَْت حُتِ

ال�سفحة:795  النهار حلاجتها:  عنها زوجها يف  واملتوفى  البائن  املعتدة  باب: جواز خروج  الطالق  كتاب  م�سلم  �سحيح    -1
احلديث: 1483

2-  �سحيح البخاري كتاب ال�سفعة باب: اأي اجلوار اأقرب: 626/4 احلديث:2259
3-  �سحيح البخاري كتاب الزكاة باب 11مكرر:411/3 احلديث:1420
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وعن عائ�سة اأم املوؤمنني اأي�سا قالت: قال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: )اأَ�ْسَرُعُكَنّ 
ْطَولَُنا يَداً َزْيَنُب،  حِلَاقاً اأَْطَولُُكَنّ يَداً) َقالَْت َفُكَنّ يََتَطاَوْلَن اأَيَُّتُهَنّ اأَْطَوُل يَداً، َقالَْت: َفَكانَْت اأَ
ُق.)1) وكانت ال�سيدة زينب بنت جح�س ر�سي اهلل عنها  َدّ اِلأَنََّها َكانَْت تَْعَمُل ِبيَِدَها َوتَ�سَ
اأم امل�ساكني، �سماها بذلك ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، الأنها كانت تغزل  تدعى 
بيدها ال�سوف وتدبغ وتخرز وتبيعه يف ال�سوق وتت�سدق به يف �سبيل اهلل)2)  وجاء يف 

و�سفها: وكانت �ساحلة �سوامة قوامة �سناعا، ت�سدق بذلك كله على امل�ساكني.)3)
فها هن ن�ساء بيت النبوة يت�سابقن لعمل اخلري، ورعاية ال�ساأن العام، تاأ�سيا بر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، وعمال بو�سيته لهن، فكن بحق رائدات يف التنمية االجتماعية 
واالقت�سادية يف عهد النبوة الزاهر، واقتدت بهن باقي ن�ساء ال�سحابة، فها هي زينب 
ِمَن  َعِنّي  اأَيُْجِزُئ  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �ساألت  م�سعود  بن  اهلل  عبد  زوج 
ْيَتاٍم يِف ِحْجِري؟ قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:  َدَقِة الَنَّفَقُة َعَلى َزْوِجي َواأَ ال�سَّ
اأَْن  َدَقِة  ال�سَّ ِمَن  "اأَيُْجِزيِني  رواية:  ويف  الَقَرابَِة))4)  َواأَْجُر  َدَقِة  ال�سَّ اأَْجُر  اأَْجَراِن:  )لََها 
َق َعَلى َزْوِجي َوُهَو َفِقرٌي َوبَِني اأٍَخ يل اأَْيَتاٌم َواأَنَا اأُْنِفُق َعَلْيِهْم َهَكذا َوَهَكذا َعَلى  َدّ اأَتَ�سَ

َناَع اليََدْيِن.)5) ُكِلّ َحاٍل؟ قال: )نََعْم) قال: َوَكانَْت �سَ
�َسَقاِئُق  الِنّ�َساَء  )اإَِنّ  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  حديث  ذكر  �سبق  وقد 
َجاِل))6) لري�سخ ثقافة امل�ساواة عند النا�س بني الن�ساء والرجال يف حتمل امل�سوؤولية  الِرّ
لبناء جمتمع �سالح مت�سامن قائم على اأ�س�س من التعاون والتكافل بني فئاته، يدفع نحو 
التقدم والرقي، ولي�س جمتمعات نائمة تقوم على االنتهازية والو�سولية وال�سلبية، كما 

1-  �سحيح م�سلم كتاب ف�سائل ال�سحابة باب من ف�سائل زينب اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها: ال�سفحة:1332 احلديث: 2452
2-  االإ�سابة طبعة دار اجليل: 669/7

3-  االإ�سابة: 668/7
�سنن ابن ماجة: كتاب الزكاة باب ال�سدقة على ذي قرابة  290/2 احلديث:1861  -4

5-  �سنن ابن ماجة: كتاب الزكاة، باب ال�سدقة على ذي قرابة، 290/2 احلديث1863 اأخرجه ابن ماجة عن اأبي بكر بن اأبي �سيبة 
عن يحيى بن اآدم عن حف�س بن غياث عن ه�سام بن عروة عن اأبيه عن زينب بنت اأم �سلمة عن اأم �سلمة  قال البو�سريي هذا 

اإ�سناد �سحيح رجاله ثقات.
اأخرجه اأبوداود يف �سننه كتاب الطهارة باب يف الرجل يجد البلة يف منامه ال�سفحة:44 رقم احلديث:236  اأخرجه الرتمذي   -6
هذا  روى  واإمنا  وقال:  احلديث:113   232/1 احتالما:  يذكر  وال  بلال  فريى  ي�ستيقظ  من  باب:  الطهارة  كتاب  اجلامع:  يف 
احلديث عبد اهلل بن عمر عن عبيد اهلل بن عمر حديث عائ�سة يف الرجل يجد البلل وال يذكر احتالما، وعبد اهلل بن عمر �سعفه 
يحيى بن �سعيد من قبل حفظه يف احلديث. ثم اأخرج اأ �سل احلديث عن اأم �سلمة فقال: هذا حديث ح�سن �سحيح. جامع 

الرتمذي:247/1 احلديث:122.
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يحلو للبع�س اأن يظنه.
اخلدري  �سعيد  اأبو  عنه  رواه  فيما  الأ�سحابه  يقول  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  فنجده 
ُقوا) وكان اأكرث من يت�سدق الن�ساء.)1)  َدّ ُقوا، تَ�سَ َدّ ُقوا، تَ�سَ َدّ ر�سي اهلل عليه و�سلم: )تَ�سَ
وهذه �سهادة يف حق الن�ساء، تعد بحق مفخرة لهن، ولقد كانت ا�ستجابتهن الأمر 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم دليل على وعي تام بامل�سوؤولية امللقاة على عواتقهن، 
للن�سف  ومربيات  املجتمع  ن�سف  اأنهن  وعلمهن  لوطنهن،  باالنتماء  كلي  واإح�سا�س 
و�ست�سيع  بكاملها،  لالأمة  م�سيعة  �ستكون  واتكاليتهن  �سلبيتهن  اأن  ومعرفتهن  الثاين، 
جهود الرجال يف البناء، لكونهن الدافع احلقيقي لالإ�سالح. وهذا بال حتيز اأو تع�سب، 
فالواقع يزكيه.. اأفال يعمل الرجل جاهدا لتحقيق العي�س الكرمي له والأهل بيته بداية، 
له منذ  املرافق  الكيان  الهمة واليقظة؟ واأخته  القيم الذي ر�سع منه  اأمه منبع  اأفال تعد 
طفولته ال�ساهد على اأحالمه واآماله؟ وزوجته هي رفيقة دربه وحم�سن راحته وبوؤرة 

اإجنازاته؟ وابنته هي �سعاع االآفاق امل�ستقبلية التي تر�سم البهجة يف قلبه قبل وجهه؟؟؟
اأن يقف الرجل جنبا اإىل جنب مع املراأة للتعاون امل�سرتك  اإذن يف  فاأين الغرابة 
على اإجناز ما ي�سمن �سعادة القلب ورفاهية العي�س؟؟ بل اإن االنحطاط والتاأخر الذي 
االإ�سالمي،  الدين  لروح  فهم  �سوء  اإىل  باالإ�سا�س  يرجع  االإ�سالمية  املجتمعات  عرفته 
واإدخال بع�س التقاليد اجلاهلية يف معامالت امل�سلمني واحت�سابها من الدين وما هي منه 

يف �سيء بل اإن الدين االإ�سالمي بريء من ذلك كله.
وحتى ال اأطلق الكالم على عواهنه، بل اأجعل له خطاما واأزمة، منها ما رواه عبد 
َ اأَْزَواَج الَنِّبيِّ �سلى اهلل  اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما قال: "مَلَّا َويِلَ ُعَمُر َق�ْسَم َخْيرَبَ َخرَيّ
َفاْخَتَلْفَن  َعاٍم،  ُكَلّ  ْو�َساَق  االأَ لَُهَنّ  َمَن  يَ�سْ اأو  َواملَاَء  االأَْر�َس  لَُهَنّ  يَْقَطَع  اأَْن  و�سلم  عليه 
َعاِئ�َسُة  َفَكانَْت  َعاٍم.  ُكلَّ  االأَْو�َساَق  اْخَتاَر  َمن  َوِمْنُهنَّ  َواملَاَء،  االأَْر�َس  اْخَتاَر  َمن  َفِمْنُهنَّ 

ة مِمَّن اْختاَرتا االأَْر�َس َواملَاَء.")2)  َوَحْف�سَ
نظرة  لهن  ينظر  النبوة  عهد  الن�ساء يف  كانت  لو  اأن  احلديث  هذا  وال�ساهد يف 
تنقي�س يف العقل واالأهلية حلكم عمر عليهن مبا ي�سعفه به اجتهاده وهو خليفة امل�سلمني 

1-  �سحيح م�سلم: كتاب �سالة العيدين: ال�سفحة: 439-440 احلديث: 889
2-  �سحيح م�سلم: كتاب امل�ساقاة واملزارعة باب امل�ساقاة واملعاملة بجزء من الثمر والزرع: ال�سفحة: 838 احلديث: 1551
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وويل اأمرهم، وملا �ساورهن ، وفيهن ابنته حف�سة، لكنه عمل باالإ�سالحات التي اأورثهم 
اأن يتولني  نبي الهدى ور�سول احلق حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، فخريهن بني  اإياها 
اأو يوكلن عليها من يقوم بذلك وي�ستفدن من االأرباح دون  باأنف�سهن  اأموالهن  اإدارة 
اأخرى  م�ساغل  عندها  كان  ما  فمنهن  اأ�سعفها  ما  منهن  واحدة  كل  فاختارت  م�سقة، 
�ساكلة  على  تعمل  اأن  من  متنعها  اأخرى  اهتمامات  اأو  ال�سن  اأو كرب يف  االأوالد  كرتبية 
عائ�سة وحف�سة، وكلتاهما �سابتان يف مقتبل العمر ولهن من احلما�س والطاقة الفكرية ما 

يعينهن على ت�سيري اأعمالهن باأنف�سهن.
ومن ذلك اأي�سا ما ورد عن  اخلليفة اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه اأنه قال البنته 
عائ�سة ر�سي اهلل عنها: "يَا بَُنيََّة، اإِيِنّ نََحْلُتِك نَْخاًل ِمْن َخْيرَبَ َواإِينِّ اأََخاُف اأَْن اأَُكوَن اآثَْرتُِك 
يه َعَلى َولَِدي، َفَقالَْت: يَا اأَبََتاُه، َولَْو َكانَْت يِل  َعَلى َولَدي، َواإِنَِّك مَلْ تَُكويِن ُحْزِتيِه، َفُرِدّ

َخْيرَبُ ِبُجَداِدَها لََرَدْدتَُها".)1)
وهذا احلديث عجيب بل ا�ستباقي يف مو�سوعه، حيث جند اخلليفة اأبابكر �ساحب 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وثاين اثنني اإذ هما يف الغار، خ�س عائ�سة مبال دون 
�سائر اأوالده، وهو مال ا�ستثماري ولي�س مكنوزا، وكانت ر�سي اهلل عنها ت�ستفيد منه 
وتبا�سر ت�سيريه بنف�سها، فلما حانت وفاة اأبيها ال�سديق، خ�سي على نف�سه َغنْبَ باقي اأبنائه 
وظلمهم ف�ساألها اأن ترده اإىل ملك اأبيها لريثه الورثة جميعا ح�سب ما اأو�سى به اهلل تعاىل 
يف حمكم تنزيله، فنزلت على رغبته طائعة مرحبة، اأو مل يقولوا قدميا هذا ال�سبل من 

ذاك االأ�سد؟
و العجيب يف هذه احلكاية اأن اإيثار االأب يف التمليك كان لفائدة اأنثى وهو قد 
عن  ف�سال  االإن�سانية  درجة  اإىل  بالو�سول  فيه  حتلمن  االإناث  تكن  مل  ع�سر  يف  عا�س 
نعمة  هي  التي  االإ�سالم  نعمة  على  هلل  فاحلمد  الذكور...  على  اإيثارهن  بله  امل�ساواة 
و�سلم  حممد  �سيدنا  على  اهلل  و�سلى  املخلوقات  جلميع  بل  واالإناث  للذكور  عظيمة 

ت�سليما.

1-  رواه مالك كتاب االأق�سية باب ما ال يجوز من النحل:119/2 برقم 1474/ وعبد الرزاق يف م�سنفه كتاب الو�سايا  باب 
النحل: 38/9  برقم  16020 واللفظ له.
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املبحث الثالث: خ�سو�سيات اإدارة املال واالأعمال يف الع�سر احلال:
العي�س  اأ�سلوب  النبوة والع�سر احلايل يف  التباين الكبري بني عهد  ال ينكر عاقل 
ونظم املعامالت االإن�سانية عموما و املالية على وجه اخل�سو�س، ب�سبب بعد العهد من 
جهة وتداخل الثقافات واالأعراف من جهة ثانية. اإال اأن هذا االختالف ال يوؤثر يف القيم 
االأخالقية التي ينبغي التعامل بها يف جميع جماالت احلياة، �سواء يف حق الرجال اأو 

الن�ساء.
لقد فتنت املجتمعات االإ�سالمية باأنواع من ال�سرور الوافدة من الثقافات االأجنبية، 
الربا  على  قائمة  مالية  ونظم  واالإناث،  الذكور  بني  الفا�سح  واالختالط  ال�سفور  مثل 

والغرر واملزايدات امل�سبوهة وغري ذلك مما يناق�س اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية.
والتوزيع  االإنتاج  يف  ومت�سارعة  قوية  مناف�سات  ي�سهد  احلايل  الع�سر  اأن  كما 
اأو  حملية  كانت  اأن  بعد  دولية  لت�سبح  ال�سوق  دائرة  وات�ساع  اجلودة،  يف  والتناف�س 
االإ�سالم و  �سماحة  تنا�سب  قد ال  بقوانني  التعامل  يفر�س  مما  النبوة.  اإقليمية يف ع�سر 

�سفاءه.
وهذه االإكراهات تواجه الرجال والن�ساء على حد �سواء، وت�سعب عليهم القيام 
بن�ساطاتهم املالية واالإدارية يف اإطار النظم والقوانني االإ�سالمية، كما قد تلزمهم باأعراف 

خا�سة باالأ�سواق الدولية، ولي�ست كلها تالئم االأحكام الت�سريعية االإ�سالمية.
االأعمال  و  املال  اإدارة  يف  الن�ساء  باإ�سهامات  خا�سا  البحث  هذا  دام  ما  لكن 
فاأخ�سهن بالذكر، حيث اإنهن ي�سرتكن  مع الرجال يف احرتام معايري االأ�سواق وقواعد 
املعامالت، وكيفية اإبرام العقود وطرح ال�سفقات، فمجال املال واالأعمال بحر وا�سع 

ال يدخله اإال من كان زعيما به واإال خرج منه بخ�سارة فادحة وخيبة عارمة.
ع�سرنا  يف  واالأعمال  املال  اإدارة  جمال  يف  االإكراهات  ببع�س  الن�ساء  وتخت�س 
خمتلفة  اأوقات  يف  االجتماعات  وح�سور  التنقل  كرثة  اإىل  حاجتها  مثل  احلايل، 
ما  واالإعمال،  املال  عامل  يف  االإن�سانية  العالقات  لدخول  م�ساء،  اأو  نهارا  اليوم،  من 
يجربها على ح�سور غذاء عمل اأو ع�ساء عمل، اأو االختالء بالرجال ملدة معينة ق�سد 
ال�سلعة  متييز  على  قائمة  التجارة  تبق  مل  اإذ  ذلك.  وغري  واملفاو�سات  اال�ست�سارات 
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و�سرائها من �سوق لبيعها يف اآخر، بل اأ�سحت اليوم فيها مناق�سات واأ�سهم تتداول يف 
البور�سة وتناف�س حاد و�سر�س بني جمموعة من املتدخلني قد يكونون وهميني، و من 

مل يتفطن لهم اأغرقوه يف اخل�سارة.  
واأ�سحت ن�ساء االأعمال اأكرث اهتماما باأناقتهن ومظهرهن، فيلب�سن ما �ساق و�سف 
االآخر،  الطرف  اإعجاب  لنيل  وجوههن  على  االألوان  من  اأنواعا  وي�سعن  الثياب  من 
واحل�سول على �سمعة و�سهرة يف جمال املال واالأعمال. و قد يقعن فري�سة للتحر�س 

اجلن�سي، هذا اإن مل يكن ال�سبب فيه اأحيانا.
ومن خ�سو�سيات هذا الع�سر ا�ستحكام املعامالت املالية التي حرم االإ�سالم، مثل 
التعامل بالربا و�سهوده وكتابته، واإجراء بيوع ال ت�ستجمع �سروط البيع اجلائز، كبيع ما 
مل ميلك، اأو بيع فوق بيع وهو مناف حلديث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )اَل يَِبْع 

ُكْم َعَلى بَْيِع بَْع�ٍس). )1) بَْع�سُ
كما تتم كتابة العقود ب�سكل يح�سل فيه الغرر غالبا، حيث تكتب بلغة اأجنبية قد 
يحتمل فيها اللفظ اأكرث من معنى ويفتح هذا باب التحايل على النا�س، خا�سة اأن هذا 
وهذه  واالت�سال،  االإعالم  تكنولوجيا  بف�سل  �سغرية  قرية  العامل  فيه  اأ�سحى  الع�سر 
اأمام دخول  تي�سر الكثري من االأعمال لكنها تفتح الباب على م�سراعيه  حممدة كبرية 

ثقافات غريبة واأعراف مريبة ال حتمد عقباها غالبا.
يبق جم يتعلم، ومل  اأ�سحى علما يدر�س وفنا  املال واالأعمال  اإدارة  هذا واإن 

واخلربات  ال�سهادات  فيه  توؤخذ  احلايل  ع�سرنا  ففي  �ساء،  من  ميتهنها  مهنة  اأو  حاجة 
وتنظم فيه دورات وتعقد ندوات، مل�سايرة ركب النمو ال�سريع يف هذا املجال وغريه، 
بتحيني معلوماته ومتابعة م�ستجدات  اأن يقوم  يريد خو�س غماره  واأ�سحى على من 

ال�ساحة املالية يف بلده ويف باقي البلدان.
اأو  نوعها  يحدد  واملعرفة واحلكمة، ومل  العلم  على  �سجع  االإ�سالم  اأن  ومعلوم 
بلدها بل تبقى احلكمة �سالة املوؤمن اأنى وجدها كان اأحق بها. ومل مييز يف هذا الذكر 

ْي قطب التنمية يف جمتمعاتنا االإ�سالمية.  من االأنثى بل جعلهما كالهما �ِسَقّ
الت�سرية  وحترمي  النج�س  وحترمي  �سومه  على  و�سومه  اأخيه  بيع  على  الرجل  بيع  حترمي  باب  البيوع  كتاب  م�سلم:  �سحيح    -1

ال�سفحة:814 احلديث رقم:1412
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ح�سيلة البحث:
جاء هذا البحث لي�سلط ال�سوء على امل�ساركة العملية والفعالة للن�ساء يف عهد 
حتقيق  وق�سد  االإ�سالمية،  القيم  مظلة  حتت  واالأعمال،  املال  ت�سيري  يف  الزاهر  النبوة 

التنمية والتقدم للمجتمع االإ�سالمي، وميكن تلخي�س اأهم ما جاء به البحث فيما ياأتي:
بع�س  خال  ال�سرعية  بالتكاليف  والن�ساء  الرجال  من  كال  االإ�سالم  خاطب   -
الن�ساء وال من قدرهن، ورتب على ذلك نف�س  تنق�س من  التي ال  اال�ستثناءات 

االأجر وجعل الثواب رهينا بالعمل ولي�س بالعامل.
الجهل  �سبات  من  الخ�سو�س  وجه  على  والن�ساء  عموما  النا�س  االإ�سالم  اأيقظ   -
وال�سلبية والتواكل والت�سويف، وحث الجميع على التعاون والتاآزر على ما فيه 

م�سلحة الم�سلمين ومنفعتهم.
معي�ستهن  اأو�ساع  تح�سين  في  الم�سوؤولية  بتحمل  الن�ساء  الحكيم  ال�سارع  كلف   -

ومن حولهن، معتبرا اإياهن منتجات ونافعات الأنف�سهن وللمجتمع بكامله.
�ساركت الن�ساء في عهد النبوة الزاهر في جميع مجاالت العمل ومنها المجال   -
�سبهات  ونق�ست  فيه،  وكفاءتها  وجدارتها  نجاحها  فاأثبتت  واالقت�سادي  المالي 

المغر�سين الذين يروجون الأفكار خاطئة عن االإ�سالم ونظرته للمراأة.
ال�سنة النبوية معين ال ين�سب من القيم االأخالقية االإن�سانية التي تهدف اإلى تكريم   -
للم�سلمين، وتجربة  ت�سكل قدوة فذة  اأنها  اأحواله وماآله. كما  االإن�سان واإ�سالح 
عملية بدءا من بيت النبوة ومن عمل اأمهات الموؤمنين، ومرورا ببيوت ال�سحابة 
باأن  واآمنوا  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عن  والعمل  العلم  تلقفوا  الذين 

نجاحهم في الدنيا واالآخرة رهين باتباع ما جاء به.
القيم  على  والحفاظ  يتعار�س  ال  واالأعمال  المال  اإدارة  مجال  في  النجاح   -
المعيار  هي  االأخالقية  القيم  فهذه  ذلك  من  العك�س  على  بل  العالية،  االإ�سالمية 
ال�سابط لت�سرفات النا�س عموما، والن�ساء على وجه الخ�سو�س، وتحفظ �سمعة 

التاجر في ال�سوق وتجنبه الك�ساد المالي واالأخالقي.
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مجتمعه  تطوير  في  الفعالة  بالم�ساركة  مكلف  امراأة-  اأو  كان  رجال   – الم�سلم   -
الطبيعية  الموارد  على  الحفاظ  على  وم�سوؤول  موارده،  وتنمية  بيئته  واإ�سالح 

والب�سرية التي حبى اهلل تعالى بها مجتمعه.
يحتاج من يخو�س غماره  المال واالأعمال هو مجال حي متجدد  اإدارة  مجال   -
اإلى تعلم مهارات واكت�ساب خبرات وفتح اآفاق على االآخرين لتو�سيع المدارك 
هذا  ي�ساير  لم  ومن  يوم،  بعد  يوما  ويتجدد  يتطور  فالعلم  العقبات،  وتجاوز 

التجدد اأنى له اأن يحقق اأمله في التنمية والتقدم؟... 
واهلل ويل التوفيق .      
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قائمة امل�سادر:
القراآن الكريم برواية ور�س عن نافع عن طريق االأزرق  -

االإ�سابة في تمييز ال�سحابة البن حجر الع�سقالني، وبهام�سه اال�ستيعاب البن عبد   -
البر الطبعة االأولى �سنة 1328هـ بمطبعة ال�سعادة بجوار محافظة م�سر على نفقة 

�سلطان المغرب االأق�سى المولى عبد الحفيظ.
اإعالم الموقعين البن القيم المطبعة المنيرية بم�سر الطبعة االأولى بدون تاريخ  -

اإكمال المعلم بفوائد م�سلم للقا�سي عيا�س)544ه) دار الوفاء للطباعة والن�سر،   -
المن�سورة الطبعة االأولى: 1419ه-1998م.

بداية المجتهد ونهاية المقت�سد لمحمد بن اأحمد بن محمد بن ر�سد القرطبي)520-  -
595ه)، دار المعرفة الطبعة ال�ساد�سة 1402ه- 1982م.

تحرير المراأة في ع�سر الر�سالة" للدكتور عبد الحليم اأبو�سقة، دار القلم للن�سر   -
والتوزيع الطبعة االأولى، 1410هـ- 1990م.

ال�سل�سلة ال�سعيفة لل�سيخ نا�سر الدين االألباني مكتبة المعارف بالريا�س، الطبعة   -
االأولى:1412ه-1992م

للن�سر  المعارف  مكتبة  االألباني،  الدين  نا�سر  العالمة  بتعليق  داود  اأبي  �سنن   -
والتوزيع الريا�س ط2 �سنة:1424هـ

للن�سر  المعارف  مكتبة  االألباني،  الدين  نا�سر  العالمة  بتعليق  ماجة  ابن  �سنن   -
والتوزيع بالريا�س الطبعة1 1417ه

للن�سر  المعارف  مكتبة  للبو�سيري  الزجاجة  م�سباح  بحا�سيته  ماجة  ابن  �سنن   -
والتوزيع، الطبعة االأولى: 1419ه/1998م

الطبعة  القاهرة  الحديث  دار  طبعة  �ساكر  محمد  اأحمد  بتحقيق  الترمذي  �سنن   -
االأولى 1419ه-1999م



�سيرة ابن ه�سام المكتب الثقافي للن�سر والتوزيع القاهرة طبعة 2004م  -
االأولى  الطبعة  للطباعة  م�سر  دار  الباري   فتح  ب�سرحه  البخاري  �سحيح   -

1421ه-2001م
�سحيح م�سلم دار المغني للن�سر والتوزيع الريا�س الطبعة االأولى 1419ه-1998م  -
المراأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف الت�سريع الرباني للدكتور محمد �سعيد   -

رم�سان البوطي، دار الفكر، دم�سق �سورية الطبعة االأولى:1417ه/1996م
الحديث  دار  طبعة  �ساكر  محمد  اأحمد  ب�سرح  حنبل  بن  اأحمد  االإمام  م�سند   -
من  بتحقيق مجموعة  اأخرى  ون�سخة  االأولى:1416هـ-1995م،  الطبعة  بالقاهرة 

العلماء طبعة موؤ�س�سة الر�سالة الطبعة الثانية 1420هـ-1999م 
االأولى  الطبعة  العلمية  الكتب  دار  طبعة  ال�سنعاني  الرزاق  عبد  م�سنف   -

1421ه/2000م
الموطاأ لالإمام مالك وبذيله اإ�سعاف المبطاأ برجال الموطاأ لالإمام ال�سيوطي، دار   -

الريان للتراث القاهرة الطبعة االأولى: 1408ه-1988م.
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كلية االآداب والعلوم االإن�سانية / جامعة العلوم التطبيقية
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املقدمة
اأفرز نظام العوملة اجلديد جمتمعاٍت اإن�سانيًة تعاين ُحّمى اال�ستهالك، وداء املادية 
ال  نهماً  م�ستهلكاً  ــ  ب�سكل خا�س  ــ والعربي  االإن�سان عموماً  ت  التي �سريَّ االقت�سادية، 
ت�سبعه كرثة العرو�س وتنوعها، وال يقنعه وفرة االإنتاج، واكتظاظ االأ�سواق بالكماليات 
اال�ستهالك،  ثقافة  ن�سر  اإىل  احلديثة  املادية  عمدت  حيث  الالمتناهية،  والرتفيهيات 
االإرادة  وتعطيل  امل�ستهلكة،  املجتمعات  يف  االإبداع  وقتل  االإنتاج،  ثقافة  وت�سدير 
االنتاجية، �سعياً يف حت�سيل الرثاء للدول املنتجة على ح�ساب االإن�سان الذي لُّقب بعُد 

بامل�ستهلك!
فكانت النتيجة اأن وقعت االإن�سانية التي اأقبلت على اال�ستهالك متجاوزًة درجة 
اإ�سباع  احلاجات ال�سرورية للحياة، اإىل احلاجات الثانوية يف �سرك خمططات العوملة، 
وان�ساقت يف ذيول املوؤامرة على ال�سعوب التي ان�سغلت بغري املهم عن املق�سد االأهم. 
كان  وال�سالح،  ال�سعادة  لتحقيق  الوحي  اإىل  يفتقر  ومكاٍن  زماٍن  كل  كان  وملا 
لل�سنة النبوية قدم ال�سبق يف اإجابة النداء ال�ستغاثة الب�سرية الغارقة يف املادية املذلة، 

لت�سل بها اإىل �ساطئ العزة املن�سودة، ونور الهداية املرجوة. 
لقد �سكلت التوجيهات النبوية يف اإدارة املال على نطاق الفرد واالأ�سرة واملجتمع 
يُزيَّن  الذي  للجديد  التتبع  ولهث  اال�ستهالك  �سره  وراء  ال�سعي  من  وحمايًة  �سياجاً 

للم�ستهلك عرب و�سائل االإعالم واالإعالن الت�سويقية املعا�سرة.
النبوية  الهداية  اأنوار  على  ال�سوء  ت�سليط  الدرا�سة  هذه  يف  الباحث  ويحاول 
اأوليٍة على  التعامل مع املال حت�سياًل واإنفاقاً؛ بغية تقدمي منوذٍج عملٍي، وخطواٍت  يف 
طريق اإيقاظ االأمة من غفلة البقاء عالة على االأمم، واالأخذ بيدها لتويل دورها ال�سيادي 

والنه�سوي املنتظر.  
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م�سكلة الدرا�سة
ان�سغال االإن�سان املعا�سر بتحقيق رغباته ال�سرائية، وتقليده لالآخرين يف احل�سول 
الكون  عمارة  يف  املتمثلة  االأ�سيلة  اأولوياته  ح�ساب  على  الغرب  ي�سّوقه  ما  كل  على 
واالهتمام باالإنتاج وتقدمي النفع لالآخرين، ميثل عائقاً كبرياً اأمام نه�سة االأمة التي يرتقب 

منها قيادة العامل وهدايته اإىل �سعادة الدنيا واالآخرة. 
االختيار،  م�سلوب  يجعله  اال�ستهالك  حبال  يف  فري�سًة  االإن�سان  وقوع  اإن  ثم 
اأذواق االأخرين منط حياته ومظهرها خدمًة جل�سده، على ح�ساب روحه  تفر�س عليه 

وعقله اللذين ي�سكالن ثلثي مكونات حياته االإن�سانية. 
اأ�سبابها  على  للوقوف  الظاهرة،  لهذه  متاأنيًة  درا�سًة  ي�ستدعي  واأكرث  هذا  كل 
واالإفادة من الهدي النبوي وال�سنة املطهرة يف تو�سيف احللول والعالجات الالزمة. 

اأهداف الدرا�سة
ت�سعى الدرا�سة لتحقيق االأهداف االآتية:  

• تو�سيف خطر النزعة اال�ستهالكية واآثارها ال�سلبية على الفرد والمجتمع. 	
• اإبراز دور ال�سنة النبوية في مواجهة النزعة اال�ستهالكية المعا�سرة. 	
• الوقوف على اأبرز �سمات ال�سلوك اال�ستهالكي وقواعده  في ال�سنة النبوية.	

الدرا�سات ال�سابقة
ثمة  اأن  غري  البحث،  بعنوان  تُعنى  متخ�س�سة  درا�سة  على  الباحث  يقف  مل 
اإ�سافة  املال،  واإدارة  االقت�ساد واال�ستهالك  نطاق مو�سوعات  جمموعة درا�سات يف 

اإىل عدة مقاالت وتقارير اقت�سادية اأفاد منها الباحث ومنها: 
• ر�سالة ماج�ستير بعنوان: مفهوم اال�ستهالك في العولمة، للطالبة نورة بنت محمد 	

الهدلق، جامعة االإمام محمد بن �سعود. 
• بحث الحفاظ على المال في الت�سريع االإ�سالمي، لالأ�ستاذة: الزهراء علي عبا�س 	
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محمد. 
• كتاب دور القيم واالأخالق في االقت�ساد االإ�سالمي، للدكتور يو�سف القر�ساوي. 	
• موؤتمر النزعة اال�ستهالكية من منظور بيئي واأخالقي. لمجموعة باحثين. 	
• تر�سيد اال�ستهالك في االإ�سالم، للباحث كامل �سكر القي�سي. 	
• كتاب تر�سيد اال�ستهالك الفردي في االقت�ساد االإ�سالمي، منظور اأحمد االأزهري. 	

واملالحظ اأن العناوين ال�سابقة اإما تعنى بعر�س مو�سوع اال�ستهالك ب�سكل عام، اأو 
بتو�سيف اجلانب االأخالقي الذي يتعار�س مع النزعة اال�ستهالكية، ويحاول الباحث 
يف هذه الدرا�سة التاأ�سيل للمو�سوع بالوقوف على اأهم �سمات اال�ستهالك االإيجابي 

االآمن ومعايريه وقواعده كما ت�سوره ن�سو�س ال�سنة النبوية. 
املنهج العلمي 

لتحقيق اأهداف البحث والو�سول اإىل النتائج املاأمولة اعتمد الباحث على اجلمع 
النبوية واالآثار  القائمني على عر�س االأحاديث  التحليلي  الو�سفي واملنهج  املنهج  بني 
املروية، وحتليلها والوقوف على اأبعادها، ومقارنتها بالواقع، وت�سليط ال�سوء على اأهم 

االآثار والنتائج الواقعية والتو�سيات املرتتبة عليها. 
خطة البحث:

عالج الباحث مو�سوع الدرا�سة من خالل مبحث متهيدي عر�س فيه م�سطلحات 
وجاءت  �سورها،  واأهم  واأخطارها  ومظاهرها  اال�ستهالكية  النزعة  ومفهوم  البحث 

املباحث الثالثة االأخرى كاالآتي:
املبحث االأول: دور ال�سنة النبوية يف مواجهة ظاهرة الغزو اال�ستهالكي.

املطلب االأول: تاأكيد ال�سنة النبوية على اأهمية االنتاج والعمل.
املطلب الثاين: معاجلةال�سنة النبوية لالإ�سراف، ودعوتها لرت�سيد اال�ستهالك.

املبحث الثاين: ال�سلوك اال�ستهالكي للفرد امل�سلم يف ال�سنة النبوية.
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املطلب االأول: �سمات ال�سلوك اال�ستهالكي للفرد يف ال�سنة النبوية.
املطلب الثاين: معايري �سبط ال�سلوك اال�ستهالكي يف ال�سنة النبوية. 

املطلب الثالث: قواعد ال�سلوك اال�ستهالكي يف ال�سنة النبوية. 
واهلل اأ�ساأل التوفيق وال�ّسداد.

مدخل متهيدي: 
م�سطلحات البحث: 

على  الوقوف  من  بد  ال  وتفا�سيله،  البحث  مو�سوعات  بتناول  ال�سروع  قبل 
امل�سطلحات التي يجمعها عنوان البحث، اإذ احلكم على ال�سيء فرٌع من ت�سوره. وملا 
كان م�سطلح ال�سنة النبوية معروفاً و�سائعاً يتعلق باأقوال واأفعال واإقرارات النبيـ  �سلى 
اهلل عليه و�سلم ـ �ساأتناول م�سطلحات االإدارة واملال واال�ستهالك لتكون خادمًة ملطالبه 

التالية له، وممهدًة ملباحث املو�سوع االآتية بعده. 
فمن التعريفات اجلامعة لالإدارة ما ذكره عبد العزيز اأبو نبعة باأنها:" فن ومعرفة 
ا�ستخدام كافة اأوجه الن�ساط الالزمة لتوجيه موارد )املنظمة) لتحقيق اأهدافها باأق�سى 
كفاية ممكنة يف بيئة متغرية".)1) واأما االإدارة املالية فتعرف باأنها: "عملية اتخاذ القرارات 
املتعلقة باحل�سول على االأموال بال�سكل االأمثل، وا�ستثمار هذه االأموال بكفاءة، لتحقيق 

الهدف االأ�سمى لل�سركة وهو البقاء والنمو واال�ستمرار".)2)
واأما املال:فهو ما مييل اإليه الطبع وميكن ادخاره لوقت احلاجة.وال تكون له قيمة يف 
نظر ال�سرع اإال اإذا اجتمع فيه اأمران:اأحدهما اأن يكون من �ساأنه االنتفاع به عند احلاجة، 

نحو تطوير نظرية عربية يف االإدارة، عبد العزيز اأبو نبعة، �س27. ويق�سد باأوجه االأن�سطة االإدارية: املقدرة على التخطيط   -1
والرقابة والتنظيم والتدريب والتوجيه والقيادة والتن�سيق، واتخاذ القرارات على اأ�س�س علمية. 

بني  الفرق  اإذ  املجتمعات،  وتطّور  االأمم،  تقّدم  يف  بالغٌة  واأهميٌة  عظيٌم،  دور  ولالإدارة  �س3.  حداد،  فايز  املالية،  االإدارة   -2
موؤ�س�سٍة ناجحٍة، واأخرى فا�سلة هو االإدارة، وكذا احلال يف حياة االأفراد، فال�سخ�س الذي يدير حياته بطريقة ناجحٍة يقدم 
االأهم على املهم، ويخطط مل�ستقبله هو الناجح، وغريه ممن يفتقر لالأولويات واالأهداف يف حياته يبقى يف تراجع، وال قيمة 

لوجوده.
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وثانيهما:اأن يكون االنتفاع به مباحاً �سرعاً. )1)

و"اال�ستهالك يف اال�سطالح هو اال�ستخدام املبا�سر لل�سلع واخلدمات التي ت�سبع 
رغبات االإن�سان وحاجاته".)2)وعرفه قلعة جي: باأنه اإتالف عنٍي باإفناء عينها، اأو باإذهاب 

منافعها يف حت�سيل منفعة. )3)
مفهوم النزعة اال�ستهالكية ومظاهرها.

�سراء  عملية  يحّفز  واجتماعي  اقت�سادي  نظام  باأنها:  اال�ستهالكية  النزعة  تعرف 
الب�سائع واال�ستفادة من اخلدمات بكميات اأكرب من احلاجة من اأي وقت �سابق. اأو هي 
النزعة االأنانية والتافهة لتجميع املنتجات، اأو ما يُعرف با�سم املادية االقت�سادية.والعقلية 
اال�ستهالكية:هي تلك العقلية التي تقبل على اال�ستهالك متجاوزة درجة اإ�سباع احلاجات 
ال�سرورية، والتي ميكن  الثانوية غري  اإ�سباع احلاجات  اإىل  للعي�س  ال�سرورّية  الطبيعية 
اأبعاد املخطط  اأولئك الذين يدركون  اأو  اأ�سحاب االإرادات القوية،  اأن ي�ستغني عنها 

وخطورة املوؤامرة.)4)
ومن االألفاظ ذات ال�سلة بالنزعة اال�ستهالكية: 

اأواًل: ثقافة اال�ستهالك: وتعني ت�سدير ثقافة ما اإىل بلد ما عن طريق الت�سويق، من 
خالل نقل عادات وطريقة، واأ�سلوب امل�ستهلك ل�سلعٍة، اأو خدمٍة، اأو اهتماماٍت يف بلٍد 
منتٍج اإىل املجتمعات النامية.)5) وهذه الت�سمية متثل واقعاً عملياً للنجاحات التي حققها 
املنتج  متابعة  غدت  اإذ  منتجة،  ال  م�ستهلكًة  �سعوبنا  جعل  يف  اجلديد)6)  العوملة  نظام 
الغربي اجلديد وحيازته، هو ال�سغل ال�ساغل لكل من وقع يف �سراك النظام الراأ�سمايل 

رد املحتار على الدر املختار، ابن عابدين ج4،�س401. فما يباح بال متول ال يكون مااًل كحبة حنطة، وما يتمّول بال اإباحة   -1
انتفاع ال ميكون متقوماًكاخلمر ، واإذا عدم االأمران مل يثبت واحد منهما كالدم. 

2-  النظام االقت�سادي االإ�سالمي، حممد عبد املنعم، �س 157. 
مباحث يف االقت�ساد االإ�سالمي، حممد روا�س قلعة جي �س94.   -3

العقلية اال�ستهالكية وم�ستقبل االأمة، طارق ح�سن ال�سقا، مقال على �سبكة االألوكة، تاريخ االإ�سافة2007/8/23م.       -4
املجتمعات النامية وثقافة اال�ستهالك، تي�سري خمول، مقال على املنتدى االقت�سادي بتاريخ 27يولو2011م.      -5

القيم  وجمموعة  واالجتماعية  والثقافية  االقت�سادية  والنظم  االأمناط  تغيري  عملية  فيها  تتم  التي  احلالة  باأنها:"  العوملة  تعرف   -6
الروؤية  وفق  احلديث  الراأ�سمايل  النظام  تدويل  اإطار  يف  والوطنية  والقومية  الدينية  الفوارق  واإزالة  ال�سائدة  والعادات 

االأمريكية املهيمنة، والتي تزعم اأنها �سيدة الكون وحامية النظام العاملي اجلديد ". العوملة، �سالح الرقب، �س 7.
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اجلديد.)1)

بعدما  لبالدنا،  االأجنبي  للغزو  احلديثة  ال�سورة  اال�ستهالكي: وميثل  الغزو  ثانياً: 
اأ�سبحت و�سائل الغزو الع�سكري ال حتقق اأهدافها برف�س ال�سعوب اخلنوع للم�ستعمر، 
جاء اال�ستعمار بالغزو الثقايف واالقت�سادي واال�ستهالكي والفكري ليحقق اأهدافه يف 
جمتمعاتنا، ف�سدقت مقولة غاندي يف كثري من بلداننا النامية: "اأنه لي�س بو�سع اأحد اأن 

ي�ستعمر بالدنا اإذا مل نتعاون معه".)2)
االأفراد  لدى  اال�ستهالكية  النزعة  اإحداث  يف  �ساهمت  التي  العوامل  تعددت 
الدول،  من  لكثري  عنواناً  اأ�سبحت  التي  اال�ستهالكية  العقلية  و�سكلت  واملجتمعات، 
الفكري  والغزو  كالعوملة،  خارجية  عوامل  اإىل  العوامل  هذه  ت�سنيف  وميكن 
امليل  يف  االإن�سان  �سجعت  التي  التقنية  وا�سترياد  االإعالمي  واالنفتاح  واالقت�سادي، 
املرتبط  ر  كالتح�سّ داخلية   وعوامل  الناعمة،  املرتفة  للحياة  واال�ست�سالم  الراحة  اإىل 
بتغرّي العادات والتقاليد، وتوافر ال�سيولة املالية والتدفقات النقدية املرتفعة، اإ�سافًة اإىل 

املعتقدات الدينية وال�سخ�سية، وغريها.)3)
اأما اأهم مظاهر النزعة اال�ستهالكية على الفرد واملجتمع، فيمكن اإجمالها فيما يلي: 

االهتمام . 1 ح�ساب  على  والمجتمعات  االأفراد  على  االقت�سادية  المادية  طغيان 
بالروح والعقل، فاال�ستهالك اأ�سبح هدفاً بحّد ذاته جعل النا�س يتدافعون القتناء 
باأ�سلوب الحياة المعا�سرة،  ترتبط  اأنها  اأهمية حقيقية، غير  حاجات لي�ست ذات 
المهول  االنت�سار  من  ذلك  على  اأّدل  ولي�س  االجتماعي،  التمييز  وباأ�سكال 
زوارها  تذهل  التي  ال�سخمة  التجارية  والمعار�س  والمحال  الكبرى،  لالأ�سواق 

بكثرة عرو�سها، وتغريهم بالجوائز والحوافز التناف�سية على الت�سوق.)4)
ذوبان ال�سخ�سية، وا�ستباحة االأذواق، و�سلب الخيارات، كلها تعبيرات تنطبق . 2

على االأفراد الذين تاأثروا باأيديولوجية اال�ستهالك؛ حيث تحولت ذواتهم في ظل 
الثقافة اال�ستهالكية، نورة ال�سعد، قال يف جريدة الريا�س، عدد االأحد 2006/12/24م.   -1

2-  مقال:  و�سدق غاندي، حممد حممود يو�سف ) بت�سرف )، جريدة االأهرام، 1 نوفمرب 2007، العدد 44159.
مقال: ثقافة اال�ستهالك بني �سرورة احلماية والوعي،بيداء �ستار لفتة، �سبكة االألوكة، تاريخ االإ�سافة: 2013/6/17م،�سراهة   -3

اال�ستهالك ، زيد الرماين، مقال يف �سبكة االألوكة، تاريخ االإ�سافة 2010/7/5م.  
مقال: املجتمعات النامية وثقافة اال�ستهالك، تي�سري خمول.      -4
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�سره اال�ستهالك المادي والمعنوي اإلى اآالت خا�سعة للمعرو�سات في االأ�سواق، 
اأو في اإعالٍن مثيٍر، ال تملك من اأمرها �سيئاً، يُختار لها، ويفر�س عليها نمط الحياة 

بغ�س النظر عن موافقته للطبائع والحاجات اأم ال.)1)
التاأثير على البيئة الطبيعية، فطبيعة المجتمع اال�ستهالكي يقوم على النمو االإنتاجي . 3

الكبير الملتهم لق�سم كبير من موارد الطبيعة الحية وغير الحية؛ الإ�سباع حاجات 
اليوم، ورفع �سقف رفاهية اإن�سان الحا�سر، دون االأخذ باالعتبار حقوق االأجيال 

القادمة في اال�ستمتاع بخيرات الكوكب. )2)
انت�سار ثقافة التباهي والتفاخر في اقتناء ال�سلع والخدمات اأ�سبح العنوان االأبرز . 4

في المجتمعات الم�ستهلكة، حتى لو كانت تتباهى في غير ما تنتج، والخطورة اأن 
مثل هذه العادات الجاهلية التي ذّمها القراآن: " يقول اأهلكت مااًل لبدا، اأيح�سب 
والفقيرة،  الو�سطى  الطبقة  اإلى  االأغنياء  تجاوزت  اأحد"،)البلد:6)  يره  لم  اأن 

بعدما ظن كثير منهم اأنها طريق ال�سعادة. 
ميكن ت�سنيف اال�ستهالك املذموم اإىل عدة جماالٍت، منها: 

اأواًل: جمال الطعام وال�سراب، حيث تنفق االأموال الطائلة الإ�سباع رغبات النف�س 
و�سهواتها مما لّذ وطاب من الطعام، والعناوين الرئي�سية التي تعطي موؤ�سراٍت يف هذا 
ف�سائية  وقنوات  املتنوعة،  واالأطعمة  اجلاهزة،  الوجبات  تقدم  التي  املطاعم  املجال: 
اأكرب  غريبة يف  مناف�سة  الطهي،  الطعام، كتب ودورات يف  ل�سناعة  متعددة  وبرامج 
طبق طعام، واأخرى يف االأكرث نهماً يف االأكل، حتى �سهر ال�سيام مل ي�سلم، فعرو�س 

الطعام تزيد، واالإقبال عليها يت�ساعف متجاوزاً مقا�سد ال�سيام واأهدافه.
ثانياً: يف جمال الزينة والرتفيه: تطالعنا االأنباء يف تقارير اقت�سادية عربية.)3)

التنظيم املايل لالأ�سرة، اأ�سماء الزايد، تقرير على �سفحة موقع التنظيم املايل لالأ�سرة، بتاريخ 2013/10/3.    -1
ندوة: النزعة اال�ستهالكية من منظور بيئي واأخالقي،�سيف احلجري،.        -2

جنيه  مليون   186 ينفقون  امل�سريني  "باأن  التقرير:  يف  وجاء  ال�سقا.،  ح�سن  طارق  االأمة،  وم�ستقبل  اال�ستهالكية  ".العقلية   -3
ينفقون  ال�سعوديني  واأن  امل�ستورد،  كرمي  االأي�س  على  �سنوياً  دوالر  ينفقون20مليون  واأنهم  اخلليعة،  املحمول  رنات  على 
5.6مليارات ريال على العطور وم�ستح�سرات التجميل، و500 مليون ريال �سنوياً على البخور، و 500 مليون دوالر �سنوياً 
على لعب االأطفال. واأن االأردنيني ينفقون 494 مليون دوالر �سنوياً على التدخني كما ينفقون نحو مليار دوالر، مبا يعادل 

)688) مليون دينار اأردين على مكاملات اجلوال �سنوياً. كما وينفقون 28.9 مليون دوالر على املك�سرات �سنوياً، ...."
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بناء  البناء والعمران وزخرفة امل�ساجد، تنفق االأموال الطائلة يف  ثالثاً: يف جمال 
ت�ستغل، وتنفق من االأموال  الغالب ال  التي يف  ال�سحاب  ال�سكنية وناطحات  االأبراج 
يف زخرفة امل�ساجد واالعتناء مبظهرها مبا لو وزع على اأ�سحاب احلاجات لكفتهم، يف 

ت�سديق لنبوءة الر�سول الكرمي يف التطاول يف البنيان، واالهتمام بزخرفة امل�ساجد. 
رابعاً: يف جمال الثورة املعرفية، مل يعد يكتفى بالكتاب، اأو الو�سائل التقليدية يف 
الو�سول اإىل املعلومة، بل اأ�سحى عامل االأنرتنت، وثورة املواقع االلكرتونية والتوا�سل 

االجتماعي هي املحركة للمعلومة، وامل�ّسكلة للراأي والوعي العام. 
نظرة االإ�سالم اإىل املال كما تو�سحه ال�سنة النبوية.

فموقف  عام،  ب�سكل  الدنيا  اإىل  نظرته  عن  تختلف  ال  املال  اإىل  االإ�سالم  نظرة 
االإ�سالم من الدنيا موقف املتوازن، واملتو�سط بني طرفني، فال هو مع الراف�سني للدنيا 
الدنيا،  عّباد  بفنائه، وال مع  بالتعجيل  منه  كله يجب اخلال�س  �سٌر  اأنها  بدعوى  بالكلية 
الذين اتخذوها اإلهاً ومعبوداً من دون اهلل، فاحلياة عندهم مادٌة ال غري، فهو يعترب الدنيا 
مطيًة ومزرعًة لالآخرة، واملال جزٌء من متع الدنيا، وواحٌد من مقوماتها، فهو ع�سب 
ال�سروريات  من  واحداً  ميثل  اإذ  وحاجاتهم؛  النا�س  عي�س  قوام  وبه  وزينتها،  احلياة 
اخلم�س التي ال ت�ستقيم م�سالح الدنيا اإال بها، وهو يف حقيقته ال يعدو اأن يكون و�سيلًة 
تخدم مق�سد الوجود االإن�ساين يف هذه احلياة. قال تعاىل:" املال والبنون زينة احلياة 

الدنيا"،) الكهف: 46) فباملال تعمر احلياة املادية، وبالبنني تعمر احلياة االإن�سانية. 
وكان من اأكرث دعائه ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ :" اللهم اآتنا يف الدنيا ح�سنًة، ويف 
االآخرة ح�سنًة، وقنا عذاب النار")1)، ومن الدعاء املاأثور:" واأ�سلح يل دنياي التي فيها 

معا�سي")2)، و" اللهم اإين اأ�ساألك الهدى والتقى والعفاف والغنى")3). 
ولقد اأوىل االإ�سالم عنايته باملال من جانبي الوجود والعدم)4)، فهو حمفوٌظ يف 
ال�سريعة من جانب الوجود: باحلث على الك�سب وال�سرب يف االأر�س لتح�سيله، قال 
�سحيح م�سلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واال�ستغفار، باب ف�سل الدعاء باللهم اآتنا يف الدنيا ح�سنة ويف االآخرة ح�سنة،   -1

حديث رقم 2690. 
�سحيح م�سلم، كتاب الذكر، باب التعوذ من �سر ما عمل ومن �سر ما مل يعمل، حديث رقم 2720.   -2
�سحيح م�سلم، كتاب الذكر، باب التعوذ من �سر ما عمل ومن �سر ما مل يعمل، حديث رقم 2721.  -3

املوافقات، ال�ساطبي،ج2،�س12، مقا�سد ال�سريعة ، اليوبي، �س 286 وما بعدها.   -4
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تعاىل:" فاإذا ق�سيت ال�سالة فانت�سروا يف االأر�س وابتغوا من ف�سل اهلل") اجلمعة:10)، 
وقال ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ :" ما اأكل اأحٌد طعاماً قط خرياً من اأن ياأكل من عمل يده، 
واإن نبي اهلل داود ــ عليه ال�سالم ــ كان ياأكل من عمل يده". )1) وقال ــ �سلى اهلل عليه 
و�سلم ــ :"والذي نف�سي بيده الأن ياأخذ اأحدكم حبله، فيحتطب على ظهره خري له من 

اأن ياأتي رجال، في�ساأله اأعطاه اأو منعه".)2)
واإ�ساعته  عليه،  االعتداء  حترمي  طريق:  فعن  العدم  جانب  من  املال  حفظ  واأما 
و�سمان  االآخرين،  مال  على  املتعدي  ملعاقبة  احلدود  ت�سريع  وكذا  فيه،  االإ�سراف  اأو 
ءامنوا  الذين  اأيها  يا  تعاىل:  قال  اللقطة وغريها.  وتعريف  الديون،  وتوثيق  املتلفات، 
الن�ساء:29)،  ترا�ٍس منكم")  تكون جتارًة عن  اأن  اإال  بالباطل  بينكم  اأموالكم  تاأكلوا  ال 
وقال ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ :" كل امل�سلم على امل�سلم حرام دمه وماله وعر�سه"،)3) 

وحديث: " على اليد ما اأخذت حتى توؤديه".)4)
الوجود  االأحكام خلدمته من جانبي  وت�سريع  باملال،  االإ�سالم  االهتمام من  فهذا 
والعدم، بل واأعظم من ذلك ت�سريع الدفاع عن املال من املعتدين ولو اأدى ذلك اإىل 
ما  ي�سدق  �سهيد")5)  فهو  ماله  دون  قتل  احلديث:" من  يف  جاء  كما  الروح،  اإزهاق 
فطرت النفو�س عليه من حب املال، كما قال جل وعز:" زّين للنا�س حب ال�سهوات 
من الن�ساء والبنني والقناطري املقنطرة من الذهب والف�سة واخليل...." ويوؤكد نظرة 
االإ�سالم الواقعية اإىل دور املال يف خدمة مقا�سد الوجود االإن�ساين الروحية والبدنية، 
وهذا ما اأملح اإليه ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ لعمرو بن العا�س قائاًل:" يا عمرو اإين اأريد 
اأن اأبعثك على جي�س، فيغنمك اهلل، واأرغب لك رغبة من املال �ساحلة) قلت: اإين مل 
اأ�سلم رغبة يف املال، اإمنا اأ�سلمت رغبة يف االإ�سالم فاأكون مع ر�سول اهلل ــ �سلى اهلل 

عليه و�سلم ــ فقال: يا عمرو نعم املال ال�سالح للمرء ال�سالح")6). 

�سحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ك�سب الرجل وعمله بيده، حديث رقم 2072.   -1
�سحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب اال�ستعفاف عن امل�ساألة، حديث رقم 1470.   -2

�سحيح م�سلم، كتاب الرب وال�سلة واالآداب، حديث رقم 2564.   -3
ي�سرح  الب�سريلم  احل�سن  لكن  ثقات،  �سنده رجاله  لغريه،  الوديعة، حديث رقم2400، وهو ح�سن  باب  ماجه،  ابن  �سنن   -4

ب�سماعه من �سمرة. حتقيق االأرناوؤوط على ال�سنن ج3،�س479. 
�سحيح البخاري، كتاب املظامل والغ�سب، باب من قاتل دون ماله، حديث رقم 2480.   -5

االأدب املفرد، البخاري، باب املال ال�سالح املرء ال�سالح، حديث رقم 299، بتحقيق االألباين، واحلديث �سحيح.   -6
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ديننا  بني  نوازن  اأن  علينا  توجب  واال�ستقامة  وال�سالح  والتقوى  االإميان  "اإن 
قوة،  من  ا�ستطعنا  ما  الأعدائنا  نعد  واأن  الكونية،  �سننه  مبراعاة  اهلل  نتعبد  واأن  ودنيانا، 
دينها  يف  االأمة  اإليها  حتتاج  �سناعٍة  اأو  علٍم  بكل  ونقوم  ون�سنع،  ونزرع  نغر�س  واأن 
اأو دنياها، وهو ما اعتربه فقهاء امل�سلمني فر�س كفاية تاأثم االأمة كلها بالتفريط فيه، اإن 
ال�سحابة ــ ر�سي اهلل عنهم ــ مل يفهموا الدين على اأنه رهبانيٌة اأو درو�سٌة، ومل يفهموا 
االإميان والتقوى على اأنها انقطاع عن احلياة، اأو ان�سغاٌل عن تنميتها بالتفرغ لل�سعائر، 
اإن عبد الرحمن بن عوف حني قابل اإيثار اأخيه �سعد بن الربيع بالتعفف الكرمي ، وقال 
قولته:" بارك اهلل لك يف اأهلك ومالك، دلوين على ال�سوق ")1) وتاجر وربح املاليني، 
مل يخرج عن دائرة االإميان والتقوى، بل كان من الع�سرة املب�سرين باجلنة، ومن ال�ستة 

اأ�سحاب ال�سورى")2).
اأجدين بحاجة اإىل عر�س  تناولها،  وبعد هذا التو�سيف حلجم امل�سكلة، واأهمية 
مو�سوع العالج من عدة نواٍح، اأبداأها باحلديث عن طريقة اإدارة ال�سنة النبوية للمال 
من ناحية التح�سيل واالإنفاق، ثم اأو�سع احلديث عن االإ�سراف والتبذير وحتذير ال�سنة 
النبوية،  ال�سنة  اآليات  تر�سمه  الذي  اال�ستهالكي  ال�سلوك  عن  باحلديث  خمتتماً  منه، 

وهذا ما تت�سمنه املباحث االآتية.
املبحث االأول: دور ال�سنة النبوية يف مواجهة ظاهرة النزعة اال�ستهالكية.

اأ�سرنا �سابقاً اإىل اأن النزعة اال�ستهالكية وباٌء وبالٌء عّم املجتمعات العربية والغربية 
ب�سكل عام، وهو يف حقيقته اإهدار للرثوات وتعطيل للطاقات دون االأخذ باأولويات 
النف�س  بال�سعوب، والتحرر من قيود �سهوات  للنهو�س  االأمة، وحاجات املجتمعات 
ثالثاً:  لكم  اهلل كره  ــ:"اإّن  عليه و�سلم  اهلل  ــ �سلى  اهلل  قال ر�سول  لها،  التي ال �سابط 
قيل وقال، واإ�ساعة املال، وكرثة ال�سوؤال". )3) ولعل من اأوىل االأولويات يف مواجهة 
والتفاعل  واالنتاج  العمل  اإىل  النبوية  ال�سنة  دعوة  على  التاأكيد  اال�ستهالكية  النزعة 
العمارة، ويظهر هذا يف  للنا�س، والقيام بواجب  النفع  بتقدمي  االإيجابي مع املجتمع 

املطلبني االآتيني. 
�سحيح البخاري، باب ما جاء يف قول اهلل تعاىل: "فاإذا ق�سيت ال�سالة فانت�سروا يف االأر�س"، حديث رقم 2049.   -1

دور القيم واالخالق يف االقت�ساد اال�سالمي،القر�ساوي، �س153 ـ 154.   -2
3-  �سحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب قول اهلل تعاىل" ال ي�ساألون النا�س اإحلافاً"، حديث رقم 1477. 
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املطلب االأول:تاأكيد ال�سنة النبوية على اأهمية االنتاج والعمل.
العمل هو احلرية، والبطالة والك�سل رٌق وعبوديٌة، بهذه الكلمات املوجزة خل�س 
عرق  من  االآكل  املنتج  فاالإن�سان  االإ�سالم،"  يف  العمل  اأهمية  ظاظا  ح�سن  الدكتور 
جبينه هو الرجل احلر الذي ي�ستطيع مواجهة عدوه اخلارجي ) امل�ستعمر)، واالنت�سار 
على عدوه الداخلي ) �سهواته وملذاتهـ)، والبطالة رٌق والك�سل عبوديٌة، �سواٌء اأكان 
معهما ماٌل عري�ٌس اأو فقٌر �سيٌق، فالبطالة مع املال ميتلئ منها الكر�س، ويخوى الراأ�س 
وي�سمر القلب وميوت ال�سمري، والك�سل مع ال�سعة طريق العبودية للطعام وال�سراب 

واملخدرات ...".)1)

الفرع االأول: مكانة العمل يف ال�سنة النبوية.
على  والت�سجيع  باالإنتاج  العناية  على  الّدالة  وال�سنة  الكتاب  من  االأدلة  تكاثرت 
العمل، قال ربنا جل يف عاله:" هو الذي جعل لكم االأر�س ذلواًل فام�سوا يف مناكبها 
وكلوا من رزقه واإليه الن�سور") امللك:15) وقال تعاىل:" فاإذا ق�سيت ال�سالة فانت�سروا 
يف االأر�س وابتغوا من ف�سل اهلل") اجلمعة:10). وجاء يف احلديث ال�سريف ما يدل 
على عظيم اأجر املنتج للزرع:" ما من م�سلم يغر�س غر�ساً اأو يزرع زرعاً فياأكل منه طرٌي 
اأو اإن�ساٌن اأو بهيمٌة اإال كان له به �سدقٌة ")2)، وقال ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ يف بيان ف�سل 
ك�سب الرجل من عمل يده:" ما اأكل اأحد طعاما قط، خريا من اأن ياأكل من عمل يده، 

واإن نبي اهلل داود عليه ال�سالم، كان ياأكل من عمل يده")3).
امل�ساغل  من  والنفور  املحتقرة،  االأعمال  من  التعّيب  فكرة  ال�سنة  رف�ست  ولقد 
اأحدكم  يحتطب  :"الأن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  قال  وكّداً،  جهداً  ت�ستلزم  التي  ال�ساقة 
ــ  عائ�سة  مينعه")4)، وروت  اأو  فيعطيه  اأحدا،  ي�ساأل  اأن  من  له  حزمة على ظهره، خري 
ر�سي اهلل عنها ــ :" كان اأ�سحاب ر�سول اهلل ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ عّمال اأنف�سهم، 

العمل يف اال�سالم ، البقري، �س5.  -1
اأكل منه، حديث رقم 2320، وم�سلم، باب ف�سل الغر�س والزرع،  اإذا  البخاري، باب ف�سل الزرع والغر�س  متفق عليه،   -2

حديث رقم 1553. 
�سبق تخريجه.   -3

�سحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ك�سب الرجل وعمله بيده، حديث رقم 2074.   -4
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وكان يكون لهم اأرواح، فقيل لهم: لو اغت�سلتم")1).
وم�ساعداتهم،  النا�س  مِبنح  والر�سا  طاقاته،  تعطيل  االإن�سان  على  ال�سنة  واأنكرت 
فقال �سلى اهلل عليه و�سلم:" ال حتل ال�سدقة لغنٍي وال لذي مرٍة �سوّي".)2) بل �سرب 
من ي�ستحق امل�ساعدة من املهاجرين االأوائل اأروع االأمثلة يف التعفف، واحلر�س على 
العمل واالإنتاج، ورف�سوا اأن يكونوا عالة على اإخوانهم االأن�سار الذين عر�سوا عليهم 
اأن  اأدركوا  اأموالهم و�سياعهم، على الرغم من عوزهم وحاجتهم، لكنهم  مقا�سمتهم 

هذه االأج�ساد التي ميتلكونها والقوة التي ينعمون بها خلقت لتعمل ال لتتكل. 
فال عجب اإذاً اأن يهتم االإ�سالم بالعمل الدنيوي، ويعظم من �ساأنه، فيعتربه عبادة من 
العبادات، وجهاداً يف �سبيل اهلل، خا�سة اإذا اقرتنت به النية ال�ساحلة و�سحبه االإخال�س 
"اإن اهلل تعاىل يحب املوؤمن املحرتف")3)، وقال   واالإتقان. قال �سلى اهلل عليه و�سلم: 
زيد بن ثابت اأمرين ر�سول اهلل ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ اأن اأتعلم له كلمات من كتاب 

يهود ")4).
وروي اأن عمر بن اخلطاب ــ ر�سي اهلل عنه ــ كان يقدم درجة الك�سب على درجة 
ف�سل  من  اأبتغي  االأر�س  يف  اأ�سرب  رحلي  �سعبتي  بني  اأموت  الأن  فيقول:  اجلهاد، 
الذين ي�سربون  تعاىل قدم  �سبيل اهلل؛ الأن اهلل  اأقتل جماهداً يف  اأن  اإيل من  اأحب  اهلل 
يف  ي�سربون  "واآخرون  تعاىل:  بقوله  املجاهدين  على  ف�سله  من  يبتغون  االأر�س  يف 

االأر�س")املزمل:20) . )5)
عن ابن عبا�س ــ ر�سي اهلل عنه ــ مرفوعاً: اأنه كان اإذا نظر اإىل رجل فاأعجبه قال: 

هل له حرفة؟ فاإن قالوا: ال، قال: �سقط من عيني، فاإنه من مل يحرتف يعي�س بدينه.)6)

�سحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ك�سب الرجل وعمله بيده، حديث رقم 2071.   -1
امل�سند، اأحمد بن حنبل، م�سند عبداهلل بن عمرو بن العا�س، حديث رقم 6530، واحلديث ا�سناده قوي ورجاله ثقات.   -2
املعجم االأو�سط، الطرباين، حديث رقم 8934، واحلديث �سعيف، تفرد به اأبو الربيع عن عا�سم وكالهما لي�س بالقوي.  -3

�سنن الرتمذي، باب ما جاء يف تعليم ال�سريانية، حديث رقم 2715، وقال الرتمذي: ح�سن �سحيح.    -4
الك�سب، ال�سيباين، ج1، �س33.   -5

6-  الذهبي، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، ج1، �س230. 
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الفرع الثاين: مقا�سد العمل واأهدافه كما تبّينها ال�سنة النبوية.
ال �سك اأن قوة االأمة يف االإنتاج والعمل يدخل يف باب االإعداد الذي اأمر اهلل به 
امل�سلمني يف مواجهة اأعدائهم، بقوله:" واأعدوا لهم ما ا�ستطعتم من قوة")االأنفال:60)، 
وهذه القوة جتعل امل�سلمني اأ�سحاب قراٍر و�سيادٍة، وترتفع بهم اأن ي�ستجدوا عدوهم 

لقوٍت اأو معا�ٍس، وقد قالوا قدمياً: من ياأكل من فاأ�سه يتكلم من راأ�سه. 
يقول ال�سيخ حممد الغزايل: "من امل�ستحيل اإقامة جمتمع ناجح الر�سالة اإذا كان 
عندما خبنا يف  باهظاً  ثمنه  لف�سل دفعنا  واإنه  احلياة،  بالدنيا عجزًة عن  اأ�سحابه جهااًل 
ميادين احلياة، وح�سبنا اأن مثوبة اهلل يف كلماٍت تقال، ومظاهر تقام. اإن اهلل ال يقبل تديناً 
ي�سينه هذا ال�سلل امل�ستغرب، وال اأدري كيف نزعم االإميان واجلهاد ونحن نعاين من 

هذه الطفولة التي جتعل غرينا يداوينا، وميدنا بال�سالح اإذا �ساء")1).
ال�سنة  اإليها  اأ�سارت  تكليفية  ومقا�سد  اجتماعية  اأهداف  االإ�سالم  يف  وللعمل 

النبوية، ميكن اإجمالها فيما يلي:  
اأواًل: اأن يغني نف�سه ويتفع بها عن ال�سوؤال.

فاالإن�سان مطالٌب ب�سّد حاجاته ، واإغناء نف�سه ، والتعفف عن اإراقة ماء وجهه يف 
فيحطب على ظهره،  اأحدكم،  يغدو  اهلل عليه و�سلم:" الأن  قال �سلى  النا�س،  �سوؤال 
فيت�سدق به وي�ستغني به من النا�س، خري له من اأن ي�ساأل رجاًل، اأعطاه اأو منعه ذلك، 

فاإن اليد العليا اأف�سل من اليد ال�سفلى، وابداأ مبن تعول".)2)
قال اأيوب ال�سختياين:" الزم �سوقك؛ فاإنك ال تزال كرمياً على اإخوانك مامل حتتج 

اإليهم".)3)
ثانيًا: اأن يقوم على اأهل بيته، فيكفيهم حاجاتهم وي�سّد جوعتهم. 

فامل�سلم موؤمتٌن على اأهل بيته، وواجب على رب البيت اأن يكّد ويجتهد ليحقق لهم 

م�سكالت يف طريق احلياة اال�سالمية، الغزايل، �س36.   -1
�سحيح م�سلم، كتاب الزكاة، باب كراهة امل�ساألة للنا�س، حديث رقم 1042.   -2

حلية االأولياء، اأبو نعيم، ج3، �س11.   -3
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العي�س الكرمي، جاء يف احلديث:" والرجل راع يف اأهله وهو م�سئول عن رعيته")1)، 
وقال ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ:" كفى باملرء اإثماً اأن ي�سيع من يقوت")2). 

ثالثًا: اأن ي�ساهم يف نفع جمتمعه وخدمته. 
وهذا الهدف يج�سد مفهوم االنتماء للوطن واملجتمع، فامل�سلم مطالٌب اأن يعمل 
للمجتمع الذي يعي�س فيه، فكما يغنم من املجتمع وياأخذ، ال بد اأن ي�سحي من اأجله 
اهلل  اإىل  اخللق  اأحب  اهلل،  عيال  ــ:" اخللق كلهم  عليه و�سلم  اهلل  ــ �سلى  قال  ويقدم. 
اأنفعهم لعياله")3)، وقال:" ما من م�سلم يغر�س غر�ساً، اأو يزرع زرعاً، فياأكل منه طرٌي او 

ان�ساٌن اأو بهيمٌة، اإال كان له به �سدقٌة")4).
يغر�س جوزة  ــ وهو  اهلل عنه  ــ ر�سي  الدرداء  باأبي  مر  اأن رجاًل  االأثر  وجاء يف 
فقال: اأتغر�س هذه واأنت �سيخ كبري، وهذه ال تطعم اإال يف كذا وكذا عاماً؟ فقال: ما 

عليَّ اأن يكون يل اأجرها، وياأكل منها غريي؟)5)
وهذه االإيجابية التي تبثها ن�سو�س ال�سنة النبوية جتعل حياة ال�سلم اأجمل واأطول 
ال تنتهي بانتهاء اأجله، بل متتد ملا بعد وفاته يف النفع وال�سدقة اجلارية التي يحر�س على 
قادمة وبهائم  اأجيال  اإىل  الب�سر  بني  تعدى ذلك جيله من  اإي�سالها لالآخرين حتى ولو 

وطيور. 
وال عجب، فالعبادة يف االإ�سالم ) نفعها واأثرها) اإما الزمٌة اأو متعديٌة، واملتعدية 
مقدمة يف نظر ال�سارع اإذ تتعدى �ساحبها اإىل غريه، ويت�سع اإطار املعروف فيها لي�سمل 
اأكرب قدر ممكن من الكائنات، وهي ــ اأي العبادة املتعدية ــ مقدمة على العبادة الالزمة 
) النافلة)، وهذه ما فهمه ابن عبا�س ــ ر�سي اهلل عنهما ملا ترك معتكفه يف م�سجد النبي 
ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ ليم�سي مع رجل ي�سفع له عند دائنه، فا�ست�سهد ملن اعرت�س 
على خروجه من املعتكف بحديث:" من م�سى يف حاجة اأخيه وبلغ فيها كان خريا من 

�سحيح البخاري، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن، حديث رقم 893.   -1
امل�سند، اأحمد، حديث عبد اهلل بن عمرو بن العا�س، رقم 6495، واحلديث �سحيح لغريه، انظر تعليق �سعيب االأرناوؤوط   -2

عليه. 
املعجم الكبري، الطرباين، واحلديث ي�سح مر�ساًل عن ابن م�سعود ال مرفوعاً.  -3

�سبق تخريجه.   -4
في�س القدير، املناوي، ج 5، �س480.   -5
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اعتكاف ع�سر �سنني، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه اهلل تعاىل جعل اهلل بينه وبني النار 
ثالث خنادق اأبعد ما بني اخلافقني".)1)

وعليه، فلئن ين�سغل االإن�سان بحرفة اأو جتارة ينتج من خاللها ما ينتفع به الب�سر خري 
من اأن يجل�س يف م�سجده ذاكرا وم�سبحاً، وهو عاطل عن العمل، يقتات من النا�س 

وي�ساألهم حاجته، اأو ينتظر عدوه ميده بالطعام وال�سراب والدواء. 
رابعًا: اأن يحقق مفهوم اال�ستخالف ال�سرعي بعمارة االأر�س وعبادة الل فيها. 

اأن�ساأكم يف  الذي  "هو  تعاىل:  قال  االإن�ساين،  الوجود  مقا�سد  وهذا مق�سد من 
االأر�س وا�ستعمركم فيها") هود:61)، وقال جل وعز:" وما خلقت اجلن واالإن�س اإال 
ال�سعادة  وتنميته وحتقيق  الكون  فالعمل مطلوب الإعمار  الذاريات:56)،  ليعبدون") 
احلديث:"  يف  جاء  كما  اأحد،  بها  ينتفع  مل  ولو  عبادة  ذاته  بحد  العمل  بل  للب�سرية، 
يغر�سها  حتى  يقوم  ال  اأن  ا�ستطاع  فاإن  ف�سيلة،  اأحدكم  يد  ويف  ال�ساعة  قامت  اإن 
عمارة  حتققت  وعبادته،  اهلل  اأمر  بامتثال  النية  �سحت  اإن  اأنه  ريب  وال  فليغر�سها")2). 
والعا�سي  للب�سر،  وخادٌم  للمجتمع  م�سلٌح  العابد  الأن  فيها،  واال�ستخالف  االأر�س 

مف�سٌد للمجتمع غا�ٌس للب�سر.

املطلب الثاين: معاجلةال�سنة النبوية لالإ�سراف، ودعوتها لت�سيد 
اال�ستهالك.

التو�سط يف االإنفاق اأو اال�ستهالك لي�س اإجراًء عالجياً، اأو ت�سرفاً طارئاً، بل هو 
وال�سنة  الكرمي  القراآن  اآيات  قواعدها  اأر�ست  الدين،  يف  حميدٌة  و�سنٌة  اأ�سيٌل،  مبداأٌ 
املطهرة يف مواطن عدة من حياة امل�سلم كطعامه وملب�سه، وو�سوئه، وم�سكنه و�سوؤون 
اأنفقوا مل ي�سرفوا ومل  اإذا  حياته، قال جل جالله يف �سفات عباد الرحمن:" والذين 
وال�سالم:"ال�سمت  ال�سالة  عليه  قال  الفرقان:67)،  قواماً")  ذلك  بني  وكان  يقرتوا 
احل�سن، والتوؤدة واالقت�ساد جزء من اأربعة وع�سرين جزءاً من النبوة")3) ، وكان من 

البيهقي، �سعب االإميان ج5، �س435. واحلديث اإ�سناده جيد، انظر: الهيثمي، جممع الزوائد ج8،�س192.   -1
االأدب املفرد، البخاري، باب ا�سطناع املال، حديث رقم 479، واحلديث �سحيح.   -2

الرتمذي، ال�سنن، باب ما جاء يف التاأين والعجلة، حديث رقم 2010. واحلديث ح�سن غريب.   -3
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دعائه ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ :" واأ�ساألك الق�سد يف الغنى والفقر")1). فلي�س غريباً اأن 
حتارب ال�سنة النبوية االإ�سراف والتبذير، واأن تدعو اإىل التو�سط وتر�سيد اال�ستهالك، 

وهو ما �سنعر�سه يف هذا املطلب. 

الفرع االأول: معاجلة ال�سنة النبوية لالإ�سراف والتبذير. 
االإ�سراف كما يعرفه اجلرجاين:" جتاوز احلد يف النفقة، وقيل: اأن ياأكل الرجل ما 
ال يحل له، اأو ياأكل مما يحل له فوق االعتدال، ومقدار احلاجة. وقيل: االإ�سراف جتاوز 
يف الكمية، فهو جهل مبقادير احلقوق. وقيل: �سرف ال�سيء فيما ينبغي زائًدا على ما 
ينبغي")2). واأما التبذير:" فاإنه �سرف ال�سيء فيما ال ينبغي")3). ونقل القرطبي)4) يف 
جامعه عن ال�سافعي:" التبذير: اإنفاق املال يف غري حقه، وعن االإمام مالك: التبذير هو 

اأخذ املال من حقه وو�سعه يف غري حقه")5).
فبينهما عموٌم وخ�سو�ٌس اإذ قد يجتمعان فيكون لكل معناه يف مو�سعه واالأعم 
مبعنًى  معاملتهما  معنًى واحداً، و�ساأم�سي يف  فيعطيان  يفرتقان  االإ�سراف، وقد  منهما 

واحٍد يف هذا املطلب.
قال ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ: " كلوا وا�سربوا والب�سوا وت�سدقوا، يف غري اإ�سراٍف 
وال خميلٍة"،)6) وهذا احلديث جامع لف�سائل تدبري االإن�سان نف�سه، وفيه تدبري م�سالح 
وي�سر  باجل�سد  ي�سر  �سيء  كل  يف  ال�سرف  فاإن  واالآخرة؛  الدنيا  يف  واجل�سد  النف�س 
باملعي�سة فيوؤدي اإىل االإتالف، وي�سر بالنف�س اإذ كانت تابعة للج�سد يف اأكرث االأحوال، 
واملخيلة ت�سر بالنف�س حيث تك�سبها العجب وت�سر باالآخرة حيث تك�سب االإثم، وبالدنيا 

امل�ستدرك على ال�سحيحني، احلاكم، كتاب الدعاء، حديث رقم 1923، واحلديث �سحيح االإ�سناد على �سرط ال�سيخني ومل     -1
يخرجاه.   

2-  التعريفات، اجلرجاين، �س1، �س23. 
3-  املرجع ال�سابق.   

اجلامع الأحكام القراآن، القرطبي، ج 16، �س273.  -4
" اال�سراف: جتاوز احلد يف �سرف املال، والتبذير: اإتالفه يف غري مو�سعه، ولي�س االإ�سراف متعلقاً باملال فقط، بل بكل �سيٍء   -5
و�سع يف غري مو�سعه الالئق به. اأال ترى اأن اهلل �سبحانه و�سف قوم لوط باالإ�سراف لو�سعهم البذر يف غري املحرث:" اإنكم 
ج1،  اللغوية،الع�سكري،  الفروق  االأعراف:81).معجم   (" م�سرفون  قوم  اأنتم  بل  الن�ساء  دون  من  �سهوة  الرجال  لتاأتون 

�س113ــ114.
�سحيح البخاري، كتاب اللبا�س، باب ، حديث رقم 5783.    -6
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حيث تك�سب املقت من النا�س)1).
وقال ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ:" اإن اهلل كره لكم ثالثاً: قيل وقال، واإ�ساعة املال، 
وكرثة ال�سوؤال"،)2) واأورد ابن عبد الرب من معاين اإ�ساعة املال: "اإنفاقه يف غري حقه من 
الباطل واالإ�سراف واملعا�سي، وقيل: كل �سيء اأنفقته يف غري طاعة اهلل ويف غري ما اأباحه 

اهلل فهو اإ�سراف واإ�ساعة للمال")3).
�سرعاً  فيه  املاأذون  اأنفق يف غري وجهه  ما  املال:  ابن حجر:" اإ�ساعة  احلافظ  وقال 
�سواء كانت دينية اأو دنيوية فمنع منه؛ الأن اهلل تعاىل جعل املال قياماً مل�سالح العباد ويف 
تبذيرها تفويت تلك امل�سالح: اإما يف حق م�سيعها واإما يف حق غريه، وي�ستثنى من ذلك 
كرثة اإنفاقه يف وجوه الرب لتح�سيل ثواب االآخرة ما مل يفّوت حقاً اأخروياً اأهم منه")4).
ويف احلديث:" ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ي�ساأل عن عمره فيما اأفناه، 
وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من اأين اكت�سبه وفيم اأنفقه، وعن ج�سمه فيم اأباله")5)، 

وال�سوؤال عن انفاق املال ي�سمل ما كان يف حالل اأو حرام، اأو اإ�سراٍف اأو مع�سيٍة. 
وقال ابن عبا�س: قال: "كل ما �سئت والب�س ما �سئت، ما اأخطاأتك خلتان: �سرٌف 

اأو خميلٌة"،)6)
لعائ�سة وهو  قال  ـ  ـ ر�سي اهلل عنه  ال�سديق  بكر  اأبا  مالك:" اأن  جاء يف بالغات 
َن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ؟ فقالت: يف ثالثة اأثواب بي�س  مري�س، يف كم كفَّ
زعفراٌن  اأو  م�سٌق  اأ�سابه  قد  عليه  لثوٍب  الثوب  هذا  خذوا  بكر  اأبو  " فقال  �سحولية 
فاغ�سلوه ثم كفنوين فيه مع ثوبني اآخرين. فقالت عائ�سة: وما هذا! فقال اأبو بكر: احلي 

اأحوج اإىل اجلديد من امليت واإمنا هذا للمهلة")7). 
ــ يوؤكد مفهوم امل�سلحة العامة وحق  اأبي بكر ــ ر�سي اهلل عنه  وهذا املوقف من 

فتح الباري، ابن حجر، ج10، �س253.    -1
�سبق تخريجه.    -2

اال�ستذكار، ابن عبد الرب، ج 8، �س579.   -3
فتح الباري، ابن حجر، ج10، �س 408.  وقيل: ال خري يف االإ�سراف، وال اإ�سراف يف اخلري.   -4

�سنن الرتمذي، باب يف القيامة، حديث رقم 2417، واحلديث �سحيح.   -5
�سحيح البخاري، كتاب اللبا�س، باب ، حديث رقم 5783.  -6

الزرقاين، �سرح الزرقاين على موطاأ االإمام مالك، مكتبة الثقافة الدينية، بريوت، حديث رقم 522.   -7
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االأجيال القادمة يف الرثوة، ويرتقي بالنف�س ويزكيها من خالل الدعوة اإىل الزهد يف 
الدنيا واالهتمام باالآخرة، وفيه احلر�س على االهتمام باالأنفع بعيداً عن االأنانية وحظوظ 

النف�س. 
قارن هذا ب�سور االإ�سراف واملباهاة التي يقوم بها اأولياء امليت عند دفنه، اأو يف 
اأيام تقبل العزاء، من بيوت فارهة وفاخرة للتعزية، ووالئم طعام لل�سيوف، وغريها 
اأنفع  اأُنفق على الفقراء لكان  مما يحيط به الرياء والتفاخر يف كثري من االأحيان، مما لو 

للميت ولالأحياء.
منها:  عدٍة،  جماالت  االإ�سراف  عن  النهي  يف  النبوية  ال�سنة  توجيهات  وت�سمل 
النهي عن االإ�سراف يف ا�ستعمال املاء حتى لو كان الغر�س منه التطهر، ويقا�س عليه 
غريه من الرثوات العامة التي ت�سرتك بها االأمة، جاء يف احلديث:" اأن النبي -�سلى 
اهلل عليه و�سلم -  مرَّ ب�سعد وهو يتو�ساأ، فقال: "ما هذا ال�سرف يا �سعد؟ "، قال: اأيف 

الو�سوء �سرٌف؟، قال: "نعم، واإن كنت على نهٍر جاٍر")1).
ــ �سلى اهلل عليه  ويف النهي عن االإ�سراف يف تناول الطعام وكرثة االأكل ، قال 
و�سلم ــ :" ما مالأ اآدمي وعاء �سراً من بطٍن، بح�سب ابن اآدم اأكالت يقمن �سلبه، فاإن 

كان ال حمالة فثلٌث لطعامه وثلٌث ل�سرابه وثلٌث لنف�سه")2). 
ويف حديث النبيـ  �سلى اهلل عليه واآله و�سلمـ  قال: "املوؤمن ياأكل يف معٍي واحد، 

والكافر ياأكل يف �سبعة اأمعاء". ")3).

امل�سند، اأحمد، حديث عبداهلل بن عمرو بن العا�س، رقم 7065، واحلديث �سعيف ل�سعف ابن لهيعة، وحيي بن عبد اهلل   -1
املعافري، وباقي رجاله ثقات رجال ال�سحيح، انظر تعليق االأرناوؤوط على احلديث. 

�سنن الرتمذي، باب ما جاء يف كراهية كرثة االأكل، حديث رقم 2380، واحلديث: ح�سن �سحيح.   -2
متفق عليه، البخاري، باب املوؤمن ياأكل يف معي واحد، حديث رقم 5393، م�سلم، باب املوؤمن ياأكل يف معي واحد، حديث   -3
اأمعاء) هو كناية عن ال�سره والرغبة يف متاع  اأمعاء وهي امل�سارين. )�سبعة  رقم 2060، ومعنى احلديث: )معي) واجلمع 
بليغ  الدنيا وملذاتها واحلر�س على الت�سبع من �سهواتها التي من جملتها تنوع املاآكل وامل�سارب واالمتالء منهاوفيه ت�سوير 

لق�سد املوؤمن وتعففه وقناعته، ول�سراهة الكافر وا�ستغراقه يف �سهواته. 
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الفرع الثاين: دعوة ال�سنة النبوية اإىل تر�سيد اال�ستهالك.)1(

اإىل  ودعت  كافة،  املجاالت  يف  اال�ستهالك  تر�سيد  على  النبوية  ال�سنة  حر�ست 
احلفاظ على الرثوات العامة بالتوازن واالعتدال يف اال�ستهالك، وجاء يف احلديث: 
ن�سف الدين")2)، وبّينت ال�سنة اأن الفقر ال  اخللق  العي�س، وح�سن  ن�سف  " االقت�ساد 
ي�سيب املقت�سد املبتعد عن االإ�سراف والتقتري، فقالــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ:" ما عال 

من اقت�سد")3). 
احلاجة  ي�سد  الذي  وال�سراب  الطعام  من  بالقليل  االكتفاء  اإىل  الدعوة  وجاءت 
ويق�سي االأرب، فقال النبي ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ " ح�سب ابن اآدم لقيماٍت يقمن 
�سلبه")4)، وخطى ال�ساحلون على هذا النهج مقولتهم:" نحن قوٌم ال ناأكل حتى جنوع، 

واإذا اأكلنا ال ن�سبع")5). 
وجاء يف احلديث:" طعام الواحد يكفي االثنني، وطعام االثنني يكفي االأربعة، 
كايف  االثنني  البخاري:"طعام  عند  رواية  ويف  الثمانية")6)،  يكفي  االأربعة  وطعام 

الثالثة، وطعام الثالثة كايف االأربعة")7). 
االأربعة"،)8)  قوت  االثنني  و�سبع  االثنني،  قوت  الواحد  "�سبع  اأن  ذلك  ويعني 
القناعة  وجه  على  يكفيهم  اأي  الثالثة)  )كايف  ي�سبعهما  ما  اأي  االثنني)  وقيل")طعام 
ويقويهم على الطاعة، ويزيل ال�سعف عنهم، ال اأنه ي�سبعهم. والغر�س منه اأن الرجل 
الثالثة كايف  اآخر )وطعام  اإىل حمتاج  الزائد  ال�سبع وي�سرف  بدون  يقنع  اأن  ينبغي 

تر�سيد اال�ستهالك: يق�سد به �سبط م�ستويات اال�ستهالك ومعدالت متزايدة وجعلها متم�سية مع قدرات املجتمع وموارده   -1
القاهرة   ، ال�سالم  دار   ، االزهري  احمد  منظور   ، اال�سالمي  االقت�ساد  يف  الفردي  اال�ستهالك  تر�سيد  انظر:  الكلية. 

ط1،2002.�س:20ــ21.
2-  احلديث ح�سن ب�سواهده، انظر املقا�سد احل�سنة ، ال�سخاوي، ج1/�س133. 

امل�سند، اأحمد، حديث عبد اهلل بن م�سعود، رقم 4269، واحلديث �سعيف، انظر ك�سف اخلفاء ومزيل االإلبا�س، العجلوين،   -3
ج1،�س179.  

اخلفاء،  ك�سف  انظر  �سحيح.  واحلديث   ،3349 رقم  حديث  ال�سبع،  وكراهة  االأكل،  يف  االقت�ساد  باب  ماجه،  ابن  �سنن   -4
ج2،�س199. 

لي�س بحديث وين�سب وروده اإىل زاد املعاد الأبن القيم والبداية البن كثري ومل اأجده.   -5
�سحيح م�سلم، كتاب االأ�سربة، باب ف�سيلة املوا�ساة يف الطعام القليل، حديث رقم 2059.   -6

�سحيح البخاري، كتاب االأطعمة، باب طعام الواحد يكفي االثنني، حديث رقم 5392.   -7
ار�ساد ال�ساري، 8/ 219. ويف اإحتاف القاري: الطعام امل�سبع لالأقل قوت لالأكرث، 171/8.   -8
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االأربعة) قال ال�سيوطي: اأي �سبع االأقل قوت االأكرث، وفيه احلث على مكارم االأخالق 
والتقنع بالكفاية".)1)

ومن اأجمل ما يروى يف تر�سيد اال�ستهالك وحفظ النعمة ما ورد اأن النبي ــ �سلى 
اهلل عليه و�سلم ــ كان اإذا اأكل طعاما لعق اأ�سابعه الثالث، قال: وقال: "اإذا �سقطت لقمة 
اأحدكم فليمط عنها االأذى ولياأكلها، وال يدعها لل�سيطان"، واأمرنا اأن ن�سلت ) من�سح ) 

الق�سعة، قال: "فاإنكم ال تدرون يف اأي طعامكم الربكة".)2)
اأو  اأال ي�ستحقر االإن�سان نعمة اهلل مهما �سغرت  اأدب نبوي يق�سي  ويف احلديث 
قلت، ولو كانت لقمة �سقطت على االأر�س، فليزل عنها ما علق بها من اأذى، الأنه اإذا 
ن ال�سيطان منها؛ اإذ قد تكرب عن اأخذها، ون�سي حق اهلل تعاىل  تركها ، ومل يرفعها فقد مكَّ
فيها، و�سارت تلك اللقمة املهدورة منا�سبة لل�سيطان، فكل ما ال ينتفع به يغنمه ال�سيطان 

من �ساحبه.)3)
قدر  على  االأكل  التخم،  من  االحتماء  يف  ـ  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ـ  هديه  ويف 
مرتبة  والثانية:  احلاجة،  مرتبة  ثالثة:اأحدها:  الغذاء  القيم:" ومراتب  ابن  قال  احلاجة، 

الكفاية، والثالثة: مرتبة الف�سلة...".)4)
جاء يف االأثر اأن عمر بن اخلطاب ـ ر�سي اهلل عنه ـ همَّ يف �سنة جماعٍة اأن يجعل مع 

كل اأهل بيٍت مثلهم، وقال: لن يهلك اأحٌد عن ن�سف قوته".  
لو وّظف هذا االأثر يف نكبات امل�سلمني وتهجريهم من بالدهم يف وقت كرث فيه 
الظلم، وزادت فيه ماآ�سي ال�سعوب، ملا وجد من يبحث عن لقمة عي�س يطفئ فيها جوع 
عياله، اأو ثوٍب ي�سرت به عورته يف ظل غياب الأمثال عمر ممن يبحثون عن اجلياع لي�سدوا 
التخمة  من  يعانون  اليوم  امل�سلمني  اأبناء  من  وكثري  لالأ�سف  هذا  يحدث  جوعتهم، 

وال�سمنة املفرطة، ويقدمون على عمليات جراحية لربط املعدة، واإزالة الدهون.
قال ابن اجلوزي: " العاقل يدبر بعقله عي�سته يف الدنيا، فاإن كان فقرًيا؛ اجتهد يف 

حتفة االأحوذي ب�سرح جامع الرتمذي، املباركفوري، ج5، �س443  -1
�سحيح م�سلم، كتاب االأ�سربة، باب ا�ستحباب لعق االأ�سابع والق�سعة، حديث رقم 2034.   -2

املفهم ملا ا�سكل من تلخي�س كتاب م�سلم، القرطبي، ج 17، �س 26، �سرح �سحيح م�سلم، النووي، ج 5، �س211.   -3
4-  زاد املعاد، ابن القيم، ج4، �س16.
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ك�سب و�سناعة تكفه عن الذل للخلق، وقلل العالئق، وا�ستعمل القناعة، فعا�س �سليًما 
من منن النا�س عزيًزا بينهم.واإن كان غنيًّا، فينبغي له اأن يدبر يف نفقته، خوف اأن يفتقر، 
فيحتاج اإىل الذل للخلق، ومن البلية اأن يبذر يف النفقة، ويباهي بها ليكمد االأعداء، 
كاأنه يتعر�س بذلك -اإن اأكرث- الإ�سابته بالعني! وينبغي التو�سط يف االأحوال، وكتمان 

ما ي�سلح كتمانه".)1)

املبحث الثاين: ال�سلوك اال�ستهالكي للفرد امل�سلم يف ال�سنة النبوية.
غري  والتبعية  االأعمى،  التقليد  من  اال�ستهالك  مقام  يف  النبوية  ال�سنة  حذرت 
حدوده  ر�سمت  كما  ـ  امل�سلم  للفرد  اال�ستهالكي  ال�سلوك  ومتّيز  لالآخرين،  املب�سرة 

ال�سنة النبوية ـ باال�ستقاللية والتعقل، والواقعية املقرونة بامل�سوؤولية. 
املخلوقات،  بقية  على  خالقه  كّرمه  الذي  بامل�سلم  تليقان  ال  واالإمعّية  فالذوبان   
وكّلفه بعبادته واإعمار االأر�س، قال ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ :" ال تكونوا اإمعة، تقولون: 
اإن اأح�سن النا�س اأح�سنا، واإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا اأنف�سكم، اإن اأح�سن النا�س 

اأن حت�سنوا، واإن اأ�ساءوا فال تظلموا".)2)
"والرجل ال�سعيفهو الذى ي�ستعبده العرف الغالب، وتتحكم فى اأعماله التقاليد 
ال�سائدة ? ولو كانتخطاأ يجر معه متاعب الدنيا واالآخرة.ولكن املوؤمن احلق ال يكرتث 

باأمر لي�س له من دين اهلل �سناد".)3)

املطلب االأول: �سمات ال�سلوك اال�ستهالكي للفرد يف ال�سنة النبوية. 
و�سف  ميكن  املطهرة،  ال�سنة  يف  املروية  واالآثار  النبوية  االأحاديث  خالل  من 

ال�سلوك اال�ستهالكي للفرد امل�سلم بال�سفات االآتية: 
اأواًل: اأخالقي.

يت�سم ال�سلوك اال�ستهالكي يف ال�سنة النبوية بالرقي االأخالقي؛ اإذ يحمل �ساحبه 

�سيد اخلاطر، ابن اجلوزي، ج1، �س489.   -1
�سنن الرتمذي، باب ما جاء يف االإح�سان والعفو، حديث رقم 2007، واحلديث ح�سن غريب.   -2

خلق امل�سلم، الغزايل، �س 98 .   -3
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والتبذير،  واالإ�سراف  ال�سح  من  نف�سه  وتهذيب  باحلاجة،  واالكتفاء  القناعة،  على 
فال�سلوك اال�ستهالكي يف ال�سنة النبوية يدعو اإىل مكارم االأخالق، والرتفع عن الدنايا 
وال�سغائر، واهتمام امل�سلم بطعامه و�سرابه لي�س مق�سد وجوده، وال هدفه االأ�سمى، 
بل هو و�سيلة البقاء لتحقيق اأهداف العبودية ومقا�سد اال�ستخالف. وقد اأو�سى النبي 
ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ معاذ بن جبل ملا بعثه لليمن قائاًل:" اإّياك والتنعم، فاإن عباد اهلل 
لي�سوا باملتنعمني"،)1)والتنعم املذموم هنا يعني: التو�سع يف اأ�سباب الرفاهية التي توؤدي 
اإىل الرتف، وحياة املرتفني مذمومة، قال فيهم ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ :" �سرار اأمّتي 
وا بالنعيم، الذين ياأكلون األوان الطعام، ويلب�سون األوان الثياب، ويت�سدقون  الذين غذُّ
يف الكالم")2)، وهي �سورٌة معربٌة عن اأولئك العاطلني املرتفني الذين ال هّم لهم اإال 
م�سغ الطعام وم�سغ الكالم.)3)، قال عليه ال�سالة وال�سالم:" قد اأفلح من اأ�سلم ورزق 

كفافاً وقنعه اهلل مبا اآتاه")4). و�ستان بني من ياأكل ليعي�س، وبني من يعي�س لياأكل. 
فهذا م�سعب بن عمريـ  ر�سي اهلل عنهـ  اأنعم �سباب مكة، واأح�سنهم ثياباً، واأعطرهم 
اأنار االإ�سالم قلبه،  طيباً، مل يتجاوز يف اهتماماته قبل االإ�سالم مظهره وهندامه، فلما 
فاإذا هو العاقل االأريب، والداعية احلكيم، وال�سهيد املتعلق باالآخرة، الزاهد يف الدنيا، 
احلرير  لب�س  وال  تغريه،  الدنيا  تعد  مل  احلياة؛  يف  اأولوياته  وما  ماله،  ينفق  اأين  يعرف 
يلهيه، ومل يقع يف وحل التقليد الأعدائه، والتعلق بالدنيا، فارتقى �سهيداً يعطى رائحة 
امل�سك يف ج�سده ودمه عو�ساً عن طيب الدنيا وزخرفها، ويحوز قدم ال�سبق يف جنة 

اخللد بدل الدنيا الفانية الغرور.    
عن خباب بن االأرت ر�سي اهلل عنه، قال: هاجرنا مع ر�سول اهلل ـ �سلى اهلل عليه 
و�سلم ـ نبتغي وجه اهلل، فوجب اأجرنا على اهلل، ومنا من م�سى، اأو ذهب مل ياأكل من 
اأجره �سيئاً، كان منهم م�سعب بن عمري، قتل يوم اأحد، مل يرتك اإال منرًة ، كنا اإذا غطينا 
بها راأ�سه خرجت رجاله، واإذا غطي بها رجاله خرج راأ�سه، فقال لنا النبي ـ �سلى اهلل 
على  "األقوا  قال:  اأو  االإذخر"،  رجله  على  واجعلوا  راأ�سه،  بها  "غطوا  ـ:  و�سلم  عليه 

امل�سند، اأحمد، حديث معاذ بن جبل، رقم 22106، ورجال احلديث ثقات، انظر جممع الزوائد، ج10، �س250.   -1
�سعب االإميان، البيهقي، ف�سل يف ذم كرثة املال، حديث رقم 5281، واحلديث �سعيف، انظر ك�سف اخلفاء ج2، �س6.   -2

دور القيم، القر�ساوي، �س240.   -3
�سحيح م�سلم، كتاب الزكاة، باب يف الكفاف والقناعة، حديث رقم 1045.   -4
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رجله من االإذخر" ومنا من قد اأينعت له ثمرته فهو يهدبها". )1)

اأن يكون امل�سلم �ساحب همة عالية  والدعوة التي حتملها هذه ال�سمة تتمثل يف 
ي�سعى للكماالت يف الدنيا قبل االآخرة، ولكن لي�س كماالت الدنيا التافهة بقدر كماالت 
دينه ودوره يف عمارة االأر�س واال�ستخالف فيها، قالـ  �سلى اهلل عليه و�سلمـ  "  اإن اهلل 

يحب معايل االأمور واأ�سرافها ويكره �سف�سافها".)2)
فاأن يعي�س امل�سلم باأخالقه مرتفعا عن الدنايا وتقليد االآخرين غاية همته يف ال�سماء، 
يوظف الدنيا وخرياتها خلدمة مق�سد وجوده يف احلياة، ولي�سل اإىل م�ستقره يف اجلنة، 

يعرف معنى احلياة بخالف من يعي�س لياأكل وي�سرب فقط. 
ثانيًا: تربوي اإيجابي. 

اأن تكون قائداً لنف�سك، ت�سو�سها وترعاها هي االإيجابية املن�سودة من التوجيهات 
نف�سك، وملا ميليه عليك االآخرون ويختارونه  تنقاد ل�سهوات  اإّمعًة  النبوية، واأن تكون 
لك هي ال�سلبية القاتلة. وال�سلوك اال�ستهالكي يف ال�سنة النبوية يدفع �ساحبه اإىل تويل 
زمام نف�سه، وتوجيهها �سمن اأطر الواقعية وحتمل امل�سوؤولية وفقه االأولويات، ويدعوه 
اإىل التحرر من اإمالءات النف�س والعادات واالأعراف التي ال يُ�سبع �ساحبها �سيء، قال 
ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ: "لو كان البن اآدم واديان من مال البتغى وادياً ثالثاً، وال ميالأ 

جوف ابن اآدم اإال الرتاب، ويتوب اهلل على من تاب")3).
وجاء يف االأثر اأن عمر ـ ر�سي اهلل عنه ـ دخل على ابنه عبد اهلل، واإذا عندهم حلم 
اأكلته؟ كفى  �سيئاً  ا�ستهيت  "اأو كلما  قال:  "ا�ستهيته"،  اللحم؟" فقال:  "ما هذا  فقال: 
باملرء �سرفاً اأن ياأكل كلما ا�ستهاه")4)، فعّد عمر موافقة النف�س ملا ت�ستهيه قمة االإ�سراف 

املذموم، واخلري كل اخلري يف خمالفة النف�س والهوى. 

�سحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة اأحد، حديث رقم 4047.    -1
الطرباين، املعجم الكبري، ج3، �س93. واحلديث مر�سل.     -2

�سحيح م�سلم، كتاب الزكاة، باب: لو اأن الأبن اآدم واديان البتغى، حديث رقم: 1048.  -3
الزهد، ابن حنبل، ج1، �س102.   -4
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ثالثًا: اجتماعي. 
ات�ساف ال�سلوك اال�ستهالكي للفرد امل�سلم باالجتماعي يظهر يف ال�سنة النبوية من 
جانبني: االأول: جانب ال�سعور االجتماعي بالفقراء واملعوزين، فاإن مما يزيد املحتاجني 
ح�سرًة، واملحرومني اأملاً تنعم املرتفني وا�ستمتاعهم بطيبات احلياة اأمام من يعانون اجلوع 
معدالت  وارتفاع  النفو�س،  يف  واحل�سد  احلقد  بزيادة  كفيل  بدوره  وهذا  والعري، 
اجلرمية، ولذا ياأتي الهدي النبوي يف تر�سيد اال�ستهالك، وم�ساركة الفقراء يف النعم، 
عالجاً مل�ساكل املجتمع االجتماعية، وقد ورد يف االأثر اأن عبد اهلل بن عمر كان ال ياأكل 
اإال مع الفقراء)1) ، وبلغ عمر بن عبد العزيز- ر�سي اهلل عنه - اأن قريباً له اتخذ خامتًا، 
باألف درهم  ا خلامتك  ا�سرتيت ف�سً اأنك  بلغني  له:  باألف درهم، فكتب  ا  له ف�سً واتخذ 
امراأ  اهلل  األف جائع، واتخذ خامتًا من حديد، واكتب عليه: رحم  بثمنه  واأ�سبع  فِبْعه، 

عرف قدر نف�سه")2).
من  حاجاته  على  احل�سول  يف  الفقرَي  الغنيِّ  مبعاونة  فيتمثل  الثاين  اجلانب  واأما 
الفر�سة  فيتيح  م�سرتياته،  وتقليل  الغني،  ا�ستهالك  تر�سيد  طريق  عن  وذلك  ال�سوق، 
ما  الطلب وهذا  يرتفع مع  ال�سعر  ينا�سبه؛ الأن  الذي  بال�سعر  يلزمه  ما  ياأخذ  اأن  للفقري 
التفت اإليه الفاروق، حيث جاء يف املوطاأ: " اأن عمر بن اخلطاب اأدرك جابر بن عبد 
اهلل ال�سلمي، ومعه حمال حلم، فقال: ما هذا؟ فقال: يا اأمري املوؤمنني، قرمنا ) ا�ستدت 
يطوي  اأن  اأحدكم  يريد  اأما  عمر:  فقال  حلماً،  بدرهم  فا�سرتيت  اللحم،  اإىل  �سهوتنا) 
حياتكم  يف  طيباتكم  "اأذهبتم  االآية:  هذه  تذهب  فاأين  عمه،  ابن  اأو  جاره،  على  بطنه 
الدنيا" )االأحقاف:20)")3). ومعناهـ  كما عند البهي اخلويلـ  : اأن يراعي املرء يف اإنفاقه 
اأو  قريباً  عم،  وابن  جاراً  اإال  لي�س  املجتمع  فاإن  باملجتمع،  االإن�سانية  �سلته  وا�ستهالكه 
بعيداً، ولهوؤالء احتياجاتهم يف ال�سوق، واأكرثهم ال ي�ستطيع جماراته، فعليه اأن يذكر 
للقريب قرابته، واأن يجعل اجلوار اآ�سرًة تدعوه اأن يكف عن رغباته اال�ستهالكية رفقاً 

بهم، فيخلي لهم ال�سوق ليجدوا االأ�سعار يف امل�ستوى الذي ينا�سبهم.)4)

الطبقات الكربى، ابن �سعد، ج4،�س164.  -1
�سرية عمر ومناقب عمر بن عبد العزيز، البن اجلوزي، �س198.  -2

املوطاأ، مالك، باب ما جاء يف اأكل اللحم، حديث رقم 3451.   -3
الرثوة يف ظل اال�سالم ، البهي اخلويل �س176.   -4
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رابعًا: اقت�سادي متب�سر. 
االقت�سادية  بنظرته  النبوية  ال�سنة  بتوجيهات  امللتزم  امل�ستهلك  �سلوك  يت�سم 
الرثوات  على  واحلفاظ  الطاقات  وتوظيف  االإنتاجي  االإنفاق  اإىل  مييل  فهو  املتب�سرة، 
ال�سراء واالقتناء لكل  اإ�سباع رغباته اال�ستهالكية، وتقليد غريه نهم  اإىل  اأكرث من ميله 

جديد. جاء يف احلديث:" ما عال من اقت�سد".)1)
وهو مع تعدد حاجاته متب�سٌر مبا يلزمه وما ال يلزمه، يقدم االأهم على املهم، ويفوت 
على اأعدائه فر�سة الوقوع يف �سباك التبعية لهم، بعيد عن االإ�سراف الذي ي�ستنزف 
الرثوة، ويتعدى على حق االأجيال القادمة يف العي�س. وال يقت�سر دوره على تر�سيد 
اال�ستهالك فح�سب، بل ي�ستخدم اقت�ساده املتب�سر �سالحاً ملواجهة مكائد اأعدائه، فرتى 
�سالح املقاطعة االقت�سادية املدرو�س يوؤتي اأكله، ويحقق اأهدافه، بل وينجز املطلوب 

من ثورته؛ ليوؤكد �سيادة اأمته وا�ستقرارها. 
ال  بالرتك،)اأي  اأرخ�سوه  فقال:  غال،  قد  اللحم  اإن  اأدهم:  بن  الإبراهيم  قيل: 

ت�سرتوهـ)، واأن�سد: 
واإذا غال �سيٌء عليَّ تركته   فاأراه اأرخ�س ما يكون اإذا غال.)2)

املطلب الثاين: معايي �سبط ال�سلوك اال�ستهالكي يف ال�سنة النبوية. 
اأعظم  ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ يف �سريته و�سنته وهديه من  للنبي  موافقة امل�سلم 
اأ�سباب التوفيق وال�سعادة يف الدارين، واإر�سادات ال�سنة النبوية يف باب اال�ستهالك 
متثل منارة للعبد يهتدي بها عند ازدحام مو�سات التقليد لالآخرين، وال�سعي ملواكبة 
اجلديد دون وعي وب�سرية، وامل�سلم يف ا�ستهالكه حلاجيات احلياة ال بد اأن ي�سرت�سد 
بال�سنة النبوية التي ت�سدر عن معايري و�سوابط �سرعية هدفها حماية االإن�سان من طمع 
اأو  التي جتتاح اهتماماته فتجعله مادّياً،  الهجمات اال�ستهالكية  نف�سه، وتثبيته يف وجه 
ج�سدا بال روح، وميكن �سبط ال�سلوك اال�ستهالكي للفرد امل�سلم من خالل توجيهات 

ال�سنة النبوية باملعايري االآتية: 
�سبق تخريجه.   -1

الر�سالة الق�سريية، عبد الكرمي الق�سريي، ج1، �س36.   -2
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اأواًل: املعيار الت�سريعي. 
يوؤخذ هذا املعيار من عدة ت�سريعاٍت يف ال�سنة النبوية، منها ما جاء يف احلديث 
عن اأن�س قال: غال ال�سعر على عهد ر�سول اهللـ  �سلى اهلل عليه و�سلمـ  ، فقالوا: يا ر�سول 
اهلل، �سّعر لنا، فقال :"اإن اهلل هو امل�سعر، القاب�س، البا�سط، الرزاق، واإين الأرجو اأن 

األقى ربي ولي�س اأحد منكم يطلبني مبظلمة يف دم وال مال".)1)
على  م�سلطون  النا�س  ووجهه:" اأن  الت�سعري،  حرمة  على  احلديث  بهذا  ا�ستدل 
اأموالهم والت�سعري حجٌر عليهم، واالإمام ماأموٌر برعاية م�سلحة امل�سلمني، ولي�س نظره 
يف م�سلحة امل�سرتي برخ�س الثمن اأوىل من نظره يف م�سلحة البائع بتوفري الثمن، واإذا 
تقابل االأمران وجب متكني الفريقني من االجتهاد الأنف�سهم، واإلزام �ساحب ال�سلعة اأن 

يبيع مبا ال ير�سى به مناٍف لقوله تعاىل:" اإال اأن تكون جتارة عن ترا�س".)2)
وميكن القول اإنَّ النبي ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ امتنع عن الت�سعري الإي�سال ر�سالٍة 
ح�ساب  على  نفو�سهم  وم�ستهيات  النا�س  هوى  موافقة  عدم  مفادها  واأمته  الأ�سحابه 
ويف  �سعره،  ينخف�س  حتى  الأيام  اللحم  اأكل  عدم  يف  �سري  فال  ال�سلع،  اأ�سحاب 
يلتزم برت�سيد  لل�سوق �سعياً وراء رغباته، واأن  االإن�سان  اأن ال ينحكم  اإىل  اإ�سارة  هذا 

اال�ستهالك الذي ي�سمن له توفري ماله واالقت�ساد فيه. 
وذات الر�سالة قد تفهم من نهيه ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ عن الت�سبه بالكفار يف 
اإنفاقهم  وتر�سيد  بهم  الت�سبه  برتك  اأمرهم  اإذ  وقائي،  اإجراٌء  وكاأنه  وطعامهم،  لبا�سهم 
الأموالهم؛ حتى حتفظ االأمة على نف�سها ا�ستقاللها وهيبتها، بداًل من اأن ت�سبح ت�ستجدي 

اأعداءها الطعام واللبا�س.
يكن  ومل  بالبقيع،  العوام  بن  الزبري  جمزرة  ياأتي  ـ  عنه  اهلل  ر�سى  ـ  عمر  وكان 
متتابعني  يومني  حلماً  ا�سرتى  رجاًل  راأى  فاإذا  بالدرة  معه  فياأتي  غريها  جمزرة  باملدينة 

�سربة بالدرة، وقال:"اأال طويت بطنك جلارك وابن عمك".)3)
هذا القرار من اخلليفة ياأتي ليحفظ حق الفقراء يف ال�سراء باأ�سعار تنا�سبهم، فاإن 

�سنن الرتمذي، باب ما جاء يف الت�سعري، حديث رقم:1314، وقال عنه الرتمذي: ح�سن �سحيح.    -1
حتفة االأحوذي، املباركفوري، ج4،�س453.  -2

م�سند عمر بن اخلطاب، ابن كثري، ج1،�س266.   -3
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االأغنياء واملقتدرين اإذا داوموا على �سراء اللحم يومياً زادت اأ�سعاره بازدياد الطلب 
عليه ومل تنخف�س، فياأتي االأمر بالرت�سيد وجوباً مع املعاقبة على خمالف الفعل ليحافظ 
على قيم االأ�سياء. ولعل االأمر ذاته لو طبق يف زماننا فحددت كميات واأعداد ال�سلع 
لوجدت  اجلمهور  مع  الكبرية  واملحال  االأ�سواق  تعامل  اأيام  اأو  ا�ستهالكها،  امل�سموح 
االأمر اأكرث رحمة بالطبقات املعدمة والفقرية يف ح�سولهم على حاجاتهم، على خالف 
للمبيعات  وعرو�س  طويلة،  دوام  و�ساعات  لالأ�سواق،  وا�سع  انت�سار  من  جتده  ما 

مذهلة، تولد نهماً عند امل�ستهلك وتبعده عن القناعة والرت�سيد اأميااًل وم�سافات. 
ثانيًا: املعيار التعبدي. 

متثالن  عبادتني  خالل  من  اال�ستهالكي  ال�سلوك  �سبط  يف  املعيار  هذا  اأثر  يظهر 
ركنني من اأركان االإ�سالم، هما ال�سيام والزكاة.

وتروي�س  الطبائع،  وخمالفة  اال�ستهالك  تر�سيد  يف  مدر�سًة  فيمثل  ال�سيام  اأما 
النف�س على الرتك واأخذ القرار يف تغيري العادات، فال�سائم الذي يتعبد خالقه ثالثني 
اأن يتقن فن تر�سيد اال�ستهالك بعد  به  يوماً برتكه للطعام وال�سراب يف النهار، جديٌر 
رم�سان، واأن يخرج من ال�سهر وقد ان�سبطت �سهوته جتاه الطعام وال�سراب وامللذات. 
الطعام  �سره  من  ال�سهر  هذا  يف  امل�سلمني  لعامة  يحدث  الذي  ما  �سعري  وليت 
وال�سراب، واملبالغة يف ال�سراء واال�ستهالك، واكتظاظ يف االأ�سواق واملعرو�سات، 
الرتبوية،  ال�سهر  حكمة  معها  تختفي  ب�سورة  وامل�ساريف  االإنفاق  حجم  يف  وارتفاٍع 
االهتمام  القلب والروح من طغيان  اإن�ساف  اإىل  املالية، والدعوة  الرت�سيد  وتوقعات 

باجل�سد.
بعقولهم  ويدركون  ال�سوم،  من  املطلوب  امل�سلمني  غري  يعقل  ذلك  مقابل  يف   
الطعام وال�سراب االإرادي يف دحر عدوهم،  واأفهامهم كيف يوظفون االنقطاع عن 
وحترير بالدهم من اال�ستعمار كما فعل غاندي ملا قاد ثورته �سد االجنليز ب�سالح املقاطعة 
البالد. ويف ذلك يقول  اإىل االن�سحاب من  فقط للمنتجات االجنليزية، مما ا�سطرهم 

ال�ساعر: )1)
جممع الزوائد، الهيثمي ج8، �س167، وقال: رواه الطرباين والبزار، واإ�سناد البزار ح�سن.   -1
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وما �سر علٌج �سوم مليون م�سلم جتّوع هندي فدّوخ دولةً 
وبقية  الفقري  حق  تعلق  خالل  من  اال�ستهالكي  لل�سلوك  ف�سبطها  الزكاة،  واأما 
م�سارف الزكاة يف مال الغني الذي ي�سهم يف اإعادة توزيع الرثوة بني النا�س. ثم اإن 
اهتمام املزكي بالفقراء وامل�ساكني يجعله يحاكي اأحوالهم ويزداد �سكراً لنعمة اهلل عليه 
باملحافظة عليها وعدم اإهدارها اأو االإ�سراف فيها. ولعل يف اإلزامه مببلغ الزكاة يف كل 
عام يحّد من نزعته اال�ستهالكية حلر�سه على ماله، من النق�سان الظاهري الذي حتدثه 

الزكاة.   
ثالثًا: املعيار االجتماعي. 

جتاه  االإن�سان  واجب  توؤكد  التي  النبوية  االأحاديث  من  بعدد  املعيار  هذا  يتمثل 
جمتمعه، وحتّمله امل�سوؤولية يف تقدمي النفع ملحيطه والنا�س من حوله، وتعطي االأولوية 
يف ذلك الأهل بيته واأرحامه وجريانه، ومن ذلك ما جاء يف احلديث:" ما اآمن بي من 

بات �سبعان وجاره جائع اإىل جنبه وهو يعلم " )1).
االأثر يف  اأكرب  وتلم�سه حلاجاتهم  من حوله،  لهّم  االإن�سان  اأن يف حتمل  �سك  وال 
تر�سيد ا�ستهالكه، و�سعوره بحرمة االإ�سراف وهو يعاين الفقراء من حوله ال يجدون 

ما ي�سد رمقهم. 
وجاء احلديث يف الو�سية باجلريان بقوله ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ :"يا اأبا ذر اإذا 
ـ عليه ال�سالة وال�سالم:"  طبخت مرقًة، فاأكرث ماءها، وتعاهد جريانك". )2) وقال النبيـ 
مثل املوؤمنني يف توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل اجل�سد اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى 

له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى".)3)
فاحلي الواحد ج�سد واحد، والبلد الكبري ج�سد كبري، ياأمل لتاأمل اأع�سائه وي�سعد 
ب�سعادتهم، ولكم �سعر املنفق بهذه املعاين التي قال عنها �سلى اهلل عليه و�سلم:" اأحب 
االأعمال اإىل اهلل �سرور تدخله على م�سلم، اأو تك�سف عنه كربة، اأو تق�سي عنه ديناً، اأو 

االأدب املفرد، البخاري، حتقيق االألباين قال: حديث �سحيح، ج1،�س52.   -1
�سحيح م�سلم، كتاب الرب وال�سلة واالآداب، باب الو�سية باجلار واالإح�سان اإليه، حديث رقم 2625.   -2

�سحيح م�سلم، كتاب الرب وال�سلة واالآداب، باب تراحم امل�سلمني وتعاطفهم، حديث رقم 2586.    -3
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تطرد عنه جوعاً، ولئن اأم�سي مع اأخ يل يف حاجة اأحب اإيل من اأن اأعتكف يف هذا 
امل�سجد �سهراً ـ يف م�سجد املدينة ـ ...")1)، فكيف يهناأ من كان له قلٌب بطعام وجاره 
ال يجده، وكيف ي�سعد وهو يرى ال�سقاء على قريبه، وكيف ي�ّسر ويفرح واأمته مقهورة 

تعاين الويالت والنكبات. 
ومن �سور هذا املعيار ال�سنة التي كادت تختفي يف زماننا من اجتماع العائلة على 

الطعام، التي حت�سل معها الربكة واالألفة والرحمة. 

املطلب الثالث: قواعد ال�سلوك اال�ستهالكي يف ال�سنة النبوية. 
املال  مع  والتعامل  اال�ستهالك  يف  النبوية  القواعد  اإجمال  ميكن  �سبق،  ملا  تاأكيداً 

�سمن العناوين االآتية: 
اأواًل: رفقًا باملال " ما عال من اقت�سد". 

جناحات  بتحقيق  كفيلة  لالأفراد  القاعدة  هذه  توفرها  التي  واحلماية  احل�سانة 
الحتياجات  وعياً  يعك�س  وا�ستهالكه  املال  اإنفاق  يف  واالعتدال  فالتو�سط  للمجتمع، 
االأمة واأولوياتها، ويوؤكد ترفعها عن التبعية لالآخر واالنقياد وراء عرو�سه ومغرياته. وال 
يقت�سر االقت�ساد يف العي�س على الطعان وال�سراب، بل ي�سمل كل احتياجات االإن�سان 
ومتعلقاته من الدنيا، وهو دليل اإقباله على االآخرة باتخاذ الدنيا مطّيًة تبلغه حاجته دون 

االنكباب عليها بال وعي. 
ثانيًا: كن قائد نف�سك. " اأكل �سيٍء ت�ستهيه ت�ستيه". 

حب الر�ساع واإن تفطمه ينفطم. النف�س كالطفل اإن تر�سعه �سب على 
من خاف  " واأما  ال�سعادة،  واملعاتب طريق  املحا�سب  وقفة  النف�س  مع  الوقوف 
مقام ربه ونهى النف�س عن الهوى فاإن اجلنة هي املاأوى"، وذّكر  ــ �سلى اهلل عليه و�سلم 
ــ اأ�سحابه بعد اأكلة على بطن خاٍو فقال: " والذي نف�سي بيده، لت�ساألن عن هذا النعيم 

يوم القيامة".)2)
املعجم ال�سغري، الطرباين، ج2، �س106.     -1

�سحيح م�سلم، كتاب االأ�سربة، باب جواز ا�ستتباعه غريه اإىل دار من يثق بر�ساه بذلك، حديث رقم 2038.   -2
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ومن حكم ال�سيام تعليم النف�س وتهذيبها بحيث ي�سبح �ساحبها قائداً لها ال مقوداً، 
موجهاً لها اإىل كل خري، متحرراً من ت�سلط اأهواءه و�سهواته، وهذا عني االنت�سار.

اآدم  ابن  ثالثاً:اإذا كان ال يغنيك ما يكفيك فلي�س يف الدنيا �سيء يغنيك،)1)"ح�سب 
لقيمات يقمن �سلبه".

طعام الواحد يكفي االثنني، فال حترم غريك اخلري بكفاية نف�سك واإعطاء االآخرين، 
اإذا ح�سلت ح�سل معها الربكة، ولن يهلك قوم عن ن�سف قوتهم،  فاملوا�ساة للفقري 

لكن تهلك القلوب، ومتوت ال�سمائر ملا تهدر بقايا اأطعمة االأغنياء التي تكفي اأقواماً. 
رابعًا: اخ�سو�سنوا فاإن النعم ال تدوم.)2(

واالحتياط  اال�ستعداد  مع  البالء  على  النف�س  وتوطني  املحال،  من  احلال  دوام 
اأوىل من الوقوع به على غفلة، وكان ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ يتعوذ باهلل قائاًل:" اللهم 
اإين اأعوذ بك من زوال نعمتك، ومن حتول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع 

�سخطك".)3)

حتفة االأحوذي، املباركفوري، ج5،�س444.   -1
ك�سف اخلفاء، العجلوين، ج1،�س68، واحلديث ال اأ�سل له، وهو مما ا�ستهر على االأل�سنة.   -2

�سحيح م�سلم، كتاب الرقاق، باب اأكرث اأهل اجلنة الفقراء، حديث رقم 2739.   -3
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الامتة، وفيها اأهم النتائج والتو�سيات. 
اأواًل: نتائج البحث: تو�سل الباحث من خالل الدرا�سة اإىل النتائج االآتية: 

• الب�سائع 	 �سراء  عملية  يحّفز  واجتماعي  اقت�سادي  نظام  هي  اال�ستهالكية  النزعة 
ومن  �سابق.  وقت  اأي  من  الحاجة  من  اأكبر  بكميات  الخدمات  من  واال�ستفادة 
االألفاظ ذات ال�سلة: الثقافة اال�ستهالكية، اال�ستهالك التفاخري اأو الترفي، الغزو 

اال�ستهالكي. 
• االأفراد 	 على  االقت�سادية  المادية  طغيان  اال�ستهالكية:  النزعة  مظاهر  اأهم  من 

ال�سخ�سية،  وذوبان  والعقل،  بالروح  االهتمام  ح�ساب  على  والمجتمعات 
انت�سار  و  الطبيعية،  البيئة  والتاأثير على  الخيارات،  االأذواق، و�سلب  وا�ستباحة 

ثقافة التباهي والتفاخر في اقتناء ال�سلع والخدمات.
• اأهداف العولمة في جعل ال�سعوب 	 مخاطر النزعة اال�ستهالكية تتمثل في تحقق 

م�ستهلكة ال منتجة، ومادية ال روح فيها، اإ�سافة اإلى التفكك االجتماعي الذي هو 
نتيجة بروز القيم المادية و�سيادتها في المجتمع.

• وزينتها، 	 الحياة  ع�سب  فهو  مقوماتها،  من  وواحٌد  الدنيا،  متع  من  جزٌء  المال 
وبه قوام عي�س النا�س وحاجاتهم؛ اإذ يمثل واحداً من ال�سروريات الخم�س التي 
ال ت�ستقيم م�سالح الدنيا اإال بها، وهو في حقيقته ال يعدو اأن يكون و�سيلًة تخدم 

مق�سد الوجود االإن�ساني في هذه الحياة. 
• اأو طريقاً الإ�سباع حاجات 	 بالمال ومختبر، والمال بو�سفه و�سيلًة  االإن�سان مبتلى 

االإن�سان ال حكم عليه في ذاته وطبيعته، بل الحكم في ا�ستخداماته وطريقة توظيفه 
الإ�سباع رغبات االإن�سان، فالمال محمود ومحبوب اإذا اأعان على الطاعة، ولّبى 
اإذا  مذموم  والمال  فيه،  اهلل  حق  �ساحبه  واأدى  اهلل،  ير�سي  بما  النف�س  حاجات 

ا�ستخدم في المع�سية اأو االعتداء على االآخرين، اأو االإ�سراف فيه والتبذير. 
• العبادات، 	 من  عبادة  فاعتبره  �ساأنه،  من  الدنيوي، وعظم  بالعمل  االإ�سالم  اهتم 

االإخال�س  و�سحبه  ال�سالحة  النية  به  اقترنت  اإذا  خا�سة  اهلل،  �سبيل  في  وجهاداً 
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واالإتقان.
• التو�سط في االإنفاق اأو اال�ستهالك لي�س اإجراًء عالجياً، اأو ت�سرفاً طارئاً، بل هو 	

مبداأٌ اأ�سيٌل، و�سنٌة حميدٌة في الدين، اأر�ست قواعدها اآيات القراآن الكريم وال�سنة 
المطهرة في مواطن عدة من حياة الم�سلم. 

• اإيجابي، 	 تربوي  اأخالقي،  اأنه:  االإ�سالم  في  اال�ستهالكي  ال�سلوك  �سمات  من 
اجتماعي، اقت�سادي متب�سر. محكوم بمعايير ت�سريعية، تعبدية، اجتماعيةت�سبطه.

• ثانياً: التو�سيات: يو�سي الباحث ب: 	
• اإيالء مو�سوع اهتمام االإ�سالم باالإنتاج عناية كبيرة، اإذ من خالله ت�سترجع االأمة 	

�سيادتها ومكانتها، بدل االن�سياق وراء اال�ستهالك التبعي لالآخر. 
• التي 	 اال�ستهالكية  النزعة  لمحاربة  الموجهة  والبرامج  التثقيفية  الجهود  تكثيف 

ت�ساندها العولمة، وت�سّخر طاقات االأمة وثرواتها لال�ستهالك دون االإنتاج. 
• تو�سية الجهات المخت�سة باإ�سدار قرارات وتعليمات للحد من مظاهر االإ�سراف 	

واال�ستهالك في المجتمع، ي�ساحبه اتفاق العائالت والع�سائر على اإ�سدار بيانات 
واتفاقات تر�سد االإنفاق في المنا�سبات االجتماعية المختلفة. 

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.
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املخارج ال�سرعية للمعامالت املالية انطالقا من ال�سنة النبوية

اإىل يوم القيامة، ال ينق�س وال  تويف ر�سول اهلل  بعدما ترك الأمته اإرثاً خالداً 
ين�سب مهما نهلوا منه، اإنه ال�سنة النبوية املطهرة، التي يتجلى فيها قوله تعاىل:چڀ  ڀ   
عٌة  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿچ)1)، وهي اإما موافقٌة للقراآن الكرمي اأو مبينٌة له اأو ُم�َسرِّ
، فما من نازلٍة اأو فتوى، اإال وميكن ردها اإىل هذين االأ�سلني اإما  ملا �سكت عنه؛ ومن ثَمَّ
مبا�سرًة، اأو عن طريق اال�ستنباط باإعمال االأقي�سة املرعية والقواعد واملقا�سد ال�سرعية.

للعي�س  وما دام النا�س غري منفكني عن التعامل باالأموال ا�ستجالباً للرزق وطلباً 
الكرمي، فاإنهم معر�سون ال حمالة للوقوع يف �سوٍر وحاالٍت، يحتاجون فيها اإىل معرفة 
حكم اهلل تعاىل يف معامالتهم، باالأخ�س اإذا ما علمنا اأن هذا الع�سر طلع علينا مبعامالٍت 
ماليٍة و�سيٍغ ا�ستثماريٍة، ال ِقَبل لنا بها؛ تتطلب ا�ستنفار اجتهادات املجتهدين وطاقات 
املفتني، لتكييفها فقهياً ولبيان �سوابطها وطرق ممار�ستها؛ بل وقد ت�سعف ال�سنة املطهرة 
نبهاء الفقهاء و�سفوة العلماء،يف اإيجاد خمارج �سرعيٍة ملعامالٍت حمرمة، والكت�ساف 
حلوٍل وبدائل مباحٍة ت�سهل عملية اإدارة املال وترويجه، واالأحاديث النبويةغنيٌة بهذه 
عن  احلرج  برفع  كفيلٍة  وا�ستثماريٍة  متويليٍة  �سيٍغ  عن  تك�سف  اأن  ميكن  التي  النماذج 
�سرعيًة جتعلهم  لهم حلواًل  توفر  الربوية، حيث  املعامالت  يفرون من  الذين  امل�سلمني 
من  لهم  جتلبه  قد  ما  على  النف�س، عالوًة  البال ومطمئنو  مرتاحو  عليها وهم  يُْقدمون 

الربح الوفري.
وال�ستجالء هذه الفكرة، اخرتت هذا البحث الذي يهدف اإىلما يلي:

اأواًل: اإبراز اأهمية ال�سنة النبوية يف املعامالت املالية، والتاأكيد على �سالحيتها لكل 
زماٍن ومكاٍن.

ثانياً: اإظهار اإمكانية العثور على �سيٍغ متويليٍة جديدٍة للمعامالت املالية املعا�سرة.
�سرعيٍة  خمارج  اإيجاد  يف  النبوية  ال�سنة  اأثر  عن  تك�سف  بنماذج  االإتيان  ثالثاً: 

للمعامالت املالية.
�سورة النجم، االآيتان: 3 – 4.  -1
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رابعاً: اخلروج بتو�سيات تفيد امل�سارف االإ�سالمية باالأخ�س، وامل�ستغلني بال�ساأن 
املايل عموماً.

ال�سرعي  املخرج  ا�ستنباط  �سعوبة  يف  البحث  لهذا  االأ�سا�سية  امل�سكلة  وتكمن 
للمعاملة املالية املعا�سرة انطالقاً من ال�سنة النبوية املطهرة، الأن ذلك ي�ستوجب تكييف 
النازلة �سرعياً، والعثور على احلل يف احلديث النبوي دون الوقوع يف احليلة املحرمة 
مبعاين  العارف  املربز  الفقيه  اإال  مييزه  ال  ال�سرعي،  باملخرج  كبرٌي  �سبٌه  يعرتيها  التي 
باالأمر  لي�س  املقبولة،  والتمثيالت  بالنماذج  االإتيان  فاإن  ثم  ومن  وفقهها؛  االأحاديث 

الهني.
العموم،  وجه  على  واحليل  املخارج  يف  كتٌب  فهناك  ال�سابقة،  الدرا�سات  واأما 

كاملخارج يف احليل ملحمد بن احل�سن ال�سيباين)1)، وكاإبطال احليل البن بطة)2).
احليل  مثل:  املالية،  باملعامالت  اخلا�سة  واملخارج  احليل  يف  موؤلفاٌت  وهناك 
الفقهية يف املعامالت املالية ملحمد بن اإبراهيم)3)،واحليل الفقهية يف املعامالت لعي�سى 
اخللويف)4)، واحليل واملخارج الفقهية يف املعامالت امل�سرفية املعا�سرة لعارف �سالح 

ابن رو�سمن)5).
واأما هذا البحث فيفرق عن �سابقيه برتكيزه على ال�سنة النبوية كو�سيلٍة للمخارج 
ال�سرعية يف املعامالت املالية، ومل اأجد -يف حد علمي- من اأفرد هذه امل�ساألة بالبحث.
و�ساأحاول االلتزام ببع�س ال�سوابط كمنهجيٍة يف هذا البحث، الإجناح هذا العمل 

بف�سل اهلل تعاىل، ومن ذلك:
اأواًل: حماولة ت�سور امل�ساألة، ثم ت�سويرها على الوجه ال�سحيح.

ثانياً: �َسْوق اأدلٍة على امل�سائل املذكورة، مع عزوها للمراجع االأ�سلية. 

طبعته مكتبة الثقافة الدينية.  -1
طبعته موؤ�س�سة الر�سالة.  -2

طبعته الدار العربية للكتاب.  -3
دكتوراه متت مناق�ستها يف كلية االإمام االأوزاعي االإ�سالمية، ببريوت، يف 2012/12/8 م.  -4

ماليزيا،  اجلامعةاالإ�سالميةالعاملية-  كليةمعارفالوحيوالعلوماالإن�سانية  بحثتكميليمقدملنيلدرجةالدكتوراهفيالفقهواأ�سوله،   -5
مايو2008م.
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ثالثاً: توخي االأمثلة والنماذج التطبيقية لبيان املق�سود.
رابعاً: كتابة االآيات باخلط العثماين مع ذكر مواطنها يف امل�سحف.

خام�ساً: اإذا كان احلديث يف ال�سحيحني اأو يف اأحدهما، اأكتفي بذكر م�سدره، 
ل�سيق  نظراً  ونحوها،  اأحمد  م�سند  اأو  ال�سنن  على  غالباً  فاأقت�سر  فيهما  اأجده  مل  واإن 

املحل، مع العمل على بيان درجته باخت�ساٍر. 
�ساد�ساً: اجتناب ذكر اخلالفات الفقهية تفادياً لالإ�سهاب والتزاماً مبو�سوع البحث.

فما مدى اهتمام ال�سنة النبوية باملعامالت املالية؟
ا�ستثماريًةلبع�س  وحلواًل  �سرعيًة  خمارج  تقدم  اأن  النبوية  لل�سنة  ميكن  وهل 

املعامالت املالية؟
ال�سرعي  املخرج  اإىل  للو�سول  النبوية  ال�سنة  ا�ستثمار  �سروط ومراحل  وما هي 

للمعاملة املالية؟
و�ساأحاول االإجابة عن هذه االأ�سئلة من خالل مقدمٍة و�ستة مطالب وخامتٍة، فاأما 

املطالب فهي كالتايل:
املطلب االأول: املخارج ال�سرعية والفرق بينها وبني احليل املحرمة.

املطلب الثاين: تواتر امل�ستجدات املالية واإ�سعاف ال�سنة يف احتوائها.
املطلب الثالث: ال�سنة النبوية من مظان املخارج ال�سرعية املالية.

املطلب الرابع: الهند�سة املالية االإ�سالمية وال�سنة النبوية.
املطلب اخلام�س: �سروط املخرج ال�سرعي املايل ومراحله.

املطلب ال�ساد�س: مناذج من املخارج املالية يف ال�سنة النبوية.
املطلب االأول: املخارج ال�سرعية والفرق بينها وبني احليل املحرمة. 

يتمحور البحث حول املخارج، فنا�سب الأجل ذلك بيان مفهومها، وذكر بع�س 
االأدلة التي تدل على م�سروعيتها، ومتييزها عن احليل املحرمة، وهو ما �ساأتطرق اإليه من 
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خالل الفرعني االآتيني:
اأواًل: مفهوم املخرج ال�سرعي والفرق بينه وبني احليلة املحرمة.

ثانياً: بع�س االأدلة على م�سروعية املخارج ال�سرعية.

الفرع االأول: مفهوم املخرج ال�سرعي والفرق بينه وبني احليلة املحرمة.
بوجٍه  واالإثم  احلرج  من  التخلُّ�س  اإىل  به  ُل  يَُتَو�سَّ ما  كل  هو  ال�سرعي  املخرج 

�سرعيٍّ �سائٍغ، من غري خمالفة مقا�سد ال�سرع)1).
الفهم، ودقة  تعني جودة  باأنها  اإبراهيم  بن  فقد عرفها حممد  الفقهية  احليلة  واأما 
الت�سرف وا�ستعمال الذكاء يف ا�ستنتاج االأحكام، ومطابقتها لغر�س ال�سارع ومق�سده 
من الت�سريع، وتعني –اأحيانا- البعد عن ق�سده، بل ومناق�سته، وتعني اختيار راأي اأو 
يتو�سل  التي  هي  ال�سرعية  فاحليل  االأدلة)2).  تعار�س  عند  معني  حكم  ال�ستنباط  دليل 
احليل  واأما  ال�سرعي،  للمخرج  مرادفٌة  بهذا  وهي  دينيٍة)3)،  ومنافع  م�سالح  اإىل  بها 
املحرمة فهي ا�ستعمال و�سائل م�سروعٍة ظاهراً، بق�سد حت�سيل اأمٍر خمفيٍّ باطناً؛ولذلك 
قال ال�ساطبي: "ال ميكن اإقامة دليٍل يف ال�سريعة على اإبطال كل حيلٍة، كما اأنه ال يقوم 
دليٌل على ت�سحيح كل حيلٍة؛ فاإمنا يبطل منها ما كان م�ساداً لق�سد ال�سارع خا�سًة")4).
واحلا�سل اأن ما يتخل�س به الرجل من احلرام اأو يتو�سل به اإىل احلالل من احليل فهو 

اأو اإحقاق باطٍل)5). ح�سٌن، واإمنا يكره اأن يُحتال يف اإبطال حقٍّ
وعليه، فمن اأطلق القول بتحرمي احِليَل فهو يق�سد تلك التي تف�سي اإىل حمرٍم، 
م�سلحٍة  اإىل  تف�سي  التي  املخارج  على  كالمه  فيُحَمل  بجوازها،  القول  اأطلق  ومن 

�سرعيٍة.
ال�سرع  يف  حيلة  كل  "لي�س  –بت�سرف-:  تيمية  ابن  يقول  ال�سدد  هذا  ويف 

مذمومة، بل فيها حيل حممودة...فاإن اهلل �سبحانه قال يف تنزيله : چڻ  ڻ  
عقود التمويل امل�ستجدة يف امل�سارف االإ�سالمية درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية، ر�سالة دكتوراه حلامد مرية.  -1

احليل الفقهية يف املعامالت املالية، حممد بن اإبراهيم، �س27.  -2
الك�ساف عن حقائق غوام�س التنزيل، للزخم�سري، 492/2.  -3

4-  املوافقات، لل�ساطبي، 33/3.
املب�سوط، لل�سرخ�سي، 210-209/30.   -5
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التلطف  يف  وللنا�س  ھچ)1)...  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ       ڻ  
وح�سن التحيُّل على ح�سول ما فيه ر�سى اهلل ور�سوله، اأو دفع ما يكيد االإ�سالم واأهله 
�سعي م�سكور ... فاإن كان املق�سود اأمراًح�سناً كانت حيلًة ح�سنًة، واإن كان قبيحاً كانت 
قبيحًة. وملا قال النبي :"ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فت�ستحلوا حمارم اهلل الأدنى 
احليل")2) �سارت يف عرف الفقهاء اإذا اأطلقت ق�سد بها احليل التي ي�ستحل بها املحارم 

كحيل اليهود")3).
واملخارج الفقهية من الناحية التاريخية هي اأول احليل ظهوراً، فاالأ�سل اأنها بداأت 
بها)4)،  االإفتاء  على  متفقني  الفقهاء  كان  لذا  ال�سرورة؛  عند  اأو  املاآزق  من  كمخارٍج 
اإىل  به  ويخرج  احلرام  املاآثم  من  الرجل  به  يتخل�س  �سيٌء  احليل  ال�سعبي:" واإمنا  قال 
احلرج  من  واملخرج   ، االآثام  من  يخل�سنا  ما  معرفة  االأ�سياء  اأف�سل  احلالل")5).فمن 
باأي�سر �سيٍء اأ�سٌل يقا�س عليه)6).يقول االإمام ال�ساطبي: "فاإن فر�سنا اأن احليلة ال تهدم 
اأ�ساًل �سرعياً، وال تناق�س م�سلحًة �سهد ال�سرع باعتبارها؛ فغري داخلٍة يف النهي وال هي 

باطلٌة")7).
والتعبري بلفظ املخارج اأوىل من احليل الأن اأول ما يتبادر اإىل الذهن عند �سماع 
احليلة هو التحايل على اأحكام ال�سرع، فلذلك نعرب بوجوه املخارج من امل�سائق، وال 

ن�سميها باحليل التي ينفر النا�س من ا�سمها)8). 

1-  �سورة الن�ساء، االآية: 98. 
2-  اأخرجه ابن بطة يف اإبطال احليل، مرجع �سابق، �س46.  وقال ابن تيمية: اإ�سناد ح�سن، جمموع الفتاوى، 29/29.  وتبعه ابن 

القيم موؤكدا على اأن اإ�سناده مما ي�سححه الرتمذي، عون املعبود وحا�سية ابن القيم، 244/9. 
وقال االألباين: "وهذا اإ�سناد رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غري اأبي احل�سن اأحمد بن حممد بن م�سلم   
... واأما احلافظ بن كثري ، فقد اأورد احلديث فى تف�سريه من طريق ابن بطة ، وقال: "وهذا اإ�سناد جيد ، فاإن اأحمد بن حممد 
بن م�سلم هذا ذكره اخلطيب فى " تاريخه " ووثقه ، وباقى رجاله م�سهورون ثقات ، وي�سحح الرتمذي مبثل هذا االإ�سناد 
كثريا "تف�سري ابن كثري، 109/1 و 267/2. قلت: ولكنى مل اأجد ترجمة ابن م�سلم فى هذا " تاريخ اخلطيب "، فاهلل اأعلم". 

اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل، 375/5. 
3-  بيان الدليل على بطالن التحليل، البن تيمية، �س: 157- 159.

احليل الفقهية يف املعامالت مفهومها واأحكامها يف بع�س الق�سايا املعا�سرة، مرجع �سابق، �س72.  -4
كتاب اخل�ساف يف احليل، للخ�ساف، �س4.  -5

اإغاثة اللهفان من م�سايد ال�سيطان، البن القيم، 380-379/1.  -6
املوافقات، مرجع �سابق، 124/3.  -7

اإعالم املوقعني عن رب العاملني، البن القيم، 149/3.  -8
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الفرع الثاين: بع�س االأدلة على م�سروعية املخارج ال�سرعية.
�ساأذكر بع�س االأدلة دون الدخول يف تعليقات العلماء عليها، الأننا جند اأن الدليل 
الواحد ي�ستدل به جميزو احليل ومانعوها، كٌلّ يراه من وجهة نظره، لكن اإذا ما رجعنا 
اإىل العن�سر ال�سابق تتقارب وجهات النظر، عندما يق�سد املجيزون باحليل: امل�سروعَة 
منها، ويق�سد املانعون باحليل: ما اْمُتِطي للتالعب بالدين. ولذلك فالزاوية التي اأنظر 
منها من خالل طرحي لهذه االأدلة، هي زاوية املخارج اأو احليل امل�سروعة. وفيما يلي 

مناذج من الن�سو�س املبينة مل�سروعية املخارج، اأ�ستهلها باالآيات التالية:
من  خمرجاً  له  يجعل  اأي:  ژ)1)،  ں  ں    ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ژ  �سبحانه:  قوله  اأواًل: 
وراعى  اتقاه،  ملن  اإال  املخرج  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  يجعل  احلالل)2)،ومل  اإىل  احلرام 

حدوده)3).
ثانياً:قوله جّل وعال:چ ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  
فنقي�س  اليمني،  اإىل احليلة يف خروجه من  تعاىل  القيم:"فاأر�سده  ابن  قال  چ)4)،  ڤ  
ينفر  التي  باحليل  ن�سميه  وال  امل�سائق،  من  املخارج  وجوه  ون�سميه  الباب،  �سائر  عليه 

النا�س من ا�سمها")5).
ثالثاً: قوله �سبحانه:چ ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ)6)، قال القرطبي: "وفيهجو

ازالتو�سالإىلاالأغرا�سباحليالإذاملتخالف�سريعًة")7).
وتعاىل:چڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   �سبحانه  قال  رابعاً: 
ڱ   ڱڱ   ڱ    ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   کک    ڑ   ڑ   ژ  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   

�سورة الطالق، جزء من االآية:2.   -1
2-  اأنظر: زاد امل�سري يف علم التف�سري، البن اجلوزي، 298/4.واأي�ساً: معاين القراآن واإعرابه، للزجاج، 184/5.

اإغاثة اللهفان من م�سايد ال�سيطان، مرجع �سابق، 298/1.   -3
�سورة "�س"، االآية: 44.  -4

اإعالم املوقعني عن رب العاملني، مرجع �سابق، 3/ 149.  -5
�سورة يو�سف، جزء من االآية: 76.  -6

7-  اجلامع الأحكام القراآن، للقرطبي، 236/9.
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اأنه �سبحانه وتعاىل  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ)1).ووجه الداللة: 
اإمنا عذرهم بتخلفهم وعجزهم اإذ مل ي�ستطيعوا حيلًة يتخل�سون بها من املقام بني اأظهر 

الكفار، وهو حرام)2).
واأما االأدلة من ال�سنة النبوية فمنها:

   اأواًل: عن اأبي �سعيد اخلدري، وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنهما: اأن ر�سول اهلل
"اأكل متر خيرب   :ا�ستعمل رجال على خيرب، فجاءه بتمر جنيب)3)، فقال ر�سول اهلل
بال�ساعني، وال�ساعني  لناأخذ ال�ساع من هذا  اإنا  يا ر�سول اهلل  هكذا؟"، قال: ال واهلل 
بالدراهم  ابتع  ثم  اجلمع)4)بالدراهم،  بع  تفعل،  "ال   : اهلل  ر�سول  فقال  بالثالثة، 
جنيبا")5)؛ فالنبي مل يكتف ببيان حرمة املعاملة بل دل على املخرج ال�سرعي لها. 
قال اخل�ساف: "فقد اأمره ر�سول اهلل اأن ي�سرتي التمر بالدراهم ونهاه اأن يكون التمر 
اأراد  ما  فافهموا  اإىل ما يحل،  فيما ال يحل  اأكرث من �ساحبه، ليخرج بذلك  واأحدهما 
اإمياٌء  "خرج" وم�سدره  بفعل  ت�سريحه  اإىل احلق")6). ويف  االإثم  بذلك اخلروج من 

اإىل املخارج.
  اأنه اأخربه بع�س اأ�سحاب ر�سول اهلل ثانياً: عن اأبي اأمامة بن �سهل بن حنيف 
من االأن�سار، اأنه ا�ستكى رجل منهم حتىاأ�سني، فعاد جلدة علىعظم، فدخلت عليه 
جارية لبع�سهم، فه�س لها، فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه اأخربهم 
فاإين قد وقعت على جارية دخلت علي،   ، ا�ستفتو ايل ر�سول اهلل  بذلك، وقال: 
فذكروا ذلك لر�سول اهلل ، وقالوا: ما راأينا باأحد من النا�س من ال�سر مثل الذي هو 
  به، لو حملناه اإىل كل تف�سخت عظامه، ماهو اإال جلد على عظم، فاأمر ر�سول اهلل

�سورة الن�ساء، االآية: 77 – 99.  -1
اإغاثة اللهفان من م�سايد ال�سيطان، مرجع �سابق،379/1.  -2

3-  نوعمنالتمرمناأعاله. املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج للنووي، 21/11. 
متررديءوقدف�سرهفريوايةاأخرىباأنهاخللطمنالتمرومعناهمجموعمناأنواعمختلفٍة. املرجع نف�سه.  -4

5-  اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب البيوع، باب اإذا اأراد بيع متر بتمر خري منه، 77/3. واأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب 
امل�ساقاة، باب بيع الطعام مثال مبثل، 1215/3. واللفظ للبخاري.

كتاب اخل�ساف يف احليل، مرجع �سابق، �س4.  -6
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اأن ياأخذوا لهمئة �سمراخ، في�سربوه بها �سربة واحدة )1). وهذا خمرٌج حتقق فيه االإبقاء 
على اإقامة احلد وعدم تعطيله، مع مراعاة حال املحدود وتفادي اإهالكه.

ثالثاً: عن اأبي هريرة، قال: جاء رجٌل اإىل النبي  ي�سكو جاره، فقال: "اذهب، 
فا�سرب"، فاأتاه مرتني اأو ثالثاً، فقال: "اذهب فاطرح متاعك يف الطريق"، فطرح متاعه 
يف الطريق، فجعل النا�س ي�ساألونه، فيخربهم خربه، فجعل النا�س يلعنونه: فعل اهلل به 

وفعل، فجاء اإىل هجاره، فقاهلل: ارجع، ال ترى مني �سيئاً تكرهه )2)".
وهذا خمرٌج جليٌل اأهداه النبي  لهذا ال�سحابي ليخل�سه من اأذى جاره.

ون�ستنتج مما �سبق ما يلي:
واالإفتاء،  االجتهاد  مقا�سد  يحققان  املعتربة  واحليل  الفقهية  املخارج  اإن  اأواًل: 

ويفتحان باب التي�سري.
التمييز بني املخارج امل�سروعة واحليل املعتربة، مع االحتياط من  ثانياً: ال بد من 

ولوج �ساحة ال�سبهة.
ولََتعطلت  �سديٌد  عنٌت  بالنا�س  حلل  امل�سروعة  املخارج  هذه  على  اعرت�س  ولو 
�سد  املبنية على  املوهومة  امل�سالح  تربو عن  مفا�سد  املعامالت؛فينجم عن ذلك  معظم 
التحرمي  �سريحة  معامالٍت  اإىل  النفو�س  �سعاف  جلاأ  ورمبا  باملخارج؛  التعامل  ذريعة 

فراراً من هذا الت�سديد .

املطلبالثاين: تواتر امل�ستجدات املالية واإ�سعاف ال�سنة يف احتوائها.
اإّن املتاأمل يف حال املالية االإ�سالمية ليتفاجاأ اأمام العدد الكبري من امل�ستجدات التي 
تتواىل ترتى، وت�ستوجب مالحقًة منا�سبًة من طرف الهيئات ال�سرعية، املطالَبة بالتكييف 
ال�سنن  الن�سائي يف  املري�س، 520/6. واأخرجه   اإقامة احلد على  اأول كتاب احلدود، باب يف  �سننه،  اأبو داود يف  اأخرجه   -1
الكربى، كتاب الرحم، ذكر االختالف على يعقوب بن عبد اهلل بن االأ�سج فيه، 473/6. واأخرجه ابن ماجه يف �سننه، اأبواب 

احلدود، باب الكبري واملري�س يجب عليه احلد، 605/3. واأخرجه اأحمد يف م�سنده، 263/36 .
�سححه االألباين يف �سل�سلة االأحاديث ال�سحيحة و�سيء من فقهها وفوائدها، 1215/6.   

اأخرجه اأبو داود يف �سننه، اأبواب النوم، باب يف حق اجلوار، مرجع �سابق، 462/7-463. وورد يف �سحيح ابن حبان   -2
برتتيب ابن بلبان، حممد بن حبان، 278/2. وقال االألباين:"ح�سن �سحيح". التعليقات احل�سان على �سحيح ابن حبان، 

 .24/2
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الفقهي لهذه النوازل بغية معرفة حكمها، وباالجتهاد الإيجاد احللول ال�سرعية مل�ساعدة 
هذا  و�سواء  �سرعياً؛  تدخاًل  ت�ستدعي  �سعوباٍت  من  لها  يعر�س  فيما  املالية  املوؤ�س�سات 
الدور اأو ذاك، فاإن هذه الهيئات مفتقرٌة اإىل ال�سنة النبوية بحكم م�سدرها ومكانتها 
ال�سرعية، وباعتبار ما تزخر به من ن�سو�ٍس �ساملٍة ومتنوعٍة، ت�سعف يف احل�سول على 
الفتاوى املنا�سبة لكل زماٍن ومكاٍن. والإبراز معامل هذه املقدمة اأقرتح الفرعني التاليني: 

اأواًل: كرثة النوازل املالية وحاجتها لالإفتاء.
ثانياً: مواكبة ال�سنة النبوية للنوازل. 

الفرع االأول: كرثة النوازل املالية وحاجتها لالإفتاء.
اإىل  الفوري  احتياجها  وظهر  مده�س،  ب�سكٍل  ع�سرنا  يف  املالية  النوازل  توالت 
فتاوى م�ستفي�سٍة، لق�سايا كلها جديٌد �سعٌب؛ ومل تكن جهات الفتوى الر�سمية قادرًة 

على تقدمي املطلوب كّماً وال نوعاً، فت�سكلت هيئاٌت  �سرعيٌةل�سد هذا الباب)1).   
�سرعيًة  رقابَة  �سرعيٍة، وال  رقابٍة  بدون  ت�ستقيم  ال  االإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  اإّن 
والقواعد  ال�سرعية  الن�سو�س  من  جذورها  العالقة  هذه  وت�ستمد  فتوى،  بدون 
ي�سري  املعا�سرة)2)، كما  املالية  النوازل  ج عليها  تُـَخرَّ التي  العامة، وللفتاوى  واملقا�سد 

اإىل ذلك ال�سكل التايل:

1-  راجع: الهيكل ال�سرعي لل�سناعة املالية االإ�سالمية: جوانب اخللل وطريق االإ�سالح، ملحمد اأن�س الزرقا.

2-  للمزيد، اأنظر بحثي: تخريج الفروع على الفروع عند املالكية، مقدم ملوؤمتر االإمام مالك الدويل االأول.
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وهي  ملفٍت)1)،  ب�سكٍل  ظهورها  وت�سارع  االقت�سادية  امل�ستجدات  كرثت  لقد 
الن�سو�س  اإىل  بالرجوع  اإال  هذه  تكون  وال  �سرعيٍة،  وحلوٍل  ما�سٍةلفتاوى  حاجٍة  يف 
ال�سرعية والتفتي�س فيها عن احلكم املنا�سب؛ قال �سعيد املرطان: "ولذلك مل يكن غريباً 
هائلٍة  مبعدالٍت  ومنوه  االإ�سالمي  امل�سريف  للعمل  ال�سريع  االنت�سار  هذا  نلحظ  اأن  لنا 
ت�سارعت يف دورانها  تدور حتي  العجلة  بداأت  اأن  ال�سبعينات....وما  منت�سف  منذ 
فتزايد عدد امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية وات�سعت ال�سوق، واأ�سبح العمل 
امل�سريف االإ�سالمي جزءا الي�ستهان به بل ال ميكن جتاهله يف ال�سناعة امل�سرفية واملالية 
 1.7 عاملياً  جتاوزت  التجارية  البنوك  لدى  االإ�سالمية  امل�سرفية  العاملية")2).فاالأ�سول 
تريليون دوالر اأمريكي يف عام 2013 بواقع منٍو �سنويٍّ قدره 17.6٪ خالل ال�سنوات 
القدرةالتناف�سية  عن  تقريٍرحديثٍ  يف  ويونغ)4)،  اإرن�ست  املا�سية)3).وعربت  االأربع 
اأ�سرع  مراٍت  اإىل ثالث  منٍوّ مرتني  التي  حققت معدل  االإ�سالمية،  للم�سارف  العاملية 
من البنوك التقليدية، م�سريًة اإىل اأن ذلك يرجع يف جزٍء منه اإىل االأزمة املالية العاملية، 

واإىل التزام امل�سارف االإ�سالمية مببادئ ال�سريعة االإ�سالمية)5).

الفرع الثاين: مواكبة ال�سنة النبوية للنوازل.
اإّن احلكم علىامل�ستجدات بحاجٍة ما�سٍةاإىل ال�سنة النبوية، وقد يقول قائٌل: "كيف 
نوازل  من  نازلٍة  يف  تُ�ستثمر  معيٍناأن  تاريخيٍّ  �سياٍق  يف  جاءت  نبويٍة  الأحاديث  ميكن 
؟". واجلواب اأن يقال: اإن احلكم ال�سرعي  نا مبخرٍج �سرعيٍّ اليوم، ف�ساًل عن اأن تـُِمدَّ
ن يف �سنٍة نبويٍة معينٍة حتقيقاً مل�سلحٍة معينٍة، ثابٌت ودائٌم ال يتغري وال يتبدل،  مَّ الـُم�سَ
الأن امل�سلحة التي �ُسرع لتحقيقها ال تتغري وال تتبدل، لكن تطبيقه على الوقائع قد يتغري 
من جمتهٍد الآخر، ومن بلٍد لبلٍد، ومن زمٍن لزمٍن، مع وحدة احلكم ال�سرعي وثباته)6).  

االقت�سادية  بجريدة  من�سور  مقال  املعا�سرة،  للم�ستجدات  االإ�سالمي  التاأ�سيل  يف  جديدٌة  نقلٌة  العاملية  االإ�سالمية  الهيئة   -1
االإلكرتونية.

2-  تقومي املوؤ�س�سات التطبيقية لالقت�ساد االإ�سالمي: النوافذ االإ�سالمية للم�سارف التقليدية، ل�سعيد املرطان.
3- (World Islamic Banking Competitiveness Report( 2013–14، p5.

اإرن�ست ويونغ اأو اخت�سارا w (E&Y) :هي اإحدى ال�سركات املهنية االأربع الكربى يف العامل.  -4
5- (Islamic banking: Growing fast but can it be more than a niche market?(
 ; Linda Yueh ، BBC NEWS، 18 July 2014.

ال�سنة ت�سريٌع الزٌم ودائٌم، لفتحي عبد الكرمي، �س94-93.  -6
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ذلك  ويكون  جهٍة،  من  امل�ساكل  ويحل  االأ�سئلة  عن  يجيب    النبي كان  لقد 
عنه  االأحكام  نقل  يف  حرٍج  باأي  �سحابته  يح�س  مل  ولذلك  اأخرى.  جهٍة  من  ت�سريعاً 
اأو يف اإ�سدار اأحكاٍم جديدٍة يف النوازل التي مل تكن يف عهده)1)، فكانوا يرجعون 
اإىل ال�سنة فيما يطراأ من احلوادث)2)ويُْعِملون اجتهادهم للنَّْهل منها، فهي مبثابة االأر�س 
بالن�سبة للفالح، واأ�ساليب اال�ستنباط مبثابة احلرث، واالأحكام مبثابة الثمرة. وهذا ديدن 
الفقهاء، فاملتاأمل يف كتب الفقه الـُمْعتِنية بالدليل، يجدها مليئًة باالأحاديث النبوية، وال 
خالف بينهم يف اأنها امل�سدر الثاين للت�سريع، بل ويُحتاج يف ا�ستخراج االأحكام اإىل 
من  ال�سنة  اإىل  اأحوج  "الكتاب  االأوزاعي:  يقول  كما  الكرمي،  القراآن  من  اأكرث  ال�سنة 
اأنها تق�سي عليه وتبني املراد منه، وهذا  ال�سنة اإىل الكتاب"، قال ابن عبد الرب:"يريد 
نحو قولهم: ترك الكتاب مو�سعاً لل�سنة، وتركت ال�سنة مو�سعاً للراأي")3)، وقال يحيى 
بن اأبي كثري: "ال�سنة قا�سية على الكتاب ولي�س الكتاب قا�سياً على ال�سنة")4)، و�سئل 
"اإن  اأقول:  اأقوله"، ولكني  اأن  اأَْج�ُسر على هذا  "ما  اأحمد عن هذا االأثر فقال:  االإمام 
ال�سنة تف�سر الكتاب وتبينه")5)، فالقراآن وال�سنة يعمالن معاً يف تن�سيٍق كامٍل)6).وبقدر 
زاً يف نقل االأحكام  ما يكون مع الفقيه من االأحاديث حفظاً وفهماً، بقدر ما يكون مرَبَّ
املديني:  بن  قال علي  النبوية، ولذلك  االأحاديث  ثمرة  وا�ستنباطها،وفقه احلديث هو 
معاين احلديث ن�سف العلم، ومعرفة الرجال ن�سف العلم")7). ومن ثم  يف  "التفقه 
واللجوء  ال�ُسنَِّة،  على  االعتماد  من  مندوحٌة  االإ�سالم  علماء  من  ِعنَي  ِلْلُمَت�َسرِّ يكن  مل 
اإليها والعناية بها واال�سرت�ساد باأحكامها املن�سو�سة على اأحكام احلوادث الطارئة)8)لئال 
الن�سو�س حم�سورٌة والوقائع وامل�ستجدات  االأحكام)9)؛الأن  الوقائع عن  يلزم خلو 
غري متناهية)10)، قال الزرك�سي: "الن�سو�س حم�سورٌة، واالأحكام الثابتة بها حمدودٌة، 

للمزيد راجع:  ال�سنة ومكانتها يف الت�سريع االإ�سالمي، مل�سطفى ال�سباعي، 49/1.  -1
اأنظر: الرد على من ينكر حجية ال�سنة، لعبد الغني عبد اخلالق، �س 478.  -2

جامع بيان العلم وف�سله،  البن عبد الرب ، 1194-1193/2.  -3
ال�سنة، للَمْرَوِزي، �س 33.  -4

جامع بيان العلم وف�سله، مرجع �سابق، 1194/2.  -5

ال�سنة املفرتى عليها، ل�سامل البهن�ساوي، �س 324.  -6
7-  املحدث الفا�سل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي، �س 320.
ال�سنة ومكانتها يف الت�سريع االإ�سالمي، مرجع �سابق، مقدمة/9.  -8

التقرير والتحبري علي حترير الكمال بن الهمام، البن اأمري حاج، 241/3.واأي�ساً: تي�سري التحرير، الأمري باد�ساه، 105/4.   -9
10- �سرح خمت�سر التحرير للفتوحي، الأحمد احلازمي، الدر�س69.
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متناهيٌة،  حم�سورٌة  الأنها  امل�ستجدة؛  الوقائع  اأحكام  تتناول  ال  الن�سو�س  ومعاين 
اأ�سٍل يقا�س عليه، ومل  اإال بوجود  والوقائع امل�ستجدة غري متناهيٍة، والقيا�س ال ي�سح 
يوجد هذا يف الوقائع امل�ستجدة فيلزم من عدم اعتبار امل�سالح املر�سلة حجة خلو كثري 

من الوقائع عن االأحكام، وهذا باطٌل")1).
اإّن لل�سنة النبوية اأثراً كبرياً يف تطوير االإدارة املالية؛ وذلك بتطبيق القواعد ال�سرعية 
على العقد وا�ستثناء ما جاء خمالفاً لل�سريعة �سعياً وراء اإيجاد بديٍل �سرعيٍّ بعيداً عن 
ـِهيئة الرقابة ال�سرعية بناًء على فتوى، اأن توقف اأّي عمليٍة  احليل البغي�سة. وعليه، فاإن ل

للم�سرف، كما لها اإمكانية اإ�سعافه مبنتوٍج متويليٍّ اأو ا�ستثماريٍّ يـَحل له امل�ساكل.

املطلب الثالث: ال�سنة النبوية من مظان املخارج ال�سرعية املالية.
م�سى على عهد الر�سول مئات ال�سنني تطورت فيها النظم املالية واالقت�سادية 
املالية  العامة للدول؛ لكن  املالية  ال�سيا�سات  انعك�س على  واالجتماعية وال�سيا�سية، مما 
املالية جمماًل  االأحكام  اهلل من  اأنزله  ما  الأن  التطور،  النبوي حتتوي هذا  للعهد  العامة 
يف القراآن بينته وف�سلته ال�سنة.وحتمل املالية العامة االإ�سالمية يف ثناياها عوامل التطور 
واملرونة التي جتعلها  تتالءم مع كل زماٍن ومكاٍن، وبذلك فهي �ساحلٌة ملقابلة التطورات 

امل�ستمرة يف ال�سيا�سات املالية للدول ب�سرط اأن ال يخل التطوير باملبادئ اال�سالمية)2).
الظروف  ملواءمة  املالية  املعامالت  يف  �سروريٌة  ال�سرعية  فاملخارج   ، ثَمَّ ومن 
الن�سو�س  تلك  النبوية؛ الأن  ال�سنة  فيها  نزلت  التي  الظروف  املعي�سة وتخريجها على 
لي�ست قا�سرًة على العهد النبوي، واإمنا هي حلوٌل واأ�سوٌل اإىل يوم القيامة، وحت�سرين 
علمنا  واإذا  ال�سبب")3).  بخ�سو�س  ال  اللفظ  بعموم  تقول:"العربة  التي  القاعدة  هنا 
يتطلب  االإفتاء  الفتاوى، واأن  الطلب على  ارتفاٌع يف  نتج عنه  املالية  الوقائع  اأن كرثة 
اأكرث من  النبوية تخول ذلك وتوفره  فاإن االأحاديث  الن�سو�س،  ا�ستنفار االجتهاد يف 

باقي االأدلة، نظراً لوفرتها ولكرثة الروايات ال�سحيحة التي تتمتع بها. 

ت�سنيف امل�سامع بجمع اجلوامع، للزرك�سي، 43/3.  -1
2-  ال�سيا�سة املالية للر�سول، قطب اإبراهيم حممد، �س267-266. 

 ،r ور�سوله  اهلل  مراد  لفهم  اأ�سل  ال�سبب  مراعاة  لكن  ال�سبب،  بخ�سو�س  ال  اللفظ  بعموم  "العربة  اجلديع:  اهلل  عبد  قال   -3
خ�سو�ساً عند ا�ستباه املعنى، والعموم باق يف مثل �سورة ال�سبب". حترير علوم احلديث، 706/2.
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من  نوٌع  املخارج  ال�ستخراج  االأحاديث  يف  الغو�س  اإن  نقول  اأن  ي�سوغ  وال 
التحايل اأو يجب منعه �سداً للذرائع واإن مل تتيقن مف�سدته، الأن الذرائع يجب �سدها اإذا 
اأف�ست اإىل مف�سدٍة راجحٍة، وكذلك ينبغي فتحها اإذا اأف�ست اإىل م�سلحٍة راجحٍة)1)، 
واحلقيقة اأننا اإذا قلنا: "اإن االأ�سل يف العادات واملعامالت احلل، فال نحتاج اإىل القول 
بفتح الذرائع"، واإمنا يقال: "فتح الذرائع بعد �سدها؛ الأن ما حرم �سداً للذريعة يباح 
للم�سلحة الراجحة، اإال اإذا كان املراد حماية اأ�سل امل�سروعية عن املنع ب�سبب االحتمال 
النادر اأو القليل لالإف�ساء اإىل املحرم؛ لكن االحتماالت النادرة والقليلة وما يف حكمها 
ال تكفي لالنتقال عن االأ�سل املتيقن وهو امل�سروعية، والأن املنع قد يف�سي اإىل زيادة 
منٌع  ا�ستخدامه يف اخلمر  العنب خ�سية  فاملنع من زراعة  تقليلها،  اإىل  املف�سدة ولي�س 
لل�سراب امل�سروع النافع الذي يغني عن املحرم")2). قال اأحمد الري�سوين: "يبدو يل 
اأنَّ اإخواننا الفقهاء املفتني يخيم عليهم �سبح الربا، فحيثما الح لهم اأو �ُسبِّه لهم، بادروا 
ر�سي  عمر  بقول  يذّكرين  وهذا  يكرثونها.  االحتياطات  واإىل  ي�سدونها  الذرائع  اإىل 
اأّن  اأ�سعافه خمافته")3)،مبعنى  الربا ع�سرة  زدنا يف  قد  يكون  اأن  "لقد خفت  عنه:  اهلل 
املحرمات االحتياطية الذرائعية -خوفاً من �سبح الربا- هي التي اأ�سبحت اأو �ست�سبح 

مه اهلل تعاىل")4). اأ�سعافاً م�ساعفة عما حرَّ
من  �سيٍء  اإبطال  اأو  املحظورات  اإتيان  اإىل  احليل  منع  يقت�سي  الذرائع  �سّد  اإن 
يف  الق�سد  وجود  با�سرتاط  الذريعة  عن  تفرتق  احليلة  اأن  غري  ال�سرعية،  املطلوبات 
االأوىل دون الثانية )5)، وهو ما يف�سره ابن تيمية بقوله:"وما كان منهياً عنه ل�سد الذريعة 
اإذا كان فيه م�سلحٌة راجحٌة وال تفوت امل�سلحة لغري  ال الأنه مف�سدٌة يف نف�سه ي�سرع 
يق�سد  فاملحتال  الذرائع:  العقود بني احليل و�سد  يفرق يف  مف�سدٍة راجحٍة...ولهذا 
املحرم فهذا ينهى عنه. واأما الذريعة ف�ساحبها ال يق�سد املحرم لكن اإذا مل يحتج اإليها 

نهي عنها واأما مع احلاجة فال")6).
�سد الذرائع، للربهاين، �س69-71.  -1

قواعد الذرائع يف املعامالت املالية، ل�سامي بن اإبراهيم ال�سويلم.  -2
لكني مل  الربا".  اأع�سار احلالل خمافة  ت�سعة  بلفظ:" تركنا  اأخر  �سيبة، 449/4. ووقفت عليه يف مواطن  اأبي  ابن  م�سنف   -3

اأقف - يف حد بحثي- على حكم الروايتني.
اعتبار املقا�سد يف الفتاوى املالية ، الأحمد الري�سوين.   -4

قرار رقم: 92 )9/9)ب�ساأن �سد الذرائع، جممع الفقه االإ�سالمي الدويل.  -5
جمموع الفتاوى، مرجع �سابق، 23/ 215-214.   -6
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فاإذا وجد املفتي خمرجاً �سرعياً يف ال�سنة النبوية، فاإما اأن يعمل به امل�ستفتي واإما 
ينتقل  اأن  الذريعة، ويف هذه احلال، فهو خمرٌي بني  اأو �سد  التحايل  يرده بدعوى  اأن 
اإىل املعاملة املحرمة ال�سرفة وبني اأن يتوقف وي�سيبه حرٌج وم�سقٌة، وكال احللني ظاهر 
�سرورٌة  املالية  املعامالت  يف  مناالإثم  املخل�س  ال�سرعي  املخرج  اإيجاد  الأن  البطالن، 
اليوم،   املجتمع   حاجات  من  اأ�سبحت  التي  امل�سرفية  املعامالت  ذلك  ومن  واقعيٌة، 
التي  ال�سر�سة  وللمناف�سة  منتوجاتها  د  ِلَتَعقُّ با�ستمراٍر  ال�سرعية  باملخارج  تنادي  والتي 
تلقاها من امل�سارف التقليدية.فينبغي البحث عن خمارج للحاجات امللحة كاحل�سول 
على امل�سكن والعالج والتعليم، لكيال يرمتي النا�س يف املنتجات املحرمة للم�سارف 
التقليدية، كما يجب معاودة النظر يف املعامالت امل�سرفية التي اأ�سا�سها االإباحة ولكن 

�سوء التطبيق حّولها اإىل منتٍج خمالٍف، مثل التورق املنظم.
اإن البحث يف ال�سنة الإيجاد البديل املباح للمعاملة املحظورة، لذو اأهميٍة ق�سوى 
الربا)1)،  يف  الوقوع  �سد  ويلقحه  باالأمان  له  امل�ستفتي  يح�س�س  الأنه  املالية،  فيالعقود 
ولذلك قال ابن القيم: "من فقه املفتي ون�سحه اإذا �ساأله امل�ستفتي عن �سيٍء فمنعه منه، 
وكانت حاجته تدعوه اإليه، اأن يدله على ما هو عو�ٌس له منه، في�سد عليه باب املحظور، 
اأن يتاجر مع اهلل  اإال من عامٍل نا�سٍح م�سفٍق يريد  يتاأتى  ويفتح له باب املباح، وهذا ال 
عما  العليل  يحمي  االأطباء  النا�سح يف  العامل  الطبيب  مثال  العلماء  فمثاله يف  بعلمه. 
  ي�سره، وي�سف له ما ينفعه، فهذا �ساأن اأطباء االأديان واالأبدان ... وقد منع النبي
الطريق  على  دله  ثم  الرديء،  من  ب�ساعني  اجليد  التمر  من  �ساعاً  ي�سرتي  اأن  بالاًل 

املباح")2).
تكون  اأن  ينبغي  ال  امل�سروعة  للمخارج  امللحة  احلاجة  هذه  اأن  اإىل  االإ�سارة  مع 
ذريعًة ل�سلوك منهج احليل املحرمة، وهذا ما ح�سل لبع�س املعامالت املالية املعا�سرة 
حني اأرادت بع�س امل�سارف االإ�سالمية اإ�سفاء قالٍب �سرعٍيّ على الفكر امل�سريف الربوي 
بنهج م�سلك احليل املمنوعة فاأنتجت معامالٍت �سوريًة، مما اأثر على �سمعتها و�سكك يف 
اأي معاملٍة  يتخل�س من  االإ�سالمية من  امل�سارف  تعميماً، فمن  لي�س  م�سداقيتها.وهذا 

للمزيد راجع: التحديات امل�ستقبلية للم�سرفية االإ�سالمية-روؤية مقا�سدية-، مل�سفر بن علي القحطاين.  -1
اإعالم املوقعني عن رب العاملني، مرجع �سابق، 121/4- 122.  -2
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فيها �سبهة التحّيل)1).
اإن التنقيب يف االأحاديث ال�سريفة عن املخرجوالبديل املباح للمعاملة املالية،لكفيٌل 
برفع احلرج عن املكلفني حتى ال ينفلتوا من احلالل ال�سرعي اإىل املحرم املتي�سر، وهلل 
در �سفيان الثوري حني قال:"اإمنا العلم عندنا الرخ�سة من ثقٍة فاأما الت�سدد فيح�سنه كل 

اأحٍد")2)، كل هذا، مع احلذر من امتطاء ال�سنة الإدراك التحايل على ال�سريعة)3).

املطلب الرابع: الهند�سة املالية االإ�سالمية وال�سنة النبوية.
بالهند�سة  ي�سمى  ما  هو  متويليٍة  �سيغٍة  تطوير  اأو  الكت�ساف  يُتَّبع  الذي  امل�سار  اإن 
باإنتاج �سناعٍة  املالية االإ�سالمية كفيلٌة  اإن الهند�سة  اأخرى، ميكن القول  املالية، وبعبارٍة 
ال�سرع  ن�سو�س  اإىل  ا�ستناداً  الع�سر،  حتديات  مواجهة  على  قادرٍة  اإ�سالميٍة  ماليٍة 
وقواعده ومقا�سده؛ وبذلك اأنتجت الهند�سة املالية االإ�سالمية جمموعًة من االأدوات 
يف  املالية  املعامالت  ل�سوابط  واخلا�سعة  بها  اخلا�سة  واال�ستثمارية  التمويلية  وال�سيغ 

االقت�ساد االإ�سالمي)4). و�ساأعالج هذه امل�ساألة من خالل الفرعني االآتيني:
اأواًل: مفهوم الهند�سة املالية االإ�سالمية.

ثانياً: عالقة الهند�سة املالية اال�سالمية بال�سنة النبوية.

الفرع االأول: مفهوم الهند�سة املالية االإ�سالمية.
ُعرفت الهند�سة املالية االإ�سالمية بتعريفاٍت عديدٍة، توؤول اإىل ما عرفت به الهند�سة 
املالية التقليدية)5)، لكنها تزيد عليها ب�سرط االلتزام بال�سريعة االإ�سالمية.ومن ذلك اأن 

للمزيد اأنظر: اأ�سباب واآثار دخول احليل الفقهية على امل�سرفية االإ�سالمية، لعي�سى اخللويف.  -1
احليل الفقهية يف املعامالت مفهومها واأحكامها يف بع�س الق�سايا املعا�سرة، مرجع �سابق، �س363-348. 

مدىمطابقةاملظهراخلارجيللمنتجاال�سالمي مع م�سمونه الداخلي: التورقامل�سريف منوذجا.
جامع بيان العلم وف�سله، مرجع �سابق، 784/1.  -2

راجع بحثي: امتطاء التدين يف الت�سويق والتجارة، مقدم للموؤمتر العاملي اخلام�س للت�سويق االإ�سالمي.  -3
دور الهنـد�سـة املـاليـة يف تطـويـر ال�سنـاعـة املـ�سرفيـة االإ�سالميـة -درا�سة نقدية لبع�س املنتجات امل�سرفية االإ�سالمية-، الآمـال   -4

لـعم�س، �س76و182و186ونحوها.
5-  الهند�سةاملاليةوا�سطراب النظام املايل العاملي، لعبدالكرمي قندوز. واأي�ساً: التحوط يف التمويل االإ�سالمي، ل�سامي ال�سويلم، 
– نظرات يف املنهج االإ�سالمي-، ل�سامي ال�سويلم. واأي�ساً:التحديات التي  �س105-124. واأي�ساً: �سناعة الهند�سة املالية 

.www.bltagi.com:تواجه العمل امل�سريف االإ�سالمي، موقع حممد البلتاجي
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الهند�سة املالية االإ�سالمية هي جمموعة االأن�سطة التي تت�سمن عمليات الت�سميم والتطوير 
حلوٍل  �سياغة  اإىل  باالإ�سافة  املبتكرة،  املالية  والعمليات  االأدوات  من  لكل  والتنفيذ، 

اإبداعيٍة مل�ساكل التمويل وكل ذلك يف اإطار موجهات ال�سرع احلنيف)1).
وت�ستند هذه الهند�سة اإىل اأ�س�ٍس �سرعيٍة عدٍة منها ما رواه اأبو ُهَرْيَرَة، اأَنَّ َر�ُسوَل 
اهلِل، َقاَل: "َمْن َدَعا اإِىَل ُهًدى، َكاَن لَُه ِمَن ااْلأَْجِر ِمْثُل اأُُجوِر َمْن تَِبَعُه، اَل يَْنُق�ُس َذِلَك 
اَل  تَِبَعُه،  َمْن  اآثَاِم  ِمْثُل  ااْلإِْثِم  ِمَن  َعَلْيِه  َكاَن  اَللٍَة،  �سَ اإِىَل  َدَعا  َوَمْن  �َسْيًئا،  اأُُجوِرِهْم  ِمْن 
يَْنُق�ُس َذِلَك ِمْن اآثَاِمِهْم �َسْيًئا")2)؛ فمن ابتكر منتجاٍت اإ�سالميًة واأتى بحلوٍل �سرعيٍة فقد 
�سن �سنًة ح�سنًة وله اأجرها واأجر من عمل بها، ومن جلاأاإىل التحايل وغطى املنتجات 
، ود�س ال�سم يف الع�سل فقد �سن �سنًة �سيئًةوعليه وزرها ووزر  التقليدية بغطاٍء اإ�سالميٍّ

من عمل بها)3). 
فالهند�سة املالية ترمي اإىل تطوير �سيٍغ وابتكار منتجاٍت ماليٍة ت�ستجيب الحتياجات 
الواقع، وتت�سافر فيها جهود االأجهزة ال�سرعية واالقت�ساديني وامل�سرفيني واملحا�سبني 
ونحو ذلك)4). واملالية االإ�سالمية اأحوج اإىل الهند�سة من املالية التقليدية، اإذ اإن االأوىل 
ملزمٌة بال�سوابط ال�سرعية، وتت�سم منتجاتها ب�سرورة املوازنة بني حاجات الواقع وبني 
القواعد واملقا�سد االإ�سالمية)5).ومن ثم، فمهمة املهند�س املايل االإ�سالمي اأ�سعب من 
حيث مراعاته لل�سوابط ال�سرعية، ومن جهٍة اأخرى، فهي اأ�سهل من حيث توفره على 

خمارج �سرعيٍة كامنٍة يف طيات الن�سو�س ال�سرعية.

الفرع الثاين: عالقة الهند�سة املالية االإ�سالمية بال�سنة النبوية.
بداأت الهند�سة املالية االإ�سالمية -يف الواقع- منذ فجر االإ�سالم، ويتجلى ذلك 
يف ن�سو�ٍس منها ما يروي لنا القراآن الكرمي يف ق�سة يو�سف عليه ال�سالم، قال تعاىل: 

چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  

اإدارة التطوير وتنمية االأعمال، لفتح الرحمن علي حممد �سالح، موقع مركز اأبحاث فقه املعامالت االإ�سالمية. /  -1
www.kantakji.com  

اأو �ساللة، مرجع �سابق،  اإىل هدى  اأو �سيئة ومن دعا  العلم، باب من �سن �سنة ح�سنة  اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب    -2
 .2060/4

3-  الهند�سة املالية االإ�سالمية، مرجع �سابق، �س7-5.
4-  ال�سرعية والكفاءة االقت�سادية �سرطان لفاعلية املنتجات االإ�سالمية، ا�ستجواٌب من�سور يف جريدة االقت�سادية.

5-  للمزيد راجع: اأدوات �سوق النقد االإ�سالمية - مدخل للهند�سة املالية االإ�سالمية -، لفتح الرحمن علي حممد �سالح.
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ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
ژ   ڈ   ڈ         ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ      چ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ)1)، فكاأمنا اأ�سار به متهيداً ل�سرع ادخار االأقوات 
للتموين، حيث اأ�سار اإىل اإبقاء ما ف�سل يف �سنبله ليكون اأ�سلم له من اإ�سابة ال�سو�س، 
واأمرهم بتدبري اأكلهم بتقليل ما ياأكلون يف �سنوات اخل�سب الدخار ما ف�سل عن ذلك 

لزمن ال�سدة)2).
مثاٌل  فهو  خيرب)3)،  متر  حول  الذكر  االآنف  اخلدري  �سعيد  اأبي  حديث  وكذلك 
�سريٌح للهند�سة املالية االإ�سالمية. وهذه الن�سو�س ومثيالتها  تعترب  لَِبناٍت و�سعت يف 

عهده لبناء �سرح الهند�سة املالية االإ�سالمية.
اإن التعليمات التي اأتت بها ال�سنة النبوية هي التي مكنت االقت�ساد االإ�سالمي من 
اال�ستقرار ملا ع�سفت االأزمة املالية باالقت�ساد التقليدي، واملتاأمل يف روايات االأحاديث 
ال�سخ�سية  اإبداع  تَُنم عن  التي  املتنوعة  بالعقود  بغناها  االقتناع  اأ�سد  يقتنع  ال�سحيحة 
النبوية يف احلقل املايل. ومن يفت�س يف كنوز ال�سنة م�ستنرياً باملفاهيم العلمية والفنية 
احلديثة للمالية االإ�سالمية، يجد اجلواب ال�سايف ال حمالة، ورمبا يكت�سف �سيغاً تكون 

بدياًل �سرعياً للمعامالت املحظورة.   
جاءت  احللول،واإمنا  هذه  بتف�سيل  تاأت  مل  االإ�سالمية  ال�سريعة  اأن  املالحظ  لكن 
بتف�سيل ما ال يحلمن املعامالت املالية، وهذا يتفق مع القول باأن االأ�سل يف املعامالت 
اأنه املتحجر دائرة  احلل، اإال ما عار�س ن�ساً. وعليه، فبا�ستقراء االأحاديث النبوية جند 
متاحًة  امل�سروع  دائرة  واأبقت  املمنوع،  دائرة  حجرت  علىالعك�س،  واإمنا  االبتكار، 

للجهد الب�سري يف االبتكار والتجديد)4).
�س العديد من االجتهادات الفقهية  كما ميكننا من خالل تتبع التاريخ االإ�سالم يَتَلُمّ
�سكل  يف  احلديث،  باملعنى  ماليًة  هند�سًة  اعتبارها  وميكن  النبوية،  ال�سنة  على  املبنية 

�سورة يو�سف، االآيات: 45– 49.  -1
2-  اأنظر : التحرير والتنوير، البن عا�سور، 287/12. وكذلك: تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان، لل�سعدي، �س400.

�سبق تخريجه.  -3
4-  �سناعةالهند�سةاملالية-نظراتفياملنهجاالإ�سالمي-، مرجع�سابق.
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خمارج وحلوٍل مبتكرٍة للم�ساكل املالية التي كانت تواجه االأفراد خالل تلك الفرتة، 
�سرورة  اإىل  االإ�سارة  من  البد  .لكن  هذا  يومنا  يف  عليها  والتخريج  القيا�س  وميكن 
التزام الهند�سة املالية االإ�سالمية مبجموعٍة من املبادئ واالأ�س�س ل�سمان ا�ستفادة جميع 

االأطراف)1).
باملالية  مقارنًة  وتنوعها  املالية  املنتجات  بوفرة  االإ�سالمية  املالية  الهند�سة  وتتميز 
التقليدية، الأن الن�سو�س ال�سرعية -وباالأخ�س ال�سنة النبوية-غنيٌة بالو�سائل واالأدوات 
املالية املتنوعة، بينما تقت�سر املالية التقليدية على االأ�سهم وال�سندات ونحوها، عالوًة 

على اأنها افرتا�سيٌة واأما املالية االإ�سالمية فمبنيٌة على اقت�ساٍد حقيقيٍّ )2).
واأبني  �ساأذكرهما  املنتجات)3)  تطوير  ملناهج  رئي�سان  نوعان  فهناك  العموم  وعلى 

عالقتهما بال�سنة النبوية:
املنهج االأول: املحاكاة، وهو عبارٌة عن تقليد منتجات الهند�سة املالية االإ�سالمية 
للمنتجات املالية التقليدية؛ ويتميز بال�سهولة وال�سرعة يف االإجناز، الأنه ال يتطلب الكثري 
من اجلهد والوقت يف البحث والتطوير، لكنه يجر الهند�سة املالية االإ�سالمية اإىل  فْقد 
اآفاتها وم�سكالتها. بذلك  فتت�سرب  التقليدية،  املالية  لل�سناعة  تبعيتها  �سخ�سيتها واإىل 
ولي�س معنى هذا اأن جميع املنتجات التي تقدمها ال�سناعة املالية التقليدية غري منا�سبٍة 
ل  تَدخُّ ميكن  وهنا  اأحقبها؛  فهو  اأنىوجدها  املوؤمن  �سالة  فاحلكمة  االإ�سالمي،  للتمويل 
ال�سرع  ما وافق  منها  فُتِقر  املحاكاة،  وتَُقيِّم عملية  املنتجات  لَتْنُخل هذه  النبوية  ال�سنة 

وترف�س ما خالفه، وت�سبط منهج املحاكاة لكي ال يجر املهند�سني اإىل التقليد االأعمى.
الفعلية  االحتياجات  عن  علىالبحث  ويقوم  واالبتكار،  االأ�سالة  الثاين:  املنهج 
للعمالء والعمل على ت�سميم املنتجات املنا�سبة لها وفق ال�سريعة االإ�سالمية؛ وهو اأكرث 
على  يحافظ  و  اإنتاجيًة،  واأكرث  اأكرث جدوى  املقابل  لكنه يف  املحاكاة،  منهج  من  كلفًة 
ال�سناعة  منتجات  من  باال�ستفادة  لها  ي�سمح  كما  االإ�سالمية،  املالية  املوؤ�س�سات  اأ�سالة 

املالية التقليدية مادامت تفي مبتطلبات امل�سداقية ال�سرعية.
1-  الهند�سة املالية االإ�سالمية، مرجع �سابق، �س7-5.

الرابط:  عبدال�سالم،  لزايدي  مقال  االإ�سالمية،  املالية  ال�سناعة  لتطوير  املالية )financial engineering): مدخل  هند�سة    -2
/https://www.academia.edu

املنتجاتاملاليةاالإ�سالميةبيناالإبداعوالتقليد،ل�ساميال�سويلم.  -3
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ولهذا املنهج االبتكاري اأ�سوٌة ح�سنٌة يف االأحاديث النبوية، يغو�س يف عباراتها 
وينطلق يف �سروحاتها، ال�ستجالب املنتجات املالية املنا�سبة.

املالية االإ�سالمية تطوراٍت ملمو�سًة، لكنها تواجه جملًة من  الهند�سة  لقد �سهدت 
على  قادرٍة  اإ�سالميٍة  ماليٍة  منتجاٍت  وابتكار  تطوير  �سرورة  علىراأ�سها  التحديات، 
بحكم  النبوية،  ال�سنة  يف  ملجاأٌ  املالية  وللهند�سة  التقليدية)1)،  املالية  املنتجات  مناف�سة 
ثرائها باالأحاديث والروايات التي تفتح �سهية الغو�س يف مكامن هذه الن�سو�س بغية 

ا�ستخراج درر الفقه االإ�سالمي، وتطوير املالية االإ�سالمية.

املطلب الام�س: �سروط املخرج ال�سرعي املال ومراحله.
ال�سنة  من  انطالقاً  ال�سرعي  املخرج  ال�ست�سدار  املراحل  من  جمموعٌة  تت�سل�سل 
النبوية، وحتى توؤتي هذه املراحل اأكلها، ال بد لها من �سروٍط و�سوابط حتى ال تخرج 
عن اجلادة، ويكون املخرج اأو البديل ال�سرعي تغريداً خارج ال�سرب، مع التنويه على 
اأن هذه املراحل و ال�سروط لي�ست خا�سًة بال�سنة النبوية، واإمنا ي�سرتك معها غريها من 
خالل  من  �ساأطرحه  ما  وهذا  واأبني.  اأظهر  ال�سنة  يف  هي  عنا�سر  هناك  لكن  العلوم، 

الفرعني االآتيني:
اأواًل: �سروط املخرج ال�سرعي املايل.

بحث  االإجارة-،  -جتربةم�سرفاالإماراتاالإ�سالميفياإ�سدار�سكوك  االإ�سالمية  اأهميةمنتجاتالهند�سةاملاليةفيال�سناعةامل�سرفية   -1
لعم�ساأمال و�سرفي�سارة.
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ثانياً: الرحلة من احلديث النبوي اإىل املخرج ال�سرعي املايل.

الفرع االأول: �سروط ا�ستثمار ال�سنة يف املخرج املال ال�سرعي.
اأن يرُتك  اإليها للحاجة املا�سة،  اأو بالدعوة  لي�س املق�سود بجواز العمل باملخارج 
التزام  من  بد  ال  بل  ودّب؛  هّب  من  كلُّ  احلقَل  هذا  يَْقتحم  واأن  عواهنه،  على  االأمر 
احليل  باب  يُفتح  ال  حتى  امل�سمار،  لهذا  يت�سدى  فيمن  موؤهالٍت،  ومراعاة  �سروٍط، 
املحرمة با�سم املخارج:فيتم ت�سويغ املعامالت غري ال�سرعية الغريبة عن �سريعة االإ�سالم 
مبحاولة اإلبا�سها اللبا�س االإ�سالمي)1).وفيما يلي بع�س ال�سروط التي ينبغي اأن تتوفر يف 

عملية اإيجاد املخرج ال�سرعي املالئم انطالقاً من احلديث النبوي.
اأواًل: االلتزام بتقوى اهلل جل وعال يف التعامل مع احلديث النبوي، واإعطائه الهيبة 
التي ي�ستحقها، فال يجوز الكذب على النبي ، اأو حمل احلديث على وجه يعار�س 
مق�سود ال�سارع، لكيال ت�ستعمل ال�سنة يف غري مو�سعها، اأو تكون ذريعًة اإىل العقود 
قال:    اهلل  ر�سول  اأن  العا�س،  بن  عمرو  بن  عبداهلل  رواه  ما  ذلك  ال�سورية.ومن 
"املتبايعان باخليار ما مل يفرتقا، اإال اأن تكون �سفقة خيار، واليحل له اأن يفارق �ساحبه 
خ�سية اأن ي�ستقيله")2)، فال يجوز االرتكاز على احلديث كحيلٍة ملفارقة �ساحبه خ�سية اأن 

يرتاجع عن العقد.
ثانياً: التحقق من �سحة احلديث ومن جواز االحتجاج به، فال يجوز ا�ستخراج 
خمرٍج فقهيٍّ من حديٍث �سعيٍف ال ينته�س اإىل درجة االعت�ساد وال تقوم به احلجة،الأن 
اإىل كتب  يرجع  اأن  املجتهد  باطٌل. والأجل ذلك،يتحتم على   فهو  باطٍل  بُني على  ما 
التخريج واحلكم على االأحاديث ليتحقق من درجة احلديث الذي يود اال�ستناد عليه، 
وهذا له عالقٌة بعلم الرواية. كما يتحتم عليه الفهم اجليد للحديث، وهذا له عالقٌة بعلم 
الدراية؛ فقد يكون احلديث �سحيحاً ولكن امل�ستدل يحمله على غري حممله)3)، بحيث 

امل�سالح االإن�سانية واالأحكام ال�سرعية: فوائد امل�سارف منوذجا، بحث لعبد العظيم اأبي زيد.  -1
املتبايعني، 325/5. واأخرجه الرتمذي يف �سننه،  البيوع، باب خيار  اأول كتاب  اأبو داود يف �سننه، مرجع �سابق،  اأخرجه   -2
اأبواب البيوع، باب ما جاء يف البيعني باخليار ما مل يتفرقا، 542/3. واأخرجه الن�سائي يف �سننه، كتاب البيوع/ وجوب 

اخليار للمتبايعني قبل افرتاقهما باأبدانهما، 251/7. واأخرجه اأحمد يف م�سنده، مرجع �سابق، 266/6. 
وقد ح�سنه االألباين يف اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل، مرجع �سابق، 155/5. ويف �سحيح اجلامع، 559/1.  

3-  راجع ر�سالتي للماج�ستري: اأثر االأخطاء احلديثية على االأحكام الفقهية، علي جنم، جامعةاملدينةالعاملية.
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�سروح  كتب  اإىل  الرجوع  وجب  ولذلك  التحايل،  بق�سد  اأو  ق�سٍد  بغري  خطاأً  يفهمه 
احلديث)1).

ال�سرعي على  املخرج  بالبحث عن  يقوم  فيمن  االجتهاد  �سروط  تتوفر  اأْن  ثالثاً: 
يعذر  الذي ال  الن�سيب  التوفر على  ال�سروط  اأهم  املبحوثة)2)،ومن  امل�ساألة  االأقل يف 

بجهله من ال�سنة النبوية وعلومها.
كاالقت�ساد  �سروريٍة  بعلوٍم  املعا�سرة  امل�سائل  يف  الباحث  ي�ستاأن�س  اأن  رابعاً: 
ب�سورٍة  النبوي  احلديث  تنزيل  من  يتمكن  حتى  يتقنها،  مبن  ي�ستعني  اأو  والقانون، 

�سحيحٍة. 
خام�ساً: مراعاة اجلانب املق�سدي يف احلديث النبوي، فال بد للمجتهد اأن يتاأكد 
جديدٍة  عقوٍد  يف  يقع  ال  حتى   ، اأوخا�ٍسّ عاٍم  ملق�سٍد  املالية  املعاملة  تفويت  عدم  من 
اأحمد  عدنان  قال  كما  العمالء  حاجة  تلبية  يف  ال�سنة  ت�سخري  مع  للحيل)3).  مت�سمنٍة 
يتمثل يف  ناجحٍة  ماليٍة  منتجاٍت  تطوير  النجاح يف  اأهم خطوات  اأن  "اأعتقد  يو�سف: 

وجود الفهم ال�سحيح الحتياجات العمالء كعامٍل رئي�ٍس")4).
يلي  وفيما  طرحت)5)،  ما  خالل  من  ا�ستيعابها  اأدعي  وال  ال�سروط،  بع�س  هذه 

ملخ�س لها من خالل ال�سكل االآتي:

اإبطال احليل، مرجع �سابق، �س116-114.  -1
وهو ما يعرب عنه بتجزئ االجتهاد.  -2

3-  املقا�سد اخلا�سة باملعامالت واأثرها يف �سبط عمل امل�سارف االإ�سالمية، بحث الأحمد ال�سويحي.
االأدوات املالية اال�سالمية احلديثة: الواقع وحتديات الت�سغيل، بحث لعدنان اأحمد يو�سف.  -4

5-  ومن ذلك بع�س ال�سروط التي ذكرها ابن ابراهيم الغايل يف بحثه دوراالبتكار املايل يف تطوير ال�سريفة االإ�سالمية. وقد 
حتا�سيت ذكرها لقلة �سلتها بال�سنة النبوية.
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الفرع الثاين: الرحلة من احلديث النبوي اإىل املخرج ال�سرعي املال.
ميرا�ستثمار ال�سنة النبوية يف املعاملة املالية، مبراحل �سروريٍة قبل خروجه الأر�س 
الواقع، بحيث تتزاوج هذه املراحل مع ال�سروط ال�سابقة الذكر لتطلع علينا مبخرٍج 
�سرعيٍّ �سليٍم.على اأن اأيَّ نق�ٍس يف ال�سروط اأو خلٍل يف املراحل يرتجم مبا�سرة على 
من  املخرج  حت�سيل  مراحل  اأن  تقديري  ويف  الناجت،  واملخرج  احلل  يف  عيٍب  �سكل 

االأحاديث، تتواىل كما يلي:
اأ�سكاٍل  ح�سب  ذلك  ويكون  �سرعياً،  خمرجاً  تتطلب  التي  النازلة  وقوع  اأواًل: 
متنوعٍة كال�سوؤال اأو حاجة العمالء اأو املطالبة بالبديل ال�سرعي ملعاملٍة تقليديٍة، وما اإىل 

ذلك.
امل�ستجدة  الواقعة  حقيقة  حتديد  للنازلة)1)،وهو  اجليد  الفقهي  التكييف  ثانياً: 
تلك  اإعطاء  بق�سد  فقهيٍة،  باأو�ساٍف  االإ�سالمي  الفقه  خ�سه   ، فقهيٍّ باأ�سٍل  الإحلاقها 
االأو�ساف للواقعة امل�ستجدة عند التحقق من املجان�سة وامل�سابهة بني االأ�سل والواقعة 
مطابقاً  �سحيحاً  ت�سوراً  وت�سورها  الواقعة  تكييف  احلقيقة)2).فيجب  يف  امل�ستجدة 

التكييف الفقهي للعقود املالية امل�ستجدة وتطبيقاتها على مناذج التمويل االإ�سالمية املعا�سرة، الأحمد حممد حممود ن�سار.  -1
2-  التكييف الفقهي للوقائع امل�ستجدة وتطبيقاته الفقهية، ملحمد �سبري، �س 30.
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للواقع)1)،وذلك بالتو�سيف اجليد للنازلة على اأمل احل�سول على تكييٍف فقهيٍّ منا�سٍب 
لها، الأن احلكم على ال�سيء فرٌع عن ت�سوره، وميكن ا�ست�سارة اأهل الفنون االأخرى اإذا 

دعت احلاجة اإىل ذلك.
املرحلة  يف  املنجَزْين  والتكييف  للتو�سيف  املنا�سبة  ال�سرعية  االأدلة  ح�سد  ثالثاً: 
ال�سابقة، بغية حتقيٍق للمناط والو�سول للحكم ال�سرعي)2)،فهذه مرحلٌة تنزيليٌة لالأدلة 
فعلى  ولذلك  النبوية،  ال�سنة  هو  مو�سوعنا  يف  باالأمر  امل�ساألة.واملعني  �سورة  على 
يقوم  ثم  النازلة،  اأو  بالواقعة  عالقٌة  لها  التي  االأحاديث  جمع  اإىل  يبادر  اأن  املجتهد 
بتخريجها والبحث عن اأحكامها، لينتقي ما �سح منها، فينتقل اإىل مرحلة الدراية و�سرب 
اأغوار �سروحات االأحاديث، ليفوز منها مبا قد ي�سعفه يف اإيجاد املخرج املطلوب، وهنا 

اأي�ساً ميكن ا�ست�سارة اأهل الفنون االأخرى اإذا دعت احلاجة اإىل ذلك.
رابعاً: اإدخال النتائج اإىل خمترب الهند�سة املالية االإ�سالمية، مع العلم اأن املراحل 
ماليٌة  �سناعٌة  هي  املرحلة  هذه  ونتيجة  القبيل؛  هذا  من  اعتبارها  ميكن  اأي�ساً  ال�سابقة 
عن  الناجت  الفقهي  املخرج  لنا  يج�سد  الذي  املايل  املنتج  يف  تتمثل  ر�سينٌة  اإ�سالميٌة 

العمليات االجتهادية ال�سابقة.
خام�ساً: اخلروج باملنتج اإىل اجلمهور، مع توعيتهم حول مكمن املخرج اأو البديل 

ال�سرعي، ودور ال�سنة النبوية يف اإيجاده.
�ساد�ساً: متابعة املنتج املايل يف اإطار عمليٍة ت�سحيحيٍة نقديٍة اأو تطويريٍة حت�سينيٍة. 
فاإذا اقت�سى االأمر اإلغاءه اأو تعديله، وانبثق ذلك عن مراجعٍة علميٍة لوجه اال�ستدالل 
هو  لي�س  املبتغى  الأن  ال�سواب،  عني  هو  هذا  بل  �سري،  فال  حكمه،  اأو  باحلديث 
خمرجاً بعينه، واإمنا خمرٌج يتح�سل منه منتٌج متوافٌق مع ن�سو�س ال�سريعة وقواعدها 

ومقا�سدها.
اإن �سياغة املخرج ال�سرعي للمعاملة املالية لي�ست باالأمر الهني، باالأخ�س اإذا تعلق 
لتعقدها، ولتداخل تخ�س�ساٍت خمتلفٍة، والأجل ذلك  االأمر بالق�سايا املعا�سرة، نظراً 
من  هناك  اأن  اأقول  وال  االأمني،  للقوي  حمتاٌج  املراحل  و�سبط  ال�سروط  حتقيق  فاإن 

1-  تفاوت "�سيغ العقود" طبيعي لكن ال يتجاوز اإىل التطبيق واالإخالل ب "الفتوى"، مقال من�سور بجريدة الريا�س.
2-  هيئات الفتوى والرقابة ال�سرعية يف امل�سارف االإ�سالمية )درا�سة وتقومي)، بحث لعبد احلق حمي�س.
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يكفي  لكن  واحٍد،  �سخ�ٍس  يف  املنال  �سعب  فهذا  بحذافريها،  ال�سروط  هذه  يجمع 
اأن ينال حظاً وافراً من كل واحٍد منها، حتى اإذا اجتمعت فيه تلك االأن�سبة، كان اأهاًل 
لتحمل امل�سوؤولية على اأح�سن وجٍه.وكذلك املراحل، فاإذا مل تتي�سر فيها الدقة املطلوبة 

فعلى االأقل احلد االأدنى الذي ال تختل به عملية اإ�سدار املخرج.

املطلب ال�ساد�س: مناذج من املخارجاملالية يف ال�سنة النبوية.
ويجلي  الفوؤاد  عما يف  يف�سح  الذي  التطبيقي،  العملي  باجلانب  البحوث  جتمل 
املراد، ولذلك اقرتحت هذا املطلب الأترجم فيه ما طرحته من اأموٍر نظريٍة، ولعله يكون 
املالية.  ال�سرعية للمعامالت  النبوية عن املخارج  ال�سنة  تنقيبيٍة داخل  انطالقًة مل�ساريع 
الدرا�سات  فغالبية  ي�ستحقه من االهتمام،  ما  يلق هذا احلقل  راأيي- مل  الأنه -ح�سب 
مهٌمّ وحا�سٌم  االقت�سادية وهو  للعلوم  الفني  اجلانب  عليها  يغلب  عليها،  التي وقفت 
الن�سو�س.  اأغوار  �سرب  واإىل  الر�سني،  ال�سرعي  التاأ�سيل  اإىل  تفتقر  لكنها  حمالة،  ال 
وهذا ال ي�سعني فعله يف بحٍث كهذا، الأنه يحتاج اإىل وقٍت وجهٍد كبريين ُمْثمرْين عن 
جملداٍت تدر�س الن�سو�س وتك�سف عن اجلانب التنزيلي فيها، وتبني اأنها لي�ستمجرد 
ا�ست�سهاداٍت فح�سب، بل حلواًل مل�ساكل راهنٍة، وا�ست�سرافاً مل�ستقبٍل مليٍء بامل�ستجدات، 
باالأخ�س ملا �سار النظام املايل االإ�سالمي حمط االأنظار بعد االأزمة االقت�سادية العاملية 
قراءة  اإىل  اأكرث حاجًة  اأننا  اأظن  االأزمة،  اإثر هذه  "على  فان�سون)1):  بوفي�س  قال  حتى 
ملا  تعاليم  من  فيه  ما  طبقنا  بنا ومب�سارفنا،ولو  يحدث  ما  لفهم  االإجنيل  من  بداًل  القراآن 

رئي�س حترير جملة )ت�سالينجز).   -1
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حلتبنا هذه االأزمات، الأن النقود ال تلد النقود")1). وما قاله عن القراآن الكرمي ين�سحب 
على ال�سنة املطهرة.

بها مثيالتها،  بنماذج تلحق  التمثيل واال�ست�سهاد،  واإن تعذر االإيعاب ال مينع من 
ويحكمها ما ذكره  ابن القيم حول االحتيال على الو�سول اإىل احلق بطريٍق مباحٍة لكنها 
مل ت�سرع له؛ حيث قال: "اأن يحتال على التو�سل اإىل حق اأو على دفع الظلم بطريٍق 
هذا  اإىل  طريقاً  هو  فيتخذها  لغريه،  بل و�سعت  ذلك،  اإىل  مو�سلًة  تو�سع  مباحٍة مل 
املق�سود ال�سحيح، اأو قد يكون قد و�سعت له لكن تكون خفيًة وال يفطن لها")2)،وفيما 

يلي بع�س النماذج الكا�سفة عن ذلك:
االأمنوذج االأول: تفادي الربا.

ومثاله ما ذكرته اآنفاً من قول ر�سول اهلل: "ال تفعل، بع اجلمع بالدراهم، ثم ابتع 
بالدراهم جنيبا")3). فهذا احلديث من العمد املتينة يف هذا املو�سوع، حيث ا�ستدل 
به اأ�سحاب احليل املحرمة ومن رد عليهم على حدٍّ �سواء، وال جمال للدخول يف تلك 
يف  اإ�سكال  فال  و�سوابط  �سروٌط  بها  احتفت  اإذا  املخارج  اأن  بينت  لكني  التفا�سيل؛ 
فلي�س  معترٍب  بدليٍل  م�ستداًل  ال�سرع  على  حمتاٌل  احتال  اإذا  فاإنه  ثم،  ومن  بها،  العمل 

العيب يف الدليل واإمنا يف امل�ستِدل به.
من  حذر    النبي  اأن  احلديث  خالل  من  وا�سحاً  يبدو  فاإنه  حاٍل،  كل  وعلى 
فحقق  الـَمْرعي،  والبديل  ال�سرعي  املخرج  عن  التو  على  وك�سف  املحرمة  املعاملة 
اأزاح املعاملة الربوية  للمكلف وازع البعد عن املحرم ومق�سد �سلوك اجلائز. حيث 
واعتا�س عنها مبعاملٍة ماليٍة ال �سبهة فيها، تو�سل اإىل النتيجة نف�سها لكن بو�سيلٍة مباحٍة.

االأمنوذج الثاين: ا�ستجالب ال�سيولة.
يف  البع�س  يفتقدها  حيث  ال�سيولة،  يف  م�ساكل  من  النا�س  من  العديد  يعاين 
املجال اال�ستهالكي بينما يحتاجها فريٌق اآخر يف اجلانب اال�ستثماري، وقد جاء الوحيان 
1- FINANCIAL CRISES BETWEEN THE POSTURAL ECONOMY THOUGHT AND THE 

THOUGHT OF THE ISLAMIC ECONOMY, Mohammed Al-Momani,  p432
اإعالم املوقعني عن رب العاملني، مرجع �سابق، 261/3.  -2

3-  �سبق تخريجه.



786

الدكتور علي جنم )اململكة املغربية(

بحلوٍل عدٍة لهذه امل�سكلة على راأ�سها الزكاة وكذلك الوقف؛مع االإ�سارة اإىل اأن هناك 
احلاجات  قوًة كبريًة يف متويل  لًة  ُم�سكِّ املالية،  لل�سائقات  عامٍة  اأتت مبخارج  اأحاديث 

اال�ستهالكية وامل�ساريع اال�ستثمارية، ومن ذلك:
به؛  ا�سرتاها  مما  نقداً)2)باأقل  يبيعها  ثم  ن�سيئًة)1)،  وهو�سراءال�سلعة  التورق،  اأوال: 
ليح�سل بذلك على النقد.ومل ترد الت�سمية بهذا امل�سطلح اإال عند فقهاء احلنابلة، اأما 

غريهم فقد تكلموا عنها يف م�سائل بيع العينة)3). 
وقد تو�سعت فيه امل�سارف حتى �سار حتاياًل وا�سحاً و�سريحاً، يف حني اأن ال�سنة 
على  للح�سول  خمرجاً  ويعترب  املعاملة،  هذه  يف  الوقوع  عن  يغني  ما  توفر  النبوية 
    ال�سيولة، ومن ذلك عقد ال�سلم كما يف حديث عن ابن عبا�س، قال: قدم النبي 
املدينة، وهم ي�سلفون يف الثمار ال�سنة وال�سنتني، فقال: "من اأ�سلف يف متٍر، فلي�سلف 

يف كيٍل معلوٍم، ووزن معلوٍم، اإىل اأجٍل معلوٍم")4).
اأجٍل  اإىل  الذمة  بيٍع مو�سوٍف يف  بعاجٍل، وهو عقٌد على  اآجٍل  بيع  َلم هو  وال�َسّ

م�سمًى بثمٍن ي�سلم يف جمل�س العقد.
من  البائع  وا�ستفادة  اأرخ�س،  بثمٍن  ال�سلعة  على  امل�سرتي  ح�سول  هو  وفائدته 
يحاّلن  اإنهما  حيث  املوازي)5)  وال�سلم  "وال�سلم،  داغي:  القره  علي  قال  ال�سيولة؛ 
حيث  ونحوها،  واملزارع  واملقاوالت  امل�سانع،  اأ�سحاب  لدى  ال�سيولة  م�سكالت 
يت�سلمون االأموال الكافية ويبيعون اإنتاجهم امل�ستقبلي يف وقٍت مبكٍر، ويف ذلك نوٌع 
التمويل و�سركات  االأموال وبنوك  اأ�سحاب  ي�ساعدان  اأنهما  االطمئنان، كما  كبرٌي من 

اال�ستثمار على ا�ستثمار اأموالهم ب�سورٍة جيدٍة واأرباٍح جمزيٍة")6).

اأي: اإىل اأجٍل.  -1
لغري البائع الذي ا�سرتاها منه.  -2

املو�سوعة الفقهية الكويتية، 147/14.   -3
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب ال�سلم، باب ال�سلم يف كيل معلوم، مرجع �سابق، 85/3. واأخرجه م�سلم يف �سحيحه   -4

، كتاب امل�ساقاة، باب ال�سلم، مرجع �سابق، 1226/3. والرواية مل�سلم.
�سورته اأن ي�سرتي �سلعًة بال�سلم، ثم يبيعها لطرٍف اآخر بال�سلم بعد االأجل االأول، مع كون العقدين منف�سلني، قال ال�سافعي:   -5
"ومن �سلف يف طعام ثم باع ذلك الطعام بعينه قبل اأن يقب�سه مل يَُجز؛ واإن باع طعاماً ب�سفٍة ونوى اأن يق�سيه من ذلك الطعام 
فال باأ�س، الأن له اأن يق�سيه من غريه، الأن ذلك الطعام لو كان على غري ال�سفة مل يكن له اأن يعطيه منه، ولو قب�سه وكان على 
ال�سفة كان له اأن يحب�سه وال يعطيه اإياه، ولو هلك كان عليه اأن يعطيه مثل �سفة طعامه الذي باعه". االأم، لل�سافعي، 72/3. 

اإدارة ال�سيولة يف املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية -درا�سة فقهية اقت�سادية -، لعلي القره داغي، �س40.  -6
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ثانياً: عن اأبي �سعيد اخلدري، قال: "بينما نحن يف �سفٍر مع النبي  اإذ جاء رجٌل 
"من   : اهلل  ر�سول  فقال  و�سمااًل،  مييناً  ب�سره  ي�سرف  فجعل  قال:  له،  راحلٍة  على 
كان معه ف�سل ظهٍر، فليعد به على من ال ظهر له، ومن كان له ف�سٌل من زاٍد، فليعد به 
على من ال زاد له"، قال: فذكر من اأ�سناف املال ما ذكر حتى راأينا اأنه ال حق الأحٍد منا 
يف ف�سٍل")1) ، ولو طبقنا هذا احلديث يف نظري، ملا بقي على ظهر االأر�س جائٌع وال 
معوز، الأن امل�سكلة لي�ست يف قلة املوارد واإمنا يف �سوء توزيعها، ولو اأن ذوي الدثور 
جادوا مبا ف�سل عليهم من �سيولٍة يف �سبيل متويل من ال عمل له، لـَُحلت م�ساكل البطالة 
ال حمالة. وفيما �سرح به الراوي من ذكر الر�سول الأ�سناف عدٍة من املال، فتٌح لباب 
يجد  فمن مل  ال�سدد،  هذا  ملحٍة.ويف  متويليٍة حلاجات  اإيجاد خمارج  االجتهاد يف 
اأر�ساً يزرعها فهناك خمرٌج يف حديث جابر حني قال: قال ر�سول اهلل : "من كانت 
امل�سلم،  اأخاه  فليمنحها  عنها،  وعجز  يزرعها  اأن  ي�ستطع  مل  فاإن  فليزرعها،  اأر�ٌس  له 
وذاك  يزرعها،  اأر�ساً  ميلك  ال  لكنه  وقوٌة  خربٌة  له  رجٌل  فهذا  اإياه")2)،  يوؤاجرها  وال 
رجٌل ميلك االأر�س وال يقوى على زرعها، فاأتانا هذا احلديث باملخرج، حتى ال ت�سيع 

االأر�س وتبقى عاريًة عن الزراعة، وال ت�سيع خربة الزارع فيبقى بدون عمٍل. 
االأمنوذج الثالث: خيار ال�سرط.

قال ابن القيم: "باب ال�سروط يدفع حيل اأكرث املتحيلني، ويجعل للرجل خمرجاً 
مما يخاف منه ومما ي�سيق عليه؛ فال�سرط اجلائز مبنزلة العقد، بل هو عقٌد وعهٌد")3)،وفيه 
حديُث ابن عمر ر�سي اهلل عنهما اأنه قال: قال رجٌل للنبي : اإين اأخدع يف البيوع، 
اَل ِخاَلبََة" فكان الرجل يقوله)4)، ويف رواية م�سلم)5):"َفَكاَن  َفُقْل:  بَايَْعَت،  فقال:"اإذا 
فوق  البيع  يف  اخليار  ا�سرتاط  القيم:"يجوز  ابن  قال   ."(6( ِخيَابََة  اَل  يَُقوُل:  بَايََع  اإَِذا 
عند  تفا�سيل  على  ومالك  اأحمد  االإمام  العلماء، وهو مذهب  قول  اأ�سح  على  ثالٍث 
مالك، وقال ال�سافعي واأبو حنيفة: ال يجوز، وقد تدعو احلاجة اإىل جوازه؛ لكون املبيع 

1-  اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب اللقطة، باب ا�ستحباب املوؤا�ساة بف�سول املال، مرجع �سابق، 3/ 1354.
2-  اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب البيوع، باب كراء االأر�س، مرجع �سابق، 1176/3.

اإعالم املوقعني عن رب العاملني، مرجع �سابق، 302/3.  -3
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب يف اال�ستقرا�س واأداء الديون واحلجر والتفلي�س، باب ما ينهى عن اإ�ساعة املال، مرجع   -4

�سابق، 120/3.
5-   اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب البيوع، باب من يخدع يف البيع، مرجع �سابق، 1165/3.

6-   ال خيابة، قال عيا�س: بالتحتية؛ الأنه كان األثغ، يخرج الالم من غري خمرجها. �سرح الزرقاين على املوطاأ، 510/3. 
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اأو لغري ذلك...؛  براأيه،  اأو لغيبة من ي�ساوره ويثق  اأيام؛  ا�ستعالمه يف ثالثة  ال ميكنه 
ثالثاً،  ا�سرتط  ثم  ف�سخه  االأجل  انق�ساء  قارب  فاإذا  ثالثاً،  اخليار  ي�سرتط  اأن  فاملخرج 
وهكذا حتى تنق�سي املدة التي اتفقا عليها، ولي�ست هذه احليلة حمرمًة؛ الأنها ال تدخل 

يف باطٍل، وال تخرج من حٍق")1).
وميكن اإدراج الواقعة التالية يف هذا الباب، فعن نافع بن عبد احلارث عامل عمر 
اآالف درهم،  باأربعة  بن اخلطاب  لعمر  دارا  اأمية  بن  ا�سرتى من �سفوان  اأنه  على مكة 
وا�سرتط عليه نافع اإن ر�سي عمر فالبيع له، واإن مل ير�س فل�سفوان اأربع مائة درهم)2)؛ 

وبناًء عليه، قال االإمام اأحمد: ال باأ�س ببيع العربون؛ الأن عمر فعله)3).
وهاهنا خمرٌج جيٌد قام به نافٌع، حتى يجعل نف�سه يف بحبوحٍة يف حالة ما اإذا مل 

ير�س عمر بالبيع.
كما ميكن خليار ال�سرط اأن يكون خمرجاً يغني عن الوعد امللزم)4)يف بيع املرابحة 
لالآمر بال�سراء)5)؛ وبيانه املخرج الذي �سئل عنه حممد بن احل�سن ال�سيباين يف احلالة 
التالية: اإذا قال �سخ�ٌس الآخر: ا�سرِت هذا العقار -مثاًل- واأنا ا�سرتيه منك واأُرِبحك فيه، 
اأن ي�سرتي  اأال ي�سرتيه منه َمْن طلب ال�سراء. فقال االإمام: املخرج  اإن ا�سرتاه  وخ�سي 
العقدورد  ف�سخ  ي�سرته  فاإن مل  �ساحبه،  على  يعر�سه  ثم  له،  ال�سرط  خيار  مع  العّقار 
اأين  اإن رغب �ساحبه - من طلب ال�سراء- يف  اأراأيت  املبيع. فقيل لالإمام ال�سيباين: 
كون له اخليار مدًة معلومًة؟ فاأجاب: املخرج اأن ي�سرتي مع خيارال�سرط ملدٍة اأكرب من 
مدة خيار �ساحبه، فاإن ف�سخ �ساحبه العقد يف مدة خياره ا�ستطاع هو االآخراأن يف�سخ 

اإعالم املوقعني عن رب العاملني، مرجع �سابق، 18/4.  -1
وقد ابتاع عمر بن اخلطاب دار ال�سجن باأربعة اأالف دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، وقال الثوري عن اأبيه، عن نافع بن   -2
عبد احلارث، "ا�سرتى من �سفوان بن اأمية دار ال�سجن بثالثة اآالف، فاإن عمر ر�سي فالبيع بيعه، واإن عمر مل ير�س بالبيع 
فل�سفوان اأربع مائة درهم، فاأخذها عمر. م�سنف عبد الرزاق ال�سنعاين، 148/5 . واأي�ساً: ال�سنن الكربى للبيهقي، 57/6.

اإعالم املوقعني عن رب العاملني، مرجع �سابق، 302/3.  -3
يلتزم االآمر ب�سراء العني اإذا ما ا�سرتاها له البائع.  -4

حيث ي�سرتي البائع بطلب من م�سرٍت اآخر �سلعًة معينًة، ويتملكها، ثم يبيعها لهذا امل�سرتي بالتق�سيط مع هام�س ربٍح معلوٍم   -5
ح�سب املدة؛ قال  ال�سافعي رحمه اهلل: “واإذا اأََرى الرجُل الرجَل ال�سلعة فقال ا�سرت هذه واأربحك فيها كذا فا�سرتاها الرجل، 
فال�سراء جائٌز، والذي قال اأربحك فيها باخليار اإن �ساء اأحدث فيها بيعاً واإن �ساء تركه، وهكذا اإن قال ا�سرت يل متاعاً وو�سفه 
له اأو متاعاً اأي متاٍع �سئت واأنا اأربحك فيه فكل هذا �سواٌء، يجوز البيع االأول ويكون هذا فيما اأعطى من نف�سه باخليار". االأم، 

مرجع �سابق، 39/3.
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العقد فيما بقي من املدة الزائدة على خيار �ساحبه")1).
ولتو�سيح هذا الكالم اأقتح ال�سكل املوال:

االأمنوذج الرابع: بيع العني مع ا�ستثناء منفعتها.
اال�سرتاط  يف  ويدخل  النبوية،  ال�سنة  بها  ت�سعفنا  التي  املهمة  املخارج  من  وهذا 

الذي ذكرناه يف االأمنوذج الثالث، ومنثل عليه مبا يلي:
اأواًل: حيلٌة لتجويز وقف االإن�سان على نف�سه)2).

اأحمد،  اإحدى الروايتني عن االإمام  اإذا وقف على نف�سه ثم على غريه �سح يف 
اأبو  اختاره  ال�سافعية، وممن  بع�س  احلنفية، وقول  يو�سف، وعليه عمل  اأبي  قول  وهو 
اأح�سن من  فهل عندكم  قيل:  ي�سح...فاإن  الثالثة ال  الفقهاء  الزبريي، وعند  اهلل  عبد 
هذه احليلة؟ قيل: نعم، اأن يقفه على اجلهات التي يريد؛ وي�ستثني غلته ومنفعته لنف�سه 
وهو  ال�سحيح،  والقيا�س  ال�سحيحة  بال�سنة  جائٌز  وهذا  معلومًة،  مدًة  اأو  حياته  مدة 

خماطر التمويل االإ�سالمي، الأحمد  ال�سالو�س.  -1
2-  اإعالم املوقعني عن رب العاملني، مرجع �سابق، 302-289/3.
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يعتق  اأو  يهبه  اأو  ال�سيء  الرجل  يبيع  اأن  يجوزون  فاإنهم  احلديث،  اأهل  فقهاء  مذهب 
العبد وي�ستثني بع�س منفعة ذلك مدًة. ويجوزون اأن يقف ال�سيء على غريه وي�ستثني 
بع�س منفعته مدًة معلومًة اأو اإىل حني موته. وي�ستدلون بحديث جابر، وبحديث عتق 
اأم �سلمة �سفينة، وبحديث عتق �سفية، وباآثاٍر �سحاٍح كثريٍة عن ال�سحابة مل يعلم فيهم 
جماهد  فيه  وال�سرط  البيع  هذا  واأجاز  القيا�س...  يف  قوٌة  القول  ولهذا  خالفها،  من 
وحممد بن �سريين وزيد بن اأ�سلم ونافع بن عبد احلارث، وقال اأبو عمر: وكان زيد بن 
اأ�سلم يقول: اأجازه ر�سول اهلل، وذكر االإمام اأحمد اأن حممد بن م�سلمة االأن�ساري 
عبد  وا�سرتى  �سعد،  ق�سر  اإىل  عليه حملها  وا�سرتط  نبطي حزمة حطب،  من  ا�سرتى 
اهلل بن م�سعود جاريًة من امراأته و�سرطت عليه اأنه اإن باعها فهي لها بالثمن، ويف ذلك 

اتفاقهما على �سحة البيع وال�سرط، ذكره االإمام اأحمد واأفتى به.
ثانياً: ا�ستفادوا من بيع العني وا�ستثناء منفعتها حل م�سكلة �سكوك االجارة)1).

ثالثاً: ميكن اتخاذ هذا املخرج كحٍل لعدم حتمل خماطر العقار مثاًل، بحيث يبيعه 
�ساحبه وي�ستثني منفعته، ومن ثم فله تاأجريه واال�ستفادة من غلته، دون حتمل املخاطر، 
ليوؤجرها  منفعتها  وي�ستثني  موؤجٍل  بثمٍن  العني  يبيع  اأن  للم�ستثمر  ع�سرنا  يف  فيمكن 
وي�ستفيد من ثمنها دون التعر�س ملخاطر اأ�سل العقار)2)، ويلحق بهذا البيع مع ا�ستثناء 
الغلة وهو خا�ٌس باالأ�سول املثمرة اأو املنتجة. وي�ستدل له بحديث عن عبد اهلل بن عمر 
ر�سي اهلل عنهما: اأن ر�سول اهلل، قال: "من باع نخاًل قد اأبرت فثمرها للبائع، اإال اأن 

ي�سرتط املبتاع")3).
االأمنوذج الام�س:بيع العني ورهنها على �ساحبها.

فاإذا بيعت �سلعٌة باالأجل وخ�سي البائع اأال ي�ستويف دينه من امل�سرتي، فله اأن يجعل 
ماطله  واإذا  ل�ساحبه،  الرهن  رد  االأق�ساط  على  ح�سل  اإذا  حتى  رهناً،  الـَمِبيعة  العني 
املدين باع الرهن واأخذ منه حقه ورد الباقي اإىل �ساحبه، واأدلة الرهن كثريٌة من ال�سنة 
منها ما روته عائ�سة ر�سي اهلل عنها: "اأن النبي   ا�سرتى طعاماً من يهوديٍّ اإىل اأجٍل، 

1-  هيئات الفتوى والرقابة ال�سرعية ودورها يف امل�سارف االإ�سالمية،بحث لعبد املجيد ال�سالحني.
البحث عن اأدوات مبتكرة ملعاجلة املخاطر، ورقة ل�سامي ال�سويلم.  -2

اأخرجه البخاري يف �سحيحه ، كتاب البيوع، باب من باع نخال قد اأبرت اأو اأر�سا مزروعة اأو باإجارة مرجع �سابق، 78/3.   -3
واأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب البيوع، باب من باع نخال عليها ثمر، مرجع �سابق،  1172/3.  
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ورهنه درعاً من حديٍد")1).
الدائمة  اللجنة  بالتمليك، حيث راأت  الوعد  وميكن اختياره كبديٍل لالإيجار مع 
طريقاً  املتعاقدان  ي�سلك  اأن  ال�سعودية،  العربية  باململكة  واالإفتاء  العلمية  للبحوث 

�سحيحاً، وهو اأن يبيع ال�سيء ويرهنه على ثمنه)2) .
االأمنوذج ال�ساد�س: اأ�سركني يف هذه ال�سلعة واأبيعها لك.

قال مالك: ولو اأن رجاًل ابتاع �سلعًة، فوجبت له، ثم قال له رجل: اأ�سركني بن�سف 
هذه ال�سلعة، واأنا اأبيعها لك جميعاً، كان ذلك حالاًل، ال باأ�س به. وتف�سري ذلك: اأن هذا 
الو�سيط  اأن  االآخر")3).اأي  الن�سف  له  يبيع  اأن  على  ال�سلعة،  ن�سف  باعه  جديٌد،  بيٌع 

متلك ن�سف ال�سلعة بن�سف ثمنها م�سافاً اإليه عمله يف ت�سويقها)4). 
وهذه ال�سيغة تهدف اإىل متويل الو�سيط الذي قد ال ميلك ما ي�سرتي به ال�سلعة، 
بعمل  االأول  الطرفني:  انتفاع  النتيجة  فتكون  له،  ليبيعها  االأول  امل�سرتي  مع  في�سرتك 

.(5( الو�سيط و�سمانه، والو�سيط باحل�سول على ربٍح دون احلاجة لراأ�س ماٍل نقديٍّ
اأنه كان يخرج به جده عبد اهلل بن  ولعلنا ن�ستدل لهذا مبا رواه زهرة بن معبد، 
الزبري ر�سي اهلل عنهما،  ابن عمر، وابن  فيلقاه  الطعام،  ال�سوق، في�سرتي  اإىل  ه�سام 
فيقوالن له: "اأ�سركنا فاإن النبي  قد دعا لك بالربكة"، في�سركهم، فرمبا اأ�ساب الراحلة 
كما هي، فيبعث بها اإىل املنزل")6). اأي فرمبا اأ�ساب من الربح الراحلة بتمامها، يعني 
اأ�سركهما  ولقد   . النبي  بربكة  الربح  من  في�سرتيها  متاع على ظهرها  دابة  يجد  رمبا 
وهما من ال�سحابة، ومل ينقل عن غريهم ما يخالف ذلك فيكون حجًة، واجلمهور على 
يف  م�سلم  واأخرجه   .56/3 �سابق،  مرجع  بالن�سيئة،    النبي  �سراء  باب  البيوع،  كتاب  �سحيحه،  يف  البخاري  اأخرجه   -1

�سحيحه، كتاب امل�ساقاة، باب الرهن وجوازه يف احل�سر كال�سفر، مرجع �سابق، 1226/3. واللفظ للبخاري.
در�س مو�سوع االإيجار املنتهي بالتمليك يف دورته التا�سعة واالأربعني، واخلم�سني، واحلادية واخلم�سني، بناء على ا�ستفتاءات متعددة   -2
 وردت اإىل الرئا�سة العامة الإدارات البحوث العلمية واالإفتاء، واطلع على البحوث املعدة يف املو�سوع من قبل عدد من الباحثني .

ويف دورته الثانية واخلم�سني املنعقدة يف الريا�س ابتداء من تاريخ 1420/10/29 هـ. ا�ستاأنف درا�سة هذا املو�سوع ، وبعد 
البحث واملناق�سة راأى املجل�س باالأكرثية اأن هذا العقد غري جائز �سرعا .

اأخرجه مالك يف موطئه، كتاب البيوع، ما جاء يف ال�سركة والتولية واالإقالة، �س587.   -3
اال�ستذكار، البن عبد الرب، 6/ 502.  واأي�ساً: املنتقى �سرح املوطاإ، للباجي، 80/5.  -4

البحث عن اأدوات مبتكرة ملعاجلة املخاطر، مرجع �سابق.  -5
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب ال�سركة، باب ال�سركة يف الطعام وغريه ، مرجع �سابق، 141/3.  -6
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�سحة ال�سركة يف كل ما يتملك واالأ�سح عند ال�سافعية اخت�سا�سها باملثلي")1).
االأمنوذج ال�سابع: حيلٌة  ملن عليه ديٌن موؤجٌل، وادعى عليه الطالب حاالًّ.

، وقدمه اإىل  اأنه حالٌّ  فلو اأن رجاًل عليه ماٌل موؤجٌل، وادعى عليه �ساحب املال 
الق�ساء، وخاف اأنه لو اأقر بديٍن موؤجٍل اأن ال ي�سدق على االأجل، وهو ال ينكر احلق، 
لكن االأجل مل يحل وال �سهود على ذلك، فاحليلة له اأن يقول للقا�سي: �سله عن الدين 
اأن  فله  حااًل،  مااًل  اأدعي  اأنا  الطالب:  قال  فاإن  معجاًل؟  اأم  موؤجاًل  عليَّ  يدعي  الذي 
. فاإن قال اأنا اأدعي عليكم موؤجاًل، فقد وجد  ينكر، ويحلف اأن لي�س لك علي ماٌل حالٌّ

مق�سوده)2). 
و�سنده يف هذا املخرج ما يلي:

اأواًل: ما بوب به البخاري: "باب اإذا اختلف الراهن واملرتهن ونحوه، فالبينة على 
مليكة،  اأبي  ابن  منها عن  املدعى عليه")3)، ويف ذلك رواياٌت  املدعي، واليمني على 
املدعى  على  اليمني  اأن  ق�سى    النبي  "اإن  اإيّل:  فكتب  عبا�س  ابن  اإىل  كتبت  قال: 
بها مال  ليقتطع  "من حلف على مينٍي وهو فيها فاجٌر،   :عليه")4)، وقال ر�سول اهلل
امرئ م�سلم، لقي اهلل وهو عليه غ�سبان"، قال: فقال االأ�سعث بن قي�س: يفَّ واهلل كان 
ذلك، كان بيني وبني رجل من اليهود اأر�س، فجحدين، فقدمته اإىل النبي، فقال يل 
ر�سول اهلل: "األك بينة"، قال: قلت: ال، قال: فقال لليهودي: "احلف"، قال: قلت: 

يا ر�سول اهلل، اإذاً يحلف ويذهب مبايل، قال: فاأنزل اهلل تعاىل: چ ەئ   وئ  وئ  ۇئ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  چ)5) اإىل اآخر االآية)6).

1-  اإر�ساد ال�ساري، للق�سطالين، 292/4.
جنة االأحكام وجنة اخل�سام، لل�سمرقندي، �س110. واأي�ساً: احليل الفقهية يف املعامالت مفهومها واأحكامها يف بع�س الق�سايا   -2

املعا�سرة، مرجع �سابق، �س98.
�سحيح البخاري، مرجع �سابق، 143/3.  -3

املدعي  على  فالبينة  ونحوه،  واملرتهن  الراهن  اختلف  اإذا  باب  الرهن،  كتاب  �سحيحه،  يف  البخاري  اأخرجه  عليه:  متفق   -4
واليمني على املدعى عليه، مرجع �سابق، 143/3. واأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب االأق�سية، باب اليمني على املدعى 

عليه، مرجع �سابق، 1336/3.
�سورة اآل عمران، جزء من االآية: 77.  -5

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب ال�سهادات، باب �سوؤال احلاكم املدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمني، مرجع �سابق، 177/3.  -6
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خامتة:
وال  املالية،  امل�ساكل  ويحل  املقيتة  احليل  �سموم  يقاوم  ترياٌق  النبوية  ال�سنة  اإن 
يتحقق ذلك اإال باكتفاء �سروٍط وانتفاء موانع، رغبًة يف رقي املالية االإ�سالمية ومواكبتها 
النتائج  من  جمموعٍة  عن  البحث  هذا  اأ�سفر  وقد  الع�سر؛  وحتديات  مل�ستجدات 

والتو�سيات، اأذكر بع�سها كاالآتي:
فاأما النتائج، فمنها ما يلي:

	 طلع علينا هذا الع�سر مبعامالٍت ماليٍةال ِقَبل لنا بها،تتواىل ترتى، وتتطلب ا�ستنفار
اجتهادات املجتهدين وطاقات املفتني.

	 اإن االجتهاد فيفتح املجال للبديل املباحعند املنع من املحظور، لذو اأهميٍة ق�سوى
فياملعامالت املالية.

	 سرعيٍة� خمارج  اإيجاد  العلماء،يف  و�سفوة  الفقهاء  نبهاء  املطهرة  ال�سنة  ت�سعف 
املال  اإدارة  عملية  ت�سهل  ا�ستثماريٍة  حلوٍل  اكت�ساف  ويف  حمرمة،  ملعامالمٍتاليٍة 

وترويجه.
	 املخارج ال�سرعية �سروريٌة يف املعامالت املالية ملواءمة الظروف املعي�سة وتخريجها

على الظروف التي نزلت فيها ال�سنة النبوية، الأن تلك الن�سو�س لي�ست قا�سرًة 
على العهد النبوي، واإمنا هي حلوٌل واأ�سوٌل اإىل يوم القيامة.

	 قالٍب اإ�سفاء  اأرادت  االإ�سالمية معامالٍت �سوريًة، حني  امل�سارف  بع�س  اأنتجت 
�سرعٍيّ على الفكر امل�سريف الربوي بنهج م�سلك احليل املحرمة.

	 اإن الهند�سة املالية االإ�سالمية كفيلٌة باإنتاج �سناعٍة ماليٍة قادرٍة على مواجهة حتديات
الع�سر، ا�ستناداً اإىل ن�سو�س ال�سرع وقواعده ومقا�سده.

	 قبل �سروريٍة  مبراحل  املايل،  ال�سرعي  املخرج  الإيجاد  النبوية  ال�سنة  ا�ستثمار  مير 
خروجه الأر�س الواقع.

	 بالعقود بغناها  االقتناع  اأ�سد  يقتنع  ال�سحيحة،  االأحاديث  روايات  يف  املتاأمل 
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املتنوعة التي تَُنم عن اإبداع ال�سخ�سية النبوية يف احلقل املايل. 
	 اإن التعليمات التي اأتت بها ال�سنة النبوية، هي التي مكنت االقت�ساد االإ�سالمي من

اال�ستقرار، ملا ع�سفت االأزمة املالية باالقت�ساد التقليدي. 
واأما التو�سيات، فمنها ما يلي:

	 ،ينبغي البحث عن البديالملباح عند املنع من املحظور، لئال يقع النا�س يف احلرج
للم�سارف  املحرمة  املتي�سر،كاملنتجات  املحرم  اإىل  ال�سرعي  احلالل  من  فينفلتوا 

التقليدية. 
	 منهج ل�سلوك  ذريعًة  امل�سروعة،  املخارج  اإىل  امللحة  احلاجة  تكون  اأن  ي�سوغ  ال 

احليل.
	 سوء� ولكن  االإباحة  اأ�سا�سها  التي  امل�سرفية  املعامالت  يف  النظر  معاودة  يتحتم 

التطبيق حّولها اإىل منتٍج خمالٍف، مثل التورق املنظم.
	 العلمية والفنية املفاهيم  اإىل  اال�ستناد  النبوية مع  ال�سنة  التفتي�س يف كنوز  ينبغي 

للمعامالت  �سرعياً  بدياًل  تكون  �سيٍغ  عن  للك�سف  االإ�سالمية،  للمالية  احلديثة 
املحظورة.

	 يرى الباحث �سرورة مراعاة جانبي الرواية والدراية على حٍد �سواء عند ا�ستثمار
ال�سنة النبوية يف العثور على املخارج ال�سرعية املالية.

	 ال بد من التزام �سروٍط، ومراعاة موؤهالٍت، فيمن يت�سدى لهذا امل�سمار، حتى ال
يُفتح باب احليل املحرمة با�سم املخارج ال�سرعية.

	 املخارج عن  النبوية  ال�سنة  داخل  تنقيبيٍة  م�ساريع  اإطار  يف  جماعياً  عماًل  اأقرتح 
ال�سرعية للمعامالت املالية.

	 ال ينبغي االهتمام بال�سنة النبوية لال�ست�سهاد فقط، بل لكونها اأي�ساً، حلواًل مل�ساكل
املايل  النظام  �سار  ملا  باالأخ�س  بامل�ستجدات،  مليٍء  مل�ستقبٍل  وا�ست�سرافاً  راهنٍة، 

االإ�سالمي حمط االأنظار بعد االأزمة االقت�سادية العاملية. 
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املراجع وامل�سادر:
الكتب والر�سائل اجلامعية:

• االأولى، 	 الطبعة  بيروت،  لبنان-  الر�سالة:  بطة،)موؤ�س�سة  ابن  الحيل،  اإبطال 
1417ه-1996م).

• تحت 	 ماج�ستير  ر�سالة  نجم،  علي  الفقهية،  االأحكام  على  الحديثية  االأخطاء  اأثر 
�سعداوي، جامعةالمدينةالعالمية،  التواب  عبد  الدكتور �سالح  ف�سيلة  اإ�سراف 

كليةالعلوماالإ�سالمية - ق�سم الفقه، 2012م، لم تطبع بعد.
• اإر�ساد ال�ساري ل�سرح �سحيح البخاري، اأحمد بن محمد الق�سطالني، )المطبعة 	

الكبرى االأميرية: م�سر، الطبعة ال�سابعة، 1323 هـ).
• االألباني، 	 الدين  نا�سر  محمد  ال�سبيل،  منار  اأحاديث  تخريج  في  الغليل  اإرواء 

الثانية،  الطبعة  بيروت،  لبنان-  االإ�سالمي:  )المكتب  ال�ساوي�س،  زهير  اإ�سراف: 
1405هـ - 1985م). 

• اال�ستذكار، يو�سف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر، تحقيق: �سالم محمد عطا 	
االأولى،  الطبعة  بيروت،  لبنان-  العلمية:  الكتب  )دار  معو�س،  علي  محمد  و 

1421ه – 2000م).
• اإعالم الموقعين عن رب العالمين، محمد بن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد 	

اإبراهيم، )دار الكتب العلمية: لبنان- بيروت، الطبعة االأولى، 1411هـ  ال�سالم 
- 1991م).

• اإغاثة اللهفان من م�سايد ال�سيطان، محمد بن قيم الجوزية،تحقيق: محمد حامد 	
الفقي، )مكتبة المعارف: المملكة العربية ال�سعودية- الريا�س) 

• 1410هـ-	 بيروت،  لبنان-  المعرفة:  دار   ( ال�سافعي،  اإدري�س  بن  محمد  االأم، 
1990م).

• 	 -157 �س:  تيمية،  بن  الحليم  عبد  بن  اأحمد  التحليل،  بطالن  على  الدليل  بيان 
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159،تحقيق: حمدي عبد المجيد ال�سلفي، )المكتب االإ�سالمي: الطبعة االأولى،    
1418هـ - 1998م).

• لبنان- 	 الريان:  )موؤ�س�سة  الجديع،  يو�سف  بن  اهلل  عبد  الحديث،  علوم  تحرير 
بيروت، الطبعة االأولى، 2003م-1424هـ).

• التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عا�سور، )الدار التون�سية: تون�س، 1984 هـ). 	
• ت�سنيف الم�سامع بجمع الجوامع، محمد بن عبد اهلل الزرك�سي، تحقيق: �سيد عبد 	

العزيز و عبد اهلل ربيع، )مكتبة قرطبة: الطبعة االأولى، 1418 هـ - 1998 م).
• التعليقات الح�سان على �سحيح ابن حبان وتمييز �سقيمه من �سحيحه و�ساذه من 	

باوزير: المملكة العربية ال�سعودية  نا�سر الدين االألباني، )دار  محفوظه، محمد 
م).  2003  - هـ   1424 االأولى،  الطبعة  –جدة، 

• تف�سير ابن كثير، اإ�سماعيل بن عمر بن كثير، )دار الكتب العلمية: لبنان-بيروت، 	
الطبعة االأولى، 1418ه-1997م).  

• محمد 	 بن  محمد  بن  محمد  الهمام،  بن  الكمال  تحرير  علي  والتحبير  التقرير 
الثانية،  الطبعة  لبنان-بيروت،  العلمية:  الكتب  اأمير حاج، )دار  بابن  المعروف 

1403هـ - 1983م).
•  التكييف الفقهي للوقائع الم�ستجدة وتطبيقاته الفقهية، محمد عثمان �سبير، )دار 	

القلم: �سوريا-دم�سق، الطبعة الثانية، 1434ه-2014م).
• تي�سير التحرير، محمد اأمين بن محمود البخاري المعروف باأمير باد�ساه،  )دار 	

الفكر: لبنان- بيروت).
• تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان، عبد الرحمن بن نا�سر ال�سعدي، 	

تحقيق: عبد الرحمن اللويحق، )موؤ�س�سة الر�سالة: لبنان-بيروت، الطبعة االأولى، 
1420هـ -2000 م).

• البر،  تحقيق: 	 العلم وف�سله،  يو�سف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد  بيان  جامع 
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اأبي االأ�سبال الزهيري، )دار ابن الجوزي: المملكة العربية ال�سعودية- الدمام، 
الطبعة االأولى، 1414هـ - 1994م).

• تحقيق: 	 القرطبي،  اأحمد  بن  محمد  القرطبي)،  )تف�سير  القراآن  الأحكام  الجامع 
اأحمد البردوني واإبراهيم اأطفي�س، )دار الكتب الم�سرية: م�سر- القاهرة، الطبعة 

الثانية، 1384هـ - 1964 م).
• جنة االأحكام وجنة الخ�سام، �سعيد بن علي �سمرقندي،)دار �سادر، 2005م).	
• الحيل الفقهية في المعامالت المالية، محمد بن اإبراهيم، )الدار العربية للكتاب: 	

م�سر-القاهرة، الطبعة االأولى، 1404 هـ- 1983م).
• المعا�سرة، 	 الق�سايا  بع�س  في  واأحكامها  مفهومها  المعامالت  في  الفقهية  الحيل 

عي�سى الخلوفي، دكتوراه تمت مناق�ستها في كلية االإمام االأوزاعي االإ�سالمية، 
ببيروت، في 2012/12/8 م

• تحليلية 	 درا�سة  المعا�سرة:  الم�سرفية  المعامالت  في  الفقهية  والمخارج  الحيل 
اإ�سالم ماليزيا"، عارف �سالح بن رو�سمن، بحث تكميلي  "بنك  تطبيقية لتجربة 
والعلوم  الوحي  معارف  كلية  واأ�سوله،  الفقه  في  الدكتوراه  درجة  لنيل  مقدم 

االإن�سانية الجامعة االإ�سالمية العالمية - ماليزيا، مايو 2008م).
• دور الهنـد�سـة المـاليـة في تطـويـر ال�سنـاعـة المـ�سرفيـة االإ�سالميـة -درا�سة نقدية 	

�سمن  مقدمة  مـذكـرة  لـعم�س،  اآمـال  االإ�سالمية-،  الم�سرفية  المنتجات  لبع�س 
متطلبات الح�سول على �سهادة الماج�ستيرفي العلوم التجارية اإ�سـراف االأ�ستـاذ 
العلـوم  كليـة  – �سطيف،  عبــا�س  فـرحـات  جــامعـة  �سـالحي،  �سـالـح  الدكتـور 

االقت�سـاديـة والتجارية وعلـوم الت�سييـر، 2012/2011.
• الرد على من ينكر حجية ال�سنة )مطبوع مع كتاب دفاع عن ال�سنة الأبي �سهبة)، 	

عبد الغني بن محمد عبد الخالق، )مكتبة ال�سنة: م�سر- القاهرة، الطبعة االأولى، 
1409 ه- 1989م).

• زاد الم�سير في علم التف�سير، عبد الرحمن بن علي الجوزي، تحقيق: عبد الرزاق 	
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المهدي، )دار الكتاب العربي: لبنان- بيروت، الطبعة االأولى، 1422 هـ).
• �سير، 	 كفر  لبنان-  الريحاني:  )مطبعة  البرهاني،  ه�سام  محمد  الذرائع،  �سد 

1406ه-1985م).
• الدين 	 نا�سر  وفوائدها،محمد  فقهها  من  و�سيء  ال�سحيحة  االأحاديث  �سل�سلة 

 - 1415هـ  االأولى،  الطبعة  الريا�س،  ال�سعودية-  المعارف:  )مكتبة  االألباني، 
1995م).

• ودار 	 القاهرة،  م�سر-  الوفاء:  )دار  البهن�ساوي،  �سالم  عليها،  المفترى  ال�سنة 
البحوث العلمية: الكويت، الطبعة الثالثة، 1409هـ - 1989م).

• م�سر-القاهرة: 	 وهبة:  )مكتبة  الكريم،  عبد  فتحي  ودائم،  الزم  ت�سريع  ال�سنة 
الطبعة االأولى، 1405ه-1985م).

• ال�سنة ومكانتها في الت�سريع االإ�سالمي، م�سطفى بن ح�سني ال�سباعي، 49/1، ) 	
المكتب االإ�سالمي: بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة، 1402 هـ - 1982 م).

• )موؤ�س�سة 	 اأحمد،  �سالم  تحقيق:  الَمْرَوِزي،  الحجاج  بن  ن�سر  بن  ال�سنة، محمد 
الكتب الثقافية: لبنان- بيروت، الطبعة االأولى، 1408هـ).

• �سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد ابن ماجة، تحقيق: �سعيب االأرنوؤوط واآخرون، 	
)دار الر�سالة العالمية: لبنان-بيروت، الطبعة االأولى، 1430 هـ - 2009 م).

• د 	 �سنن اأبي داود، اأبو داود �سليمان بن االأ�سعث، تحقيق: �سَعيب االأرنوؤوط ومَحمَّ
كاِمل قره بللي، )دار الر�سالة العالمية: لبنان-بيروت، الطبعة االأولى، 1430هـ - 

2009م).
• �سنن الترمذي، محمد بن عي�سى الترمذي، تحقيق: اأحمد �ساكر واآخرون، )مطبعة 	

م�سطفى البابي الحلبي: م�سر، الطبعة الثانية، 1395 هـ - 1975 م). 
• البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر 	 ال�سنن الكبرى للبيهقي، اأحمد بن الح�سين 

عطا، )دار الكتب العلمية: لبنان – بيروت، الطبعة الثالثة، 1424 هـ - 2003 م).
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• �سلبي، 	 المنعم  عبد  ح�سن  تحقيق:  الن�سائي،  �سعيب  بن  اأحمد  الكبرى،  ال�سنن 
موؤ�س�سة الر�سالة: لبنان- بيروت، الطبعة االأولى، 1421 هـ - 2001 م).

• �سنن الن�سائي، اأحمد بن �سعيب الن�سائي، تحقيق: عبد الفتاح اأبو غدة، )مكتب 	
المطبوعات االإ�سالمية: �سوريا- حلب، الطبعة الثانية، 1406ه – 1986م).

• ال�سيا�سة المالية للر�سول، قطب اإبراهيم محمد، )الهيئة الم�سرية العامة للكتاب: 	
م�سر، 1988م). 

• عبد 	 طه  تحقيق:  الزرقاني،  الباقي  عبد  بن  محمد  الموطاأ،  على  الزرقاني  �سرح 
الروؤوف �سعد، )مكتبة الثقافة الدينية: م�سر- القاهرة، الطبعة االأولى، 1424هـ 

- 2003م).
• �سحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان، تحقيق: �سعيب االأرنوؤوط، 	

)موؤ�س�سة الر�سالة: لبنان- بيروت، الطبعة الثانية، 1414ه – 1993م).
• ال�سلطانية المطبعة 	 )الطبعة  البخاري،  اإ�سماعيل  بن  محمد  البخاري،  �سحيح 

االأميرية، م�سر- القاهرة،1311 هـ).
• )المكتب 	 االألباني،  الدين  نا�سر  محمد  وزيادته،  ال�سغير  الجامع  �سحيح 

االإ�سالمي: لبنان- بيروت، الطبعة الثالثة، 1408 هـ - 1988 م).
• �سحيح م�سلم، م�سلم بن الحجاج، )الطبعة التركية للمطبعة العامرة).	
• عقود التمويل الم�ستجدة في الم�سارف االإ�سالمية درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية، حامد 	

الفقه  في  الدكتوراه  درجة  لنيل  مقدمة  ر�سالة  ميرة،  علي  محمد  بن  ح�سن  بن 
المقارن، اإ�سراف عبد اهلل المطلق  و محمد الع�سيمي، العام الجامعي 1431-

1432هـ.
• الطبعة 	 بيروت،  لبنان-  العلمية:  الكتب  القيم، )دار  ابن  المعبود وحا�سية  عون 

الثانية، 1415 هـ). 
• الخ�ساف،)م�سر- 	 عمر  او  عمرو  بن  اأحمد  الحيل،  في  الخ�ساف  كتاب 
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القاهرة،1314هـ- 1900م).
• الك�ساف عن حقائق غوام�س التنزيل،محمود بن عمرو الزمخ�سري ) دار الكتاب 	

العربي: لبنان- بيروت، الطبعة الثالثة، 1407 هـ) .
• لبنان- 	 المعرفة:  دار   ( ال�سرخ�سي،  �سهل  اأبي  بن  اأحمد  بن  محمد  المب�سوط، 

بيروت، 1414هـ - 1993م). 
• مجموع الفتاوى، اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 	

بن قا�سم، )مجمع الملك فهد لطباعة الم�سحف ال�سريف: ال�سعودية- المدينة 
النبوية، 1416هـ/1995م). 

• خالد 	 بن  الرحمن  عبد  بن  الح�سن  والواعي،  الراوي  بين  الفا�سل  المحدث 
بيروت،  لبنان-  الفكر:  )دار  الخطيب،  عجاج  محمد  تحقيق:  الرامهرمزي، 

الطبعة االأولى، 1391ه- 1971م).
• المخارج في الحيل، محمد بن الح�سن ال�سيباني، )مكتبة الثقافة الدينية: م�سر-	

القاهرة، 1419ه-1999م).
• م�سند اأحمد، اأحمد بن حنبل، تحقيق: �سعيب االأرنوؤوط - عادل مر�سد واآخرون، 	

)موؤ�س�سة الر�سالة: لبنان-بيروت، الطبعة االأولى، 1421هـ - 2001م).
• يو�سف 	 كمال  تحقيق:  �سيبة،  اأبي  بن  محمد  بن  اهلل  عبد  �سيبة،  اأبي  ابن  م�سنف 

االأولى،  الطبعة  الريا�س،  ال�سعودية-  العربية  المملكة  الر�سد:  الحوت، )مكتبة 
1409م).

• م�سنف عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام ال�سنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن 	
االأعظمي، )المكتب االإ�سالمي: لبنان- بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ).

• معاني القراآن واإعرابه، اإبراهيم بن ال�سري بن �سهل الزجاج، تحقيق: عبد الجليل 	
عبده �سلبي، ) عالم الكتب: لبنان- بيروت، الطبعة االأولى، 1408هـ - 1988م).

• المنتقى �سرح الموطاإ، �سليمان بن خلف الباجي، )مطبعة ال�سعادة: م�سر، الطبعة 	
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االأولى، 1332 هـ).
• المنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن الحجاج، يحيى بن �سرف النووي، )دار اإحياء 	

التراث العربي: لبنان- بيروت، الطبعة الثانية، 1392هـ).
• الموافقات، اإبراهيم بن مو�سى ال�ساطبي، تحقيق: م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان، 	

)دار ابن عفان: م�سر-القاهرة، الطبعة االأولى، 1417هـ- 1997م).
• الكويت، 	 االإ�سالمية:  وال�سئون  االأوقاف  الكويتية،)وزارة  الفقهية  المو�سوعة 

الطبعة الثانية، 1408ه-1988م).
• موطاأ مالك، مراجعة واإ�سراف نخبة من العلماء، )بيروت: دار الجيل/ المملكة 	

المغربية: دار االآفاق الجديدة، الطبعة الثانية، 1414ه-1993م).
البحوث واملقاالت والقرارات:

• 	 ،- اقت�سادية  فقهية  -درا�سة  االإ�سالمية  المالية  الموؤ�س�سات  في  ال�سيولة  اإدارة 
الفقهي  الع�سرين للمجمع  القره داغي، بحث مقدم للدورة  علي محيى الدين 
االإ�سالميفي مكة المكرمة - ، الفترة من 19-23 محرم - 1432هـالموافق 25- 

29 دي�سمبر- 2010م.
• اأحمد 	 عدنان  الت�سغيل،  وتحديات  الواقع  الحديثة:  اال�سالمية  المالية  االأدوات 

االإ�سالمية في �سوريا،  المالية  للم�سارف والموؤ�س�سات  الثالث  الموؤتمر  يو�سف، 
10 -11 مار�س 2008.

• اأدوات �سوق النقد االإ�سالمية - مدخل للهند�سة المالية االإ�سالمية -، فتح الرحمن 	
علي محمد �سالح، مجلة الم�سرفي العدد 26 دي�سمبر 2002، بنك ال�سودان- 

الخرطوم.
• محمد 	 االإ�سالمية،عي�سى  الم�سرفية  على  الفقهية  الحيل  دخول  واآثار  اأ�سباب 

اأبريل  العدد11،  العالمية،  االإ�سالمي  االقت�ساد  بمجلة  من�سور  مقال  الخلوفي، 
2013-جمادى الثانية 1434.
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• في مجلة 	 من�سور  مقال  الري�سوني،  اأحمد  المالية ،  الفتاوى  في  المقا�سد  اعتبار 
اإ�سالمية المعرفة ي�سدرها المعهد العالمي للفكر االإ�سالمي، العدد: 70. 

• امتطاء التدين في الت�سويق والتجارة، علي نجم، بحث مقدم للموؤتمر العالمي 	
الخام�س للت�سويق االإ�سالمي، كوااللمبور 22 - 24 اأبريل 2014.

• اأهمية منتجات الهند�سة المالية في ال�سناعة الم�سرفية االإ�سالمية -تجربة م�سرف 	
االإمارات االإ�سالمي في اإ�سدار �سكوك االإجارة-، لعم�س اأمال و�سرفي �سارة، 
والهند�سة  االبتكار  وتطبيقات  منتجات  حول  الدولي  الموؤتمر  اإلى  مقدم  بحث 
5و6  يومي  االإ�سالمية،  المالية  وال�سناعة  التقليدية  المالية  ال�سناعة  بين  المالية، 

ماي 2014 الموافق ل 5و6 رجب 1435.
• البحث عن اأدوات مبتكرة لمعالجة المخاطر، �سامي ال�سويلم، ورقة مقدمة اإلى 	

1424هـ- الم�سرفي-الريا�س،  االإ�سالمية/المعهد  الم�سارف  مخاطر  ندوة 
2004م.

• علي 	 بن  م�سفر  مقا�سدية-،  االإ�سالمية-روؤية  للم�سرفية  الم�ستقبلية  التحديات 
القحطاني، مقال من�سور بمجلة الحكمة، )بريطانيا- مان�س�ستير)، العدد 43.

• االإ�سالمي 	 المعهد  ال�سويلم  اإبراهيم  بن  �سامي  االإ�سالمي،  التمويل  في  التحوط 
ال�سعودية-  العربية  المملكة  للتنمية:  االإ�سالمي  )البنك  والتدريب،  للبحوث 

جدة، 1428هـ- 2007م). 
• تخريج الفروع على الفروع عند المالكية، علي نجم، موؤتمر االإمام مالك الدولي 	

زليتن-ليبيا، 17-2013/12/19م.
• تفاوت "�سيغ العقود" طبيعي لكن ال يتجاوز اإلى التطبيق واالإخالل ب "الفتوى" 	

،مقال من�سور بجريدة الريا�س الثالثاء 3 ربيع االأول 1434 هـ - 15 يناير 2013م 
- العدد 16276.

• للم�سارف 	 االإ�سالمية  النوافذ  االإ�سالمي:  لالقت�ساد  التطبيقية  الموؤ�س�سات  تقويم 
التقليدية، �سعيد بن �سعد المرطان، بحث مقدم للموؤتمر العالمي الثالث لالقت�ساد 
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االإ�سالمي الذي نظمته كلية ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية بجامعة اأم القرى بمكة 
المكرمة خالل �سهر محرم 1424هـ.

• التمويل 	 نماذج  على  وتطبيقاتها  الم�ستجدة  المالية  للعقود  الفقهي  التكييف 
االأردني،  االإ�سالمي  البنك  ن�سار،  محمود  محمد  اأحمد  المعا�سرة،  االإ�سالمية 

.2005/2004
• بحث 	 الغالي،  ابراهيم  بن  االإ�سالمية،  ال�سيرفة  تطوير  في  المالي  االبتكار  دور 

مقدم اإلى الموؤتمر الدولي حول منتجات وتطبيقات االبتكار والهند�سة المالية، 
بين ال�سناعة المالية التقليدية وال�سناعة المالية االإ�سالمية، يومي 5و6 ماي 2014 

الموافق ل 5و6 رجب 1435.
• والخم�سين 	 الثانية  الدورة  واالإفتاء،  العلمية  البحوث  الإدارات  العامة  الرئا�سة 

المنعقدة في الريا�س ابتداء من تاريخ 1420/10/29 هـ . 
• ال�سرعية والكفاءة االقت�سادية �سرطان لفاعلية المنتجات االإ�سالمية، ا�ستجواٌب 	

اأجراه عمرو ال�سوادي من الريا�س مع محمد كريم قروف الباحث في التمويل 
هـ،  القعدة 1432  االأحد 11 ذو   ، العدد6572  االقت�سادية،  االإ�سالمي، جريدة 

الموافق 09 اأكتوبر 2011.
• ال�سويلم، 	 �سامي  االإ�سالمي-،  المنهج  في  نظرات   – المالية  الهند�سة  �سناعة 

)ن�سخة منقحة: مركز البحوث- �سركة الراجحي الم�سرفية لال�ستثمار-المملكة 
العربية ال�سعودية/بيت الم�سورة للتدريب-الكويت، 1425ه- 2004م).

• قرار رقم: 92 )9/9)ب�ساأن �سد الذرائع، مجمع الفقه االإ�سالمي الدولي المنعقد 	
في دورة موؤتمره التا�سع باأبو ظبي بدولة االإمارات العربية المتحدة من 1 – 6 

ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1 – 6 اأبريل  1995م.
• اإبراهيم ال�سويلم، بحث مقدم 	 قواعد الذرائع في المعامالت المالية، �سامي بن 

لموؤتمر �سورى الفقهي الخام�س في دولة الكويت 16-17 دي�سمبر.
• الثالث 	 العالمي  الموؤتمر  ال�سالو�س،  علي  بن  اأحمد  االإ�سالمي،  التمويل  مخاطر 
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لالقت�ساد االإ�سالمي، جامعة اأم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية ال�سعودية، 
2005، �س11.

• مدى مطابقة المظهر الخارجي للمنتج اال�سالمي مع م�سمونه الداخلي: التورق 	
منتجات وتطبيقات  الدولي حول  الموؤتمر  اإلى  نموذجا، بحث مقدم  الم�سرفي 
المالية  وال�سناعة  التقليدية  المالية  ال�سناعة  بين  المالية،  والهند�سة  االبتكار 

االإ�سالمية، يومي 5و6 ماي 2014 الموافق ل 5و6 رجب 1435
• العظيم 	 نموذجا، عبد  الم�سارف  فوائد  ال�سرعية:  االإن�سانية واالأحكام  الم�سالح 

المجتمعات  في  تحقيقها  و�سبل  ال�سريعة  مقا�سد  لندوة  مقدم  بحث  زيد،  اأبو 
المعا�سرة، الجامعة االإ�سالمية بماليزيا، 2006م/1427هـ.

• المقا�سد الخا�سة بالمعامالت واأثرها في �سبط عمل الم�سارف االإ�سالمية، اأحمد 	
بين  الم�سارف االإ�سالمية  ال�سويحي ، بحث مقدم لندوة  بن عبداهلل بن محمد 
تحديات الواقع ورهانات الم�ستقبل، ح�سرتها بفا�س- المغرب، 11-12 جمادي 

الثانية 1435هـ الموافق ل 11-12 اأبريل 2014م.
• المنتجات المالية االإ�سالمية بين االإبداع والتقليد، �سامي ال�سويلم، مقال من�سور 	

بجريدة االقت�سادية، 1/9/1427 و 8/9/1427.
• قندوز، 	 اأحمد  الكريم  عبد  العالمي،  المالي  النظام  وا�سطراب  المالية  الهند�سة 

منظور  العالمية من  االقت�سادية  "االأزمة  بالكويت حول:  الرابع  الدولي  الموؤتمر 
االقت�ساد االإ�سالمي"، 15-16 دي�سمبر 2010م.

• االإ�سالح، 	 وطريق  الخلل  جوانب  االإ�سالمية:  المالية  لل�سناعة  ال�سرعي  الهيكل 
الموؤ�س�سات  لعمل  واالخالق  القيم  لندوة  مقدم  بحث  الزرقا،  اأن�س  محمد 
للعمل  العليا  اال�ست�سارية  باللجنة  االقت�سادية   اللجنة  عقدتها  التي  االقت�سادية، 
االأول  ربيع   22 في  بالكويت  االإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  تطبيق  ا�ستكمال  على 

1429 هـ الموافق ل 2008/3/30م.
• هيئات الفتوى والرقابة ال�سرعية في الم�سارف االإ�سالمية )درا�سة وتقويم)، عبد 	
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الحق حمي�س، بحث مقدم للموؤتمر العلمي ال�سنوي الرابع ع�سر، كلية ال�سريعة 
والقانون جامعة االإمارات العربية المتحدة.

• هيئات الفتوى والرقابة ال�سرعية ودورها في الم�سارف االإ�سالمية،عبد المجيد 	
،كلية  ع�سر  الرابع  ال�سنوي  العلمي  للموؤتمر  مقدم  بحث  ال�سالحين،  محمود 

ال�سريعة والقانون جامعة االإمارات العربية المتحدة.
املراجع االأجنبية:

•	 FINANCIAL CRISES BETWEEN THE POSTURAL ECONOMY THOUGHT 
AND THE THOUGHT OF THE ISLAMIC ECONOMY, Mohammed Al-Mo-
mani,	European	scientific	journal,	vol10.,	no19,july	2014

•	 Islamic banking: Growing fast but can it be more than a niche market?; Linda 
Yueh,	BBC	NEWS,	18	July	2014.

•	 World	Islamic	Banking	Competitiveness	Report	2013–14.	

املواقع االإلكتونية:
• من�سور 	 مقال  �سالح،  محمد  علي  الرحمن  فتح  االأعمال،  وتنمية  التطوير  اإدارة 

. /www.kantakji.comبموقع مركز اأبحاث فقه المعامالت االإ�سالمية
• محمد 	 بموقع  من�سور  مقال  االإ�سالمي،  الم�سرفي  العمل  تواجه  التي  التحديات 

/www.bltagi.com .2014 البلتاجي، 29 اأبريل
• بتفريغها 	 اأحمد الحازمي، درو�س �سوتية قام  للفتوحي،  التحرير  �سرح مخت�سر 

www.alhazme.net .موقع اأحمد الحازمي
• الم�سحف 	 لطباعة  فهد  الملك  مجمع  الحا�سوبي،  للن�سر  المدينة  م�سحف 

http://nashr.qurancomplex.gov.sa/site :ال�سريف، موقع البرنامج على االأنترنت
• هند�سة المالية )financial engineering): مدخل لتطوير ال�سناعة المالية االإ�سالمية، 	

/www.academia.edu :زايدي عبدال�سالم، الرابط
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• للم�ستجدات 	 االإ�سالمي  التاأ�سيل  في  جديدٌة  نقلٌة  العالمية  االإ�سالمية  الهيئة 
المعا�سرة، جريدة االقت�سادية االإلكترونية، العدد4843 ،14 يناير 2007.الرابط: 

html.73705_article/14/01/2007/www.aleqt.com



 حماية امل�ستثمر ودعم ا�ستقرار اال�ستثمار يف العقود املالية 
يف �سوء ال�سنة النبوية

الدكتورة  ملياء اأحمد ن�سرالل )االأردن(
مدار�س الفايز الدولية





809

حماية امل�ستثمر ودعم ا�ستقرار اال�ستثمار يف العقود املالية يف �سوء ال�سنة النبوية

مقدمة:
اإن احلمد هلل، نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور اأنف�سنا و�سيئات 
اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، ون�سلي ون�سلم على خري 
الب�سر، ومن بعث اإماماً ي�سدد خطى املهتدين، ونربا�ساً ينري الطريق للتائهني، بلغ �سرع 
املادية  واحلاجات  الفطرية  الغرائز  فيه  ت�سبع  معجزاً،  واقعاً  منه  واأ�س�س  الكامل،  احلق 

لالإن�سان، يف جمتمع تتاألق فيه االأخالق، وي�سوده العدل.
عليها  ي�ستند  التي  والركيزة  املادية،  احلياة  �سريان  ميثل  املال -كونه  اإن مو�سوع 
واقعية  حقيقة  وهي  الب�سر،  حياة  يف  املركزية  الق�سايا  اإحدى  يعد  االإن�سان-  معا�س 
النبي  فنجد  املعجز،   الكامل  ال�سماء  عنها، وهو وحي  ليغفل  النبوي  املنهج  يكن  مل 
وميهد  املالية،  التنمية  ي�سجع  متكامل  منهج  بر�سم  يكتفي  ال  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى 
ال�سبل اإليها، بل ي�سع د�ستوراً ثابتاً يوجه امل�ستثمر ويحمي ماله من االحتيال الفردي، اأو 
الف�ساد العام، وذلك يف كل مراحل اال�ستثمار، ويبني منظومة من القوانني التي حتمي 
اال�ستثمارات وامل�ستثمر، �سواء اأكانت هذه القوانني وقائية متنع من وقوع التعدي، اأو 

اإجرائية ، تعالج امل�ساكل الواقعية املحققة.
كما اأن الهدي النبوي يف هذا كله يراعي اختالف الب�سر يف اال�ستقامة واالأمانة، 
الفرد  بها فيها، فال يرتك  اإليها واالأفكار واملبادئ املعمول  ينتمون  التي  البيئات  وتباين 
لواقعه، بل يعمد اإىل بناء �سمانات اأخالقية وقانونية حتقق ا�ستقرار اال�ستثمار وحماية 

امل�ستثمر.
ومع تف�سي الف�ساد وطغيان احلياة املادية يف واقعنا املعا�سر، اأ�سبح من ال�سعب 
التعويل على نظام الردع االأخالقي يف حفظ احلقوق، وحماية اال�ستثمار، لذا اخرتت 
اأن اأبني يف  بحثي هذا اجلانب القانوين من املنهج النبوي ال�سريف يف مو�سوع حماية 
اال�ستثمارات  حتت عنوان " حماية امل�ستثمر ودعم ا�ستقرار  اال�ستثمار يف العقود املالية 

يف �سوء ال�سنة النبوية" 
"واهلل ويل التوفيق"
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املبحث االأول
 تثبيت العقود

واأثره يف حماية امل�ستثمر ودعم ا�ستقرار اال�ستثمار
تُعدُّ الواقعية من اأهم �سمات الدين االإ�سالمي ومميزاته، ومن �سمنها الت�سريعات 
اأوالها  التي  ال�سديدة  العناية  فبالرغم من  املالية واال�ستثمارية،  باملعامالت  تتعلق  التي 
التي  االحتياطية،  االإجراءات  يغفل عن  اأنه مل  اإال  اخللقية،  للرتبية  االإ�سالمي  الت�سريع 
الثقة  وانعدام  االأخالقي  الف�ساد  عن  الناجت  التالعب  من  اال�ستثمارات  حماية  ت�سمن 
ومن  ذلك،  وغري  واملوت  والفقدان  كالن�سيان  الب�سرية  للعوار�س  اإ�سافة  واالأمانة، 
هنا جاء الهدي النبوي ليوؤكد على اأهمية الت�سلح  باإجراءات احرتازية حلماية حقوق 

امل�ستثمر ودعم ا�ستقرار اال�ستثمار، اأهمها: 
اأواًل:كتابة العقود

اأما كتابة العقود فاإن الفعل النبوي قد اأر�سد اإليها، فيما رواه عبد املجيد بن وهب 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل-  ر�سول  يل  كتبه  كتاباً  اأقرئك  اأال  خالد:  ابن  العداء  يل  قال  قال: 
و�سلم- قال: قلت: بلى. فاأخرج يل كتاباً:" هذا ما ا�سرتى العداء بن خالد بن هوذة من 
حممد ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- ا�سرتى منه عبداً اأو اأمة، ال داَء وال غائلَة)1) 

وال ِخْبثة)2)، بيع امل�سلم امل�سلم")3)
التعامل  اأب�سط �سور  العقود حتى يف  تقييد  اإىل  بفعله  احلكيم  النبوي  التنبيه  اإن 
فهو  اأوىل،  ال�سخمة  امل�سروعات  يف  التقييد  اأن  يف  يخفى  ال  مدلول  له  التجاري، 
يدفع نحو االهتمام بهذا االإجراء، ملا له من اأثر بالغ يف �سمان حقوق امل�ستثمر، ومنع 
التالعب باال�ستثمارات، االأمر الذي يبعث الطماأنينة يف نف�س امل�ستثمر، ويجعله عاماًل 
"وال غائلة" الغائلة فيه: اأي يكون م�سروقاً، فاإذا ظهر وا�ستحقه مالكه غال م�سرتيه الذي اأداه يف ثمنه، اأي اأتلفه واأهلكه. يقال:   -1

غاله يغوله، واغتاله يغتاله: اأي ذهب به واأهلكه. النهاية يف غريب احلديث واالأثر: 1/ 1416. باب الغني مع الواو.
2-  اأراد باخلبثة احلرام، اأي اأن ال يكون من قوم ال يحل �سبيهم، كمن اأعطى عهداً اأو اأماناً، اأو من هو حر يف االأ�سل. يُْنظر: النهاية 

يف غريب احلديث واالأثر: 461/1، باب اخلاء مع الباء.
اأخرجه الرتمذي يف " �سننه" كتاب البيوع عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، باب ما جاء يف كتابة ال�سروط، �س 1773،   -3
ح) 1216) بلفظه. ثم قال:" هذا حديث ح�سن غريب ال نعرفه اإال من حديث عباد بن ليث. وقال احلافظ ابن حجر: ومل 

ينفرد به عباد، واحلديث ح�سن يف اجلملة، وله متابعة جيدة. يُْنظر: تغليق التعليق: 3/ 219.



811

حماية امل�ستثمر ودعم ا�ستقرار اال�ستثمار يف العقود املالية يف �سوء ال�سنة النبوية

م�سجعاً على اال�ستثمار، وركناً من اأركان ا�ستقراره فيما بعد.
ثانيًا: ال�سهادة على العقود: 

�سمنها  ومن  املالية  التعامالت  حماية  يف  االحرتازية  النبوية  الو�سائل  من 
اإليه النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- حلماية  بال�سهود؛ فقد وجه  اال�ستثمارات التوثيق 
بيني وبني رجل  قال:" كانت  عنه،  اهلل  قي�س ر�سي  بن  االأ�سعث  فعن  املالية،  احلقوق 
خ�سومة يف بئر، فاخت�سمنا اإىل ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- فقال ر�سول اهلل: 

"�ساهداك اأو ميينه")1)
املالية،  املعامالت  عند  بال�سهود  التوثيق  اأهمية  اإىل  �سريح  اإر�ساد  احلديث  ويف 
واإال مل يكن النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- لي�ساأل عن ال�سهود، ويجعلهم عمدة فيما 

�سيق�سي به، فينبه بهذا الهدي الغافلني اإىل وجوب االحرتاز لذلك يف وقته.
اإن هذه االإجراءات االحتياطية كفيلة ب�سيانة اال�ستثمارات وحفظها من التقلبات 
ب�سبب املنازعات، مما ي�سمن لها حالة اأكرث دواماً، واأمكن ا�ستقراراً، مبا يعود نفعه على 

الفرد، كما يزيد املح�سل الرتاكمي للناجت العام. 
بال�سهود  ال يغني عن الوثيقة الكتابية؛ الأنه  التوثيق  اأن  اإليه،  ومما ينبغي االإ�سارة 
اأو  للموت  عر�سة  اأنهم  اإال  بها،  باحلكم  ويلزمون  احلقوق،  يثبتون  ال�سهود  كان  واإن 
الفقدان اأو ما مينعهم من تاأدية ال�سهادة، اأو عدم قبولها كق�سور يف ال�سهادة لف�سق اأو 

غريه، اأو ل�سارف لل�ساهد عن ال�سهادة من خوف اأو رغبة بعر�س دنيوي، اأو نحوه.
لذا جند الن�س القراين يجمع بينهما: 

قال تعاىل يف حمكم تنزيله:
ڀ   ڀ   ڀڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  

اأخرجه البخاري يف" �سحيحه"  كتاب الرهن، باب اذا اختلف الراهن واملرتهن ونحوه فالبينة على املدعي، واليمني على   -1
املدعى عليه، �س 198،  ح) 2515) بلفظه. 
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گ   ک   ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ    ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   
ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ      ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې    
ېې  ى  ى  ائائ  ەئ    ەئ  وئ         وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  

ېئ   ىئىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   چ

فهي دعوة عري�سة لتوثيق املعامالت املالية كافة، ولي�س ذلك مق�سوراً على عقود 
وعدم  ال�سغرية،  املعامالت  يف  حتى  التوثيق  اإهمال  عدم  على  حث  وفيه  الدين، 
اال�ستهانة بدقيق التفا�سيل والتكا�سل عن تثبيتها، وبذلك يتبني �سمو الت�سريع وحكمة 

ال�سارع يف حماية حقوق اجلميع واحلفاظ عليها.

املبحث الثاين
التاأمني على العقود 

ودوره يف حماية امل�ستثمر ودعم ا�ستقرار اال�ستثمار
بقاء حقوق  االأحيان  تتطلب يف كثري من  اال�ستثمار  املالية وعقود  التعامالت  اإن 
البيع وال�سراء ونحو  البع�س يف  اأو عند  امل�ستثمرين  اأو  ال�سركاء  بع�س  مالية يف ذمة 
ذلك، واإن منع ذلك ي�ستوجب ت�سييق يف حاالت كثرية، لذا فقد اأر�سد الهدي النبوي 

اإىل عدد من الو�سائل لتاأمني االأموال واحلفاظ عليها، اأهمها: 
 الرهن والكفالة.

اأواًل: الرهن:
اأبرز طرق حفظ االأموال والتاأمني عليها يف اال�ستثمارات املالية،  يُعدُّ الرهن من 
وهي من الو�سائل التي ا�ستخدمها الب�سر قدمياً وما زالت حا�سرة بقوة يف املعامالت 
املالية يف ع�سرنا احلا�سر، وقد قبل االإ�سالم هذه الو�سيلة ملا فيها من تاأمني حقوق النا�س 
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املالية، وهو ما يحر�س عليه الت�سريع املايل يف االإ�سالم بكل تفريعاته.
وير�سخ النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - هذا الهدي بنف�سه، فعن عائ�سة ر�سي اهلل 
عنها، قالت:" ا�سرتى ر�سوُل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- من يهودّي طعاماً بَن�سيئٍة، 

ورهنه درعه")1) 
فهذا هو  النبي - �سلى اهلل عليه �سلم- الذي ال ريبة يف اأمانته وحفظه حلقوق 
العباد، ياأبى اإال اأن يحتاط ملا يف ذمته من اأموال النا�س، يف �سي من الطعام ي�سري، فكيف 
مبن هو دونه، وخا�سة اإذا كان يف ا�ستثمارات وا�سعة، اأو جتارة كبرية، فالنبي - �سلى 
املالية،  التعامالت  مبادئ  النا�س على  ليدرب  مثاًل،  بنف�سه  ي�سرب  و�سلم-   عليه  اهلل 
والتمكني  عموماً،  املالية  احلركة  حلفظ  و�سائل  فهي  باالآخرين،  الثقة  عن  النظر  بغ�س 
ال�ستقرارها، بعيداً عن النزاعات والتاأثر باحلاالت االإن�سانية العار�سة امل�ساحبة لطبيعة 

الب�سر، من االفتتان باإغراء املال، اأو التعر�س للن�سيان اأو الغفلة اأو االإكراه. 
ثانيًا: الكفالة

 تعد الكفالة من اأهم الو�سائل حلفظ احلقوق املالية، وقد اأقرها النبي - �سلى اهلل 
عليه و�سلم - وعمل بها فعن �سلمة بن االأكوع ر�سي اهلل عنه :" اأن النبي - �سلى اهلل 
ف�سلى  ال.  قالوا:  دين؟  من  عليه  هل  فقال:  عليها،  لي�سلي  بجنازة  اأتي  و�سلم-  عليه 
على  �سلوا  قال:  نعم.  قالوا:  دين؟  من  عليه  فقال: هل  اأخرى،  بجنازة  اأتي  ثم  عليه، 

�ساحبكم. قال اأبو قتادة: علي دينه يا ر�سول اهلل. ف�سلى عليه")2)
فالنبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - مي�سي هذا النوع من التعامل ويجيزه، ملا يرى   
فيه من الت�سامن وامل�ساندة بني اأ�سحاب املال بع�سهم بع�ساً، وهذا فيه تي�سري للمعامالت 
امل�ستحقات،  تراكم  اأو  الديون  ب�سبب  تنهار  تكاد  التي  للم�ساريع  فيه دعم  املالية، كما 
الذي يوؤدي اإىل االإفال�س، فهذا االإجراء يحمي اال�ستثمارات االآيلة للف�سل، كما يحفظ 

حقوق امل�ستثمرين االآخرين من ال�سياع.

واأخرجه  بلفظه.  بنف�سه، �س 164، ح) 2096)  احلوائج  االإمام  �سراء  باب  البيوع،  كتاب  رواه البخاري يف " �سحيحه"،   -1
م�سلم يف " �سحيحه" كتاب امل�ساقاة، باب الرهن وجوازه يف احل�سر وال�سفر، �س 957، ح) 4114) بلفظ مقارب.

اأخرجه البخاري يف" �سحيحه" كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت ديناً فلي�س له اأن يرجع، �س 178، ح ) 2295) بلفظه.  -2
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املبحث الثالث
اإثبات اليارات يف العقود 

واأثره يف حماية حقوق امل�ستثمر ودعم ا�ستقرار اال�ستثمارات
اإن العقود املالية يف االإ�سالم ال تعد �سحيحة اإال اإذا كانت مع الر�سا التام، واإن 
اأي خلل يف الر�سا يجعل العقد معر�ساً للف�ساد اأو البطالن، ولتحقيق الر�سا التام اأثبت 
من  االأمرين  "واخليار هو طلب خري  اخليارات،  عليه و�سلم عدد من  اهلل  النبي �سلى 
اإم�ساء العقد اأو ف�سخه")1)، بحيث يعطي الأحد املتعاقدين اأو كالهما احلق يف اإم�ساء 

العقد اأو ف�سخه اإذا تبني �سبب يخل ب�سرط الر�سا. 
حماية  يف  فاعل  دور  ولها  النبوي،  الهدي  اإليها  وجه  التي  اخليارات  اأبرز  ومن 

اال�ستثمار: خيار املجل�س، وخيار العيب، وخيار ال�سرط. 
اأواًل: خيار املجل�س)2(:

اأحدهما  اأو  للمتعاقدين  فر�سة  اإتاحة  اإىل  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى  النبي-  اأر�سد 
لتغيري راأيه ما داموا يف جمل�س العقد، الأن الر�سا القائم على الرتوي والتدبر اأهم دعائم 
ا�ستقرار اال�ستثمار وجناحه، وقد �سح عنه اأنه قال:"  البيعان باخليار ما مل يتفرقا _ اأو 
قال: حتى يتفرقا_ فاإن �سدقا وبينا بورك لهما يف بيعهما، واإن كتما وكذبا حمقت بركة 

بيعهما")3)
فهو يعطي فر�سة للتفكري وتقليب االأمور، ولكنه ال ي�سمح يف الوقت نف�سه بالرتدد 
الذي يف�سد االأمر، ويجعل هذه املعامالت اجلدية لهواً اأو لعباً، فاإذا غادر املتعاقدان اأو 
اأحدهما جمل�س العقد، ثبت العقد وترتبت عليه اأثاره كاملة، ومعنى هذا اأن العقد ال 

يلزم اإال باإنهاء جمل�س العقد بالتفرق اأو بالتخيري.)4)
مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج: 2/ 43. ويُْنظر اأي�ساً: اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني: 26/3.  -1

املراد بخيار املجل�س: اأن يكون لكل واحد من املتبايعني اخليار يف ف�سخ البيع ما مل يتفرقا ) يف املجل�س) اأو يتخايرا )فيختارا   -2
اللزوم) يُْنظر: رو�سة الطالبني وعمدة املفتني: 433/3.

بلفظه.   (2079 ح)   ،162 �س  ون�سحا،  يكتما  ومل  البيعان  بني  اإذا  باب  البيوع،  "�سحيحه" كتاب  يف  البخاري  اأخرجه   -3
واأخرجه م�سلم يف "�سحيحه" كتاب البيوع، باب ال�سدق يف البيع والبيان، �س 942، ح) 3858) بلفظ مقارب.  

يُْنظر: اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني: 27/3.   -4
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كما اأن �سمو الهدي يتجلى يف ثنايا الكالم النبوي ال�سريف يف كل ت�سريعاته، اإذ 
يجمع بني املعاين االأخالقية جنباً اإىل جنب مع ال�سوابط القانونية، فهو اإذ يثبت القانون 

ال  يفتاأ يحميه بالقيم االأخالقية، التي هي اأقوى حار�س له. 
وال �سك اأن هذا مينع زعزعة ا�ستقرار اال�ستثمار فيما بعد، ب�سبب تخبط االآراء؛ 

الأنه قرار مبني على القبول التام واالقتناع الكامل.
ثانيًا: خيار العيب)1(:

االأ�سل يف العقود �سالمة املعقود عليه، واإن مل يُ�سرتط �سراحة يف العقد، فاإذا مل 
تتوافر ال�سالمةمل يتحقق مبداأ التعادل يف التبادل الذي تقوم عليه عقود املعاو�سات، 
وظهور عيب يف املعقود عليه اأو يف بدله ينق�س قيمته اأو يخل بالغر�س املق�سود منه، 
فاإذا مل يكن �ساحبه مطلعاً على العيب عند التعاقد اختل ر�سا العاقد، والر�سا اأ�سا�س 

العقود.
وقد اأمر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بالك�سف عن العيوب عند اإبرام العقود، فعن 
عقبة بن عامر ر�سي اهلل عنه، قال:"�سمعت ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- يقول: 

"امل�سلم اأخو امل�سلم، ال يحل مل�سلم باع من اأخيه بيعاً فيه عيب، اإال بينه له")2)
ويف رواية االإمام اأحمد:" امل�سلم اأخو امل�سلم ، ال يحل المرئ م�سلم اأن يغيب ما 
ب�سلعته عن اأخيه، اإن علم بها تركها")3) ف�سرع  له اخليار بالرد لتدارك اخللل احلادث يف 

�سرط الر�سا، وحفاظاً على مبداأ امل�ساواة يف املبيعني.
وهذا االإجراء واإن كان يعد جزائياً الأنه ياأتي الحقاً عند اكت�ساف العيب، غري اأنه 
من جهة اأخرى يعد رادعاً ملن اأراد التالعب، فهو يعرف حتماً اأن اكت�ساف العيب فيما 
بعد �سيف�سد العقد، وبهذا يحمل النا�س على اال�ستقامة، وبذلك ت�سان حقوق النا�س، 

وبه اأي�ساً حت�سن اال�ستثمارات �سد خطر الغ�س واخلداع. 
العيب ما تخلو عنه اأ�سل الفطرة ال�سليمة مما يعد به ناق�ساً، فاإذا اطلع امل�سرتي على عيب يف املبيع، ومل يكن �َسَرط الرباءة من   -1

كل عيب، فهو باخليار اإن �ساء اأخذ ذلك املبيع بجميع الثمن واإن �ساء رده. يُْنظر: �سرح فتح القدير: 355/6.
"�سننه" كتاب التجارات، باب من باع عيباً فليبينه" �س 2611، ح) 2246) بلفظه.وقال احلافظ ابن  اأخرجه ابن ماجة يف   -2

حجر:" هذا حديث ح�سن ملتابعة يحيى بن اأيوب البن لهيعة عليه وباقي رجاله ثقات. تغليق التعليق: 223/3.
اأخرجه االإمام اأحمد يف " م�سنده" 158/4، ح) 17588)  -3
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ثالثًا: خيار ال�سرط:
العقود  ت�سمني  تقت�سي  قد  اال�ستثمار  على  املحافظة  اأو  امل�ستثمرين  م�سلحة  اإن 
حال  امل�ستثمرين  حقوق  اأو  اال�ستثمار،  م�سلحة  حتفظ  اأنها  يُرى  التي  ال�سروط  بع�س 
اختالفهم، وقد وجه النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- اإىل اعتماد هذه ال�سروط و�سدد 

على �سرورة مراعاتهها، فقال:" امل�سلمون على �سروطهم")1)  
ف�سفة امل�سلم الوقوف عند ما ا�سرتط على نف�سه، وهو الطريق اإىل حماية اال�ستثمار 
و�سيانته من تقلب االأهواء وا�سطراب االآراء، وكذلك فيه و�سع قيد ملن قد ت�سول له 

نف�سه االعتداء على حقوق االآخرين.
ومن جهة اأخرى اأر�سد النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - من يجد يف نف�سه �سعفاً 
يف الو�سول اإىل حقه، اأو اأنه قد يخدع من قبل غريه، اأن ي�سرتط  يف العقد ما يحفظ 
م�ساحله وحقوقه املالية، وقد جاء يف ال�سحيحني "اأن رجال ذكر للنبي - �سلى اهلل عليه 

و�سلم - اأنه يخدع يف البيوع، فقال اإذا بايعت فقل ال خالبة)2)")3)  
ال�ستقرار  �سماناً  ي�سكل  النبوي  الهدي  يف  اخليارات  ت�سريع  فاإن  وباملح�سلة 

اال�ستثمار وحمايته وذلك من وجوه: 
واال�ست�سارة  واال�ستخارة  الرتوي  يف  للمتعاقدين  فر�سة  اخليارات  تعطي  اأواًل: 
ب�سكل اأكرب، فالقرار بعد معاينة ال�سلعة اأو الوقوف عن كثب على اال�ستثمار ال �سك اأنه 

اآكد واأ�سمن مما لو كان قبل ذلك، مما يعطي فر�سة اأكرب ال�ستقرار اال�ستثمار.
– مكفواًل  فيه  امل�سي  – بعد  ا�ستثماري  العودة عن قرار  اأمر  ثانياً: عندما يكون 
اأن  يف العقد، فذلك يعطي امل�ستثمر راحة ودافعاً يف االقبال على اال�ستثمار)4)، كما 
الفر�سة املتاحة له باخليار بالرجوع يف وقت مبكر عن قراره اإذا تبني له عدم �سوابه،  

اأخرجه الرتمذي يف " �سننه" كتاب االأحكام عن ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- باب ما ذكر عن ر�سول اهلل - �سلى اهلل   -1
عليه و�سلم- يف ال�سلح بني النا�س، �س 1787، ح) 1352) وقال هذا حديث ح�سن �سحيح.

اخلالبة لغة: اخلداع. يُْنظر: النهاية يف غريب احلديث واالأثر: �س 517، باب اخلاء مع الالم.  -2
" �سحيحه" كتاب البيوع، باب ما يكره من اخلداع يف البيع، �س 165، بلفظه. واأخرجه م�سلم يف  اأخرجه البخاري يف   -3

�س 942، ح) 3860) بلفظ مقارب. البيع،  يف  يخدع  من  باب  البيوع،  "�سحيحه" كتاب 
يُْنظر: �سمانات اال�ستثمار يف الفقه االإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�سرة: �س 76.  -4
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يحفظ راأ�س املال من ال�سياع الذي ميكن اأن ي�ستثمر يف وجوه اأخرى.
ثالثاً: بوجود اخليارات ال ميكن ل�ساحب ال�سلعة املعيبة اأن ميرر �سلعته، وال للمتهن 

الغ�س واخلداع اأن يجري خداعاته، وهذا �سمان لال�ستثمار وحماية له.
اال�ستثمارية،  احلركة  ي�سهل  للدول  التجارية  القوانني  اخليارات يف  تقنني  رابعاً: 

ومينح امل�ستثمر �سمانات اإ�سافية.)1)

املبحث الرابع
منع العقود 

التي تلحق �سررًا بحقوق امل�ستثمر وا�ستقرار اال�ستثمار
اأنه  �سمناً،  املايل  والت�سريع  عموماً،  االإ�سالم  يف  الت�سريع  �سمات  اأهم  من  اإن 
ي�ستمل على اأحكام حتد من قوع امل�سكالت وتخفف من حدة انت�سارها، كما ي�ستمل 
على قوانني حلل امل�سكالت حال وقوعها، وقد ن�س الت�سريع املايل يف االإ�سالم على 
تدابري واأحكام وقائية للحفاظ على احلركة االقت�سادية وعجلة اال�ستثمار يف م�سارها 

نحو التنمية، واحلفاظ على حقوق امل�ستثمرين. 
تاأثريات  من  لها  ملا  اأبطلها،  اأو  العقود  بع�س  اأنه حرم  الوقائية  التدابري  ومن هذه 

�سلبية على اال�ستثمار واإ�سرار بامل�ستثمر، ومن هذه العقود: 
اأواًل: الربا )2)

حرم االإ�سالم الربا حترمياً قاطعاً وبكافة �سوره، وجاء التحرمي فيه �سديداً، فبينما 
يعلن القراآن الكرمي احلرب على املرابنب يف قوله تعاىل:" چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   
ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  چ)3)  

�سمانات اال�ستثمار يف الفقه االإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�سرة: �س 76- 77.  -1
الربا ا�سطالحاً هو: الف�سل امل�ستحق الأحد املتعاقدين يف املعاو�سة اخلايل عن عو�س �ُسرط يف العقد. �سرح فتح القدير:   -2

.8/7
�سورة البقرة/ 279-278.  -3
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ويجعله النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - الربا من ال�سبع املوبقات، ويقرنه بال�سرك 
باهلل، حني قال:" اجتنبوا ال�سبع املوبقات. قالوا: يا ر�سول اهلل! وما هن؟ قال: ال�سرك 
اليتيم،  مال  واأكل  الربا،  واأكل  باحلق،  اإال  اهلل  التي حرم  النف�س  باهلل، وال�سحر، وقتل 

والتويل يوم الزحف، وقذف املح�سنات املوؤمنات الغافالت")1)
واالإ�سالم حني يحرم اأمراً، ال يحرمه اإال ملا ي�سببه من �سرر، وكلما  كان ال�سرر 
يق�سر  ال   - و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   - النبي  جند  لذلك  واأبلغ،  اأ�سد  التحرمي  كان  اأكرب 
العقوبة على املرابي فقط، بل يو�سع دائرتها على كل من ي�سانده، فقد جاء عن جابر 
ر�سي اهلل عنه اأنه قال:" لعن ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- اآكل الربا، وموؤكله، 

وكاتبه، و�ساهديه، وقال: هم �سواء")2) 
باللعن والطرد من رحمة اهلل، ح�سار �سديد  ال�سديدة  العقوبة  ففيه عالوة على 
ملن ت�سول له نف�سه اال�ستخفاف بهذا احلكم والتعامل بالربا، وت�سييق اخلناق عليه مبنع 
م�ساندته، وتنفري اأفراد املجتمع من امل�ساركة يف العملية الربوية باأي �سكل من االأ�سكال.
ومع هذا املوقف الراف�س الأي وجود ربوي يف املجتمع، ال جند ن�سو�ساً يف بيان 
�سرره على االقت�ساد اأو احلركة اال�ستثمارية، ولكن الناظر يف ما يجلبه الربا من ويالت 
على االقت�ساد واحلركة املالية، يدرك اأن حترمي الربا اأحد مظاهر االإعجاز يف الت�سريع 

املايل يف االإ�سالم.   
�سالم امل�سدر ال�سرعي ال�ستثمار املال وتنميته هو العمل، ومل ي�سمح  فقد جعل االإ
ن زيادة املال بهذه  لهذا اال�ستثمار والتنمية؛ الأ اأن يكون مرور الزمن وحده م�سدراً 
اإىل  بالتايل  فيوؤدي  نتاج  االإ حجم  يف  الزيادة  دون  النقود  حجم  من  يزيد  الو�سيلة 

�سكال.)3)  �سالم الربا باأي �سكل من االأ الت�سخم، ومن هنا حرم االإ
كما اأن الوظيفة احلقيقية للمال هي التبادل وحفظ القيم، ولي�ست هي �سلعة يف 
م�ساريع  يف  ا�ستثمارها  طريق  عن  اإال  تتكاثر  وال  نقوداً،  تولد  ال  فالنقود  ذاتها،  حد 
بلفظه. واأخرجه م�سلم يف  "�سحيحه" كتاب احلدود، باب رمي املح�سنات، �س 572، ح) 6857)  البخاري يف  اأخرجه   -1

بيان الكبائر واأكربها، �س 693، ح) 262) بلفظه. باب  االإميان،  "�سحيحه" كتاب 
اأخرجه م�سلم يف " �سحيحه" كتاب امل�ساقاة، باب لعن اآكل الربا وموؤكله، �س 955، ح)4093) بلفظه.  -2

وعية االدخارية البنكية، �س 35 عقد اال�ست�سناع كاأحد البدائل ال�سرعية  لالأ  -3
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خرباء  عند  الربا  يعد  لذلك  واالزدهار،  االقت�سادي  النمو  م�سلحة  تخدم  حقيقية، 
االقت�ساد اأخطر اأعداء الّتنمية االقت�سادّية وتطوير اال�ستثمار؛ اإذ اأن الربا يعطل االأموال 
عن الدوران والعمل، فاأ�سحاب االأموال يف�سلون تنمية اأموالهم بالربا على ا�ستثمارها 
اأو زراعية اأو جتارية، فالربا ي�سهل عليهم الك�سب الذي  اإقامة م�سروعات �سناعية  يف 

يوؤمن له العي�س دون عناء اأو تعب.
وال يقت�سر �سرر الربا يف الق�ساء على امل�سروعات اال�ستثمارية، بل يتعدى �سرره 
اإىل املرابي،  الربح الذي يجنيه من اال�ستثمار يعود يف غالبه  اأن  اإىل امل�ستثمر، حيث 
وي�سعف  اال�ستثمار،  بحركة  ي�سر  بدوره  وهذا  الفتات،  اإال  امل�ستثمر  يجني  ال  بينما 
التوجه للم�سروعات اال�ستثمارية املنتجة ممن ال ميلك راأ�س مال كاف، الأنه يعلم بطبيعة 

احلال اأن جهده وعمله �سيعود يف اأكرثه اإىل املرابي.
لال�ستثمار  حماية  الت�سريع  هذا  ويف  قاطعاً،  حترمياً  الربا  االإ�سالم  حرم  هنا  ومن 

وامل�ستثمر على حد �سواء.
بدائل الربا يف االإ�سالم:

"لقد كان مو�سوع اإيجاد بديل عملي للنظام املايل واالقت�سادي التقليدي وفق 
�سغلت  التي  املو�سوعات  من  �سرعاً،  املحرم  با  الرَّ عن  بعيداً  اإ�سالمي  اقت�سادي  نظام 
اأحكام  فيه  تطبق  م�سريف  نظام  اإقامة  اإىل  �سعوا  حيث  ومفكريهم،  امل�سلمني  علماء 
ال�سريعة االإ�سالمية، وتلتزم فيه امل�سارف بقاعدة التبني للحالل واجتناب احلرام وال 

متار�س من االأعمال اإال ما يتفق واأحكام ال�سريعة االإ�سالمية الغراء")1).
ورمبا كان توجيه النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم- لبالل ر�سي اهلل عنه حني قاي�س 
اأين هذا؟  بالتمر الرديء، فقال له ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:" من  التمر اجليد 
فقال بالل: متر كان عندنا رديء فبعت منه �ساعني ب�ساع ملطعم النبي - �سلى اهلل عليه 
و�سلم- فقال ر�سول اهلل عند ذلك: اأوه عني الربا، ال تفعل! ولكن اإذا اأردت اأن ت�سرتي 
التمر فبعه ببيع اآخر، ثم ا�سرت به")2)  اإ�سارًة اإىل اأهمية البحث عن حلول تلبي احلاجات 

ال�سكوك االإ�سالمية ) التوريق) وتطبيقاتها املعا�سرة وتداولها_ بحث/ فوؤاد حمي�سن _ �س 2.  -1
اأخرجه م�سلم يف " �سحيحه" كتاب امل�ساقاة، باب بيع الطعام مثاًل مبثل، �س 954، ح) 4083) بلفظه.  -2
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االقت�سادية دون اإخالل باالأحكام ال�سرعية.)1)

اإن مرونة قواعد الت�سريع االإ�سالمي املايل، اإ�سافة اإىل اإر�ساده - �سلى اهلل عليه 
و�سلم- اإىل البحث عن حلول مقبولة �سرعاً، لتكون بديلة للربا، �ساهم يف عملية اإيجاد 
بدائل �سرعية على نطاق وا�سع، اإ�سافة اإىل اأن جلوء امل�ستثمرين اإىل الربا اإمنا هو للحاجة 
املا�سة لتمويل م�سروعاتهم، اأو دعمها لوجود ق�سور مايل، ومع علم اجلميع  _ حتى 
من يتعامل بالربا_ باأ�سراره على امل�ستثمر واالقت�ساد العام، �سيكون من ال�سهل توجيه 
التي  للربا،  ال�سرعية  البدائل  اإىل  اخل�سو�س  وجه  على  وامل�ستثمرين  اإجمااًل  املجتمع 

ا�ستمل عليها الهدي النبوي ال�سريف، واإليك بع�ساً منها:  
القر�س الح�سن: . 1

واملراد بالقر�س احل�سن هو اإعطاء �سخ�س مااًل الآخر يف نظري عو�س يثبت له يف 
النبي �سلى اهلل  له فقط.)2) وقد ح�س  املعطى  نفع  بق�سد  املاأخوذ،  للمال  ذمته، مماثل 
عليه و�سلم على القر�س احل�سن، وعّدُه كال�سدقة، فعن ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه اأن 

النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- قال :" اإن ال�سلف يجري جمرى �سطر ال�سدقة")3)
ريع  الأن  وامل�ستثمر،  لال�ستثمار  حماية  فيه  احل�سن  القر�س  اأن  فيه  �سك  ال  ومما 
اال�ستثمارات يف العقود الربوية يف غالبها تذهب اإىل املرابي، وهو الذي يقتل امل�سروع 
اال�ستثماري اأو ي�سعفه، كما يقلل من الرغبة يف التوجه اإىل اال�ستثمارات، اإال ملن ميلك 

املال، وهذا يوؤدي اإىل ركود احلركة االقت�سادية ككل.  
عقد المزارعة والم�ساقاة:. 2

املزارعة هي: دفع االأر�س اإىل من يزرعها، على اأن يكون الزرع بينهما.)4) فهو 
عقد �سركة مبال من اأحد ال�سريكني وعمل من االآخر، على اأن يكون املح�سول م�سرتكاً 

بينهما باحل�س�س التي يتفقان عليها كالربع والثلث ونحو ذلك)5).
1-  يُْنظر: ال�سكوك االإ�سالمية ) التوريق) وتطبيقاتها املعا�سرة وتداولها/ فوؤاد حمي�سن: �س 4.

الفقه االإ�سالمي واأدلته: 437/5.  -2
اأخرجه اأحمد يف " م�سنده" 412/1، ح) 3911) بلفظه.  -3

منت اخلرقي: �س 79.  -4
يُْنظر: البحر الرائق: 181/8.  -5
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وقد " اأعطى النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- خيرب اليهود اأن يعملوها ويزرعوها، 
اإىل  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى   - النبي  من  توجيه  فهذا  منها")1)   يخرج  ما  �سطر  ولهم 
عقد املزارعة، واحلاجة داعية اإليه؛ الأن اأ�سحاب االأر�س قد ال يقدرون على زرعها ، 
والعمل عليها ، واملزارعون يحتاجون اإىل الزرع، وال اأر�س لهم.)2) فهم بحاجة للمال 
ل�سراء االأر�س والبذر وغريها، فبدل من التوجه اإىل الربا للح�سول على راأ�س املال 
الالزم يتوجه اإىل هذا العقد كبديل ناجع، يحمي حقوق الطرفني، �سواء �ساحب املال 
اأم �ساحب العمل، فال ي�ستاأثر اأحدهما بالربح دون االآخر، وال تقع اخل�سارة على عاتق 
منتجة، حتافظ على  م�سروعات  يكون يف  املال  ا�ستثمار  اأن  ف�ساًل عن  اأحدهما دوماً، 

ا�ستقرار اال�ستثمار، وتنع�س االقت�ساد العام.
اآخر ليقوم  اإىل  اأن يدفع الرجل �سجره  ونحو عقد املزارعة عقد امل�ساقاة، وهو 
التمويل  اإليه بجزء معلوم له من ثمره. )3) فمن ال ميلك  ب�سقيه وعمل �سائر ما يحتاج 
اإىل  التوجه  ي�سعف  الذي  الربا،  عقد  عن  كبديل  امل�ساقاة   عقد  اإىل  يتجه  الالزم  

اال�ستثمارات املنتجة، ويه�سم حق امل�ستثمر يف االنتفاع بثمرة جهده.
عقد ال�َسَلم: . 3

اأجل.  اإىل  الذمة  يف  مو�سوف  عو�س  يف  حا�سرة  عيناً  ي�سلم  اأن  هو:  وال�سلم 
وي�سمى �سلفاً و�سلماً")4)  فيكون ت�سليم الثمن يف جمل�س العقد، اأما ال�سلعة فت�سلم يف 
وقت موؤجل. وقد اعتمده النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم -كعقد ا�ستثماري،  ونبه اإىل 
كيفيته و�سروطه، فقد جاء عن ابن عبا�س - ر�سي اهلل عنهما - اأنه قال:" قدم النبي - 
�سلى اهلل عليه و�سلم- املدينة وهم ي�سلفون بالتمر ال�سنتني والثالث، فقال: من اأ�سلف 

يف �سيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم اإىل اأجل معلوم")5)

اأخرجه البخاري: يف "�سحيحه" كتاب املغازي، باب معاملة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأهل خيرب، �س 348، ح     ) 4248).   -1
واأخرجه م�سلم يف " �سحيحه" كتاب امل�ساقاة، باب امل�ساقاة واملعاملة بجزء من الثمر والزرع، �س 947، ح     ) 3962)، 

بلفظ مقارب. 
يُْنظر: املغني: 555/7.   -2

منت اخلرقي: �س79.  -3
ال�سرح الكبري على منت املقنع: 312/4.   -4

اأخرجه البخاري يف " �سحيحه" كتاب ال�سلم، باب ال�سلم يف وزن معلوم، �س 174، ح) 2240) بلفظه. واأخرجه م�سلم   -5
يف "�سحيحه" كتاب امل�ساقاة، باب ال�سلم،  �س 957، ح) 4119) بلفظ مقارب.



822

الدكتورة  ملياء اأحمد ن�صراهلل )الأردن(

وي�سرتط لعقد ال�سلم ما ي�سرتط للبيع اإال اأنه يجوز يف املعدوم، فهو ا�ستثناء من 
قاعدة عدم جواز بيع املعدوم، لذلك ي�سرتط اأن تكون ال�سلعة ميكن �سبطها بال�سفات 
فيه من  اإمنا رخ�س  عليه و�سلم-  اهلل  فالنبي -�سلى  باختالفها.)1)  الثمن  يختلف  التي 
النا�س؛  على  وتي�سرياً  اقت�سادية،  م�سلحة  فيه حتقيق  راأى  ملا  الداعية.)2)   احلاجة  اأجل 
الأن للنا�س حاجة اإليه؛ فاأرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون اإىل النفقة على 

اأنف�سهم اأو على الزروع ونحوها حتى تن�سج، فجوز لهم ال�سلم دفعاً للحاجة.)3)
ا�ستثمارياً  بدياًل  الربوية، كما ميثل  للعقود  مقبواًل  بدياَل �سرعياً  ال�سلم  ويعد عقد 
ناجحاً، يحافظ على اال�ستثمارات املنتجة التي تخدم املجتمع وحتافظ على التوازن يف 
حماية كافة اأطراف اال�ستثمار، بحيث توزع املغامن واملغارم بعدالة تفتقر اإليها العقود 

الربوية.
امل�سارف االإ�سالمية والعقود البديلة للربا:

اإن جمال االعتماد على العقود  البديلة للربا على امل�ستوى الفردي �سواء القر�س 
احل�سن اأو عقود املزارعة وامل�ساقاة اأو ال�سلم ونحوها يبقى حم�سوراً يف نطاق �سيق، 
التعاون  جمال  يف  املجتمع  بحاجة  يفي  ال  حمدود  مال  راأ�س  على  يقت�سر  ما  وغالباً 
اال�ستثماري، وال اأن يكون بدياًل كافياً عن املعامالت الربوية، حلاجة النا�س يف كثري من 
االأحيان اإىل راأ�س مال �سخم لتغطية م�ساريعهم اال�ستثمارية، ومن هنا ن�ساأت احلاجة 
اإىل البنوك االإ�سالمية التي تعتمد يف تعامالتها على بدائل ا�ستثمارية وا�سعة النطاق، 
و�سلم-  عليه  اهلل  النبي - �سلى  اأر�سى  الذي  االإ�سالمي،  املايل  القانون  من  م�ستمدة 
دعائمه، بتوجيهه اإىل بدائل �ساحلة لدعم ا�ستقرار اال�ستثمار وحماية امل�ستثمر من طمع 

املرابني من جهة، واإنعا�س االقت�ساد واحلركة املالية من جهة اأخرى.
االإ�سالمية  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  اأخذت  التي  ال�سرعية  البدائل  هذه  ومن 
اعتمادها، مايعرف حالياً بال�سكوك اال�ستثمارية االإ�سالمية، "وهي اأوراق مالية مت�ساوية 
القيمة متثل اأعياناً، ومنافع وخدمات معاًـ اأو  اإحداهما، مبنية على م�سروع ا�ستثماري 

يُْنظر: ال�سرح الكبري: 4/ 312.  -1
املرجع ال�سابق: 4/ 327.   -2

يُْنظر: الفقه االإ�سالمي واأدلته: 5/ 268.  -3



823

حماية امل�ستثمر ودعم ا�ستقرار اال�ستثمار يف العقود املالية يف �سوء ال�سنة النبوية
يُدّر دخاًل على عقد �سرعي من �سيغ التمويل االإ�سالمية")1)

اإ�سدارها،  تنظم  ب�سوابط  �سرعية  عقود  على  بناء  ت�سدر  االإ�سالمية  فال�سكوك 
ي�سمى  وعندئذ  وال�سلم،  واملزارعة  كاالإجارة  كافة  االإ�سالمية  التمويل  ب�سيغ  فت�سدر 
ال�سك بال�سيغة التي ي�سدر بها، وتختلف اأحكام ال�سك تبعا الختالف العقد اأو ال�سيغ 

اال�ستثمارية التي �سدر ال�سك على اأ�سا�سها.)2) ومن اأمثلة ذلك:
�سكوك ال�سلم:. 1

على  بناًء  الربوية،  لل�سندات  كبديل  ال�سلم  �سكوك  االإ�سالمية  البنوك  تعتمد 
عقد �سحيح �سرعاً ب�سوابطه ال�سرعية، اإذ تقوم فكرة �سكوك ال�سلم اأ�سا�ساً على عقد 
ال�سلم،)3) " الذي ثّبت النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - كيفيته و�سروطه، وال ريب اأن 
هذه ال�سكوك تفتح املجال وا�سعاً اأمام اأرباب الزراعة والتجارة وال�سناعة، الذين ال 
ميلكون راأ�س مال لتنفيذ م�سروعاتهم، اأن ي�ستفيدوا من اخلدمات البنكية يف احل�سول 
املنتوجات  ت�سويق  العقد من مهمة  يعفيهم هذا  الالزم ال�ستثماراتهم، كما  املبلغ  على 
الحقاً، اإذ هي مباعة �سلفاً للبنك، وي�ستحق حملة ال�سكوك ح�سة من اأرباحها بن�سبة ما 

ميلكون من �سكوك ، وتوزع اخل�سارة عليهم بن�سبة م�ساهمتهم.)4) 
يتحمل  ال  كما  كاملة،  اخل�سارة  يتحمل  فال  امل�ستثمر،  حتمي  ال�سلم  ف�سكوك 
الربوية، مما يثقل كاهله، وهو الذي ي�سجع الكثريين على الدخول يف  الفوائد  اأعباء 
على  والعمل  باأنف�سهم،  متويلها  على  القدرة  ميلكون  ال  التي  اال�ستثمارية  امل�سروعات 
بناء حركة �سخمة من اال�ستثمارات املنتجة، ودعمها ب�سكل م�ستمر، بحيث حتافظ على 

ا�ستقرارها، وهذا ال يتيحه العمل ب�سكل فردي اأو قر�س تطوعي اأو عقد ربوي.
�سكوك ال�ست�سناع: . 2

عقد  على  و�سوابطها  و�سروطها  �سيغتها  يف  اال�ست�سناع  �سكوك  تعتمد 

ال�سكوك االإ�سالمية ) التوريق) وتطبيقاتها املعا�سرة، د. القرة داغي: �س 2.   -1
ال�سكوك االإ�سالمية ) التوريق) وتطبيقاتها املعا�سرة وتداولها- د. حمي�سن: �س 20- 21  -2

املرجع ال�سابق: �س 26  -3
يُْنظر: املرجع ال�سابق، املو�سع نف�سه.  -4
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اال�ست�سناع، وهو طلب العمل من ال�سانع يف �سيء خا�س، على وجه خم�سو�س.)1) 
باأن يطلب امل�سرتي من ال�سانع اأن ي�سنع له �سيئاً معيناً، مو�سوفاً و�سفاً دقيقاً، مع حتديد 

الثمن، دون اإلزام بقب�سه يف جمل�س العقد.)2)
وعقد اال�ست�سناع من العقود ال�سحيحة �سرعاً، وقد عمل به - النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم- حيث  "ا�سطنع خامتاً من ذهب، وجعل ف�سه يف بطن كفه اإذا لب�سه"")3)
وتربز اليوم اأمام البنوك االإ�سالمية واأمام �سائر التجار امل�سلمني يف العامل اأهمية 
عقد اال�ست�سناع؛ اإذ مل يبق حم�سوراً يف نطاق احلاجات الفردية ال�سخ�سية، بل اأ�سبح 
من املمكن اأن ينطلق اإىل اآفاق امل�سنوعات يف نطاقها الوا�سع، وبكميات �سخمة ميكن 
ال�سناعات  جمال  يف  دخوله  واإمكانية  العامل،)4)   اأنحاء  اإىل  الت�سدير  يف  تدخل  اأن 
اخلفيفة والثقيلة ك�سناعة ال�سفن والطائرات وال�سيارات واالأدوات الكهربائية املختلفة، 
امل�ست�سفيات  كبناء  والعقارات:  والهند�سة،  كالطب  كثرية  اأخرى  يخدم جماالت  كما 

واملدار�س واجلامعات واملباين ال�سكنية،)5) وغريها.
يف  اأثراً  اأقواها  ال�سلم،  عقد  عن  �سوابطه  بع�س  يف  اال�ست�سناع  عقد  ويختلف 
العقد لزوم تعجيل راأ�س املال يف عقد ال�سلم، والذي يعد حائاًل دون اال�ستفادة منه 
ب�سكل وا�سع يف ع�سرنا الذي ا�ستدت فيه احلاجة اإىل املداينات االئتمانية، فكان عقد 

اال�ست�سناع املحرر من هذا القيد هو احلل املنا�سب.)6) 
موا�سفات  ذات  �سناعية  ملنتجات  طالباً  اأي  م�ست�سنعاً،  البنك  "يكون  وقد 
خا�سة، وقد ميار�س البنك هذه املهمة ممواًل لها من ماله اخلا�س، اأو من اأموال املودعني 
اال�ستثمارية، اأو يكون يف ذلك وكيال جلهة اأخرى من خالل عمولة معينة، وقد ت�سبح 

يُْنظر: حا�سية رد املحتار على الدر املختار "حا�سية ابن عابدين": 223/5.   -1
يُْنظر: البحر الرائق: 6/ 185.  -2

اأخرجه البخاري يف "�سحيحه" كتاب اللبا�س، باب من جعل ف�س اخلامت يف بطن كفه، �س500، ح) 5876) بلفظه، جزء من   -3
حديث. واأخرجه م�سلم يف "�سحيحه" كتاب اللبا�س والزينة، حترمي خامت الذهب على الرجال ون�سخ ما كان من اإباحته، �س 

1052، ح) 5472) بلفظه، جزء من حديث.  
يُْنظر: عقد اال�ست�سناع ومدى اأهميته يف اال�ستثمارات االإ�سالمية املعا�سرة: �س30.  -4

اأي�ساً: عقد اال�ست�سناع كاأحد  اأهميته يف اال�ستثمارات االإ�سالمية املعا�سرة: �س 28. وانظر  يُْنظر: عقد اال�ست�سناع ومدى   -5
وعية االدخارية البنكية، �س:35. البدائل ال�سرعية  لالأ

يُْنظر: عقد اال�ست�سناع ومدى اأهميته يف اال�ستثمارات االإ�سالمية املعا�سرة: �س 28.  -6
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هذه امل�سنعات ملكا للبنك، يت�سرف فيها بال�سيغ املتاحة له من بيع اأو تاأجري اأو م�ساركة، 
باأن تطلب منه بع�س  العامل يف عقد اال�ست�سناع  اأو  ال�سانع  اأن ميثل  للبنك  كما ميكن 
ال�سركات واملوؤ�س�سات اأو احلكومات منتجات �سناعية معينة، فيقوم هو ومن خالل ما 
ميتلكه اأو من يتعاقد معه من �سركات وم�سانع، باإنتاج تلك امل�سنوعات، و�سواء اأكان 

هذا اأو ذاك، فاإنه ميار�س عملية التمويل وتوظيف ما لديه من اأموال".)1)
وكل ال�سور ال�سابقة هي عبارة عن عقود اإنتاجية حقيقة، ون�ساط ا�ستثماري على 
اأ�سا�س عقود امل�ساركة ، بحيث ال يكون ملالكيها فائدة اأو نفع مقطوع، واإمنا تكون لهم 
ن�سبة من الربح املحقق من هذا امل�سروع ح�سب �سوابط)2) القانون االإ�سالمي املايل، 
وهو الذي يحمي امل�ستثمر من اأن يعود الربح يف غالبه اإىل البنك، اأو اأن يتحمل امل�ستثمر 

اخل�سارة وحده. 
ومن جانب اآخر فاإن البنوك االإ�سالمية رغم تقيدها باجتناب الربا و�سبهاته، اأمامها 
تقوم  االإ�سالمية  البنوك  اأن  ذلك  الربوية،  للبنوك  متاحة  لي�ست  ا�ستثمارية  جماالت 
ترخي�ساتها ونظمها على اأ�سا�س املمار�سات التجارية فعاًل، يف اأ�سواق ال�سلع املختلفة، 
االقرتا�س، واالقرتا�س  بطريق  فقط  التمويل  ن�ساطها يف  ينح�سر  الربوية  البنوك  بينما 
االإ�سالمية  البدائل  اأن  على  للتاأكيد  يدعونا  الذي  وهذا  �سخمة.  ربوية)3)  بفوائد 
امل�ستندة اإىل الهدي النبوي ال�سريف هي القادرة على دعم اال�ستثمار احلقيقي واإر�ساء 

ا�ستقراره، وهي بالتاأكيد االأكرث عائداً يف اجلانب املادي والربحي للم�ستثمر.  
 ثانيًا: بيع الغرر))(:

اأو  معلوم،  غري  جمهواًل  منه  املق�سود  كان  بيع  كل  العقود:  يف  بالغرر  املق�سود 
معجوزاً عنه غري مقدور عليه)5) فهو البيع املت�سمن جهالة �سواء اأكان يف ال�سلعة اأم يف 
الثمن، اأو غري املقدور على ت�سليمه. وقد نهى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن كل بيع 

وعية االدخارية البنكية، �س:36. عقد اال�ست�سناع كاأحد البدائل ال�سرعية  لالأ  -1
يُْنظر: ال�سكوك االإ�سالمية، د. علي قرة داغي: �س 22.  -2

عقد اال�ست�سناع ومدى اأهميته يف اال�ستثمارات االإ�سالمية املعا�سرة: �س 29.   -3
الغرر لغة: َغَرَر اأي خدع واأطمع بالباطل، والَغَرر هو اخلطر، ومنه بيع الغرر: وهو اأن يكون على غري عهدة وال ثقة. يُْنظر:   -4

تاج العرو�س من جواهر القامو�س: 13/ 214، 216.
عون املعبود �سرح �سنن اأبي داود: 9/ 165.  -5
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ا�ستمل على غرر، وذلك حت�سيناً لالأموال اأن ت�سيع، وقطعاً للخ�سومة بني النا�س)1) كما 
ن�س على منع �سور خم�سو�سة  من بيع الغرر تاأكيداً، من هذه ال�سور:

• بيع الح�ساة هو اأحد بيوع الجاهليه الم�ستملة على غرر، وله �سور: كاأن يقول 	
: بعتك من هذه االأثواب ما وقعت عليه الح�ساة التي اأرميها. اأو بعتك من هذه 
االأر�س من هنا اإلى ما انتهت اإليه هذه الح�ساة.)2) وغيرها من ال�سور التي يجمع 
العدالة  اختالل  اإلى  باالإ�سافة  الر�سا،  �سرط  اختالل  اإلى  الموؤدية  الجهالة،  بينها 

المقت�سية الم�ساواة بين البدلين. 
وقد جاء عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه، قال:" نهى ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه 

و�سلم- عن بيع احل�ساة وبيع الغرر")3)  
• بيع المعدوم؛ اأو ما كان في خطر العدم)4)، فقد جاء عنه - �سلى اهلل عليه و�سلم 	

- اأنه " نهى عن بيع حبل الَحَبلة")5) وهو بيع االأجنة في بطون االأمهات.)6) لما قد 
يعتريه خطر عدم الوجود.

كما نهى ر�سول اهلل - �سّلى اهلل عليه و�سلم- اأن تباع الثمرة حتى يبدو �سالحها، 
فعن اأن�س ابن مالك - ر�سي اهلل عنه- اأن ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم-:" نهى 
عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى حتمر. فقال ر�سول اهلل - 

�سلى اهلل عليه و�سلم-: اأراأيت اإذا منع اهلل الثمرة، مب ياأخذ اأحدكم مال اأخيه؟" )7) 
اإن هذا النوع من اجلهالة غالباً ما ي�سبب اخلالفات ال�سديدة التي توؤثر على طريف 
العقد: البائع وامل�سرتي، لذلك مل يَكَتِف بالنهي اأن يطال البائع، بل نهى امل�سرتي كذلك، 

يُْنظر: املرجع ال�سابق، املو�سع نف�سه.   -1
�سرح النووي على �سحيح م�سلم: 156/10.  -2

اأخرجه م�سلم يف " �سحيحه" كتاب البيوع، باب بطالن احل�ساة والبيع الذي فيه غرر، �س 939، ح)3808 ) بلفظه.  -3
 -4

يف  م�سلم  واأخرجه  بلفظه.   (2143 ح)  احلبلة،  حبل  وبيع  الغرر  باب  البيوع،  كتاب  �سحيحه"   " يف  البخاري  اأخرجه   -5
احلبلة، �س 939، ح) 3809) بلفظه. حبل  بيع  حترمي  باب  البيوع  "�سحيحه" كتاب 

يُْنظر هدي ال�ساري: �س 99.  -6
اأخرجه البخاري يف "�سحيحه" كتاب البيوع، باب اإذا باع االثمار قبل اأن يبدو �سالحها ثم اأ�سابته عاهة، �س 170، ح)   -7

2198) بلفظه. 
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فقد جاء يف رواية :" نهى عن بيع الثمر حتى يبدو �سالحها، نهى البائع واملبتاع")1) 
وفيه اإر�ساد امل�ستثمرين الأخذ احليطة واحلذر، والركون اإىل املعلوم املوجود، والبعد 

عما فيه خطر يهدد م�ساحلهم وم�ستقبل ا�ستثماراتهم املالية. 
قال االإمام النووي رحمه اهلل: واأما النهى عن بيع الغرر فهو اأ�سل عظيم من اأ�سول 
كتاب البيوع، وتدخل فيه م�سائل كثرية غري منح�سرة، كبيع االآبق واملعدوم واملجهول 
وما ال يقدر على ت�سليمه، وما مل يتم ملك البائع عليه، وبيع ال�سمك يف املاء الكثري، 
واللنب يف ال�سرع، وبيع احلمل يف البطن، وبيع بع�س ال�سربة مبهماً، وبيع ثوب من 
اأثواب، و�ساة من �سياه، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل؛ الأنه غرر من غري حاجة.)2)
ال�سياع،  من  امل�ستثمر  مال  حماية  قوانني  من  قانوناً  ميثل  النبوي  النهي  هذا  اإن 
املنع  هذا  يف  ولي�س  االإفال�س،  اأو  لالنهيار  التعر�س  من  اال�ستثمارات  على  واحلفاظ 
ت�سييقاً على االإن�سان، اإذ مل يقر االإ�سالم الت�سريعات التي تكبل النا�س بقيود ثقيلة يف 
ممار�سة حرياتهم االقت�سادية ومعامالتهم وعقودهم، واإمنا كانت ت�سريعاته دائماً متجاوبة 
القائمة  امل�سروعة  النا�س، واإقرار كل ماكان حمققاً حلاجاتهم، وم�ساحلهم  مع م�سالح 

على احلق والعدل والتعادل يف االأداءات املتقابلة يف املبادالت اأو املعاو�سات.
اخلبري  غري  على  يخفى  وقد  ت�سريعاته،  اأكرث  يف  وا�سح  التجاوب  هذا  ومظهر 
حلاجات  الت�سريعات  ملالئمة  الواقعي  االجتاه  هذا  على  االأمثلة  اأبرز  ومن  بع�سها،  يف 
النا�س املالية؛ م�سروعية بع�س العقود املتكررة يف احلياة العملية على �سبيل اال�ستثناء 
من الن�سو�س اأو القواعد العامة، كعقد ال�سلم اأو ال�سلف، وعقد اال�ست�سناع، تي�سرياً 
على النا�س يف حتقيق حوائجهم، وتلبية ملطالبهم امل�سروعة دون حرج وال اإعنات وال 
اإرهاق، الأن " احلاجة تنزل منزلة ال�سرورة " و "امل�سقة جتلب التي�سري"  واالإ�سالم دين 

الي�سر ال الع�سر.)3) 
ولكنه - عليه ال�سالة وال�سالم - واإن كان اأباح هذا اال�ستثناء، فقد قيده ب�سروط 
اأنه قال:" قدم  ابن عبا�س - ر�سي اهلل عنهما-  فيه ي�سرياً، فقد جاء عن  الغرر  يجعل 
اأخرجه م�سلم يف " �سحيحه" كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل اأن يبدو �سالحها بغري �سرط القطع، �س 942،   -1

ح)3862) عن ابن عمر- ر�سي اهلل عنهما- بلفظه.
يُْنظر �سرح النووي على �سحيح م�سلم: 10/ 156  -2

3-  يُْنظر الفقه االإ�سالمي واأدلته: 301/5
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النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - املدينة وهم ي�سلفون بالتمر ال�سنتني والثالث، فقال:" 
من اأ�سلف يف �سيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم اإىل اأجل معلوم")1)

فال ي�سح عقد ال�سلم اإال ب�سروط تقيد الغرر، فيجب حتديد جن�س املبيع، والوزن 
الناجت  النزاع  اإىل  يف�سي  ال  ي�سرياً،  الغرر حينئذ  يجعل  مما  الت�سليم،  وال�سفة ووقت 
عن اختالل �سرط الر�سا، اأو وقوع ظلم على اأحد املتعاقدين ب�سبب عدم التعادل بني 

البدلني، وكل ذلك اإجراءات حماية يف عقود اال�ستثمار.
وكذلك ا�ستثنى النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- من عقود الغرر عقد اال�ست�سناع، 
فعمل به؛ فعن �سهل ر�سي اهلل عنه اأن النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- اأر�سل اإىل امراأة 
املنرب.  اأعواد  لنا  فليعمل  عبدك  مري  لها:  قال  لها غالم جنار-  وكان  املهاجرين-  من 
اإىل  اأر�سلت  ق�ساه،  فلما  منرباً،  له  ف�سنع  الطرفاء،  من  فقطع  فاأمرت عبدها، فذهب 
النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- اإنه قد ق�ساه، قال - �سلى اهلل عليه و�سلم-: اأر�سلي به 

اإيل، فجاءوا به، فاحتمله النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- فو�سعه حيث ترون")2) 
اأو  معاينتها  ميكن  وال  موجودة،  غري  اال�ست�سناع  عقد  يف  عليها  املعقود  فالعني 
ا�ستالمها، ومع ذلك اأباحه النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- للحاجة اإليه، فا�ستثناء ال�سلم 
واال�ست�سناع ونحوهما من قاعدة عدم جواز بيع املعدوم  لتحقيق امل�سلحة االقت�سادية، 
والتي�سري على النا�س؛ الأن اأ�سحاب الزروع والثمار والتجارة  قد يحتاجون للتمويل 
لالإنفاق على م�سروعاتهم، فاإن مل يرخ�س لهم يف ذلك �سدت اأبواب كثرية من اأبواب 

اال�ستثمار. 
ثالثًا: العقود التي ت�ستمل على غنب:

اأحد  يكون  "اأن  ا�سطالحاً:  به  ويق�سد  اخلداع)3)،  هو  اللغة  اأ�سل  يف  الَغنْب 
العو�سني غري متعادل مع االآخر، باأن يكون اأقل من قيمته اأو اأكرث منها")4) 

�سبق تخريجه.  -1
اأخرجه البخاري يف " �سحيحه" كتاب الهبة وف�سلها والتحري�س عليها، باب من ا�ستوهب من اأ�سحابه �سيئاً، �س 202، ح)   -2

448 بلفظه.
يُْنظر ل�سان العرب: 309/13، مادة غنب.  -3

الفقه االإ�سالمي واأدلته: 4/ 576  -4
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وقد نهى النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - عن الغ�س واخلداع يف البيوع، كما جاء 
عن اأبي هريرة: "اأن ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - مر على �سربة طعام، فاأدخل 
يده فيها، فنالت اأ�سابعه بلاًل، فقال: ما هذا يا �ساحب الطعام؟ قال: اأ�سابته ال�سماء يا 

ر�سول اهلل. قال: اأفال جعلته فوق الطعام كي يراه النا�س، من غ�س فلي�س مني")1)
يف  �سريح  عام  ن�س  مني"  فلي�س  غ�س  " من  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى   - فقوله 
منع كافة اأنواع اخلداع والغ�س، �سواء اأكانت يف جمال العقود املالية واال�ستثمارية اأو 

غريها، اإال اأنها يف جمال املال اأقوى خل�سو�س املنا�سبة.
وهذا النهي فيه ردع �سديد، فقد اأخرب النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- اأن الغا�س 
لي�س بداخل يف مطلق ا�سم اأهل الدين واالإميان، ف�سلبه حقيقة االإميان التي بها ي�ستحق 
ح�سول الثواب والنجاة من العقاب؛ واإن كان معه اأ�سل االإميان الذي يفارق به الكفار، 

ويخرج به من النار.)2) 
كما نهى الر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم- عن بيوع خم�سو�سة يدخلها الغنب، 

منها: 
بيع النج�س: 

الَنْج�س يف اللغة هو: ا�ستثارة ال�سيء وا�ستخراجه)3)، ويق�سد به �سرعاً" اأن يزيد 
يف ال�سلعة من ال يريد �سراءها، ليقتدي به غريه، فيُظن اأنه مل يزد فيها هذا القدر اإال 
يثري  الناج�س  الأن  بذلك  و�سمي  بذلك، وهذا خداع وحرام.)4)  فيُغرت  ت�ساويه،  وهي 
الرغبة يف ال�سلعة".)5) وقد نهى النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- عنه ملا قد ينتج عنه من 
غنب، فقد جاء عن ابن عمر - ر�سي اهلل عنهما- اأنه قال:" نهى النبي - �سلى اهلل عليه 

اأخرجه م�سلم يف "�سحيحه" كتاب االإميان، باب قول النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- من غ�سنا فلي�س منا، �س 695، ح)   -1
248) بلفظه.

يُْنظر جمموع فتاوى ابن تيمية: 72/28  -2
يُْنظر ل�سان العرب: 351/6، مادة جن�س.  -3

املغني: 6/ 304  -4
فتح الباري: 355/4.   -5
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و�سلم- عن النج�س")1)

الف�سل،  خلطر  يعر�سها  ات  اال�ستثمار  يف  والغنب  اخلداع  انت�سار  اأن  �سك  وال 
لذلك بنى النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- رادعاً دينياً وقائياً ملنع هذا الداء الذي يهدد 
ا�ستقرار اال�ستثمار، فنهى عنه وحرمه ب�سورة جازمة، وهذا مما مييز الت�سريع االإ�سالمي 
املايل، الذي يعتمد كثرياً على البناء االأخالقي الديني يف حماية املال، وال يعتمد فقط 

على القوانني اجلزائية الردعية.
تلقي الركبان:

تلقي الركبان: وهو اأن يتلقى التاجر طائفة يحملون �سلعاً اإىل البلد، في�سرتيه منهم 
قبل قدومهم البلد ومعرفة �سعره.)2) فنهى عنه النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- ملا قد 
يدخله من الغنب، فقد جاء عن اأبي هريرة -ر�سي اهلل عنه- اأن ر�سول اهلل - �سلى اهلل 

عليه و�سلم- قال:" ال تلقوا الركبان")3) 
ال�سلع قبل ورودها ال�سوق فاملعنى يف  تلقي  النهي عن  اأما  قال االإمام اخلطابي: 
ذلك كراهية الغنب، وي�سبه اأن يكون قد تقدم من عادة اأولئك اأن يتلقوا الركبان قبل اأن 
يقدموا البلد، ويعرفوا �سعر ال�سوق، فيخربوهم اأن ال�سعر �ساقط، وال�سوق كا�سدة، 
اأيديهم، ويبتاعون منهم بالوك�س من الثمن،  والرغبة قليلة ،حتى يخدعوهم عما يف 
فنهاهم النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم- عن ذلك، وجعل للبائع اخليار اإذا قدم ال�سوق 

فوجد االأمر بخالف ما قالوه.)4) 
وظاهره اأن النهي الأجل منفعة البائع واإزالة ال�سرر عنه و�سيانته ممن يخدعه.)5)  
فالهدف من هذا الت�سريع حماية اال�ستثمارات وحقوق امل�ستثمر من الوقوع يف حبائل 

اأخرجه البخاري يف " �سحيحه" كتاب البيوع،  باب النج�س ومن قال ال يجوز ذلك البيع، �س 167، ح) 2142) بلفظه.   -1
واأخرجه م�سلم يف "�سحيحه" كتاب البيوع، باب حترمي بيع الرجل على بيع اأخيه، �س 940، ح)3818).

يُْنظر: رو�سة الطالبني: 3/ 413.  -2
اأخرجه البخاري يف "�سحيحه" كتاب البيوع، باب النهي للبائع اأن ال يحفل االإبل والبقر والغنم، �س 167، ح ) 2150)   -3
�سومه، �س 940،  و�سومه على  اأخيه  بيع  الرجل على  بيع  باب حترمي  البيوع،  بلفظه. واأخرجه م�سلم يف "�سحيحه" كتاب 

ح)3815) بلفظ مقارب.
عون املعبود �سرح �سنن اأبي داود: 218/9.  -4

فتح الباري: 374/4   -5
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اخلداع والتغرير. وقال العلماء: و�سبب التحرمي اإزالة ال�سرر عن اجلالب و�سيانته ممن 
يخدعه؛)1) لذلك اأباح النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم- تلقي الركبان، ب�سرط تاأخري البيع 
حتى بلوغ ال�سوق، فعن عبد اهلل - ر�سي اهلل عنه- قال:" كنا نتلقى الركبان فن�سرتي 
منهم الطعام فنهانا النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- اأن نبيعه حتى يبلغ به �سوق الطعام")2) 

فالظاهر اأن التحرمي حلماية اال�ستثمار، فاإن انتفى ال�سرر، جاز البيع.
رابعًا: العقد الذي ي�ستمل على تغرير:  

التغرير: وهو اأن يفعل البائع يف املبيع فعاًل يظن به امل�سرتي كمااًل فال يوجد.)3) 
باأن يحاول اإظهار ال�سلعة باأف�سل من حقيقتها، بهدف زيادة ال�سعر، اأو االإغراء الإبرام 
العقد. وقد منع النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم- التغرير يف عقود اال�ستثمار وغريها، 
كما جعل للمت�سرر اخليار يف ف�سخ العقد الذي دخله التغرير، فقد روى اأبو هريرة- 
ا�سرتى غنماً  قال:" من  اأنه  ر�سي اهلل عنه- عن ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- 

م�سراة)4) فاحتلبها فاإن ر�سيها اأم�سكها واإن �سخطها ففي حلبتها �ساع من متر")5)
فقد حكم النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- ملن غرر به برد ال�سلعة اإن �ساء، فالتغرير 
قبل العقود لي�س له فائدة ترجى على املدى الطويل، فبمجرد اكت�ساف امل�ستثمر للتغرير 
احلا�سل عند العقد، يحق له ف�سخ العقد، فهو اإجراء حماية للم�ستثمر من اأن يقع عليه 

اأ�سرار التغرير.  

�سرح النووي على �سحيح م�سلم: 163/10   -1
يف  م�سلم  واأخرجه  بلفظه.   ،(2166 ح)   ،168 �س  التلقي،  منتهى  باب  البيوع،  "�سحيحه" كتاب  يف  البخاري  اأخرجه   -2

البيوع، باب بطالن بيع املبيع قبل القب�س، �س 941، ح) 3441) مبعناه. "�سحيحه" كتاب 
مواهب اجلليل ل�سرح خمت�سر اخلليل: 349/6.   -3

امل�سراة : الناقة اأو البقرة اأو ال�ساة ي�سري اللنب يف �سرعها : اأي يجمع ويحب�س. انظر: النهاية يف غريب احلديث واالأثر: �س   -4
.1044

اأخرجه البخاري يف " �سحيحه" كتاب البيوع، باب اإن �ساء رد امل�سراة ويف حلبتها �ساع من متر، �س 168، ح ) 2151)   -5
بلفظه. واأخرجه م�سلم يف " �سحيحه" كتاب البيوع، باب حكم بيع امل�سراة، �س 940، ح) 3830) بلفظ مقارب.
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الف�سل الام�س
حماية اال�ستثمار وامل�ستثمر

من ال�سرر احلا�سل من قبل االأفراد اأو الدولة
يُن، والنف�س، والعقل، والن�سل،  اإن حماية املال هو اأحد ال�سروريات اخلم�س: الدِّ
واملال. التي هي دعائم حتقق اخلالفة يف االأر�س، والتي لوالها مل ت�ستقم حياة النا�س 
تكاليفها  لي�ست  املع�سومة  ال�سريعة  فهذه  االآخرة؛  يف  النجاة  ولفاتت  الدنيا،  يف 
مو�سوعة حيثما اتفق، بل ُو�سعت لتحقيق مقا�سد ال�سارع يف قيام م�سالح العباد يف 

الدين والدنيا معا.
�سواء  املال  ت�سمن حماية  التي  القواعد والقوانني  الغراء  ال�سريعة  اأر�ست  لذلك 
اأم اخلا�س، وجعلت له حرمه ال يجوز التعدي عليها، فقال- عليه ال�سالة  العام منه 
ال  احلكم  وماله وعر�سه")1)  وهذا  دمه  امل�سلم حرام،  على  امل�سلم  وال�سالم-:" كل 
التعر�س لهذه ال�سروريات الأي  اإذ ال يجوز  بامل�سلمني، واإمنا هو حكم عام،  يخت�س 

كان مهما كان دينه اأو جن�سه. 
منزلة  ماله  عن  دفاعاً  ُقتل  من  فاأعطى  املال،  عن  الدفاع  منزلة  االإ�سالم  رفع  بل 
�سهيد، فقد جاء عن ابن عمرو -ر�سي اهلل عنهما- اأنه قال:" �سمعت النبي - �سلى اهلل 

عليه و�سلم- يقول: من قتل دون ماله فهو �سهيد")2)
وحماية اال�ستثمارات من التعدي والظلم من جملة حماية املال الذي حر�س عليه 
الت�سريع  اإليه يف خمتلف جماالت االأعمال، واإليك مناذج من حماية  االإ�سالم ووجه 

االإ�سالمي متمثاًل بال�سنة النبوية يف حماية اال�ستثمارات من التعدي: 

اأخرجه م�سلم يف " �سحيحه" كتاب الرب وال�سلة واالآداب، باب حترمي ظلم امل�سلم وخذله واحتقاره ودمه وعر�سه وماله، �س   -1
1127، ح) 6541) عن اأبي �سعيد- ر�سي اهلل عنه- بلفظه، جزء من حديث.

اأخرجه البخاري يف "�سحيحه" كتاب املظامل والغ�سب، باب من قتل دون ماله، �س 195، ) 2480) بلفظه. واأخرجه م�سلم   -2
يف " �سحيحه" كتاب االإميان، باب الدليل على اأن من ق�سد اأخذ مال غريه بغري حق كان القا�سد مهدر الدم يف حقه واإن قتل 

كان يف النار واأن من قتل دون ماله فهو �سهيد، �س 701،  ح) 361) بلفظه.
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اأواًل: حماية اال�ستثمار باإعطاء حق ال�سفعة)1( 
وهو اأحد احلقوق التي اأثبتها النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم- حلماية امل�ستثمر يف 
عقود ال�سراكة، وتعرف ال�سفعة باأنها ا�ستحقاق ال�سريك اأخذ ما عاو�س به �سريكه من 
عقار بثمنه اأو قيمته اإذا اأراد ال�سريك بيع ح�سته. وبعبارة اأخرى: هي حق متلك قهري 

يثبت لل�سريك القدمي على احلادث ب�سبب ال�سركة فيما ملك بعو�س.)2) 
وقد " ق�سى ر�سول اهلل- �سلى اهلل عليه و�سلم- بال�سفعة يف كل �سركة مل تق�سم: 
َرْبعة)3) اأو حائط، ال يحل له اأن يبيع حتى يوؤِذن �سريكه، فاإن �ساء اأخذ، واإن �ساء ترك، 
فاإذا باع ومل يوؤذنه فهو اأحق به")4) فال يجوز لل�سريك بيع ح�سته دون ا�ستئذان �سريكه، 

وال�سريك مقدم على غريه، اإن اأراد �سراء ح�سة �سريكه.
الذي  االأجنبي  الدخيل  �سرر  "دفع  ال�سريف  النبوي  القانون  هذا  من  واحلكمة 
ياأتي على الدوام، ب�سبب �سوء املعا�سرة واملعاملة، يف ا�ستعمال اأو ا�ستحداث املرافق 
امل�سرتكة، اأو اإعالء اجلدار، اأو اإيقاد النار، اأو منع �سوء النهار، واإثارة الغبار، واإيقاف 
دفع  احلكمة:  تكون  وقد  �سداً.  اأو  كان خ�سماً  اإذا  ال�سيما  االأوالد،  ولعب  الدواب، 
يف  دوماً  ي�سب  احلكيم  النبوي  الت�سريع  هذا  فاإن  وباملح�سلة  الق�سمة")5)  موؤنة  �سرر 
م�سلحة امل�ستثمر وا�ستثماره، ورفع ال�سرر املتعمد اأو غري املق�سود من �سوء املعاملة 
املتعلقة  املالية  القرارات  يف  التوافق  عدم  نتيجة  احلا�سل  اأو  اجلديد،  ال�سريك  من 

مب�سلحة ال�ستثمار.
ثانيًا: حماية اال�ستثمار بح�سر حق اال�ستثمار على املالك:

ح�سر النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم- حق ا�ستثمار امللكيات للمالك، واأي ا�ستثمار 
يف ملكية  الغري هو تَعّد غري جائز، وي�سري اإليه النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم- يف قوله:" 

1-  ال�سفعة لغة: ال�سم والزيادة. انظر ل�سان العرب: 8/ 183، مادة �سفع.
اإعانة الطالبني: 107/3.  -2

َربعة : موؤنث َربع، وهو املنزل اأو امل�سكن اأو االأر�س. انظر:�سرح النووي على �سحيح م�سلم: 45/11.  -3
اأخرجه م�سلم يف " �سحيحه" كتاب امل�ساقاة، باب ال�سفعة، �س 957، ح) 4128) بلفظه.  -4

الفقه االإ�سالمي واأدلته: 641/6  -5
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من اأحيى اأر�ساً ميتة فهي له، ولي�س لعرق ظامل حق")1) فقد جعل ا�ستثمار املوات مبثابة 
تَعّد على حق من  اإحيائه هو  بعد  فيه  لال�ستثمار  واأي حماولة  اأحياه،  ملن  ملكية  �سك 

اأحياه اأواًل.
واملوات هي االأر�س التي مل تعمر، واإحياوؤها باأن يعمد ال�سخ�س الأر�س ال يعلم 
بذلك  فت�سري  البناء  اأو  الغر�س  اأو  الزرع  اأو  بال�سقي  فيحييها  تقدم ملك عليها الأحد، 
ملكه �سواء كانت فيما قرب من العمران اأم بعد)2) فاإن قام غريه با�ستثمار على ملكه من 
غر�س اأو زرع اأو بنى اأو حفر بغري حق وال �سبهة هو ظلم وتعّد،)3) وهذا ينطبق على كل 

ملكية ثابتة ل�ساحبها بالطرق املتعارف عليها كاملرياث والعقود من باب اأوىل.
ويف هذا التوجيه النبوي ت�سجيع على اال�ستثمار باإحياء املوات، كما ي�سكل قانوناً 

يف حماية حقوق امل�ستثمر من اأن يطوله اعتداء من اأي طرف خارجي. 
ثالثًا: حماية اال�ستثمار من اإف�سال العقود بالتعدي:

النبوي  والتوجيه  االإ�سالمي  املايل  القانون  يف  بقوة  يظهر  االأخالقي  اجلانب  اإن 
احلكيم، ومن ذلك اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حرم العمل على اإف�سال العقود التي 

مت الركون اإليها، فيقول عليه ال�سالة وال�سالم:" ال يبع بع�سكم على بيع اأخيه")4)
اأن يقول ملن  به،  البيع حرام، وكذلك ال�سراء على ال�سراء، واملراد  فالبيع على 
ا�سرتى �سلعة يف زمن اخليار: اف�سخ الأبيعك باأنق�س، اأو يقول للبائع اف�سخ ال�سرتى منك 
باأزيد، ومثله يف التحرمي اأن ياأخذ �سيئاً لي�سرتيه فيقول له رده الأبيعك خرياً منه بثمنه اأو 
مثله باأرخ�س، اأو يقول للمالك ا�سرتده الأ�سرتيه منك باأكرث، وحمله بعد ا�ستقرار الثمن 
اإف�سال اأي عقد مايل  وركون اأحدهما اإىل االآخر.)5) ونحو ذلك يف التحرمي حماولة 
اأر�س املوات،    اإحياء  " �سننه" كتاب االأحكام عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عاليه و�سلم، باب ما ذكر يف  اأخرجه الرتمذي يف   -1
ويف  ال�سحابة،  من  جماعة  عن  الباب  ويف  حجر:  ابن  احلافظ  قال   (1378 ح)   ،1791 �س  غريب،  ح�سن  حديث  وقال: 

اأ�سانيدها مقال، لكن يتقوى بع�سها ببع�س. انظر فتح الباري: 19/5. 
يُْنظر: فتح الباري: 18/5.   -2

يُْنظر: املرجع ال�سابق: 19/5.   -3
ي�سوم على �سوم اأخيه حتى ياأذن، �س 167،  اأخيه وال  بيع  يبع على  باب ال  البيوع،  اأخرجه البخاري يف "�سحيحه" كتاب   -4
ح) 2139) بلفظه. واأخرجه م�سلم يف " �سحيحه" كتاب البيوع، باب حترمي بيع الرجل على بيع اأخيه و�سومه على �سومه، 

�س 940، ح) 3812) عن ابن عمر- ر�سي اهلل عنهما- بلفظ مقارب.
يُْنظر فتح الباري: 354/4.   -5
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عند الرتاكن واالقرتاب من اإبرام العقد. ويف هذا القانون ال�سارم ا�ستقرار لال�ستثمار، 
وحماية له من التالعب واال�سطراب.

رابعًا: حماية اال�ستثمار من ال�سرر بفعل التعدي اأو التق�سي:
يكون  قد  والتي  ال�سركة،  عقود  على  االأحيان  من  كثري  يف  اال�ستثمارات  تعتمد 
اآخر،  املال من جانب والعمل من جانب  اأو �سركة بني  املال،  فيها اال�سرتاك يف راأ�س 
كعقود امل�ساربة)1) واملزارعة وامل�ساقاة، ومبوجب هذا العقد يُعطي ال�سركاء اأو بع�سهم 
احلق يف الت�سرف يف اإدارة املال، والذي من املفرت�س اأن يكون يف �سالح اإمناء املال 

واحلفاظ عليه. 
واالأ�سل اأن ت�سرفات ال�سريك يف عقود ال�سركة وامل�ساربة والوكالة ونحوها يف 
راأ�س املال غري خا�سعة لل�سمان، اأي التعوي�س عند التلف بالبدل من مثل اأو قيمة )2) اإال 

عند التعدي)3)؛ الأن �سرط ال�سمان هو التعدي)4). 
اأو �ساحب  اأو امل�سارب  فاإذا وقع اإ�سرار  باملال ناجت عن �سوء ت�سرف ال�سريك 
املزارعة اأو امل�ساقاة من تعد اأو تق�سري، ونتج عنه اإتالف للمال اأو بع�سه مبا يعود بال�سرر 
على ال�سريك االآخر، يتدخل هنا قانون حماية امل�ستثمر يف ال�سريعة االإ�سالمية، الذي 
اأُ�س�س بنيانه على الهدي النبوي ال�سريف، يف قوله �سلى اهلل عليه و�سلم:" ال �سرر وال 
�سرار)5) ")6) وتق�سي هذ القاعدة العظيمة بوجوب اإزالة ال�سرر بال�سمان على اجلهة 

التي وقع من قبلها التعدي اأو التق�سري.

امل�ساربة هي: �سركة يف الربح مبال من جانب وعمل من جانب. البحر الرائق: 7/ 263. و�سفته اأن يعطي الرجل الرجل املال   -1
اأو ن�سفاً. بداية  اأو ربعاً  على اأن يتجر به على جزء معلوم ، ياأخذه العامل من ربح املال، اأي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثاً 

املجتهد: 2/ 191.
يُْنظر: املنثور يف القواعد: 2/ 333  -2

يُْنظر:: املرجع: 323/2.  -3
البحر الرائق: 8/ 43.   -4

5-  " ال �سرر وال �سرار" يحتمل اأن املراد به التاأكيد فيكون معنى ال�سرر وال�سرار واحداً، ويحتمل اأن ال�سرر ما ق�سد االإن�سان 
به منفعة نف�سه وكان فيه �سرر على غريه واأن ال�سرار ما ق�سد به االإ�سرار لغريه، وقيل هما مبعنى القتل والقتال، اأي ال�سرر اإن 

وقع ابتداء، واال�سرار الرد على ال�سرر. انظر: اال�ستذكار: 7/ 191.
اأخرجه احلاكم يف " امل�ستدرك على ال�سحيحني" كتاب البيوع، 2/ 66، ح ) 2445). قال االإمام النووي: حديث ح�سن،   -6

وله طرق يقوي بع�سها بع�ساً. �سرح االأربعني النووية: �س 106.
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ومتتد هذه القاعدة النبوية لتحمي امل�ستثمر يف كل حاالت االإ�سرار الواقعة بفعل 
ا�ستاأجر رجاَل حل�ساد زرعه،  اأو غريه،كمن  ال�سريك  �سواء من  التق�سري،  اأو  التعدي 
فرتكه حتى فات وقته فتلف، اأو ا�ستاأجره لري املح�سول فلم يفعل حتى جف، فوقوع 
ال�سرر هنا ب�سبب التق�سري يقت�سي وفقاً للقاعدة النبوية اإزالة ال�سرر بال�سمان وتعوي�س 

التالف وحماية امل�ستثمر واحلفاظ على راأ�س مال اال�ستثمار.   
خام�سًا: حماية اال�ستثمار عند ا�ستحقاق الزكاة:

تهدف الت�سريعات االإ�سالمية املالية اأ�سالة اإىل حتقيق الرفاه واالكتفاء االقت�سادي 
يف  جاء  كما  املايل،  التداول  عجلة  ودفع  االقت�ساد  حركة  وانعا�س  الطبقات،  جلميع 
قوله تعاىل:"ڳ   ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں")1) والزكاة ب�سفتها اإحدى دعائم االقت�ساد 
االإ�سالمي جاءت لتحقيق الرفاه االقت�سادي لالأفراد والدولة، وملعاجلة م�سكلة الركود 
قتل  اأو  االأ�سلي،  املال  راأ�س  تفريط يف  ، ولكن دون  املال  تكد�س  ب�سبب  االقت�سادي 
الت�سريعات  من  كثري  يف  ال�سرائب  قانون  يف  يح�سل  كما  اال�ستثمارية،  امل�سروعات 
امل�سروعات  وخا�سة  املنتجة  اال�ستثمارات  وتوهن  امل�ستثمر  ترهق  التي  الو�سعية، 

ال�سغرية منها. 
فالت�سريعات االإ�سالمية املالية تقوم على حماية اال�ستثمار من اعتداء احلق العام 
املال  تعمل على احلفاظ على روؤو�س  ب�سواء، كما  �سواء  االأفراد  تعدي  كما حتمية من 
التي هي ركائز العجلة االقت�سادية، لذا و�سع النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - قواعد 

حتمي املال اخلا�س عموماً ـــ واال�ستثمارات  �سمناً ـــــ عند جمع اأموال الزكاة، ومنها:
اأواًل: حتديد ن�ساب الزكاة: فقد حدد النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم-  مقداراً معيناً 
اأن يبلغها مال اال�ستثمار حتى  اأنواع العرو�س التجارية، والتي ي�سرتط  لكل نوع من 
اأو�سق من التمر �سدقة، ولي�س فيما  توؤخذ منه الزكاة، فقال:" لي�س فيما دون خم�سة 

دون خم�س اأواق من الورق �سدقة، ولي�س فيما دون خم�س ذود من االإبل �سدقة")2)

�سورة احل�سر/ 7  -1
اأخرجه البخاري يف "�سحيحه" كتاب الزكاة، باب لي�س فيما دون خم�سة ذود  �سدقة، ح) 1459) بلفظه. واأخرجه م�سلم   -2
يف "�سحيحه" كتاب الزكاة، باب لي�س فيما دون خم�سة اأو�سق �سدقة، �س 831، ح) 2263) عن اأبي �سعيد - ر�سي اهلل 

عنه- بلفظ مقارب.
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ويف هذا الت�سريع النبوي حماية لال�ستثمارات وخا�سة ال�سغرية منها، اأن تاأكلها 
ال�سدقة، اأو اأن يق�سي عليها جبي احلق العام. 

ثانياً: اأن توؤخذ الزكاة من اأو�سط املال، وقد �سح عن ر�سول اهلل- �سلى اهلل عليه 
و�سلم - اأنه قال ملعاذ بن جبل حني بعثه اإىل اليمن:" اإنك �ستاأتي قوماً اأهل كتاب، فاإذا 
جئتهم فادعهم اإىل اأن ي�سهدوا اأن ال اإله اإال اهلل واأن حممداً ر�سول اهلل، فاإن هم اأطاعوا 
لك بذلك؛ فاأخربهم اأن اهلل قد فر�س عليهم خم�س �سلوات يف كل يوم وليلة، فاإن هم 
اأطاعوا لك بذلك؛ فاأخربهم اأن اهلل قد فر�س عليهم �سدقة توؤخذ من اأغنيائهم فرتد على 
فقرائهم، فاإن هم اأطاعوا لك بذلك، فاإياك وكرائم اأموالهم، واتق دعوة املظلوم فاإنه 

لي�س بينه وبني اهلل حجاب")1)
وال�ساهد يف ذلك، اأن النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- قد منع جبي كرائم اأموال 
النا�س عند جمع ال�سدقات، والكرائم جمع كرمية اأي نفي�سة، ففيه ترك اأخذ خيار مال 
اال�ستثمار، اإذ اأن الزكاة ملوا�ساة الفقراء فال ينا�سب ذلك االإجحاف مبال االأغنياء اإال اإن 
ر�سوا بذلك. وقوله: "واتق دعوة املظلوم" اأي جتنب الظلم لئال يدعو عليك املظلوم، 

وقد ذكره عقب املنع من اأخذ الكرائم لالإ�سارة اإىل اأن اأخذها ظلم.)2) 

الف�سل ال�ساد�س
حماية امل�ستثمر 

عند اختالل الظروف العامة اأو الا�سة لال�ستثمار
اأواًل: حماية امل�ستثمر يف الظروف الطارئة:

العقد، وغري  تكوين  عام الحق على  الطارئ: هو كل حادث  بالظرف  املق�سود 
متوقع احل�سول عند التعاقد، ينجم عنه اختالل بنّي يف املنافع املتولدة عن عقد يرتاخى 
تنفيذه اإىل اأجل، وي�سبح تنفيذ املدين اللتزامه كما اأوجبه العقد يرهقه اإرهاقاً �سديداً، 
كانوا، ح) 1496)  الفقراء حيث  وترد يف  االأغنياء  من  الزكاة  اأخذ  باب  الزكاة،  "�سحيحه" كتاب  البخاري يف  اأخرجه   -1
" �سحيحه" كتاب االإميان، باب الدعاء اإىل ال�سهادتني و�سرائع  عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما بلفظه، واأخرجه م�سلم يف 

االإ�سالم، �س 684، ح) 121) عن معاذ -ر�سي اهلل عنه- بلفظ مقارب.
يُْنظر: فتح الباري: 360/3.  -2
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يتهدده بخ�سارة فادحة تخرج عن احلد املاألوف يف خ�سائر التجار.)1)

ميزان  اإىل  االأمور  ويعيد  وال�سدة  احلرج  لريفع  ال�سريف  النبوي  الهدي  فجاء 
تتدخل  التي  الطارئة،  الظروف  نظرية  اأ�س�س  بو�سع  وذلك  العدل،  يقت�سيه  وما  احلق 
عن  الظلم  ورفع  العدالة،  ملقت�سيات  حتقيقاً  املعقول،  احلد  اإىل  العقد  التزامات  لرد 
املتعاقدين،)2) وحماية امل�ستثمر، الذي قد يوؤدي اإجباره على الوفاء بالتزامات العقد 

اإىل اإفال�سه.   
فتهلكه،  والزرع  الثمار  جتتاح  قد  التي  اجلوائح)3)   الطارئة  الظروف  هذه  ومن 
ويراد باجلوائح: "ما اأ�ساب الثمرة من ال�سماء من َعَفن ، اأو برد ، اأو عط�س ، اأو حرٍّ ، 
اأو ك�سر ال�سجر مبا لي�س ب�سنع اآدمّي")4) كما قد يدخل فيها كل ما ال ي�ستطيع االإن�سان 
اأن  دفعه)5) من النوازل العظيمة. ويف احلديث ال�سحيح عن جابر- ر�سي اهلل عنه- 
ر�سول اهلل- �سلى اهلل عليه و�سلم- قال:" لو بعت من اأخيك ثمراً فاأ�سابته جائحة، فال 
يحل لك اأن تاأخذ منه �سيئاً، مب تاأخذ مال اأخيك بغري حق؟")6)  ويف رواية اأخرى:" اأن 

النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- اأمر بو�سع اجلوائح")7) 
فلما كانت احلاجة داعية اإىل بقاء الثمر بعد البيع على ال�سجر يف بع�س احلاالت 
الأجل كمال �سالحها، اأباح ال�سرع ذلك، ولكنها اإذا تلفت بعد البيع بجائحة كانت من 
�سمان البائع،)8)  الأن اجلائحة اأ�سابت الثمر قبل القب�س، يف حال ال ميكن معه للم�سرتي 
ا�ستيفاء النفع، فيحكم بو�سع قيمة ما ت�سرر من الثمار من جراء اجلائحة عن امل�سرتي 

نظرية الظروف الطارئة، اأحمد �سليبك، بحث، �س 172.  -1
املرجع ال�سابق، املو�سع نف�سه.  -2

اجلوائح يف اأ�سل اللغة جمع جائحة وهي: ال�سدة والنازلة العظيمة التي جتتاح املال، واأ�سلها من جوح اأي ا�ستاأ�سل. يُْنظر:   -3
ل�سان العرب: 2/ 431، باب جوح.

4-  املنتقى �سرح املوطاأ: 4/ 233-232.
5-  املرجع ال�سابق: 4/ 232.

اأخرجه م�سلم يف " �سحيحه" كتاب امل�ساقاة، باب و�سع اجلوائح، �س 948، ح) 3975) بلفظه.    -6
اأخرجه م�سلم يف " �سحيحه" كتاب امل�ساقاة، باب و�سع اجلوائح، �س 948، ح) 3980) بلفظه.  -7

8-  يُْنظر: الفتاوى الكربى: 49/29.
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تبعاً لذلك.)1) كما ن�س عليه احلديث ال�سريف.
قال االإمام القرطبي:" يف احلديث دليل وا�سح على وجوب اإ�سقاط ما اأُجيح من 

الثمرة عن امل�سرتي".)2) وهو قول اأهل املدينة وفقهاء احلديث.)3) 
وقال االإمام ابن تيمية: ولو مل يكن فيه �سنة لكان االعتبار ال�سحيح يوافقه وهو 
ما نبه عليه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بقوله:" مب ياأخذ اأحدكم مال اأخيه بغري حق ؟")4)
اأكريت فمنع القحط من زراعتها، اأو زرعها  اإذا  اأن اأر�س املطر  اأي�ساً  ومن ذلك 
ا�ستعذرت  اإذا  ينف�سخ، وكذلك  الكراء  فاإن  القحط  ملكان  الزرع  ينبت  فلم  امل�ستاأجر 
هذه  وكل  يزرعها.)5)  اأن  من  املكرتي  يتمكن  فلم  الزراعة،  زمن  انق�سى  باملطر حتى 
االأمثلة تندرج حتت باب الظروف الطارئة التي نبه النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- على 

مراعاتها، وحماية امل�ستثمر عندها.
قيمة  تغري  هو  امل�ستثمر،  حماية  يف  النبوية  القاعدة  لهذه  املهمة  التطبيقات  ومن 
اأو  الك�ساد  اأو  الفاح�س،  الغالء  اأو  الرخ�س  من  متوقع،  غري  طارئ  لظرف  النقود 
من  امل�ستمدة  الطارئة  الظروف  نظرية  فاإن  بها،  العمل  ال�سلطان  اإبطال  اأو  االنقطاع، 
الهدي النبوي تقوم مبعاجلة االختالل الواقع نتيجة التغري يف قيمة النقد غري املتوقعة، 

والتي تخرج عن احلد املاألوف اأو الطبيعي من زيادة االأ�سعار وانخفا�سها.)6)
وهذا الت�سريع النبوي احلكيم ين�سحب على حاالت كثرية، كاحلروب والزالزل 
ال�سلطة  اأوامر  ك�سدور  الدولة  قبل  من  االإدارية  االأوامر  اأو  والت�سريعات  واالأوبئة 

اختلف العلماء يف و�سع اجلائحة على ثالث اأقوال: فقال ال�سافعي يف اأ�سح قوليه، واأبو حنيفة: هي يف �سمان امل�سرتي، وال   -1
يجب و�سع اجلائحة، لكن ي�ستحب. وقال ال�سافعي يف القدمي وطائفة: هي يف �سمان البائع، ويجب و�سع اجلائحة. وقال 
مالك: اإن كانت دون الثلث مل يجب و�سعها، واإن كانت الثلث فاأكرث وجب و�سعها وكانت من �سمان البائع. �سرح النووي 
على �سحيح م�سلم: 216/10، يُْنظر: اأي�ساً املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�س م�سلم: 424/4.  وال�سحيح كما يبدو ما دل عليه 
ظاهر احلديث، وهو ما يقت�سيه احلكم بالعدل اإذ اأن امل�سرتي مل يقب�س بعد، واإمكانية االنتفاع ال تكون اإال بعد القب�س واهلل  

تعاىل اأعلم.
املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�س م�سلم: 4/ 423.  -2

الفتاوى الكربى: 29/ 49.  -3
املرجع ال�سابق: 50/29.  -4

بداية املجتهد ونهاية املقت�سد: 2/ 186.  -5
يُْنظر: نظرية الظروف الطارئة: د. مهيدات، �س 16.  -6
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احلاكمة باإغالق احلوانيت.)1) 
على  بالغاً  تاأثرياً  توؤثر  قد  املتوقعة  غري  العامة  االأحوال  من  كثرياً  اأن  نرى  وهكذا 
ب�سرر  فريهقه  امل�ستثمر،  على  ينعك�س  قد  بدوره  والذي  لال�ستثمار،  العام  الو�سع 
ج�سيم، فتقوم نظرية الظروف الطارئة التي تعتمد على الهدي النبوي ال�سريف فتحمي 

امل�ستثمر من هذا ال�سرر، وتعيد توزيع التزامات العقد مبا يقت�سية الظرف الطارئ.
ثانيًا: حماية امل�ستثمر  يف  حال وقوع عذر:

العذر: هو العجز عن امل�سي يف موجب العقد اإال بتحمل �سرر زائد مل ي�ستحق 
بنف�س العقد.)2)  الأ�سباب خا�سة متعلقة باأحد املتعاقدين اأو حمل العقد.

وعلى هذا يف�سخ العقد اأو يتم تعديله مبا يتنا�سب مع العذر الواقع، الأن االأ�سل 
الثابت يف ال�سرع رفع ال�سرر يف املعامالت، وقد جاء يف الهدي النبوي ال�سريف:" 

ال �سرر وال �سرار")3)
قال احلافظ ابن عبد الرب:" وهو لفظ عام مت�سرف يف اأكرث اأمور الدنيا وال يكاد 

اأن يحاط بو�سفه")4)
ومن التطبيقات لهذه القاعدة النبوية يف جمال حماية امل�ستثمر، اأنه يجوز نق�س 

االإجارة لدفع ال�سرر كما يجوز متديدها لدفع ال�سرر اأي�ساً.)5)
ومثال ذلك: لو انتهت مدة اإجارة االأر�س والزرع مل ين�سج بعد، فاإنه يرتك اإىل 

وقت االإدراك باأجر املثل، فال يقلع زرعه وتبقى االإجارة لدفع ال�سرر.)6)
معه  ت�سلح  ال  نّز  ي�سيبها  اأو  املاء  عليها  فيغلب  اأر�سا  الرجل  ي�ستاأجر  اأن  ومنها 
الواقع  لل�سرر  العقد  فيف�سخ  املعقود عليه.)7)  ا�ستيفاء  تعذر  الأنه  الزراعة فهذا عذر؛ 

1-    - يُْنظر: نظرية الظروف الطارئة، اأحمد �سليبك: �س 181.
البحر الرائق �سرح كنز الدقائق: 8/ 42. و يُْنظر اأي�ساً: تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق: 5/ 145.  -2

�سبق تخريجه.  -3
اال�ستذكار: 7/ 191.  -4

5-  يُْنظر: املب�سوط: 23/ 80. 
يُْنظر: املب�سوط: 23/ 81. وبدائع ال�سنائع: يف ترتيب ال�سرائع: 223/4.  -6

املب�سوط: 16/ 9   -7
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على امل�ستاأجر.
العقد  فيف�سخ  فاأفل�س)1)  ليتجر  حانوتاً  رجل  ا�ستاأجر  اإذا  العقد   يف�سخ  وكذلك 

للعذر. 
ومن التطبيقات على العذر يف عقود ال�سراكة، اأن مالك االأر�س لو دفعها مزارعة، 
اأر�سهم  اأخذ  ورثته  فاأراد  االأر�س،  مالك  مات  حتى  ي�ستح�سد  مل  الزرع  ثبت  فلما 
فلي�س لهم، ولكن االأر�س ترتك يف يد الزارع حتى ي�ستح�سد الزرع، ويف القيا�س 
املزارعة تنتق�س مبوت مالك االأر�س الأنها اإجارة،)2) فاملنفعة بعد املوت اإمنا حتدث على 
ملك الورثة، ومل يوجد من جهتهم الر�سا بذلك، ويف اال�ستح�سان العقد يبقى بينهما 

لدفع ال�سرر عن املزارع فاإن يف قلع الزرع �سرر عليه.)3)
يكون  اأن  على  قادراً  الن�س احلديثيي ومرونته، جعلته  مفهوم  �سعة  نرى  وهكذا 

قاعدة حمكمة يف كثري من املوا�سع حلماية امل�ستثمر، واحلفاظ على ماله من ال�سياع.
ثالثًا: حماية امل�ستثمر حال االإفال�س:

واإن  اأحياناً،  واالنهيار  لالإفال�س  بل  واخل�سارة،  للربح  معر�سة  اال�ستثمارات  اإن 
�سمات  تربز  هنا  ومن  بحمله،  ينوء  ثقيل  غرم  وحده  اخل�سارة  عبء  امل�ستثمر  َل  حَتَمُّ
من  م�سابه  امل�ستثمر  يخفف عن  مبا  النبوي،  التوجيه  االإن�ساين يف  والتعاطف  الرحمة 

جهة، ومبا يوؤدي حقوق االآخرين يف حدود امل�ستطاع والقدرة من جهة اأخرى.
فعن اأبي �سعيد اخلدري قال:" اأ�سيب رجل يف عهد ر�سول اهلل- �سلى اهلل عليه 
و�سلم-:"  عليه  اهلل  �سلى   - اهلل  ر�سول  فقال  دينه،  فكرث  ابتاعها،  ثمار  يف  و�سلم- 
ت�سدقوا عليه، فت�سدق النا�س عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال ر�سول اهلل - �سلى 

اهلل عليه و�سلم- لغرمائه: خذوا ما وجدمت ولي�س لكم اإال ذلك")4) 
اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  اأبي هريرة - ر�سي اهلل عنه-  ويف حديث 

تبيني احلقائق: 5/ 145.  -1
هذا املثال من الفقه احلنفي، وال يتفق معهم اجلمهور يف ذلك. يُْنظر: االأم: 31/4. وبداية املجتهد ونهاية املقت�سد: 185/2-   -2

.186
يُْنظر: املب�سوط: 80/23، وتبيني احلقائق: 5/ 282.  -3

اأخرجه م�سلم يف " �سحيحه" كتاب امل�ساقاة، باب ا�ستحباب الو�سع من الدين، �س 948، ح) 3981) بلفظه.    -4
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قال:" من اأدرك ماله بعينه عند رجل اأو اإن�سان قد اأفل�س فهو اأحق به من غريه".)1)

الرب  على  التعاون  هو  املايل  االنهيار  اأو  االإفال�س  حال  يف  النبوي  فاالإر�ساد 
والتقوى، وموا�ساة املحتاج ومن عليه دين، واحلث على ال�سدقة عليه، واأن املع�سر ال 

حتل مطالبته وال مالزمته وال �سجنه.)2)
اأن  فياأمر  عاداًل،  قانوناً  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى   - النبي  ي�سن  ذاته  الوقت  ويف 
يُ�سلم اإىل الغرماء جميع مال املفل�س ما مل يق�س دينهم، وال يرتك للمفل�س �سوى ثيابه 

ونحوها.)3) 

اأخرجه البخاري يف "�سحيحه" كتاب يف اال�ستقرا�س واأداء الديون واحلجر والتفلي�س، باب اإذا وجد ماله عند مفل�س يف   -1
البيع والقر�س والوديعة فهو اأحق به، �س 188، ح) 2402) بلفظه. واأخرجه م�سلم يف " �سحيحه" كتاب امل�ساقاة، باب من 

اأدرك ما باعه عند امل�سرتي وقد اأفل�س فله الرجوع فيه، �س 949، ح) 3987) بلفظ مقارب.
يُْنظر: �سرح النووي على �سحيح م�سلم: 216/10  -2

املرجع ال�سابق: املو�سع نف�سه.  -3
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خامتة
االأمني،  ر�سوله  وال�سالم على  وال�سالة  ال�ساحلات،  تتم  بف�سله  الذي  احلمد هلل 
بعثه بدين احلق، و�سلحه بال�سداد واحلكمة، فبلغ الر�سالة، واأدى االأمانة، ون�سح االأمة، 

وتركنا على املحجة البي�ساء، ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها اإال هالك. وبعد؛ 
اأقدمه يف هذا املو�سوع، عله يكون  اأن  فاإن هذا ما ي�سر اهلل عز وجل من ف�سله 
التي  النتائج  الأهم  اأعر�س  اأن  اأود  البحث  لهذا  وختاماً  نافعاً،  وعلماً  متقباًل،  عماًل 

تو�سلت اإليها:
اأواًل: اإن تكاليف هذه ال�سريعة الغراء ُو�سعت لتحقيق مقا�سد ال�سارع يف القيام 
مب�سالح العباد يف الدين والدنيا معاً، ولي�ست مو�سوعة حيثما اتفق ملجرد اإدخال النا�س 
حتت �ُسلطة الدين، وملا كان املال اأحد ال�سروريات اخلم�س، جعلت له حرمه ال يجوز 
التعدي عليها، َواأُر�ِسيَْت القواعد والقوانني التي ت�سمن حماية املال �سواء العام منه اأم 

اخلا�س.
ثانياً: اإن املنهج النبوي ال�سريف اأ�س�س د�ستوراً ثابتاً يوجه امل�ستثمر، ويحمي ماله 
من االحتيال الفردي، اأو الف�ساد العام، وذلك يف كل مراحل اال�ستثمار، ويبني منظومة 
من القوانني التي حتمي اال�ستثمارات وامل�ستثمر، �سواء اأكانت هذه القوانني وقائية متنع 

من وقوع التعدي، اأو اإجرائية ، تعالج امل�ساكل الواقعية املحققة.
ثالثاً: اإن الهدي النبوي ال يقر الت�سريعات التي تكبل النا�س بقيود ثقيلة يف ممار�سة 
مع  متجاوبة  دائماً  ت�سريعاته  كانت  واإمنا  وعقودهم،  ومعامالتهم  االقت�سادية  حرياتهم 
م�سالح النا�س، واإقرار كل ما كان حمققاً حلاجاتهم، وم�ساحلهم امل�سروعة القائمة على 

احلق والعدل والتعادل يف االأداءات املتقابلة يف املبادالت اأو املعاو�سات.
تت�سم  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى   - النبي  اأقرها  التي  املالية  الت�سريعات  اإن  رابعاً: 
من  اال�ستثناء  �سبيل  على  العملية  احلياة  يف  املتكررة  العقود  بع�س  فيقر  بالواقعية، 
الن�سو�س اأو القواعد العامة، كعقد ال�سلم اأو ال�سلف، وعقد اال�ست�سناع، تي�سرياً على 

النا�س يف حتقيق حوائجهم، وتلبية مطالبهم امل�سروعة دون حرج وال اإعنات.
املعاين  بني  يجمع  اإذ  ت�سريعاته،  كل  يتجلى يف  النبوي  الهدي  �سمو  اإن  خام�ساً: 
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يفتاأ يحميه  القانون ال  يثبت  اإذ  القانونية، فهو  ال�سوابط  اإىل جنب مع  االأخالقية جنباً 
بالقيم االأخالقية، التي هي اأقوى حار�س لهذه القوانني. 

اإن �سمات احلكمة الت�سريعية املالية تربز يف الهدي النبوي، حني ال يفتاأ  �ساد�ساً: 
وتنع�س  امل�ستثمر  وحتمي  اال�ستثمار  تخدم  بدائل  املمنوعة،  واملعامالت  للعقود  يجد 

االقت�ساد واحلركة املالية، كما هو احلال يف اإيجاد بدائل للربا.
�سابعاً: تَُزّين معاين الرحمة والتعاطف االإن�ساين الت�سريعات املالية النبوية ، فرتاه 
يراعي اجلانب االإن�ساين والظروف القاهرة وحاالت العوز الب�سري، فيدعو للوقوف 

اإىل جانب املحتاجني ودعمهم.
واأخرياً فهذا جهد املقل، ن�ساأل اهلل تعاىل له القبول.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.
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فهر�س امل�سادر واملراجع
القراآن الكرمي

– بيروت، ط1/ . 1 اال�ستذكار: يو�سف بن عبد البر النمري. دار الكتب العلمية 
2000م. تحقيق : �سالم محمد عطا ، محمد علي معو�س. 

الفكر . 2 دار  الدمياطي.  �سطا  محمد  المعين:  فتح  األفاظ  حل  على  الطالبين  اإعانة 
للطباعة والن�سر والتوزيع، بيروت، لبنان.

المعرفة، . 3 دار  الحنفي.  نجيم  ابن  الدين  زين  الدقائق:  كنز  �سرح  الرائق  البحر 
بيروت، ط1/ 1311هـــ. 

الكتاب . 4 دار  الكا�ساني.  م�سعود  بن  اأبوبكر  ال�سرائع:  ترتيب  في  ال�سنائع:  بدائع 
العربي، بيروت، ط/ 1982م.

بداية المجتهد ونهاية المقت�سد: محمد بن اأحمد بن ر�سد. دار الفكر- بيروت. . 5
ت�سحيح: خالد العطار.

6 . - االأميرية  الكبرى  المطبعة  الزيلعي.  عثمان  الدقائق:  كنز  �سرح  الحقائق  تبيين 
بوالق ، القاهرة، ط1/ 1313 هـ.

المكتب االإ�سالمي، . 7 الع�سقالني  اأحمد بن علي بن حجر  الحافظ  التعليق:  تغليق 
دار عمار – بيروت، عمان – االأردن، الطبعة : االأولى ، 5041هـ تحقيق: �سعيد 

عبد الرحمن مو�سى القزقي.
ابن عابدين. دار . 8 ابن عابدين":  "حا�سية  المختار  الدر  المحتار على  حا�سية رد 

الفكر- بيروت. ط/2000م.
رو�سة الطالبين وعمدة المفتين: يحيى بن �سرف النووي. المكتب االإ�سالمي، . 9

بيروت، لبنان، ط/ 1405ه.
�سنن ابن ماجة: االإمام محمد بن يزيد بن ماجه. دار ال�سالم- الريا�س. مو�سوعة . 10

الحديث، الكتب ال�ستة، باإ�سراف ال�سيخ: �سالح اآل ال�سيخ.
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الريا�س. . 11 ال�سالم-  دار  الترمذي.  �سورة  بن  عي�سى  االإمام  الترمذي:   �سنن 
مو�سوعة الحديث، الكتب ال�ستة، باإ�سراف ال�سيخ: �سالح اآل ال�سيخ.

موؤ�س�سة . 12 العيد.  دقيق  بابن  المعروف  علي  بن  محمد  النووية:  االأربعين  �سرح 
الريان، ط6/ 2003م.

�سرح فتح القدير: محمد بن عبد الواحد ال�سيوا�سي. دار الفكر- بيروت، لبنان.. 13
ال�سرح الكبير على متن المقنع: االإمام عبد الرحمن بن محمد بن اأحمد بن قدامة. . 14

دار الكتاب العربي.
اإحياء . 15 دار  النووي.  �سرف  بن  يحيى  االإمام  م�سلم:  النووي على �سحيح  �سرح 

التراث العربي – بيروت، الطبعة الثانية ، 1392.
الريا�س. . 16 البخاري. دار ال�سالم-  اإ�سماعيل  البخاري: االإمام محمد بن  �سحيح 

مو�سوعة الحديث، الكتب ال�ستة، باإ�سراف ال�سيخ: �سالح اآل ال�سيخ.
مو�سوعة . 17 الريا�س.  ال�سالم-  دار  الحجاج.  بن  م�سلم  االإمام  م�سلم:  �سحيح 

الحديث، الكتب ال�ستة، باإ�سراف ال�سيخ: �سالح اآل ال�سيخ.
د. . 18 )بحث):  وتداولها  المعا�سرة  وتطبيقاتها  التوريق)   ( االإ�سالمية  ال�سكوك 

فوؤاد محي�سن. مجلة مجمع الفقه االإ�سالمي الدولي، منظمة الموؤتمر االإ�سالمي، 
الدورة التا�سعة ع�سرة، ال�سارقةـ االإمارات.

ال�سكوك االإ�سالمية ) التوريق) وتطبيقاتها المعا�سرة، د. علي محيي الدين القرة . 19
داغي. مجلة مجمع الفقه االإ�سالمي الدولي، منظمة الموؤتمر االإ�سالمي، الدورة 

التا�سعة ع�سرة، ال�سارقةـ االإمارات.
د. عمر م�سطفى . 20 المعا�سرة:  وتطبيقاتها  االإ�سالمي  الفقه  في  اال�ستثمار  �سمانات 

اإ�سماعيل. دار النفائ�س- االأردن، ط1/ 2010م.
وعية االدخارية البنكية: ح�سام الدين . 21 عقد اال�ست�سناع كاأحد البدائل ال�سرعية لالأ

�سالمية  �سالمية مركز القر�ساوي للو�سطية االإ خليل. من�سورات كلية الدرا�سات االإ
والتجديد.
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د. . 22 المعا�سرة:  االإ�سالمية  اال�ستثمارات  في  اأهميته  ومدى  اال�ست�سناع  عقد 
محا�سرات  �سل�سلة  والتدريب،  للبحوث  االإ�سالمي  المعهد  الزرقا.  م�سطفى 

العلماء البارزين رقم )12).
عون المعبد �سرح �سنن اأبي داود: محمد �سم�س الحق العظيم اآبادي. دار الكتب . 23

العلمية- بيروت- لبنان، الطبعة الثانية.
فتح الباري �سرح �سحيح البخاري: الحافظ اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالني.              . 24

دار الفكر، تحقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ومحب الدين الخطيب.
الفقه االإ�سالمي واأدلته: الدكتور وهبة الزحيلي. دار الفكر - �سوريَّة – دم�سق، . 25

الطبعة الرابعة.
ل�سان العرب: محمد بن مكرم بن منظور. دار �سادر – بيروت، الطبعة االأولى.. 26
لبنان، ط1/ . 27 بيروت،  الفكر-  دار  َرْخ�ِسي.  ال�سَّ �سهل  اأَِبي  بن  د  محمَّ المب�سوط: 

2000م. تحقيق: خليل محيي الدين المي�س.
متن الخرقي: عمر بن الح�سين الخرقي. دار ال�سحابة للتراث، ط/1993م.. 28
مجموع فتاوى ابن تيمية: االإمام اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية. دار الوفاء، ط3/ . 29

2005 م. تحقيق: اأنور الباز - عامر الجزار.
الم�ستدرك على ال�سحيحين: محمد بن عبداهلل اأبو عبداهلل الحاكم الني�سابوري. . 30

دار الكتب العلمية - بيروت، ط1/ 1990م. تحقيق : م�سطفى عبد القادر عطا.
بيروت. . 31  - الكتب  عالم  ال�سيباني.  حنبل  بن  اأحمد  االإمام  اأحمد:  االإمام  م�سند 

تحقيق: ال�سيد اأبو المعاطي النوري.
المفهم لما اأ�سكل من تلخي�س م�سلم: اأبو العبا�س اأحمد بن عمر القرطبي. دار ابن . 32

كثير/ دم�سق- بيروت، ودار الكلم الطيب/ دم�سق- بيروت،  ط1/ 1996م. 
ال�سيد، ويو�سف بديوي، ومحمود  الدين م�ستو، واأحمد محمد  تحقيق: محيي 

بزال.
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المنتقى �سرح الموطاأ، �سليمان بن خلف الباجي. مطبعة ال�سعادة، م�سر، الطبعة . 33
االأولى/ 1332هـ.

المغني: عبد اهلل بن اأحمد بن قدامة المقد�سي. دار عالم الكتب- الريا�س، ط3/ . 34
1997م. تحقيق: د. عبد اهلل التركي ود. عبد الفتاح الحلو.

مغني المحتاج اإلى معرفة معاني األفاظ المنهاج: محمد الخطيب ال�سربيني. دار . 35
الفكر، بيروت- لبنان.

وال�سوؤون . 36 االأوقاف  وزارة  الزرك�سي.  بهادر  بن  محمد  القواعد:  في  المنثور 
االإ�سالمية – الكويت، ط2/ 1405. تحقيق : د. تي�سير فائق اأحمد محمود.

مواهب الجليل ل�سرح مخت�سر الخليل: محمد بن عبد الرحمن الطرابل�سي. دار . 37
عالم الكتب، ط/ 2003م. تحقيق : زكريا عميرات.

في . 38 االأردنية  المجلة  في  من�سور  بحث  �سليبك.  اأحمد  الطارئة:  الظروف  نظرية 
الدرا�سات االإ�سالمية، العدد 2/ 2007م، المجلد الثالث.

دار . 39 االأثير.  ابن  محمد  بن  المبارك  العالمة  واالأثر:  الحديث  غريب  في  النهاية 
الكتب العلمية بيروت. لبنان، ط1/ 1997 م.

هدي ال�ساري: الحافظ �سهاب الدين بن حجر الع�سقالني. دار المعرفة للطباعة . 40
والن�سر بيروت – لبنان، الطبعة الثانية.



ال�سنة النبوية ومكافحة ف�ساد املال واالأعمال

الدكتور  با�سم ح�سن وردة )االأردن(
معهد امللك عبدالل لتاأهيل االأئمة واملوؤذنني /

وزارة االأوقاف االأردنية.
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املقدمة
املال عن�سر اأ�سا�سي من عنا�سر احلياة، فهو قيام احلياة وع�سبها ، والنفو�س الب�سرية 
املطهرة  النبوية  ال�سنة  اهتمت  ولذلك  جمعه،  على  واحلر�س  املال  حب  على  فطرت 
ب�ساأنه اهتماماً كبرياً، وبينت كل ما يتعلق به من طرق حت�سيله امل�سروعة والالم�سروعة، 
املايل  الف�ساد  اأ�سكال  من كل  �سديداً  اإنفاقه وحفظه واإدارته، وحذرت حتذيراً  وكيفية 

واالإداري وبينت النتائج الوخيمة لذلك يف الدنيا واالآخرة.
الف�ساد   غرقت يف  نبيها  و�سنة  ربها  منهج  بعدها عن  ب�سبب  اليوم  والب�سرية 
املايل واالإداري، ونتج عن ذلك م�ساكل واأزمات التعد وال حت�سى يف خمتلف جوانب 
احلياة. واإذا اأرادت الب�سرية اليوم وخا�سة امل�سلمني اخلروج من هذه االأزمات فعليهم 
العودة اإىل املنهج االإ�سالمي، وما جاءت به ال�سنة النبوية املطهرة من اأحكام واإر�سادات 

وقوانني تنظم اإدارة املال واالأعمال وتعالج خمتلف اأ�سكال الف�ساد املايل واالإداري.
ويهدف هذا البحث اإىل بيان مدى اهتمام ال�سنة النبوية يف مكافحة ف�ساد املال 
واالأعمال، وبيان طرق واأ�ساليب هذا الف�ساد ودور ال�سنة النبوية املطهرة يف مكافحتها 
ال�سبق  بيان  وكذلك  امل�سلم،  املجتمع  تدمر  التي  الفا�سدة  واالأ�ساليب  الطرق  لهذه 

احل�ساري لل�سنة النبوية يف جمال مكافحة ف�ساد املال واالأعمال.
الدرا�سات ال�سابقة:

وجدت بع�س االأبحاث والدرا�سات لها �سلة باملو�سوع منها:
مفهوم الف�ساد واأنواعه في �سوء ن�سو�س القراآن الكريم وال�سنة النبوية المطهرة، . 1

د. الب�سير علي حمد الترابي، بحث على �سبكة المعلومات العالمية )النت).
اأكلي محمد يو�سف، بحث على . 2 اآليات مكافحة الف�ساد في ال�سريعة االإ�سالمية، 

�سبكة المعلومات )النت).
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منهج ال�سريعة االإ�سالمية في حماية المجتمع من الف�ساد المالي واالإداري، عبداهلل . 3
بن نا�سر اآل غ�ساب، جامعة نايف العربية للعلوم االأمنية، بحث على النت.

التدابير ال�سرعية الرقابية لمكافحة الف�ساد المالي، اآمنة المعايدة، ر�سالة ماج�ستير، . 4
الجامعة االأردنية.

اأحكام الف�ساد المالي واالإداري في الفقه الجنائي االإ�سالمي، د. محمد الرمالوي، . 5
كتاب من ن�سر دار الفكر الجامعي، اال�سكندرية.

التدابير الواقية من المال الحرام، د. محمد حوا�س، كتاب من ن�سر مكتبة الوفاء . 6
القانونية، اال�سكندرية، م�سر.

االإن�سان والمال في االإ�سالم، د. عبدالنعيم ح�سنين، كتاب من ن�سر دار الوفاء، . 7
المن�سورة، م�سر.

عام  ب�سكل  واالأعمال  املال  يف  الف�ساد  م�ساألة  اإىل  تطرقت  الدرا�سات  وهذه 
وموقف االإ�سالم منه دون الرتكيز على دور ال�سنة النبوية املطهرة واأثرها يف مكافحة 
ف�ساد املال واالأعمال، كما اأنها مل تبحث يف م�ساألة ال�سبق احل�ساري لل�سنة النبوية يف 
هذا املجال. وقد ركز هذا البحث على دور ال�سنة النبوية يف هذا املو�سوع واأظهر 

ال�سبق احل�ساري لل�سنة فيه.
باملال،  النبوية  ال�سنة  )اهتمام  االأول  مطالب  �ستة  ثم  مقدمة  البحث  ت�سمن  وقد 
النبوية منه)، والثالث )الف�ساد يف االأعمال  ال�سنة  الف�ساد يف املال وموقف  والثاين) 
واالأ�سواق وموقف ال�سنة النبوية منه) ، والرابع )الف�ساد يف اإدارة االأعمال وموقف 
النبوية للف�ساد املايل واالإداري)،  ال�سنة  النبوية منه)، واخلام�س )كيفية معاجلة  ال�سنة 
ثم  واالأعمال)،  املال  ف�ساد  مكافحة  يف  النبوية  لل�سنة  احل�ساري  )ال�سبق  وال�ساد�س 

اخلامتة التي ت�سمنت نتائج البحث والتو�سيات ثم قائمة امل�سادر واملراجع.
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املطلب االأول
اهتمام ال�سنة النبوية باملال

اأولِت ال�سنة النبوية املطهرة املال اأهمية كربى الأنه ع�سب احلياة، من اأجله يت�سارع 
النا�س، ويف �سبيله يتزاحمون، وقد عرب الر�سول  ، عن حب االإن�سان للمال، وتعلقه 
به فقال: )لو كان البن اآدم واديان من مال البتغى وادياً ثالثاً، وال ميالأ جوف ابن اآدم 

اإال الرتاب). )1)
واملال و�سيلة لتحقيق احلاجات واملنافع التي الغنى لالإن�سان عنها، وقد بينت ال�سنة 
النبوية املطهرة كل ما يتعلق به من حيث طرق اكت�سابه واإنفاقه واأحكامه، واأفردت اأبواباً 
وال�سركة  والرهن  والربا  وال�سدقات،  والزكاة،  البيوع،  اأبواب  منها:  لذلك  خا�سة 
واالإجارة واحلواالت والكفالة والوكالة واال�ستقرا�س والو�سايا واملواريث والديات 

واأداء الديون واحلجر والتفلي�س والهبات والنفقات وغري ذلك.
 ومن مظاهر احرتام ال�سنة النبوية للمال والعناية به ما يلي:

جعل املال من ال�سروريات الم�س: . 1
هناك  اأن   ، ال�سريعة  ومقا�سد  النبوية  لل�سنة  فهمهم  خالل  من  العلماء  ذكر  فقد 
اإذا فقدت مل جتر  �سروريات خم�ساً البد منها يف قيام م�سالح الدين والدنيا، بحيث 
م�سالح الدنيا على ا�ستقامة، وهذه ال�سروريات هي: )حفظ الدين والنف�س والن�سل 

واملال والعقل) )2) ، وهذا دليل على اأهمية املال وعلو �ساأنه وكبري مكانته.
اأوجبت الدفاع عنه، وجعلت الموت في الدفاع عنه �سهادة:. 2

كما يف حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه : )جاء رجل اإىل ر�سول اهلل فقال: يا 
ر�سول اهلل : اأراأيت اإن جاء رجل يريد اأخذ مايل، قال: )ال تعطه مالك)، قال: اأراأيت اإن 
قاتلني، قال: )قاتله)، قال: اأراأيت اإن قتلني، قال: )فاأنت �سهيد)، قال: اأراأيت اإن قتلته؟ 

اأخرجه البخاري يف كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة املال، ح )6436). واأخرجه م�سلم يف كتاب الزكاة، باب لو اأن البن   -1
اآدم واديني البتغى ثالثا، ح )1048).

املوافقات، ال�ساطبي، 250/2.  -2
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قال: )هو يف النار). )1) 
 المال و�سيلة للخير ل يجوز �سرفه في غير الوجوه ال�سرعية: 3. 

 املال لي�س غاية يف ذاته، اإمنا هو و�سيلة من و�سائل تبادل املنافع وق�ساء احلاجات، 
فمن ا�ستعمله يف هذا ال�سبيل كان املال يف يده خرياً له وللمجتمع، ومن ا�ستعمله على 
اأنه غاية ولذة انقلب اإىل �سهوة تورث �ساحبه املهالك، قال  وهو يتحدث عما يكره 

اهلل تعاىل للنا�س: ) وكره لكم قيل وقال، وكرثة ال�سوؤال، واإ�ساعة املال). )2) 
واإ�ساعة املال تكون يف �سرفه يف غري وجوهه ال�سرعية، وتعري�س النف�س للذل، 

فاإن االإن�سان اإذا اأ�ساع ماله فاإنه يذل نف�سه من خالل �سوؤال النا�س.
 المال زينة وفتنة: . 4

املال من اأهم زينة احلياة الدنيا، وهذه الزينة يجب اأن ال ت�سيطر على قلب االإن�سان، 
وقد حذر النبي  من فتنة املال فقال: )اإن لكل اأمة فتنة وفتنة اأمتي املال).)3) 

والتحذير من فتنة املال لي�س معناه اأن االإ�سالم عدو له، الأن املال فيه قوام احلياة، 
وقد مدحه الر�سول  بقوله: )نعم املال ال�سالح للرجل ال�سالح) )4) ، لكن امل�سكلة 
تكون عندما ي�سيطر املال على قلب االإن�سان ويغويه، وينفقه فيما يغ�سب اهلل عز وجل.

ذكر المال في ال�سنة النبوية المطهرة ع�سرات المرات، واأفردت له اأبواب كثيرة . 5
تتعلق في كيفية تح�سيله واإنفاقه وحفظه، وما يتعلق به من اأحكام، وهذا يدل على 

االهتمام الكبير لل�سنة النبوية فيه.

اأخرجه م�سلم يف كتاب االإميان، باب الديل على اأن من ق�سد اأخذ مال غريه بغري حق كان القا�سد مهدر الدم يف حقه واإن   -1
قتل كان يف النار، واأن من قتل دون ماله فهو �سهيد، ح )140).

اأخرجه البخاري يف كتاب اال�ستقرا�س ، باب ما ينهى عن اإ�ساعة املال، ح )2408). واأخرجه م�سلم يف كتاب االأق�سية، باب   -2
النهي عن كرثة امل�سائل من غري حاجة، ح )1715).

اأخرجه الرتمذي يف اأبواب الزهد، باب ما جاء اأن فتنة هذه االأمة يف املال، ح )2336). وقال: حديث ح�سن �سحيح غريب.   -3
و�سححه االألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة، ح )594).

اأخرجه البخاري يف االأدب املفرد ، ح )299). واأخرجه اأحمد يف امل�سند، ح )17798). و�سححه ابن حبان، ح)3210)،   -4
و�سححه االألباين يف م�سكاة امل�سابيح ، ح )3756). 
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المال نعمة:. 6

كما  املال  لهذا  ا�ستعماله  اأح�سن  اإن  لالإن�سان  اهلل  التي حباها  النعم  اأكرب  من  املال 
قال: )الح�سد اإال يف اثنتني: رجل اآتاه اهلل ماال ف�سلطه على هلكته يف احلق، ورجل 

اآتاه اهلل احلكمة فهو يق�سي بها ويعلمها). )1) 
فاملال نعمة عظيمة �سرط اأن ي�ستعمل يف الطرق امل�سروعة باأن يوؤخذ بحقه ويو�سع 

يف حقه.
اأوجب الإ�سلم تنميته بالطرق الم�سروعة:. 7

املال ع�سب احلياة، واالأمة امل�سلمة ال يجوز اأن تكون عالة على غريها من االأمم، 
لذلك اأوجب االإ�سالم االعتناء باملال عن طريق تنميته وا�ستغالله، وعدم كنـزه، وحث 
على التجارة والعمل على ا�ستثماره، وحرم متلكه عن طريق الربا واالحتكار والقمار 
والغ�سب وال�سرقة واخلديعة، حتى تكون اأموال االأمة طيبة املنابع، م�سروعة الطرق، 
الربا  على  تقوم  التي  االأنظمة  من  غريه  عن  االإ�سالمي  االقت�ساد  نظام  يختلف  وبهذا 

واالحتكار وغريه ذلك. 
ربط المال بوظائفه المحددة:. 8

املال لي�س غاية لذاته ولكنه و�سيلة لغايات تتعلق مب�سلحة الفرد واجلماعة، وهذه 
يف  االإن�سان  اأن  فكما  فيها،  واإنفاقه  بها،  املال  ربط  ينبغي  التي  الوظائف  هي  الغايات 
ويقيم  االأر�س  يعمر  اأن  االأ�سا�سية  ووظيفته  االأر�س،  يف  خليفة  ليكون  خلق  االإ�سالم 

�سريعة اهلل، فاإن املال هو و�سيلة الأداء هذه الوظيفة.
نف�سه،  به  لي�سعد  واأ�سرته  نف�سه  على  االإن�سان  ينفقه  اأن  هي  االأوىل  املال  ووظيفة 
واأفراد اأ�سرته، وبعد ذلك اإنفاقه على املحتاجني يف �سور خمتلفة منها الزكاة و�سدقة 

الفطر وغريهما. )2)

اأخرجه البخاري يف كتاب الزكاة، باب اإنفاق املال يف حقه، ح )1409). واأخرجه م�سلم ف يكتاب �سالة امل�سافرين، باب   -1
ف�سل من يقوم بالقراآن ويعلمه،ح )816).

انظر: جملة هدي االإ�سالم، بحث )حقيقة املال يف الفقه االإ�سالمي) للدكتور �سعدي جرب، وزارة االأوقاف االأردنية، العددان   -2
ال�سابع والثامن، املجلد )34)، 1411هـ- 1990م، �س)28).
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وقد بينت ال�سنة النبوية املطهرة كل هذه االأمور بالتف�سيل.

املطلب الثاين
الف�ساد يف املال وموقف ال�سنة النبوية منه

االأ�ساليب  هذه  اأهم  ومن  الزمان،  هذا  وخا�سة  كثرية  املال  يف  الف�ساد  اأ�ساليب 
الفا�سدة:

اأوال: منع الزكاة:
الزكاة اأحد اأركان االإ�سالم اخلم�سة، وقرنت بال�سالة يف )82) اآية، وقد فر�سها 

اهلل تعاىل بكتابه و�سنة ر�سوله  واإجماع اأمته. )1)
احلديث  يف  القيامة  يوم  ال�سديد  بالعقاب  الزكاة  نع  ما   الر�سول توعد  وقد 
الذي رواه اأبو هريرة ر�سي اهلل تعاىل عنه قال: قال ر�سول اهلل : )ما من �ساحب 
ذهب وال ف�سة ال يوؤدي منها حقها اإال اإذا كان يوم القيامة �سفحت له �سفائح من نار، 
فاأحمي عليها يف نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت اأعيدت له يف 
يوم كان مقداره خم�سني األف �سنة، حتى يق�سى بني العباد فريى �سبيله اإما اإىل اجلنة 

واإما اإىل النار). )2)
وملنع الزكاة عواقُب دنيوية وخيمة منها حمق الربكة يف املال واإ�سابة االأمة بالقحط 

واجلدب وانحبا�س املطر.
الزكاة  فري�سة  تطبيق  اأن  نالحظ  الزمان  هذا  يف  امل�سلمني  واقع  اإىل  نظرنا  واإذا 
هذه  بتاأدية  قاموا  ولو  كثريون،  وهم  امل�سلمني  من  االأغنياء  قبل  من  خا�سة  �سعيف 

الفري�سة ملا وجدنا فقرياً واحداً يف بالد امل�سلمني.
ثانيا: التعامل بالربا:

اإن للتعامل بالربا م�ساراً ومفا�سَد وعيوباً خلقية واجتماعية واقت�سادية كثرية على 

انظر: فقه ال�سنة، �سيد �سابق، 318/1.  -1
اأخرجه م�سلم يف كتاب الزكاة، باب اإثم مانع الزكاة، ح )987).  -2



857

ال�سنة النبوية ومكافحة ف�ساد املال والأعمال

الفرد واملجتمع على حد �سواء.
فهو يقطع �سلة املعروف والقربى بني اأفراد املجتمع االإ�سالمي ، فما دام القر�س 
بالربا فال موا�ساة وال معاونة وال اإح�سان بل ت�سلط وحتكم وا�ستغالل ، وين�سر البغ�ساء 
اإذا  املال  التجارة وال�سناعة والزراعة، الأن �ساحب  الفقراء واالأغنياء، وي�سعف  بني 
�سمن الربح ملاله دون جمازفة لال�ستثمار بهذا الطريق فيحرم الن�ساط االقت�سادي من 

راأ�س املال الذي يوؤدي اإىل عملية االنتاج. )1)
معظم  يعود  عاملية  ومالية  اقت�سادية  اأزمة  من  االأخرية  ال�سنوات  نالحظه يف  وما 

اأ�سبابها اإىل التعامالت الربوية.
الكتاب وال�سنة، وورد يف حرمة  الربا يف  االإ�سالم حرباً �سديدة �سد  وقد �سن 
الربا اأحاديث كثرية منها، حديث جابر ر�سي اهلل عنه قال: )لعن ر�سول اهلل  اآكل 

الربا وموكلة وكاتبة و�ساهديه وقال: هم �سواء).)2)
ولالأ�سف ال�سديد هذه امل�سيبة تف�ست يف بالد امل�سلمني هذا الزمان، واأ�سبحت 
البنوك الربوية يف كل مكان، واأ�سبح معظم الن�ساط االقت�سادي يف العامل االإ�سالمي 

مرتبطاً بالربا، وت�ساهل كثري من امل�سلمني يف التعامالت الربوية.
ثالثا: التعامل باملي�سر )القمار(:

القمار و�سيلة لالحتيال واأكل اأموال النا�س بالباطل، وله اأ�سرار كبرية على الفرد 
واملجتمع، حيث ين�سر البغ�ساء بني النا�س، ويوؤدي باملقامر اإىل االإفال�س ، واجلناية على 

حقوق االأ�سرة.
واتخذ القمار يف زماننا هذا اأ�سكااًل كثرية منها: دور القمار ونوادي املي�سر بحجة 
على  واملراهنات  اخلريية،  االأعمال  �ستار  حتت  اليان�سيب  واأوراق  ال�سياحة،  تن�سيط 

�سباق اخليل واملباريات الريا�سية. )3)
حديث  حترميه  يف  الواردة  االأحاديث  ومن  االإ�سالم،  حرمها  القمار  اأ�سكال  كل 

انظر: املال وطرق ا�ستثماره يف االإ�سالم، د. �سوقي ال�ساهي، �س )147-141).  -1
اأخرجه م�سلم يف كتاب امل�ساقاة، باب لعن اآكل الربا وموكله، ح )1598).  -2

انظر: االقت�ساد االإ�سالمي مبادىء واأهداف وخ�سائ�س، ح�سن �سري، �س )179-178).  -3
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نهى عن اخلمر واملي�سر والكوبة)1)   النبي اأن   ( بن عمرو ر�سي اهلل عنهما:  عبداهلل 
والُغبرياء)2)).)3)

رابعا: ال�سرقة
ال�سرقة يف اللغة )اأخذ ال�سيء من الغري على �سبيل اخلفية). )4) وهي من اجلرائم 
التي ت�سكل خطراً كبرياً على الفرد واملجتمع؛ فعلى م�ستوى الفرد توؤ�سل االإجرام يف 
نف�س ال�سارق وجتره اأحياناً اإىل ارتكاب جرائم اأخرى كالقتل يف �سبيل ال�سرقة وتنـزع 
عنه �سفة االإميان، وتعر�سه للمخاطر، كما واأن يف ذلك ا�ستحالل لتعب الغري دون تعب 

وم�سقة.
على  التعدي   (1(  : منها  كثرية،  خماطر  فلل�سرقة  املجتمع،  م�ستوى  على  واأما 
يف  االإف�ساد   (3( املجتمع.  ترويع   (2( املال.  وهو  احلياة  �سروريات  من  �سرورة 

االأر�س. )5)
وقد حرم االإ�سالم ال�سرقة يف الكتاب وال�سنة، ومما جاء يف ال�سنة ، حديث اأبي 
بكرة ر�سي اهلل عنه عن النبي الطويل وجاء فيه: )فاإن دماءكم واأموالكم واأعرا�سكم 

عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا يف �سهركم هذا يف بلدكم هذا). )6)
لتكون  اليد  قطع  وهي  �سديدة  عقوبة  لل�سرقة  االإ�سالمية  ال�سريعة  و�سعت  وقد 
عربة له ولغريه ممن ت�سول لهم اأنف�سهم باالعتداء على اأموال النا�س، ومما وورد يف ذلك 
احلديث : ) لعن اهلل ال�سارق ي�سرق البي�سة فتقطع يده، وي�سرق احلبل فتقطع يده). )7)

الكوبة: هي الرند وقيل الطبل )النهاية يف غريب احلديث البن االأثري، 281/4).  -1
الغبرياء: �سرب من ال�سراب يتخذه اأهل احلب�سة من الذرة وهو ي�سكر )النهاية يف غريب احلديث، 620/1).  -2

ال�سحيحة،  ال�سل�سلة  يف  االألباين  و�سححه   .(3685( ح  امل�سكر،  عن  النهي  باب  االأ�سربة،  كتاب  يف  داود  اأبو  اأخرجه   -3
ح)1708).

ل�سان العرب، ابن منظور، 156/10.  -4
انظر: التدابري الواقية من املال احلرام، د. حممد حوا�س، �س )142-129).  -5

اأخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب قول النبي : )رب مبلغ اأوعى من �سامع)، ح )67)، ويف موا�سع اأخرى. واأخرجه   -6
م�سلم يف كتاب الق�سامة واملحاربني والق�سا�س والديات، باب تغليظ حترمي الدماء واالأعرا�س واالأموال، ح)1679).

اأخرجه البخاري يف كتاب احلدود، باب لعن ال�سارق، ح )6783). واأخرجه م�سلم يف كتاب احلدود، حد ال�سرقة  ون�سابها،   -7
ح )1687).
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خام�سا: النهب:
والنهب هو"اأخذ ال�سيء من االآخرين على وجه العالنية والقهر) )1) ، وهو من 
يف  والظلم  والرتويع  البغ�ساء  ت�سيع  والتي  االإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  املحرمة  اجلرائم 
املجتمع، ورد حترميها يف ال�سنة يف اأحاديث عديدة منها قوله: )ال يزين الزاين حني 
يزين وهو موؤمن، وال ي�سرب اخلمر حني ي�سرب وهو موؤمن، وال ي�سرق حني ي�سرق 
وهو موؤمن، وال ينتهب نهبة يرفع النا�س اإليه فيها اأب�سارهم حني ينتهبها وهو موؤمن).)2)

�ساد�سا: الغ�سب
الغ�سب هو "اأخذ مال الغري ظلما وعدوانا")3) ، فال يحل الإن�سان اأن يكت�سب مااًل 
يحر�س  واالإ�سالم  وخيمة،  الظامل  املغت�سب  عاقبة  الأن  والظلم،  الغ�سب  طريق  عن 
على اأن يكون اكت�ساب امل�سلم للمال بو�سيلة م�سروعة، واأن يكون حالاًل طيباً، بخالف 

الراأ�سمالية التي ال ت�سرتط نوع الو�سيلة التي يكت�سب االإن�سان بها املال.)4)
وقد نهى النبي  عن غ�سب االإن�سان ملال غريه نهياً �سديدا فقال: )من اقتطع 
مال امرىء م�سلم بيمني كاذبة لقي اهلل وهو عليه غ�سبان). )5) ويف رواية اأخرى )من 

اقتطع مال امرىء م�سلم بغري حق لقي اهلل عز وجل وهو عليه غ�سبان). )6)
ال�سرقة والنهب  اأكل حقوق االآخرين من خالل  تف�سي  الزمان  ونالحظ يف هذا 

والغ�سب، واملحاكم يف بالد امل�سلمني تعج باآالف الق�سايا يف هذا املجال.

النهاية يف غريب احلديث، 278/5.  -1
اأخرجه البخاري يف كتاب املظامل ، باب النهب بغري اإذن �ساحبه، ح )2475). واأخرجه م�سلم يف كتاب االإميان، باب بيان   -2

نق�سان االإميان باملعا�سي ونفيه عن املتلب�س باملع�سية، ح )57).
النهاية يف غريب احلديث، 686/1.  -3

انظر: االإن�سان واملال يف االإ�سالم، د. عبد النعيم ح�سنني، �س )156).  -4
اأخرى.  موا�سع  ويف   .(7445( ح  نا�سرة)،  يومئذ  )وجوه  تعاىل:  اهلل  قول  باب  التوحيد،  كتاب  يف  البخاري  اأخرجه   -5

واأخرجه م�سلم يف كتاب االإميان، باب وعيد من اقتطع حق م�سلم بيمني فاجرة بالنار، ح )138).
ال�سيخ �سعيب االأرناوؤوط : �سحيح وهذا  اأ�سله يف ال�سحيحني. وقال  اأحمد يف امل�سند ، ح )3946). واحلديث  اأخرجه   -6

اإ�سناد ح�سن.
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�سابعا: الت�سول:
الت�سول هو اأ�سلوب من اأ�ساليب خداع النا�س واأكل اأموالهم بالباطل، وقد حرمه 
االإ�سالم الأن فيه ذل للنف�س ، واإراقة ماء الوجه، والتذلل لغري اخلالق عز وجل، وفيه 
ظلم للم�سوؤول الأنه يعر�سه مل�سقة البذل اأو لوم املنع، فاإن اأعطاه اأعطاه على كراهية اأو 

منعه منعه على ا�ستحياء.
وقد ورد يف ال�سنة املطهرة اأحاديث كثرية تنهى عن الت�سول منها: )ال تزال امل�ساألة 

باأحدكم حتى يلقى اهلل ولي�س يف وجهه ُمزعة حلم). )1)
باأ�ساليب متعددة  وال�سنة النبوية دعت اإىل العمل وحثت عليه بدال من امل�ساألة، 
اإما بالرتغيب يف العمل وبيان اأن العامل له اأجر وثواب، واحلث على االقتداء باالأنبياء 
باأن  العزة  اإىل  مهناً خمتلفة، والدعوة  يعملون وميتهنون  كانوا  الذين  ال�سالم  عليهم 
بالت�سول  املاأخوذ  املال  اأن  وبيان  م�ستجدياً،  اآخذاً  ال  اليد  عايل  معطياً  االإن�سان  يكون 
ينقلب يوم القيامة اإىل جمر ملتهب اإ�سافة اإىل الف�سيحة على املالأ يوم القيامة بنـزع 

اللحم من وجه املت�سول الذي كان ي�ساأل النا�س يف الدنيا بغري حاجة.
ونالحظ اأن ظاهرة الت�سول انت�سرت هذا الزمان يف معظم بالد امل�سلمني، ويظهر 
ذلك جلياً اأمام امل�ساجد ويف االأ�سواق ، ومعظمهم اتخذ هذه الو�سيلة مهنة للك�سب 

وجمع املال بداًل من العمل ال�سريف.

املطلب الثالث
الف�ساد يف االأعمال واالأ�سواق وموقف ال�سنة النبوية منه

اإن اأ�ساليب الف�ساد وطرقه يف االأعمال واالأ�سواق كثرية اأهمها:
اأوال: البيوع الفا�سدة:

وقد حرم االإ�سالم كل اأنواع البيوع الفا�سدة �سواء التي كانت يف اجلاهلية قبل 
كثرية  الفا�سدة  البيوع  على  واالأمثلة   ، ومكان  زمان  اأي  يف  تظهر  التي  اأو  االإ�سالم، 
اأخرجه البخاري يف كتاب الزكاة ، باب من �ساأل النا�س تكرثاً ، ح )1474). واأخرجه م�سلم يف كتاب الزكاة، باب كراهة   -1

امل�ساألة للنا�س، ح )1040). واللفظ له.
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اأهمها:
بيع الغرر: وهو "كل بيع احتوى جهالة اأو ت�سمن مخاطرة اأو قمارا")1)، واالأمثلة . 1

على بيع الغرركثيرة منها:
كميته - أ يعلم  ال  اأي  التف�سيل")2)،  على  قدره  يعلم  ال  "الذي  وهو  اجلزاف:  بيع 

ونوعيته ب�سكل دقيق، وقد نهى النبي عنه كما روى ابن عمر ر�سي اهلل عنهما 
 (3( .(قال: )وكنا ن�سرتي الطعام من الركبان جزافا فنهانا ر�سول اهلل

البيع - ب فيجب  �سلعته  اأو  �ساحبه  ثوب  منهما  كل  يلم�س  " اأن  وهو  املالم�سة:  بيع 
 (4( بذلك دون علم بحالها اأو ترا�س عنها". 

بيع املنابذة: وهو " اأن ينبذ كل من املتعاقدين ما معه ويجعالن ذلك موجباً للبيع - ت
دون ترا�س منهما".)5)

وقد نهى النبي عن بيع املالم�سة واملنابذة كما جاء يف حديث اأبي هريرة ر�سي   
اهلل عنه )اأن ر�سول اهلل نهى عن املالم�سة واملنابذة). )6)

بيع املحاقلة: وهو "بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم")7)، وقد نهى النبيعن - ث
هذا البيع كما جاء يف حديث ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما قال: )نهى النبي عن 

املحاقلة واملزابنة)8)).)9) 
بيع احل�ساة: وهو " اأن يقول البائع اأو امل�سرتي اإذا نبذت اإليك احل�ساة فقد وجب - ج

البيع، وقيل هو اأن يقول بعتك من ال�سلع ما تقع عليه ح�ساتك اإذا رميت بها اأو 

فقه ال�سنة، �سيد �سابق، 161/3.  -1
املرجع ال�سابق، 156/3.  -2

اأخرجه م�سلم يف كتاب البيع، باب بطالن بيع املبيع قبل القب�س، ح )1527).  -3
فقه ال�سنة، 162/3.  -4

املرجع ال�سابق، 162/3.  -5
اأخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب بيع املنابذة، ح )2116). واأخرجه م�سلم يف كتاب البيوع، باب اإبطال بيع املالم�سة   -6

واملنابذة، ح )1511).
فقه ال�سنة، 162/3.  -7

املزابنة: بيع الرطب يف روؤو�س النخل بالتمر )النهاية يف غريب احلديث، 711/2).  -8
اأخرجه البخاري يف كتاب البيع، باب بيع املزابنة، ح )2187).  -9
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(1( بعتك من االأر�س اإىل حيث تنتهي ح�ساتك". 

اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه  وقد نهى النبي عن هذا البيع كما جاء يف حديث   
قال: )نهى ر�سول اهلل عن بيع احل�ساة وعن بيع الغرر). )2)

بيع حبل احُلبلة: وهو "اأن يبيع ما �سوف يحمله اجلنني الذي يف بطن الناقة على - ح
(3( تقدير اأن تكون اأنثى فهو بيع نتاج النتاج". 

وقد نهى النبي  عن هذا البيع  كما يف حديث ابن عمر ر�سي اهلل عنهما )اأن 
ر�سول اهلل نهى عن بيع حبل احلبلة). )4)

يتبني لنا من كل ما �سبق اأن كل بيع يحتوي جهالة يف كميته ونوعيته اأو يت�سمن 
قمارا فهو بيع باطل، ويدخل يف ذلك بع�س اأنواع البيوع املعا�سرة كالبيع االألكرتوين 
قمار فهو غري جائز  اأو  البيع جهالة  فاإذا كان يف عملية  املعلومات )النت)  �سبكة  عرب 

�سرعاً.
بيع المحرمات كالخمر والميتة والأ�سنام والخنـزير:. 2

 فهذه املحرمات وغريها من املحرمات غري جائز التعامل معها ومن �سمن اأ�ساليب 
التعامل البيع وال�سراء فال يجوز بيعها اأو �سراوؤها كما جاء يف حديث جابر بن عبداهلل 
ر�سي اهلل عنهما اأنه �سمع ر�سول اهلل  يقول وهو مبكة عام الفتح: )اإن اهلل ور�سوله 

حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنـزير واالأ�سنام).)5)
بيع الرجل ما ل يملكه وما لي�س عنده:. 3

وهذا النوع من البيع منت�سر كثرياً يف هذا الزمان، وقد نهى النبي  عنه كما 
جاء يف حديث حكيم بن حزام قال: �ساألت ر�سول اهلل فقلت: ياأتيني الرجل في�ساألني 

النهاية يف غريب احلديث، 985/1.  -1
اأخرجه م�سلم يف كتاب البيوع، باب بطالن بيع احل�ساة والبيع الذي فبة غرر، ح )1013).  -2

النهاية يف غريب احلديث، 878/1.  -3
اأخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل احلبلة، ح )2143).  -4

اأخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب بيع امليتة واالأ�سنام، ح )2226). واأخرجه م�سلم يف كتاب البيوع، باب حترمي بيع   -5
اخلمر وامليتة واخلنـزير واالأ�سنام، ح )1581).
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عن البيع ما لي�س عندي اأبتاع له من ال�سوق ثم اأبيعه؟ قال: )ال تبع ما لي�س عندك). )1)
وقال ابن القيم : " وبيع ما لي�س عنده من ق�سم القمار واملي�سر الأنه ق�سد اأن يربح 

(2( على هذا ما باعه ما لي�س عنده، وامل�سرتي ال يعلم اأنه يبيعه ثم ي�سرتي من غريه". 
بيع النج�س: وهو "اأن يزيد في ثمن ال�سلعة وهو ال يريد �سراءها ليقع غيره فيها")3). 4

وقد نهى النبي عن هذا البيع وقال: )وال تناج�سوا وال يبيع الرجل على بيع 
اأخيه). )4)

وهذا البيع فيه نوع من اخلداع، وهو ما يح�سل هذا الزمان من بع�س الداللني يف 
االأ�سواق واحلراجات واملزادات ومعار�س بيع ال�سيارات.

ثانيا : الغ�س يف االأعمال واالأ�سواق:
والغ�س له �سور كثرية منها: )1) خلط الرديء باجليد وبيعه على اأنه جيد . )2) 
اإظهار احل�سن واإخفاء الرديء من الب�ساعة. )3) اإخفاء العيب من ال�سلعة . )4) نق�س 
الكيل وامليزان. )5) التالعب باملوا�سفات واملقايي�س . )6) تزوير الوثائق وامل�ستندات. 

)7) تزوير العمالت.
وقد نهى االإ�سالم عن الغ�س ب�ستى اأ�سكاله واألوانه، ومما ورد يف حترمي الغ�س ، 
ما رواه اأبو هريرة ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل  مر على �سربة)5) طعام فاأدخل يده 
يا  ال�سماء  اأ�سابته  قال:  الطعام؟)  �ساحب  يا  هذا  )ما  فقال:  بلاًل  اأ�سابعه  فنالت  فيها، 

ر�سول اهلل! قال: )اأفال جعلته فوق الطعام كي يراه النا�س، من غ�س فلي�س مني). )6)

اأخرجه الرتمذي يف اأبواب البيع، باب ما جاء يف كراهية بيع ما لي�س عنده، ح )1232). واأبو داود يف كتاب البيوع، باب   -1
يف الرجل يبيع ما لي�س عنده، ح )3503). والن�سائي يف كتاب البيوع، باب بيع ما لي�س عند البائع، ح )4622). وابن ماجة 
يف كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما لي�س عندك، ح )2187). وهذا احلديث )ح�سن) ح�سنه الرتمذي، و�سححه 

االألباين يف �سحيح و�سعيف �سنن الرتمذي، )212/3).
زاد املعاد، ابن القيم ، 72/5.  -2

النهاية يف غريب احلديث، 51/5.  -3
اأخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب ال يبيع على بيع اأخيه، ح )2140). واأخرجه م�سلم يف كتاب البيوع، باب حترمي بيع   -4

الرجل على بيع اأخيه و�سومه وحترمي النج�س، ح )1515).
ال�سربة: الطعام املجتمع كالكومة )النهاية يف غريب احلديث، 9/30).  -5

اأخرجه م�سلم يف كتاب االإميان ، باب قول النبي )من غ�سنا فلي�س منا)، ح )101).  -6
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ويف حديث اآخر قال: ) ومن غ�سنا فلي�س منا). )1)

ثالثا: االحتكار:
وهو �سراء القوت وحب�سه انتظاراً للغالء، ويدخل فيه كل ما يتعلق بحاجة النا�س 

من غداء ودواء ونحوها.
واالإ�سالم دين ي�سر ورحمة، وقد نهى عن كل ما ي�سر النا�س من قريب اأو بعيد، 

ومن ذلك االحتكار، فقال  : )ال يحتكر اإال خاطىء) )2)، اأي عا�س اآثم. )3)
واملحتكرون مثل املرابني من جهة ا�ستغالل الفريقني حاجة النا�س وحتكمهم فيهم 

ب�سبب هذه احلاجة غري اأن املحتكرين يزدادون عند اهلل اإثما من جهتني:
من . 1 �سرراً  اأ�سد  اأ�سبهها  وما  واالأغذية  االأقوات  اإلى  النا�س  حاجة  ا�ستغالل  اأن 

ا�ستغالل حاجة النقود.
اأن ا�ستغالل المحتكرين الأقوات النا�س و�سرورياتهم يعم �سرره جماهير النا�س . 2

فئة معينة تحتاج اإلى المال. )4)
رابعا: غ�سيل االأموال

غري  بطرق  اكت�سب  ملال  م�سروعة  مالية  بت�سرفات  "القيام  هو  االأموال  غ�سيل 
م�سروعة عن طريق ا�ستخدامه وملرات عديدة ويف جهات خمتلفة وباأ�ساليب عدة يف 
امل�سروع  امل�سدر غري  الإخفاء  م�سروعه، وذلك  اأعمال  اال�ستثمار يف  ق�سري يف  وقت 
لالأموال وت�سليل االأجهزة الرقابية واالأمنية لالإفالت من العقوبات املقررة عن اجلرائم 

االقت�سادية التي ارتكبها." )5)
املايل  الف�ساد  �سور  من  و�سورة  جرمية  تعد  ال�سرعية  الناحية  من  العملية  وهذه 

املحرمة، ومن االأدلة على ذلك من ال�سنة النبوية:

امل�سدر ال�سابق، ح )102).  -1
اأخرجه م�سلم يف كتاب البيوع، باب حترمي االحتكار يف االأقوات، ح )1605).  -2

املباركفوري ، حتفة االأحوذي ب�سرح جامع الرتمذي، 285/4.  -3
انظر: منكرات االأ�سواق، عدنان خلبو�س، �س )98-96).  -4

انظر : اأحكام الف�ساد املايل واالإداري يف الفقه اجلنائي االإ�سالمي، د. حممد الرمالوي، �س )31).  -5
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قول النبي : )اأيها النا�س اإن اهلل طيب ال يقبل اإال طيباً) )1)، ففي هذا الحديث . 1
داللة على اأن اهلل ال يقبل اإال الطيب، وال يتقرب اإليه اإال بما هو طيب، وحيث اإن 

المال المغ�سول م�ستفاد من طرق غير م�سروعة فال يكون طيباً وال حالاًل.
تحريم . 2 في  �سرعية  قاعدة  والحديث   .(2( �سرار)  وال  �سرر  )ال   :  النبي قول 

جميع اأنواع ال�سرر ، وغ�سيل االأموال من ذلك حيث ي�سر ذلك الفرد والمجتمع 
على حد �سواء.

الزمان  امل�سلمني يف هذا  بني  انت�سر  واالأ�سواق  االأعمال  الف�ساد يف  اأن  ونالحظ 
مبختلف اأ�سكاله من البيوع الفا�سدة والغ�س يف االأعمال واالحتكار وغ�سيل االأموال، 
اجتناب  على  يبعث  )خلق  وهو  واحلياء  االإميان  ل�سعف  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعود  وذلك 
امل�سلمون  كان  عندما  ، وواحلياء   احلق) )3)  التق�سري يف حق ذي  من  ، ومينع  القبيح 
ال�سابقون يت�سفون باالإميان واحلياء مل يكن هذا الف�ساد باأ�سكاله املختلفة متف�سياً بينهم 
الأن احلياء من اهلل عز وجل كان مينعهم من ذلك.ان امل�سلمني ال�سابقني تق�سري يف حق 
ذي احلق) لزمان مبختلف اأ�سكاله من البيوع الفا�سدة والغ�س يف االأعمال واالحتكار 

وغ�سيل 

املطلب الرابع
الف�ساد يف اإدارة االأعمال وموقف ال�سنة النبوية منه

هذا  يف  خا�سة  كثرية  واالأموال  االأعمال  اإدارة  يف  وطرقه  الف�ساد  اأ�ساليب  اإن 
الزمان، ومن اأهمها:

اأوال: خيانة االأمانة يف االأموال العامة
الزمان يف بالد امل�سلمني خيانة االأمانة يف  انت�سرت كثرياً هذا  التي  من الظواهر 
بغري وجه حق، وقد  بها  االنتفاع  اأو  باأخذها  �سواء  املال،  العامة وال�سرقة من  الوظيفة 

اأخرجه م�سلم يف كتاب الزكاة، باب قبول ال�سدقة من الك�سب الطيب، ح )1015).  -1
اأخرجه ابن ماجه يف كتاب االأحكام ، باب من بنى يف حقه ما ي�سر بجاره، ح )2340). واأخرجه اأحمد بامل�سند، ح)2283).   -2

احلديث اإ�سناده )�سعيف) لكن له �سواهد كثرية تقويه. وقد �سححه االألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة ، ح ) 250).
حتفة االأحوذي ب�سرح جامع الرتمذي، املباركفوري، 148/6.  -3
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�سديداً  حتذيراً  االأ�سكال  من  �سكل  باأي  العام  املال  على  االعتداء  من   النبي حذر 
فقال: ) من ا�ستعملناه منكم على عمل فكتمنا خميطاً فما فوق كان غلواًل)1) ياأتي به يوم 
القيامة). )2)  ويف حديث اآخر قال : )من ا�ستعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما اأخذ 

بعد ذلك فهو غلول). )3)
واالعتداء على املال العام اعتداٌء على حق ال�سعب باأكمله، كما اأن ال�سرر الذي 
ينتج عنه اأعظم من ال�سرر احلا�سل من االعتداء على االأموال اخلا�سة، وهذه الظاهرة 
ال�سيئة من اأ�سباب التخلف االقت�سادي يف بالد امل�سلمني هذا الزمان، حيث اإّن كثرياً 
اأو�ساع  ت�سهم يف حت�سني  اأن تخ�س�س الإقامة م�ساريع  ينبغي  التي  العامة  االأموال  من 
ال�سعوب االإ�سالمية يتم نهبها من قبل بع�س امل�سوؤولني وو�سعها يف اأر�سدتهم اخلا�سة.

ثانيا: الر�سوة
الر�سوة هي: "املال الذي يعطيه اإن�سان الآخر من اأجل اإعانته على باطل، وت�سمل 

(4( كل اأخذ للمال فيه ا�ستغالل للمن�سب اأو اجلاه". 
نهياً �سديداً، كما جاء يف حديث  اأخذاً وعطاًء  الر�سوة   عن  النبي  نهى  وقد 

عبداهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما قال: )لعن ر�سول اهلل  الرا�سي واملرت�سي). )5)
احلق  �ساحب  وظلم  احلكم  يف  اجلور  اإىل  توؤدي  الأنها  جرمية،  الر�سوة  واإعطاء 
حتى  وا�سعاً  تف�سياً  امل�سلمني  بالد  يف  هذا  ع�سرنا  يف  تف�ست  وقد  الف�ساد،  وتف�سي 
اأعظم من املرتبات عند بع�س املوظفني ، و�سارت كثري من املعامالت  �سارت مورداً 
تنتهي بدونها، وت�سرر من ذلك الفقراء ت�سرراً عظيماً، وف�سدت كثري من  ال تبداأ وال 

الغلول: اخليانة يف املغنم وال�سرقة من الغنيمة قبل الق�سمة )النهاية يف غريب احلديث، 717/3).  -1
اأخرجه م�سلم يف كتاب االإمارة ، باب حترمي هدايا العمال، ح )1833).  -2

اأخرجه اأبو داود يف كتاب اخلراج واالإمارة والفيء، باب يف اأرزاق العمال، ح )2943). و�سححه احلاكم يف امل�ستدرك،   -3
داود،  اأبي  �سنن  و�سعيف  �سحيح  يف  االألباين  و�سححه  ح)2399).  �سحيحه،  يف  خزمية  ابن  و�سححه  ح)1472)، 

ح)2943).
املال وطرق ا�ستثماره يف االإ�سالم، د. �سوقي ال�ساهي، �س )167).  -4

اأخرجه الرتمذي يف كتاب االأحكام ، باب ما جاء يف الرا�سي واملرت�سي، ح )1333). واأبو داود يف كتاب االأق�سية ، باب   -5
يف كراهية الر�سوة، ح )3580). وابن ماجه يف كتاب االأحكام ، باب التغليظ يف احليف والر�سوة، ح )2313).

و�سححه الرتمذي وقال: )حديث ح�سن �سحيح). و�سححه احلاكم يف امل�ستدرك، ح)7196). وابن حبان يف �سحيحه،   
ح )5077). واالألباين يف �سحيح و�سعيف ابن ماجه ، ح )2313).
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اإال ملن يدفع ومن ال  تقدم  الإف�ساد االأعمال، واخلدمة اجليدة ال  الذمم، و�سارت �سبباً 
ر ويهَمل. )1) يدفع، فاخلدمة فله خدمة غري جيدة اأو يوؤخَّ

ثالثا: هدايا العمال واأ�سحاب الوظائف العامة
الهدايا بني النا�س اأ�سال م�ستحبة حلديث النبي : )تهادوا حتابوا) )2)، لكنها بحق 
ن�سبوا  ممن  وغريهم  وق�ساة  وحمافظني  ووزراء  والة  من  العامة  الوظائف  اأ�سحاب 
اأثناء  لهم  الهدايا  الأن  جائزة،  غري  م�ساحلهم  ورعاية  �سوؤونهم  واإدارة  النا�س،  خلدمة 

ا�ستالمهم لوظيفتهم تهدف اإىل ا�ستمالتهم ، وجعلهم يحيدون عن احلق والعدل.
وقد نهى النبي عن اإعطاء واأخذ هذه الهدايا كما جاء يف االأحاديث ال�سحيحة 

ومنها: 
قول النبي  : )هدايا العمال غلول) )3)، وفي هذا بيان اأن هدايا العمال حرام، . 1

الأنه اإذا قبل الهدية فقد خان االأمانة؛ حيث اأخذ ما ال ي�ستحق ، كما اأن البذل اإليه 
ال يخلو من ال�سبهة.

قال: . 2 عنه  اهلل  ر�سي  ال�ساعدي  حميد  اأبو  رواه  رواه  الذي  بِتيَّة  اللُّ ابن  حديث 
بِتيَّة ، فلما  )ا�ستعمل ر�سول اهلل رجال على �سدقات بني �سليم يدعى ابن اللُّ
جاء حا�سبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال ر�سول اهلل : )فهال جل�ست في 
بيت اأبيك واأمك حتى تاأتيك هديتك اإن كنت �سادقاً؟) ثم خطبنا فحمد اهلل واأثنى 
عليه ثم قال: )اأما بعد فاإني ا�ستعمل الرجل منكم على العمل مما والني اهلل فياأتي 
فيقول: هذا مالكم وهذا هدية اأهديت لي، اأفال جل�س في بيت اأبيه واأمه حتى تاأتيه 
اإال لقي اهلل يحمله يوم القيامة ،  هديته؟ واهلل ال ياأخذ اأحد منكم �سيئاً بغير حقه 
فالأعرفن اأحداً منكم لقي اهلل يحمل بعيراً له رغاء،اأو بقرة لها خوار اأو �ساء تَْيعر). 
ثم رفع يديه حتى رئي بيا�س اإبطه، يقول: ) اللهم هل بلغت؟) ب�سر عيني و�سمع 

اأذني.)4)
حمرمات ا�ستهان بها النا�س، حممد املنجد، �س )56)، بت�سرف.  -1

اأخرجه البخاري يف االأدب املفرد، ح )594). وح�سنه االألباين يف �سحيح االأدب املفرد، �س )221).   -2
اأخرجه اأحمد يف امل�سند، ح )23649). و�سححه االألباين يف اإرواء الغليل ، ح )2622).  -3

اأخرجه البخاري يف كتاب احليل، باب احتيال العامل ليهدى له، ح )6979). واأخرجه م�سلم يف كتاب االإمارة ، باب حترمي   -4
هدايا العمال، ح )1832).
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واحلديث وا�سح يف عدم جواز الهدايا التي تقدم ملن يتوىل وظيفة عامة. 
رابعا: ا�ستغالل النفوذ )الوا�سطة(

امل�سوؤول  ي�ستعمل  اأن  الزمان  هذا  خا�سة  االأعمال  اإدارة  يف  الف�ساد  و�سائل  من 
اأو املوظف نفوذه ويقوم بتعيني اأ�سخا�س غري موؤهلني من اأقربائه واأ�سدقائه ومعارفه 

وع�سريته، يف منا�سب ووظائف.
ولقد حذر النبي ونهى عن ذلك نهياً �سديداً فقال: )من ويل من اأمر امل�سلمني 
�سيئا فاأمر عليهم اأحداً حماباة فعليه لعنة اهلل ، ال يقبل اهلل منه �سرفاً وال عداًل حى يدخله 

جهنم). )1)
وهذا من اأ�سباب التخلف يف معظم بالد امل�سلمني ؛ حيث تنت�سر الوا�سطة ويتم 
اإليها  تعيني الكثريين يف اأماكن ومنا�سب ووظائف لي�س لديهم كفاءة بها اإمنا ي�سلون 
بحكم القرابة وال�سداقة واملعرفة والوا�سطة، ويقعون هم ومن تو�سط لهم يف الظلم 
باأخذ حقوق من هم اأكفاأ منهم لتلك االأماكن والوظائف واملنا�سب. ويدخل يف ذلك 
اأي�سا الرتقيات واالنتدابات والتعيينات وقبول الطالب باجلامعات والبعثات  عن طريق 

الوا�سطة، رغم عدم كفاءتهم لذلك، وهذا ظلم ملن هم اأكفاأ منهم.
خام�سا: عدم اإعطاء االأجي حقه

قيام ثم ال  بواجبه خري  فيقوم  اأجرياً  االإن�سان  ي�ستاأجر  اأن  الظلم  اأنواع  اأعظم  من 
هوؤالء   الر�سول توعد  وقد  امل�سلم،  اأخالقيات  من  لي�س  وهذا  وحقه،  اأجره  يعطه 
الظلمة بوعيد �سديد فقال يف احلديث الذي رواه اأبو هريرة �سي اهلل عنه : ) قال اهلل 
فاأكل  باع حراً  اأعطى بي ثم غدر، ورجل  القيامة: رجل  اأنا خ�سمهم يوم  تعاىل ثالثة 

ثمنه، ورجل ا�ستاأجر اأجرياً فا�ستوفى منه ومل يعطه اأجره). )2)

اأخرجه اأحمد يف امل�سند من رواية اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه، ح )21). واأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ، ح )7024).   -1
و�سححه وقال: )�سحيح االإ�سناد ومل يخرجاه). و�سعفه البع�س، احلديث اإ�سناده )�سعيف) لكن ميكن اال�ست�سهاد به من 

باب الرتغيب والرتهيب.
اأخرجه البخاري يف كتاب االإجارة، باب اإثم من منع اأجر االأجري، ح )2270).  -2
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املطلب الام�س
كيفية معاجلة ال�سنة النبوية للف�ساد املال واالإداري

ال�سنة النبوية املطهرة اهتمت اهتماماً كبرياً مبعاجلة الف�ساد املايل واالإداري يف كل 
زمان ومكان وو�سعت اأ�ساليب كثرية ملعاجلة ذلك اأهمها:

اأوال: اإن�ساء نظام احل�سبة يف االأ�سواق
احل�سبة كما يعرفها ابن خلدون " وظيفة دينية من باب االأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر الذي هو فر�س على القائم باأمور امل�سلمني، يعد لذلك من يراه اأهاًل له فيتعني 
فر�س عليه ويتخذ االأعوان على ذلك، ويبحث عن املنكرات، ويعزر ويوؤدب على 

قدرها، ويحمل النا�س على امل�سالح العامة يف املدينة".)1)  
الت�سرفات  ومراقبة   ، ال�سوق  يف  املعامالت  ل�سحة  احل�سبة  نظام  اإن�ساء  مت  وقد 
قد  التي  االنحرافات  وت�سحيح  �سالمتها،  من  والتاأكد  وامل�سرتين،  البائعني  و�سلوك 

حت�سل فيها. )2)
االأ�سواق  يدور يف  كان  نف�سه؛ حيث    الر�سول  الوظيفة  بهذه  قام  واأول من 
ويتفقد اأو�ساعها، والدليل على ذلك ق�سته مع �ساحب الطعام الذي اأ�سابته ال�سماء، 

وعاتبه وقال له: )من غ�س فلي�س مني). )3)
كما روى اأن الر�سول ا�ستعمل �سعيد بن �سعيد بن العا�س بعد الفتح على �سوق 
مكة)4)، وا�ستعمل عمر بن اخلطاب على �سوق املدينة)5)، و�سار اخللفاء الرا�سدون بعده 

على هذا النهج.
قيامه  ح�سن  ي�سمن  حتى  فيه  تتوفر  اأن  ي�سرتط  خا�سة  �سفات  للمحت�سب  وكان 

مقدمة ابن خلدون، ج)1) ، �س )225).  -1
انظر: اخلطوط الكربى يف االقت�ساد االإ�سالمي، د ر�سا اأبو اأحمد، �س )109).  -2

�سبق تخريجه يف املطلب الثالث يف مو�سوع الغ�س يف االأ�سواق.  -3
ال�سحابة البن حجر،  االأثري، 450/1. واالإ�سابة يف متييز  الغابة البن  الكربى البن �سعد، 145/2. واأ�سد  الطبقات  انظر:   -4

.105/3
ال�سرية احللبية، برهان الدين احللبي، 19/7.  -5
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بواجبه، ومن اأهم هذه ال�سفات: االإخال�س والتجرد والعلم واحلكمة والرفق واحللم)1)

ثانيا: ت�سريع العقوبات للفا�سدين
عرفتها  التي  العقوبات  اأنظمة  اأعظم  من  االإ�سالم  �سرعه  الذي  العقوبات  نظام 
ما  االإ�سالم  املالية يف  اجلرائم  العقوبات يف  نظام  مظاهر  واأبرز  التاريخ،  الب�سرية عرب 

يلي:
قطع يد ال�سارق:. 1

له  ت�سول  له ولكل من  ال�سارق عقوبة له وردعاً  فقد �سرع االإ�سالم حد قطع يد 
نف�سه باالعتداء على مال الغري، كما قال : )لعن اهلل ال�سارق ي�سرق البي�سة فتقطع 

يده، وي�سرق احلبل فتقطع يده). )2)
وقال اأي�سا: ) تقطع يد ال�سارق يف ربع دينار). )3)

 الغرامة لمانع الزكاة:. 2

كما جاء يف احلديث : ) يف كل �سائمة )4) اإبل اأربعني بنت لبون)5)، وال يفرق اإبل 
عن ح�سابها، ما اأعطاها موؤجترا فله اأجرها، ومن منعها فاإنا اآخذوها و�سطر ماله عزمة من 

عزمات ربنا عز وجل لي�س الآل حممد منها �سيء). )6)
ففي هذا احلديث يتبني اأن النبي اأمر مبعاقبة مانع الزكاة باأخذ الزكاة ون�سف 

ماله غرامة وعقوبة على منعه الأداء فري�سة الزكاة.

انظر: تهذيب اإحياء علوم الدين لالإمام الغزايل، هذبه عبدال�سالم هارون، �س269.  -1
�سبق تخريجه يف املطلب الثاين يف مو�سوع ال�سرقة.  -2

يقطع؟،  كم  ويف   ، اأيديهما)  فاقطعوا  وال�سارقة  )وال�سارق  تعاىل:  اهلل  قول  باب  احلدود،  كتاب  يف  البخاري  اأخرجه   -3
ح)6790). واأخرجه م�سلم يف كتاب احلدود، باب حد ال�سرقة ون�سابها، ح )1648).

ال�سائمة : الراعية )النهاية يف غريب احلديث، ح )1029/2).  -4
بنت لبون: ما دخل يف الثالثة ، )فتح الباري، 182/1).  -5

اأخرجه اأبو داود يف كتاب الزكاة، باب يف زكاة ال�سائمة، ح )1575). وال�سنائي يف كتاب الزكاة، باب �سقوط الزكاة عن   -6
االإبل اإذا كانت ر�سال الأهلها، ح )2449). واأحمد يف امل�سند، ح )20030).

واحلديث )ح�سن) ، �سحححه احلاكم يف امل�ستدرك، ح )1400). وح�سنه االألبناين و�سحيح اأبو داود، ح )1393).



871

ال�سنة النبوية ومكافحة ف�ساد املال والأعمال
العزل من الوظيفة لمن يقبل الهدايا اأو الر�سوة وما �سابه ذلك:. 3

تبيَّة الذي مر معنا والذي ا�ستعمله  وميكن اال�ستدالل على ذلك من حديث ابن اللُّ
النبي و�سادر هذه  الهدايا منهم فعاقبه  �سليم، وَقِبل  بني   على �سدقات  النبي 

الهدايا، وعزل؛ حيث مل يرد اأنه ا�ستعمله مرة اأخرى يف وظيفة عامة. 
التعزير لبقية الجرائم المالية:. 4

ومعنى التعزير: " التحذير والتاأديب".)1) وهو يتعلق بعقوبات اجلرائم التي مل 
اأو القا�سي تقدير العقوبة ح�سب اجلرمية، وقد  ين�س على عقوبتها ال�سرع، وللحاكم 
تكون العقوبة كاجللد اأو احلب�س اأو النفي اأو الغرامة اأو العزل وقد ت�سل اإىل االإعدام 

بح�سب اجلرمية.
تعزيرية  عقوبة  هي  اإمنا  عقوبته،  على  ال�سرع  ين�س  مل  مثاًل  التجارة  يف  فالغ�س 
كما قال ابن تبمية: "ت�ستمل عقوبة الغا�س على التاأديب والتعزير مبا يراه  احلاكم ردعاً 
له والأمثاله من �سرب اأو �سجن اأو اإخراج من ال�سوق اأو اأخٍذ للمال، وهذا يعني اأن 
العقوبة اقت�سادية كحرمانه من ممار�سة ن�ساطه يف ال�سوق، اأو عن طريق اجلزاء املادي 

واإتالف املغ�سو�سات من ال�سناعات".)2)
ثالثا: التهيب والوعيد يف العقاب االأخروي

معظم اجلرائم املالية واالإدارية ورد فيها وعيد �سديد بالعقاب يف االآخرة وذلك 
لردع النفو�س واإرهابها من االقرتاب واقرتاف هذه اجلرائم واالأمثلة على ذلك كثرية 

منها:
الوعيد لمانع الزكاة: كما جاء في الحديث: )ما من �ساحب ذهب وال ف�سة ال . 1

يوؤدي منها حقها اإال اإذا كان يوم القيامة �سفحت له �سفائح من نار فاأحمي عليها 
في نار جهنم فيكوى بها جنبيه وجنبينه وظهره...). )3)

الوعيد لمن ي�سرق من المال العام: ومما جاء فيه حديث عمر بن الخطاب ر�سي . 2
الت�سريع اجلنائي يف االإ�سالم، عبدالقادر عودة، 80/1.  -1

ابن تيمية، احل�سبة يف االإ�سالم، �س )62).  -2
�سبق تخريجه يف املطلب االأول يف مو�سوع مانع الزكاة.  -3
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اهلل عنه قال: لما كان يوم خيبر اأقبل نفر من �سحابة النبي فقالوا: فالن �سهيد. 
فالن �سهيد حتى مروا على رجل فقالوا: فالن �سهيد. فقال ر�سول اهلل  : )كال 

اإني راأيته في النار في بردة غلها اأو عباءة). )1)
جندب 3.  بن  �سمرة  رواه  الذي  الطويل  الحديث  في  وجاء  الربا:  الآكل  الوعيد   

النبي عن روؤيا راآها وق�سها ل�سحابته بعد �سالة ال�سبح وفيها:  وتحدث فيه 
النهر رجل �سابح ي�سبح، واإذا  اأحمر مثل الدم واإذا في  فاأتينا على نهر  )فانطلقنا 
ال�سابح �سبح ما  النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، واإذا ذلك  على �سط 
حجراً  فيلقمه  فاه  له  فيفغر  الحجارة  عنده  جمع  قد  الذي  ذلك  ياأتي  ثم  �سبح 
فينطلق ي�سبح ثم يرجع اإليه كلما رجع فغر له فاه فاألقمه حجرا... واأما الذي اأتيت 

عليه ي�سبح في النهر ويلقم الحجارة فاإنه اآكل الربا). )2)
 الوعيد الآكل اأموال النا�س بالباطل: ومما ورد في ذلك الحديث )من اقتطع مال 4. 

امرىء م�سلم بغير حق لقي اهلل عز وجل وهو عليه غ�سبان). )3)
 الوعيد للمت�سولين: ومما ورد في ذلك الحديث ) ال تزال الم�ساألة باأحدكم حتى 5. 

يلقى اهلل ولي�س في وجهه ُمزعة لحم). )4)
الوعيد لمن يقوم با�ستغالل الوظيفة العامة: ومما ورد في ذلك: الحديث )من . 6

ولي من اأمر الم�سلمين �سيئاً فاأمر عليهم اأخذا محاباة فعليه لعنة اهلل ال يقبل اهلل منه 
�سرفا وال عدال حتى يدخله جهنم). )5)

 الوعيد لمن ال يعطي االأجير حقه: ومما ورد في ذلك الحديث ) قال اهلل تعالى: 7. 
يعطه  منه ولم  فا�ستوفى  اأجيرا  ا�ستاأجر  القيامة... ورجل  يوم  اأنا خ�سمهم  ثالثة 

اأجره))6)

اأخرجه م�سلم يف كتاب االإميان، باب غلط حترمي الغلول واأنه ال يدخل اجلنة اإال املوؤمنون، ح )114).  -1
اأخرجه البخاري يف كتاب تعبري الروؤيا بعد �سالة ال�سبح، ح )7047).  -2

�سبق تخريجه يف املطلب االأول.  -3

�سبق تخريجه يف املطلب االأول.  -4

�سبق تخريجه يف املطلب الرابع.  -5

�سبق تخريجه يف املطلب الرابع.  -6
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رابعًا: العالج الوقائي االإمياين:
اهلل  ومراقبة  الذاتية  الرقابة  وتعزيز  النفو�س،  يف  والتقوى  االإميان  بتعزيز  وذلك 
عز وجل، وهذا ما تقوم به االآيات القراآنية واالأحاديث ال�سريفة والعبادات من فرائ�س 
ونوافل كلها حتث على االإميان والتقوى والبعد عن املعا�سي واملنكرات، وتعمل على 
تعزيز االإميان يف النفو�س، ورفع م�ستوى القيم االأخالقية للفرد، وتعمل بينه وبني هذه 
املفا�سد واملنكرات حاجزاً قوياً، وكلما يحاول ال�سيطان والنف�س االأمارة بال�سوء تزيني 
املنكر له يتذكر مراقبة اهلل تعاىل له فريتدع عن ارتكاب هذا املنكر �سواًء كان يف اجلانب 

املايل اأو االإداري اأو اأي جمال من جماالت احلياة.

املطلب ال�ساد�س
ال�سبق احل�ساري لل�سنة النبوية يف مكافحة ف�ساد االأعمال واالأعمال

اأحكام وتعاليم بخ�سو�س مكافحة ف�ساد  النبوية املطهرة مبا جاءت من  ال�سنة  اإن 
املال واالأعمال، لها ال�سبق احل�ساري يف هذا املجال على االأنظمة واحل�سارات االأخرى 

عرب التاريخ، وخا�سة احل�سارة الغربية املعا�سرة، ومما يوؤكد ذلك ما يلي:
اأواًل: اإن�ساء نظام الرقابة املالية واالإدارية )احل�سبة(

املالية واالإدارية، من خالل  الرقابة  اأنظمة  باإن�ساء  الغربية  احل�سارة  االإ�سالم  �سبق 
نظام )احل�سبة) الذي يهدف اإىل مراقبة االأ�سواق، وعدم التالعب باالأ�سعار واملوازين 
واملوا�سفات واملقايي�س، ومراقبة اأداء البائعني وامل�سرتين، وكذلك مراقبة اأداء املوظفني 

الذي يعلمون يف امل�سالح العامة.
واحل�سبة يف االإ�سالم قاعدة من قواعد بناء االأمة، واأ�سا�س من اأ�س�س تكوين جمتمع 
فا�سل نظيف، تختفي فيه الرذائل، وت�سود فيه الف�سائل، فهي و�سيلة من و�سائل مقاومة 
ويقوي  االأخالقية،  املفاهيم  وتزدهر  الدينية،  القيم  تعلو  بها  املجتمع،  وحماية  ال�سر، 
روح احلب والتعاون على الرب والتقوى بني النا�س، ويعلو �سوت احلق على �سوت 

االأهواء العادات. )1)

اآليات مكافحة الف�ساد يف ال�سريعة االإ�سالمية، اأكلي حممد يو�سفي، �س )15)، بحث على �سبكة املعلومات العاملية )النت).  -1
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وكان اأول من قام بدور )احل�سبة) الر�سول بنف�سه؛ حيث كان يراقب االأ�سواق، 
 (1( زعم.  كما  ال�سماء  اأ�سابته  الذي  الطعام  �ساحب  ق�سة  حديث  من  وا�سح  وذلك 
وكذلك كان الر�سول يراقب ويتابع اأمور العمال الذين يوكلهم باأداء مهمات اإدارية 
ومالية كجمع الزكاة، والحظنا موقفه من ابن اللبتية الذي اأر�سله جلمع زكاة بني 

�سليم وعاد ومعه هدايا فاأنكر الر�سول عليه ذلك و�سادر ما معه من هدايا. )2)
فكانوا  نظام احل�سبة   يف  الر�سول  ال�سري على منهج  الرا�سدون  وتابع اخللفاء 
يقومون بهذه املهمة باأنف�سهم من جهة، ومن خالل تعيني موظفني متخ�س�سني لذلك 

حتى ت�سري االأمور يف االأ�سواق على ما يرام.
مو�سوع  باإيالئها  الو�سعية  االأنظمة  على  االإ�سالمية  ال�سريعة  اأ�سبقية  ثانيًا: 
منه  بالوقاية  الكفيلة  واالآليات  لالأ�ساليب  وو�سعها  البالغة،  االأهمية  الف�ساد 
ومكافحته، كما اأن نظام العقوبات الذي و�سعته ال�سريعة االإ�سالمية والذي هو من 
وت�سريعات  وقوانني  اأنظمة  من  للب�سر  االأ�سلح  هو  ما  يعلم  الذي  وجل  عز  اهلل  �سنع 
يف كل املجاالت، فمثال عقوبة ال�سارق يف ال�سريعة االإ�سالمية قطع اليد، وهي عقوبة 
رادعة للفرد واملجتمع، فمجرد قطع يد �سارق واحد يكون يف ذلك ردع لكل املجتمع 
القوانني  العقوبات يف  بينما  �ستقطع،  يده  اأنه  اإذا علم  بال�سرقة  نف�سه  ت�سول الأحد  فال 
الو�سعية التي تقت�سر على احلب�س اأو الغرامة ، ال تردع الل�سو�س فبعد اأن يخرج من 
ال�سجن يعود الرتكاب اجلرمية مرة اأخرى ورمبا ب�سكل اأكرب حيث يتعلم يف ال�سجن من 

زمالئه الل�سو�س اأ�ساليب وطرقاً جديدة.
ثالثًا: ُيعنى االإ�سالم كثيا باجلانب الوقائي قبل العالجي، وذلك بغر�س االإميان 
والتقوى يف النفو�س قبل و�سع نظام العقوبات، بحيث هناك رقابة ذاتية للم�سلم على 
: )اتق اهلل حيثما    اأن اهلل عز وجل مراقبه يف كل مكان كما قال  نف�سه، وهو يعلم 
وب�سائعهم  حمالتهم  يرتكون  الزاهرة  العهود  يف  امل�سلمون  كان  ولذلك   ،(3( كنت) 

�سبق ذكر الق�سة واحلديث وتخريجه يف املطلب الثالث يف مو�سوع الغ�س.  -1
�سبق ذكر الق�سة واحلديث وتخريجه يف املطلب الرابع يف مو�سوع هدايا العمال.  -2

ح  امل�سند،  يف  اأحمد  واأخرجه   ..(1957( ح  النا�س،  معا�سرة  يف  جاء  ما  باب  وال�سلة،  الرب  كتاب  يف  الرتمذي  اأخرجه   -3
ح  والرتهيب،  الرتغيب  �سحيح  يف  االألباين  وح�سنه  �سحيح)،  ح�سن  )حديث  وقال:  الرتمذي  و�سححه   .(21354(

.(2655(
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وقت ال�سالة ويذهبون لل�سالة ويعودون دون اأن يقرتب اأحد منها.
امل�سالح  يف  واملوظفني  العمال  اختيار  ح�سن  على  االإ�سالم  يحر�س  رابعًا: 
واالختيار  الأحد،  حماباة  دون  املنا�سب  املكان  يف  املنا�سب  االإن�سان  وو�سع  العامة، 
على اأ�سا�س الكفاءة والتقوى، وال يعطي امل�سوؤولية ملن يطلبها اإمنا ملن يجده اأقدر على 
حتمل م�سوؤوليتها، كما جاء يف حديث اأبي ذر ر�سي اهلل عنه  قال: قلت: يا ر�سول اهلل 
: اأال ت�ستعملني؟ قال: ف�سرب بيد على منكبي ثم قال: )يا اأبا ذر اإنك �سعيف، واإنها 
اأمانة، واإنها يوم القيامة خزي وندامة، اإال من اأخذها بحقها واأدى الذي عليه فيها). )1)

خام�سًا: التطبيق العملي اأثبت ال�سبق احل�ساري لالإ�سالم يف مكافحة الف�ساد 
املال واالإداري، واأن النظام االإ�سالمي هو االأ�سلح ملكافحة اجلرمية والف�ساد ب�سكل عام، 
ومنه الف�ساد املايل واالإداري، وذلك يتبني جلياً من واقع احلياة يف فرتات احلكم التي 
كانت ت�سري على نهج ال�سنة النبوية املطهرة ومنها على �سبيل املثال فرتة حكم اخلليفة 
الرا�سد اأبو بكر ال�سديق؛ حيث �سلم الق�ساء لل�سحابي اجلليل عمر بن اخلطاب ر�سي 
اهلل عنه، فمكث �سنة مل ياأته جرمية واحدة ليقا�سي فيها! )2)؛ اأي خالل �سنة كاملة مل 
يحدث يف  جمتمع املدينة اأية جرمية، جمتمع اأمنوذٌج يف النظافة من اجلرمية، يف حني 
اأن الدول التي تدعي احل�سارة يف هذا الزمان واأن لديها اأنظمة رقابية متطورة حتدث 
فيها خمتلف اجلرائم باأرقام قيا�سية تقا�س معدالتها بالدقيقة والثانية !!! فمثال يف اأمريكا 
يحدث كل �سهر )500) األف جرمية �سرقة مبعدل جرمية �سرقة كل )49) ثانية وجرمية 
احل�ساري  ال�سبق  �سك  اأدنى  دون  توؤكد  االأرقام  )3) وهذه   !!! ثوان   (10( كل  �سطو 

لالإ�سالم يف مكافحة اجلرمية ب�سكل عام ومنها جرائم الف�ساد املايل واالإداري.

اأخرجه م�سلم يف كتاب االإمارة، باب كراهة االإمارة بغري �سرورة، ح )1825).  -1
انظر: الكامل يف التاريخ ، ابن االأثري، 296/1. وتاريخ االأمم وامللوك للطربي، 251/2، وتراجم اخللفاء الرا�سدين، حممد   -2

ر�سا، �س )107).
 www.algardenia.com :املوقع االلكرتوين  -3
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نتائج البحث والتو�سيات
اأوال: نتائج البحث

1 . ، اهتماماً كبيراً  باالأموال واالأعمال  يتعلق  ما  بكل  المطهرة  النبوية  ال�سنة  اأهتمت 
وف�سلت اأحكامها، واأفردت لها الكثير من االأبواب.

الزكاة . 2 منع  مثل  منها  وحذرت  المال  في  الف�ساد  اأ�ساليب  النبوية  ال�سنة  بينت 
والغ�سب  والنهب  ال�سرقة  المال عن طريق  والمي�سر، وتح�سيل  بالربا  والتعامل 

والت�سول.
فا�سدة . 3 بيوع  من  االأ�سواق  في  واأ�ساليبه  الف�ساد  طرق  النبوية  ال�سنة  �سرحت 

وغ�س في االأعمال واالأموال، واحتكار لل�سلع التموينية ، وحذرت من كل هذه 
االأ�ساليب المنحرفة.

اأو�سحت ال�سنة النبوية اأ�ساليب الف�ساد في اإدارة االأعمال وحذرت منها تحذيراً . 4
وهدايا  النفوذ  وا�ستغالل  والر�سوة  العام  المال  و�سرقة  االأمانة  كخيانة  �سديداً 

العمال وعدم اإعطاء االأجير حقه.
عالجت ال�سنة النبوية الف�ساد المالي واالإداري باأ�ساليب كثيرة منها: اإن�ساء نظام . 5

الح�سبة، وو�سع العقوبات الرادعة للفا�سدين، والترهيب والوعيد من العقاب 
النفو�س  في  والتقوى  االإيمان  بغر�س  الوقائي  والعالج  للفا�سدين.  االأخروي 

فتردعها عن الوقوع في هذه الجرائم.
لل�سنة النبوية المطهرة ال�سبق الح�ساري في  مكافحة ف�ساد المال واالأعمال من . 6

وو�سع  البالغة،  االأهمية  الف�ساد  مو�سوع  واإيالء   ، الح�سبة  نظام  اإن�ساء  خالل 
العملي  والتطبيق  الوقائي،  بالجانب  واالهتمام  للفا�سدين،  الرادعة  العقوبات 
والمقارنة بين واقع الجريمة في المجتمع االإ�سالمي االأول والمجتمعات الغربية 

اليوم يوؤكد ذلك.
ثانيا: التو�سيات
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دعوة الحكومات في العالم االإ�سالمي لتطبيق المنهج النبوي في مكافحة الف�ساد . 1
المالي واالإداري.

دعوة كليات ال�سريعة واالإدارة واالقت�ساد والحقوق في الجامعات لتخ�سي�س . 2
مادة في المنهج االإ�سالمي في اإدارة المال واالأعمال.

واإنزال . 3 واالأعمال  المال  اإدارة  في  االإ�سالمي  للمنهج  الكتروني  موقع  تخ�سي�س 
اأبحاث الموؤتمر وكل ما يتعلق بالمو�سوع فيه.

عامة . 4 للب�سرية  تبين  التي  والدرا�سات  والندوات  الموؤتمرات  من  المزيد  تنظيم 
الجرائم  وتف�سي  االقت�سادية  االأزمات  الخال�س من  اأن  االإ�سالمية خا�سة  ولالأمة 
النبوي وال�سنة  اإلى المنهج  بالعودة  اإال  المالي واالإداري ال يكون  الف�ساد  ومنها 

المطهرة وتطبيقها في واقع الحياة.
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امل�سادر واملراجع
• �سعيد 	 محمد  د.  االإ�سالمي،  الجنائي  الفقه  في  واالإداري  المالي  الف�ساد  اأحكام 

الرمالوي، دار الفكر الجامعي، اال�سكندرية، ط1، 2013م.
• االأدب المفرد، البخاري، تحقيق محمد فوؤاد عبدالباقي، دار الب�سائر االإ�سالمية، 	

بيروت، ط3، 1989م.
• اإرواء الغليل في تخريج اأحاديث منار ال�سبيل، االألباني، المكتب االإ�سالمي، ط2، 	

1985م.
• اأ�سد الغابة في معرفة ال�سحابة، ابن االأثير، دار الفكر ، بيروت، 1979م.	
• الجيل، 	 دار  البجاوي،  علي  تحقيق  حجر،  ابن  ال�سحابة،  تمييز  في  االإ�سابة 

بيروت، 1412هـ.
• االقت�ساد االإ�سالمي مبادىء وخ�سائ�س واأهداف، ح�سن �سري، مركز اال�سكندرية 	

للكتاب، 2004م.
• اأكلي محمد يو�سف، بحث على 	 اآليات مكافحة الف�ساد في ال�سريعة االإ�سالمية، 

�سبكة المعلومات االألكترونية.
• المن�سورة، 	 الوفاء،  دار   ، االإ�سالم، د. عبدالنعيم ح�سنين  االإن�سان والمال في 

ط1، 1986م.
• تاريخ االأمم والملوك ، الطبري، دار الكتب العلمية، ط1، 1407هـ.	
• تحفة االأحوذي ، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط بدون.	
• 	 ، القانونية  الوفاء  مكتبة  حوا�س،  محمد  د.  الحرام،  المال  من  الواقية  التدابير 

اال�سكندرية، ط1، 2011م.
• تراجم الخلفاء الرا�سدون، محمد ر�سا، دار الحديث، القاهرة، 2004م.	
• العربي، 	 التراث  اإحياء  دار  عودة،  عبدالقادر  االإ�سالمي،  الجنائي  الت�سريع 
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بيروت، ط4، 1985م.
• تهذيب اإحياء علوم الدين لالإمام اأبي حامد الغزالي، هذبه عبدال�سالم هارون، 	

دار التوزيع، القاهرة، ط1، 1997م.
• جامع الترمذي، تحقيق عادل مر�سد، دار االإعالم، عمان، ط1، 2001م.	
• الح�سبة في االإ�سالم، ابن تيمية، المطبعة ال�سلفية، القاهرة، 1987م.	
• مجدالوي، 	 دار  حمد،  اأبو  ر�سا  د.  االإ�سالمي،  االقت�ساد  في  الكبرى  الخطوط 

عمان، ط1، 2006م.
• زاد المعاد، ابن قيم الجوزية، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، ط3، 1986م.	
• ال�سل�سلة ال�سحيحة، االألباني، مكتبة المعارف، الريا�س، ط1، 1995م.	
• �سنن ابن ماجة، تحقيق �سدقي العطار، دار الفكر، بيروت، ط1، 2001م.	
• �سنن اأبي داود، تحقيق م�سهور ح�سن، مكتبة المعارف، الريا�س، ط1.	
• �سنن الن�سائي، تحقيق �سدقي العطار، دار الفكر، بيروت، ط2، 2001م.	
• بيروت، 	 العلمية،  الكتب  دار  الحلبي،  الدين  برهان  بن  علي   ، الحلبية  ال�سيرة 

2002م.
• ط2، 	 بيروت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  االأرناوؤوط،  �سعيب  تحقيق  حبان،  ابن  �سحيح 

1993م.
• �سحيح ابن خزيمة، تحقيق محمد االأعظمي، المكتب االإ�سالمي، بيروت، ط1، 	

1997م.
• �سحيح البخاري، دار ال�سالم، الريا�س، ط2، 1999م.	
• �سحيح الترغيب والترهيب، االألباني، مكتبة المعارف، الريا�س، ط5.	
• �سحيح م�سلم، دار المغني، الريا�س، ط1، 1998م.	
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• �سحيح و�سعيف �سنن اأبي داود، االألباني، مركز نور االإ�سالم الأبحاث القراآن، 	
اال�سكندرية.

• الطبقات الكبرى، ابن �سعد، دار �سادر، بيروت، ط1، 1968م.	
• ط1، 	 بيروت،  الفكر،  دار  حجر،  ابن  البخاري،  �سحيح  ب�سرح  الباري  فتح 

2000م.
• فقه ال�سنة، �سيد �سابق، دار الفتح العربي، القاهرة، ط13، 1997م.	
• ل�سان العرب، ، ابن منظور، دار �سادر، بيروت، ط15.	
• المال وطرق ا�ستثمار في االإ�سالم، د. �سوقي ال�ساهي، ط2، 1984م.	
• مجلة هدي االإ�سالم، وزارة االأوقاف االأردنية، العددان ال�سابع والثامن، المجلد 	

)34)، 1990م.
• محرمات ا�ستهان بها النا�س، محمد المنجد، دار الوطن، الريا�س، ط3، 1418هـ.	
• الر�سالة، 	 موؤ�س�سة  واآخرون،  االأرناوؤوط  �سعيب  تحقيق  اأحمد،  االإمام  م�سند 

بيروت، 1999م.
• الم�ستدرك على ال�سحيحين، الحاكم ، تحقيق م�سطفى عبدالقادر، دار الكتب 	

العلمية، ط1، 1990م.
• م�سكاة الم�سابيح، التبريزي، تحقيق االألباني، المكتب االإ�سالمي، بيروت، ط3، 	

1985م.
• مقدمة ابن خلدون، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، 1999م.	
• منكرات االأ�سواق، عدنان خلبو�س، دار ال�سديق، بيروت، ط1، 2004م.	
• الموافقات، ال�ساطبي، تحقيق م�سهور ح�سن، دار ابن عفان، ط1، 1997م.	
• ومحمود 	 الزاوي  طاهر  تحقيق  االأثير،  ابن  واالأثر،  الحديث  غريب  في  النهاية 

الطناحي، المكتبة العلمية بيروت، 1379هـ.
• 	.www.algardenia.com الموقع االلكتروني على �سبكة المعلومات
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كلية اأ�سول الدين والدعوة / جامعة االأزهر





883

املنهج النبوي يف الت�سدي للف�ساد املايل

مقدمة
احلمد هلل وحده ، وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده ، حممد بن عبد اهلل ، 
�سفيه من خلقه وم�سطفاه ، �سلى اهلل و�سلم وبارك عليه وعلى اآله واأ�سحابه والتابعني 

وكل من ن�سره ووااله..... وبعد
 ، واأمة  دولة  فهو   ، احلياة جميعا  مظاهر  يتناول   ، �سامل  نظام  االإ�سالم  دين  فاإن 
وخُلق وقوة ، ورحمة وعدالة ، يُ�سِلح اأحوال النا�س واملجتمعات يف كل زمان ومكان. 
واأ�سحاب هذا الدين -امل�سلمون- ينظرون حولهم االآن ، فريون واقعا اقت�ساديا 
�سادما وموؤملا ، جلبه لهم ا�ستريادهم مبادئ غريهم ، و�سعيهم ال�سارم وراء نظم اأجنبية 
عن جمتمعهم ودينهم ، فكم غدوا على حرٍد ي�ستجلبون من وراء ال�سهوب والبحار ، 

الت�سريعات الراأ�سمالية وال�سيوعية واال�سرتاكية وغريها. 
اإن ت�سريعات االإ�سالم منظومة متكاملة ال تتجزاأ ، جمعت بني العبادة واملعاملة، 
ال�ساملة  املنظومة  تلك  وعن  ؛  املعنوية  والقيم  االقت�سادية  والقيم   ، واملادة  والروح 
من   ، �سورها  اأبهى  يف  االن�سانية  العدالة  للب�سرية  قدمت  التي  الت�سريعات  �سدرت 

خالل منهج ت�ساغ منه قواعد واأحكام تتجدد ح�سب النوازل واالأحداث.
و�سعتها  التي  االإن�سانية  النظم  تعاطت  التي  لالأمم  املادية  للتعامالت  واملُ�ساِهد 
عقول الب�سر ، ال يخطئ ناظراه من اأول ملحة ما ي�سود يف هذه االأمم من احتكار املال ، 
واختال�س احلقوق ، و�سياع االأمانة ، وتعاطي الر�سوة ، واأكل الربا ، و�سيوع اجل�سع 
 ، واملجتمعات  االأفراد  بني  وال�سدق  الثقة  قيم  وغياب   ، والغ�س  والظلم  واالأنانية 
َخط بني الكادحني ، فمقدرات واأقوات االأمة بني يدي قلة مرتفة ترفل يف  وانت�سار ال�سَّ

النعيم ، بينما االأغلبية الكادحة يف هوة �سحيقة من البوؤ�س والفاقة.
اأما االإ�سالم فهو ثورة �سد الف�ساد يف كل �سوره ، ذلكم الف�ساد الذي ال يخلو 
يع احلق ،  ع�سٌر من مظاهره ، ومن اأظهر مظاهر الف�ساد ، الف�ساد املايل الذي ب�سببه يَ�سِ
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َلمة ، وتف�سد احلياة ، وتنهدم االأمم.  وي�سرئب الباطل ، ويتجراأ الظَّ
ب احلياة وقوامها ، به تَعُمر احلياة ، وتزدان الدنيا ، وتنه�س االأمم،  فاملال هو َع�سَ
املادية ، كما  ت�ستقيم احلياة  فباملال   ، ژ  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ  يقول �سبحانه: 

ت�ستقيم بالبنني احلياة االإن�سانية ، 
احلياة  �سري  على  خروجاً  باعتباره  املايل  للف�ساد  تت�سدى  اأن  اجلادة  لالأمم  فُحق 
الت�سدي  ذاك  �سبل  عن  والباحثون   ، وبقائه  وبنيته  للمجتمع  وتهديدا   ، امل�ستقيمة 
منهج  حيث    الب�سر  خري  و�سنة  تعاىل  اهلل  كتاب  رحاب  يف  اإال  بُغيَتهم  يجدون  ال 
، وقدمت حلوال  فريدا  املايل عالجا  الف�ساد  م�سكلة  التي عاجلت  االإ�سالم وت�سريعاته 

حقيقية �سمنت لكل اأمة عملت بها النه�سة والريادة. 
الت�سدي  يف  النبوي  "املنهج  اأ�سميه:  الذي  البحث  هذا  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن 
ال�سريف يف  اأ�سرف بامل�ساركة به يف فعاليات ندوة احلديث  والذي   ، للف�ساد املايل" 

دورتها ال�سابعة.

وتتلخ�س م�سكلة البحث يف اأمرين: 
للمال . 1 الجم  حبها  في  الجامحة  النف�س  غرائز  بين  النبوي  المنهج  جمع  كيف 

والرغبة في اقتنائه واال�ستزادة منه ، وبين �سيانة اأموال االأفراد الخا�سة واالأموال 
العامة للمجتمع من االعتداء وال�سياع والتبديد  ؟   

في رحاب هذا المنهج كيف بات الغني ياأمن على ماله وال يخ�سى عليه من الفقير . 2
، وكيف اأ�سبح الفقير قنوعا ال يتطلع اإلى اأموال االأثرياء ؟ 

واأهدف من خالل هذا البحث اإىل ما يلي: 
العر�س المو�سوعي والجاد للتجربة االإ�سالمية في هذه الحْلقة من حلقات ال�ساأن . 1

االقت�سادي الذي ي�سغل العالم اأجمع.
بيان مفردات المنهج النبوي في التعامل مع الف�ساد المالي.. 2
اإظهار منظومة القيم االإ�سالمية في ال�ساأن المالي ، والتي غاب الكثير من معانيها . 3
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عن الواقع العملي لحياة الم�سلمين اليومية.
الدرا�سات ال�سابقة: 

اأقف على عمل علمي  من خالل دائرة بحثي التي عانيتها وقتا لي�س بالق�سري مل 
خالل  من  مف�سل  ب�سكل  املايل"  الف�ساد  مكافحة  يف  النبوي  "املنهج  مو�سوع  تناول 
جمع الن�سو�س النبوية ال�سريحة يف هذا ال�ساأن ومعاجلة ق�ساياها ، وكل من تناول هذا 
اجلانب من املنهج النبوي تعر�س لن�سو�س عامة وجمملة ال تبني املنهج النبوي الذي 
جاء �سريحا وجليا وا�سحا يف ن�سو�س اأخرى ، اأو تناول جزءا بعينه مما تناولته ال�سنة 

النبوية يف مكافحة الف�ساد املايل ، ومن تلك الدرا�سات:
�سليمان 1.  �سيبوط  للباحثين:  اإ�سالمي)  منظور  من  االقت�سادي  الف�ساد  )مكافحة 

و�سبخاوي محمد- مقدم اإلى: الملتقى الدولي االأول لمعهد العلوم االقت�سادية 
التجارية وعلوم الت�سيير "االقت�ساد االإ�سالمي – الواقع ورهانات الم�ستقبل".

واالإداري) . 2 المالي  الف�ساد  من  المجتمع  حماية  في  االإ�سالمية  ال�سريعة  )منهج 
– ر�سالة جامعية مقدمة للح�سول على  اآل غ�ساب  نا�سر  للباحث: عبد اهلل بن 

درجة الماج�ستير.
)جريمة اختال�س المال العام من منظور �سرعي) الأيمن طالل عبد الوني�س.. 3
)المنهج االإ�سالمي في محاربة الر�سوة) الإح�سان علي. . 4

وهذه الكتابات قد ال تفي بحق املنهج النبوي ال�سامل واملتكامل يف التعامل مع 
الف�ساد املايل.

وينق�سم هذا البحث الذي اأ�سعه بني يدي القارئ كما يلي: 
املقدمة: وفيها بيان اأهمية البحث ، وم�سكلته ، واأهدافه ، والدرا�سات ال�سابقة ، 

واأق�سام البحث.
– الف�ساد  – املال  البحث: )الف�ساد  مفاهيم وم�سطلحات  متهيد: وي�ستمل على 

املايل – املال اخلا�س – املال العام).
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املبحث االأول: الهدي النبوي يف مكافحة الف�ساد يف املال اخلا�س.
املبحث الثاين: الهدي النبوي يف مكافحة الف�ساد يف املال العام.
اخلامتة: وفيها اأهم نتائج وتو�سيات البحث- ثم الفهار�س العلمية.

وباهلل تعاىل التوفيق وال�سداد
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التمهيد
مفاهيم وم�سطلحات البحث

مفاهيمه  ببيان  االبتداء  يلزم   ، ق�ساياه  وتناول  البحث  مو�سوع  عر�س  قبل 
االأ�سا�سية وم�سطلحاته الرئي�سة التي تدور حولها فقرات املو�سوع واأق�سامه ، فاأبني فيما 

يلي مفهوم الف�ساد ، ثم املال ، ثم الف�ساد املايل ، ثم املال اخلا�س ، واملال العام.
اأوال: تعريف الف�ساد: يدور معناه يف اللغة واال�سطالح ، حول كل ما هو نقي�س 
ال�سالح ، فياأتي مبعنى البطالن ، واال�سمحالل ، والتلف ، والعطب ، واال�سطراب، 
واخللل)1) ، وقد ورد لفظ الف�ساد يف القراآن الكرمي للداللة على معاٍن عدة كال�سرك 
واملعا�سي وما يرتتب على ذلك من انقطاع ال�سيد يف البحر والقحط يف الرب كما يف 

قوله تعاىل: ژ ی ی    جئ حئ  مئ ىئ يئ       جب حب خب   مب ىب يب جت 
ې ى     ى  ائ  ائ  ژ  الطغيان والتجرب كما يف قوله تعاىل:  اأو  ژ)2) ،  حت 
چ  ژ  تعاىل:  اأوامر اهلل كما يف قوله  اأو ع�سيان   ، ژ)3)  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئۆئ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ژ)4))5))6).

ثانيـا: تعريف املال: 
األفا لتحركها وانفتاح ما قبلها،  في اللغة: االأ�سل مول بالواو ، ثم انقلبت الواو   -
ف�سارت: مال ، والمال هو ما َمَلْكَته من جميع االأَ�سياء ، وقال ابن االأثير: المال 

املحكم واملحيط االأعظم )458/8)، ل�سان العرب )335/3)، تاج العرو�س من جواهر القامو�س )496/8).   -1
الروم: 41.   -2

الق�س�س: 83.   -3
املائدة: 33.   -4

الرتابي - جملة  الب�سري على حمد  املطهرة �س2 -  نَّة  الكرمي وال�سُّ القراآن  فـي �سوء ن�سو�س  الف�ساد واأنواعه  انظر: مفهوم   -5
جامعة القراآن الكرمي والعلوم االإ�سالمية - العدد احلادي ع�سر 1426هـ ـ 2005م.

اإىل  ان�سرفت  بل  مانعا،  جامعا  و�سفيا  تعريفا  الف�ساد  تعرف  اختارت "اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ل�سنة 2003" اأال   -6
الر�سوة،  الواقع و من ثم جترميها، مثل:  اأر�س  اإىل ممار�سات فعلية على  الف�ساد  فيها  التي يرتجم  تعريفه من خالل احلاالت 
النفوذ، وغري ذلك. )عادل عبد  االأموال، والو�ساطة، واملح�سوبية، وا�ستغالل  ال�سريبي، وتبيي�س  واالختال�س، والتهرب 
اللطيف، الف�ساد كظاهرة عربية واآليات �سبطها: اإطار لفهم الف�ساد يف الوطن العربي ومعاجلته، جملة امل�ستقبل العربي، ال�سنة 

27، العدد 309، بريوت، 2004م، �س95). 
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يقتنى ويملك  ما  اأطلق على كل  ثم  الذهب والف�سة ،  ما يملك من  في االأ�سل: 
اأكثر  كانت  الأنها   ، االإبل  على  العرب  عند  المال  يطلق  ما  واأكثر   ، االأعيان  من 

اأموالهم)1).
ال�سارع  النا�س واأجاز  بين  له قيمة مادية  الفقهاء: المال: هو كل ما  في ا�سطالح   -

االنتفاع به فى حالة ال�سعة واالختيار ، اإذا توافر له عن�سران: 
اأن يكون ال�سيء له قيمة بين النا�س ، وهذه القيمة تثبت بوجوب ال�سمان على من . 1

اأتلفه �سواء اأكانت قليلة اأم كثيرة.
اأن يكون ال�سيء قد اأباح ال�سارع الحكيم االنتفاع به فى حال ال�سعة واالختيار ، . 2

كالحيوانات والعقارات ، اأما اإذا كان ال�سارع الحكيم قد حرم االنتفاع به كالخمر 
والخنزير والميتة فاإنه ال يكون ماال)2).

اأم   ، عينيا  كان  �سواء  الحق  هذا  كان  اأيا   ، المالية  القيمة  ذو  الحق  القانون:  في   -
�سخ�سيا، اأم حقا من الحقوق االأدبية اأو الفنية اأو ال�سناعية)3).

ثالثـا: تعريف الف�ساد املال: 
عند تعر�سنا لتعريف الف�ساد املايل جند اأكرث الباحثني يف جمال االقت�ساد االإ�سالمي 
يعرفونه من خالل م�سادر خمتلفة اأرى اأنها بعيدة عن الوجهة االإ�سالمية يف التنظيم 
باأنه:  املايل  للف�ساد  العاملية  ال�سفافية  تعريف منظمة  ، مثل:  املايل  االقت�سادي والتعامل 
)اإ�ساءة  باأنه:  الدويل  البنك  ويعرفه   ، اخلا�سة)  املنفعة  اأجل  من  ال�سلطة  )ا�ستغالل 
ا�ستعمال الوظيفة العامة للك�سب اخلا�س ، فالف�ساد يحدث عادة عندما يقوم موظف 
يتم  اإجراء طرح ملناف�سة عامة ، كما  اأو  لت�سهيل عقد  اأو ر�سوة  ابتزاز  اأو طلب  بقبول 
عندما يعر�س وكالء اأو و�سطاء ل�سركات اأو اأعمال خا�سة بتقدمي ر�سى لال�ستفادة من 
�سيا�سات اأو اإجراءات عامة للتغلب على مناف�سني وحتقيق اأرباح خارج اإطار القوانني 
دون  من  العامة  الوظيفة  ا�ستغالل  طريق  عن  يح�سل  اأن  الف�ساد  ميكن  كما   ، املرعية 

ينظر: النهاية يف غريب احلديث واالأثر )373/4)، ل�سان العرب )635/11)، املو�سوعة الفقهية الكويتية )7/19).   -1
باالجتاهات  ومقارنتها  االإ�سالمية  ال�سريعة  يف  اخلا�سة  امللكية  الزحيلي؛  وهبة  – د:   400/4 واأدلته  االإ�سالمي  الفقه  ينظر:   -2

املعا�سرة �س41 – عبد اهلل امل�سلح. 
جملة جممع الفقه االإ�سالمي )العدد اخلام�س).   -3
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اللجوء اىل الر�سوة وذلك بتعيني االأقارب اأو �سرقة اأموال الدولة مبا�سرة) ، ويعرفه 
معجم اأك�سفورد االإجنليزي باأنه: )انحراف اأو تدمري النزاهة يف اأداء الوظائف العامة من 
خالل الر�سوة واملحاباة) ، وا�سرت�سد بهذه التعريفات �ساحب "قامو�س امل�سطلحات 
م�سلحة  اأجل  من  العامة  االأموال  حتويل  اأو  ا�ستخدام  �سوء  )هو  فقال:  االقت�سادية" 

خا�سة ، اأو تبادل االأموال يف مقابل خدمة اأو تاأثري معني))1) .
وكل هذه امل�سادر غري معنية باأن تاأخذ يف اعتبارها التنظيم االإ�سالمي للمعامالت 
املالية ، فهي تعنى ب�سياغة تعريف للف�ساد املايل من خالل ما تراه خمالفا لالأطر املر�سومة 
–مثاًل- ال تراه هذه امل�سادر  اأو االجتار يف امل�سكرات  يف القوانني الو�سعية ، فالربا 

داخاًل �سمن دائرة الف�ساد املايل .
لهذا كان لزاماً على الباحثني يف ال�ساأن االقت�سادي من اأهل االإ�سالم اأن ياأخذوا 

بعني االعتبار وجهة النظر االإ�سالمية عند تعريفهم للف�ساد املايل .
وقد قدم لنا اأحد كبار الباحثني يف ال�ساأن االقت�سادي اأد: ح�سني ح�سني �سحاتة 
تعريفا جيدا للف�ساد املايل من خالل املنهج االقت�سادي االإ�سالمي فقال: )يق�سد بالف�ساد 
املايل كافة املعامالت املالية واالقت�سادية املخالفة الأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية، 
احلياة  واإىل   ، املجتمع  ا�ستقرار  عدم  واإىل   ، بالباطل  النا�س  اأموال  اأكل  اإىل  وتوؤدي 

ال�سنك لطبقة الفقراء واملعوزين ومن يف حكمهم) )2).
اأ�سخا�س  اأو   ، معني  �سخ�س  ميلكه  الذي  املال  هو  اخلا�س:  املال  تعريف  رابعـا: 

حم�سورون ، ومن اأحكامه: جواز الت�سرف فيه باأ�سالة ، اأو بوكالة ، اأو بوالية)3).
اأما المال العام: فهو المال الغير داخل فى ملك االأفراد ، واإنما يخ�سع للم�سلحة   -
العامة ، وذلك مثل: المدار�س ، والجامعات ، والم�ست�سفيات ؛ واالأموال العامة 

يت�سح اأنها تتنوع اإلى ثالثة اأنواع:
الدينية كالم�ساجد ، والمقابر ، . 1 العامة ومنافعهم  ما هو مخ�س�س بذاته لم�سالح 

قامو�س امل�سطلحات االقت�سادية – �سليمان علي اأحمد �س 51.   -1
الف�ساد املايل- اأ�سبابه و�سوره وعالجه – د: ح�سني �سحاته )جملة الوعي االإ�سالمي الكويتية – العدد – يوليو 2011م).   -2

الفتاوى االقت�سادية �س 26.   -3
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والطرق.
باأمالك . 2 ما يعرف  بموارده، وهو  ما هو مخ�س�س لال�ستغالل الإحياء جهة عامة   

الدولة. 
مال عام عموميته من جهة اأنه مملوك لجهة عامة ، مع اأنه فى ذاته مهياأ للتداول ، . 3

كغالت االأوقاف العائدة لجهة خيرية موقوف عليها)1).
وبعد التمهيد للبحث ببيان مفاهيمه وم�سطلحاته التي يدور مو�سوعه يف اإطارها، 
اأبداأ باحلديث عن اأول مباحث هذه الدرا�سة التي اأطرحها بني يدي القارئ: "الهدي 

النبوي يف مكافحة الف�ساد يف املال اخلا�س". 

املبحث االأول
الهدي النبوي يف مكافحة الف�ساد يف املال الا�س

والت�سرف  به  واالنتفاع   ، واقتنائه  املال  حيازة  حق  للفرد  االإ�سالم  اأعطى  لقد 
فيه ، فامتالك املال اأمر فطر اهلل عليه ُجّوانية االإن�سان ، كما اأنه �سروري الإعمار الدنيا 
واإ�سالح �سئون احلياة ، لكن حرية احليازة واالقتناء واالنتفاع والت�سرف مل يرتكها 
اأكل القوي ال�سعيف ، وظلم  اأو مر�سلة دون �سياج ، واإال  ال�سرع مطلقة دون قيد ، 

الغني الفقري ، وا�ستبدت الغرائز اجلاحمة بالقهر والغلبة على االآخرين. 
اإن الفرد يف نظر ال�سرع هو للمال عامل وخازن ، املال حتت يده ولكنه يت�سرف 
اأوكله فيه ، وهو رب العزة �سبحانه ، فاملال مال اهلل واالإن�سان  فيه كيفما حدد له من 

م�ستخلف فيه ، قال جل وعال: ژچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ژ)2) ، وقال: ژ ک 
االإن�سانية  النف�س  بني  العالقة  وهذه   ، ژ)3)  ڳڳ  ڳ  ڳ    گ   گ  گ  گ 

واملال ، هي التي اأبداأ باحلديث عنها يف املطلب االأول من هذا املبحث. 

ينظر: مفهوم املال يف االإ�سالم للداودي �س 16، الفتاوى االقت�سادية �س: 26، طبيعة اأموال اجلمعيات وفقا الأحكام القوانني   -1
امل�سرية واأحكام حمكمة النق�س �س6- اأحمد عبد احلفيظ. 

2-  �سورة النور االآية )33).
�سورة احلديد االآية )7).  -3
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املطلب االأول: البناء النف�سي للم�سلم يف عالقته مع املال: 
جل  العزة  رب  هو  له  احلقيقي  املالك  مال  من  ك�سبه  ما  اأن  االإن�سان  اأيقن  ما  اإذا 
وعال، وما هو اإال عامل فيه هلل ، ومت�سرف فيه كيف ي�ساء وياأذن مواله ، واأن الب�سر هم 
يف املال خلفاء ال اأ�سالء ، اإذا ما اطماأن اإىل ذلك ، واأيقن به ، نف�س عن نف�سه كل هم 

يف حت�سيل املال واحلر�س عليه ، والتعلق به والركون اإليه .
فذلكم احلر�س والتعلق اأ�سد اإف�ساًدا لدين املرء من �سبع �سار جائع ت�سلط على 
غنم لي�س لها راٍع ، هذا الت�سبيه البليغ اجلامع �ساقه لنا النبي  يف حديث رواه كعب 
بن مالك عن النبي قال: "َما ِذْئَباِن َجاِئَعاِن اأُْر�ِساَل يف َغَنٍم ِباأَْف�َسَد لََها ِمْن ِحْر�ِس 

َرِف ِلِديِنِه ")1) . امْلَْرِء َعَلى امْلَاِل َوال�سَّ
مثل  "فهذا  احلديث:  هذا  فيها  �سرح  التي  ر�سالته  يف  احلنبلي  رجب  ابن  يقول 
ا �سربه النبي  لف�ساد دين املوؤمن باحلر�س على املال وال�سرف يف الدنيا ،  عظيم جدَّ
واأن ف�ساد الدين بذلك لي�س باأقل من ف�ساد الغنم بذئبني �ساريني باتا يف الغنم قد غاب 
اأنه ال ينجو من الغنم  ياأكالن يف الغنم ويفرت�سانها ، ومعلوم  عنها رعاتها ليال ، فهما 
من اإف�ساد الذئبني املذكورين واحلالة هذه اإال قليل ، فاأخرب النبي  اأن حر�س املرء 
على املال وال�سرف لي�س يف اإف�ساده لدينه باأقل من اإف�ساد الذئبني لهذه الغنم ، بل اإما 
اأن يكون م�ساويًا واإما اأكرث ، ويف هذا اإ�سارة اإىل اأنه ال ي�سلم من دين املرء امل�سلم مع 
حر�سه على املال وال�سرف يف الدنيا اإال القليل ، كما اأنه ال يَ�ْسَلم من الغنم مع اإف�ساد 

الذئبني املذكورين اإال القليل")2) .
الذي  ال�سديد  احلر�س  "وهو   ، ال�سح  اإىل  باالإن�سان  و�سل  ا�ستد  اإذا  واحلر�س 
يحمل �ساحبه على اأن ياأخذ االأ�سياء من غري حلها ومينعها حقوقها ، وحقيقته اأن تت�سوق 

النف�س اإىل ما حرم اهلل وَمَنَع منه ، واأن ال يقنع االإن�سان مبا اأحل اهلل له من مال")3) .
�سحيح،  ح�سن  وقال:  له،  واللفظ   ،2376 حديث   -  588/4  -  43 – باب  الزهد  كتاب  يف  �سننه  يف  الرتمذي  اأخرجه   -1
يف  حبان  وابن  �سحيح؛  اإ�سناده  االأرنوؤوط:  وقال   ،15784 – حديث   61/25  - م�سنده  يف  واأحمد  االألباين؛  و�سححه 
�سحيحه يف كتاب الزكاة – باب ما جاء يف احلر�س وما يتعلق به - 24/8 – حديث 3228، وقال املحقق �سعيب االأرنوؤوط: 
�سحيح على �سرط م�سلم، واإ�سناده عند الرتمذي �سحيح، كل رجاله ثقات، وابن كعب بن مالك هو عبد اهلل، واإبهامه ال ي�سر 

فقد قال اأحمد بن حنبل : اآل كعب بن مالك، كلهم ثقات )بحر الدم �س: 193)).
ذم املال واجلاه البن رجب احلنبلي �س6 .  -2
ذم املال واجلاه البن رجب احلنبلي �س9 .  -3
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فال�سح مف�سدة كربى بني االأفراد واالأ�سر ، ومدعاة لتاآكل املجتمع وانهيار اأركانه ، 
َا  حَّ َفاإِمنَّ ِ  َفَقال: " اإِيَّاُكْم َوال�سُّ فعن عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما: َخَطَب َر�ُسوُل اهللَّ
َمَرُهْم  حِّ اأََمَرُهْم ِباْلُبْخِل َفَبَخُلوا ، َواأََمَرُهْم ِباْلَقِطيَعِة َفَقَطُعوا ، َواأَ َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِبال�سُّ

ِباْلُفُجوِر َفَفَجُروا")1) .
وقد ي�سل حر�س االإن�سان على املال اإىل اأن ياأخذ املال مبجامع قلبه ، واأن ي�سري 
املاُل �سيًدا و�ساحُبه له عبًدا ، وما اأ�سقاه من عبٍد ، ذاك الذي دعا النبي  عليه بالتعا�سة 
يَناِر  واخليبة واخل�سران ، وهو ما جاء يف حديث اأبي هريرة  عنه : " تَِع�َس َعْبُد الدِّ

َي ، َواإِْن مَلْ يُْعَط مَلْ يَْر�َس")2))3) . ِة ، اإِْن اأُْعِطَي َر�سِ ْرَهِم َواْلَقِطيَفِة َواخْلَِمي�سَ َوالدِّ
ولي�س من احلر�س على املال �سعي االإن�سان يف طلبه واجلد والكد يف ك�سبه ليفي 
بحاجيات ولده ونف�سه ، فذلكم ال�سعي اأمر به النبي  وحمد �ساحبه ، وذم املتواكل 
الذي ي�ساأل النا�س عن غري م�سغبة وحاجة ، وهو ما رواه عنه اأبو هريرة :"الأَْن يَْغُدَو 
يَ�ْساأََل  اأَْن  ِمْن  لَُه  َخرْيٌ  النَّا�ِس  ِمَن  ِبِه  َويَ�ْسَتْغِنَي  ِبِه  َق  دَّ َفيََت�سَ َظْهِرِه  َعَلى  َفيَْحِطَب  اأََحُدُكْم 
ْفَلى ، َواْبَداأْ مِبَْن تَُعوُل")4). ُل ِمَن اْليَِد ال�سُّ َرُجال اأَْعَطاُه اأَْو َمَنَعُه َذِلَك ، َفاإِنَّ اْليََد اْلُعْليَا اأَْف�سَ
ُجَل يَاأِْتيِني ِمْنُكْم لَيَ�ْساأَلَِني َفاأُْعِطْيِه ، َفيَْنَطِلُق  ويف حديث جابر  عنه : "اإِنَّ الرَّ

ِنِه اإِالَّ النَّاَر")5) . َوَما يَْحِمُل يِف ح�سْ
واأثنى  على جمع املال من احلالل يف قوله  لعمرو بن العا�س: "يَا َعْمُرو 

االألباين  له، و�سححه  ال�سح - 123/3- حديث 1698، واللفظ  – باب يف  الزكاة  �سننه يف كتاب  اأبو داود يف  اأخرجه   -1
و�سعيب االأرنوؤوط؛ وابن اأبي �سيبة يف امل�سنف يف كتاب االأدب – ما ذكر يف ال�سح - 97/9 – حديث 27139؛ واأحمد 
يف م�سنده – 428/11 - حديث 6837وقال االأرنوؤوط: اإ�سناده �سحيح، واحلديث اإ�سناده �سحيح، كل رواته ثقات، واأبو 
كثري هو الزبيدى الكوفى ا�سمه زهري بن االأقمر، قال عنه احلافظ ابن حجر يف التقريب: مقبول، وقال الذهبي يف الكا�سف: 

ثقة، والقول ما قال الذهبي.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه يف كتاب الرقاق – باب ما يتقى من فتنة املال - 2364/5 - حديث 6071.  -2

غ الدعاء عليه كونه ق�سر عمله على جمع الدنيا، وا�ستغل بها عن الذي اأُمر به من الت�ساغل  يقول احلافظ ابن حجر: "و�سوَّ  -3
بالواجبات واملندوبات" فتح الباري )255/11) .

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه يف كتاب الزكاة – باب كراهية امل�ساألة للنا�س - 96/3 - حديث2447.   -4
))اأخرجه عبد بن حميد يف م�سنده - �س: 335 - حديث 1113واللفظ له؛ وابن حبان يف �سحيحه يف كتاب الزكاة – باب   -5
امل�ساألة بعد اأن اأغناه اهلل عنها - 186/8 - حديث 3392، وقال االأرنوؤوط: اإ�سناده �سحيح على �سرطهما؛ واحلديث اإ�سناده 

�سحيح، كل رجاله ثقات. 
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اِلِح")1). ُجِل ال�سَّ اِلُح َمَع الرَّ ِنْعَم امْلَاُل ال�سَّ
فاملال مال اهلل ، �سمن �سبحانه َق�ْسمه بني خلقه ، ولي�س على العبد اإال ال�سعي يف 
اإياه على ال�سعي يف طلبه من احلرام ، ففي  طلبه من احلالل ، وال يحملنه ا�ستبطاوؤه 

ْزَق لَيَْطُلُب اْلَعْبَد َكَما يَْطُلُبُه اأََجُلُه")2) . حديث اأبي الدرداء  عنه : "اإِنَّ الرِّ
ْزَق ،  ويف حديث جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنهما اأنه  قال: "اَل تَ�ْسَتْبِطُئوا الرِّ
َلِب يِف احْلَاَلِل ،  َفاإِنَُّه مَلْ يَُكْن َعْبٌد مَيُوُت َحتَّى يَْبُلَغُه اآِخُر ِرْزٍق ُهَو لَُه ، َفاأَْجِمُلوا يِف الطَّ
ْزِق َعَلى اأَْن  َراِم")3) ويف رواية حذيفة : " ... َواَل يَْحِمْلُكَم ا�ْسِتْبَطاُء الرِّ َوتَْرِك احْلَ

ي اهلِل ؛ َفاإِنَُّه اَل يَُناُل َما ِعْنَد اهلل اإِال ِبَطاَعِتِه")4) . تَْطُلُبوُه مِبََعا�سِ
َر به املع�سوم نف�س امل�سلم من  وهذا احلديث اأ�سل كبري من اأ�سول الدين ، حرَّ
التعلق بهموم حت�سيل الرزق ، وجباية املال ، مع االأمر بال�سعي يف الك�سب ، وامل�سي 

يف طلب ما اأحل اهلل واأباح .

اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه يف كتاب البيوع – يف التجارة والرغبة فيها - 18/7 - حديث 22627، عن وكيع عن   -1
مو�سى بن علي، به بلفظ قريب منه؛ واأحمد يف م�سنده - 298/29 - حديث 17763، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، 
حدثنا مو�سى بن علي بن رباح، عن اأبيه، قال: �سمعت عمرو بن العا�س، يقول: بعث اإيّل ر�سول اهلل  فقال: " خذ عليك 
ثيابك و�سالحك، ثم ائتني " فاأتيته وهو يتو�ساأ، ف�سعد يف النظر ثم طاأطاأه، فقال: " اإين اأريد اأن اأبعثك على جي�س في�سلمك 
اهلل ويغنمك، واأزغب لك من املال زغبة �ساحلة ". قال: فقلت: يا ر�سول اهلل، ما اأ�سلمت من اأجل املال، ولكني اأ�سلمت رغبة 
يف االإ�سالم، واأن اأكون مع ر�سول اهلل . فقال: " يا عمرو ... احلديث"، واللفظ الأحمد؛ وابن حبان يف �سحيحه يف 
كتاب الزكاة – باب جمع املال من حله وما يتعلق بذلك - 6/8 - حديث 3210، من طريق اأبي اأحمد الزبريي عن مو�سى 
بن علي، به، خمت�سرا بلفظ: )يا عمرو نعم املال ال�سالح للرجل ال�سالح)، وقال االأرنوؤوط : اإ�سناده قوي على �سرط م�سلم؛ 

واحلديث اإ�سناده �سحيح، كل رجاله ثقات.
اأخرجه ابن اأبي عا�سم يف ال�سنة - 117/1 - حديث 264، واللفظ له، والبزار يف م�سنده - 37/10 - حديث 4099؛   -2
وابن حبان يف �سحيحه يف كتاب الزكاة – باب ما جاء يف احلر�س وما يتعلق به - 31/8 - حديث 3238، وقال االأرنوؤوط: 
ابن حجر يف  احلافظ  عنه  قال  خالد  بن  ه�سام  فيه  اإ�سناده ح�سن،  واحلديث  واإ�سناده جيد،  ثقات،  قوي، ورجاله  حديث 

التقريب: �سدوق، وبقية رجاله ثقات، غري الوليد بن م�سلم ثقة يدل�س، وقد �سرح بالتحديث عند البزار.
اأخرجه ابن اجلارود يف املنتقى من ال�سنن - �س: 144 - حديث 556، واحلاكم يف امل�ستدرك يف كتاب الرقاق - 361/4 -   -3
حديث 7924، وقال: �سحيح االإ�سناد ومل يخرجاه، وقال الذهبي: �سحيح؛ وابن حبان يف �سحيحه يف كتاب الزكاة – باب 
ما جاء يف احلر�س وما يتعلق به - 32/8 - حديث 3239، واللفظ له، وقال االأرنوؤوط: اإ�سناده �سحيح على �سرط م�سلم، 

واحلديث اإ�سناده ح�سن، فيه حرملة بن يحيى و�سعيد بن اأبي هالل كالهما �سدوق، وبقية رجاله ثقات.
وا  "َهُلمُّ َفَقاَل:  َفَدَعا النَّا�َس،    َقاَم النَِّبيُّ  ، قال :  – حديث 2914، عن حذيفة   315/7 – اأخرجه البزار يف م�سنده   -4
يُل نََفَث يِف َرْوِعي اأَنَُّه اَل مَتُوُت نَْف�ٌس َحتَّى تَ�ْسَتْكِمَل ِرْزَقَها،  "، َفاأَْقَبُلوا اإِلَْيِه َفَجَل�ُسوا َفَقاَل: "َهَذا َر�ُسوُل َربِّ اْلَعامَلِنَي ِجرْبِ اإِيَلَّ
َلِب، َواَل يَْحِمَلنَُّكُم .... احلديث"، ذكره االألباين يف �سحيح الرتغيب والرتهيب  َ َواأَْجِمُلوا يِف الطَّ َواإِْن اأَْبَطاأَ َعَلْيَها، َفاتَُّقوا اهللَّ

)144/2)، وقال: ورواته ثقات اإال قدامة بن زائدة بن قدامة فاإنه ال يح�سرين فيه جرح وال تعديل.
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فاإذا جمع امل�سلم املال من احلالل ، وطلب حت�سيله مما اأباح اهلل ، �سمن اهلل له حفظه 
و�سيانته من االعتداء مبا اأحاطه من ت�سريعات و�سوابط حتميه من ال�سياع والتبديد. 

املطلب الثاين: حفظ املال حق اأ�سيل للفرد كفله له الت�سريع: 
النظام  يف  اأ�سا�سية  قاعدة  وجعله   ، التملك  حق  للفرد  االإ�سالم  اأعطى  كما 
االقت�سادي االإ�سالمي ، رتب على هذا احلق نتائجه الطبيعية يف حفظه ل�ساحبه و�سيانته 

عن العدوان ، وتناول االأيدي له باالإف�ساد .
اأن�سئت  اخلم�سة)1)التي  ال�سريعة  مقا�سد  اأحد  املال  حفظ    النبي  جعل  فقد 
 ... "  : اأبو بكرة   يف خطبة الوداع فيما رواه  اأحكام الدين لتحقيقها ، يقول 
ُكْم بَْيَنُكْم َحَراٌم َعَلْيُكْم َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهَذا يِف �َسْهِرُكْم  ْعَرا�سَ َفاإِنَّ ِدَماَءُكْم َواأَْمَوالَُكْم َواأَ
َهَذا يِف بََلِدُكْم َهَذا ... ")2) ، وقال : "ُكلُّ امْلُ�ْسِلِم َعَلى امْلُ�ْسِلِم َحَراٌم ، َدُمُه َوَمالُُه 

ُه")3) . َوِعْر�سُ
اأوجه �سيانته عن  بالعمل على حفظ ماله ، وحتّري  نف�سه  املال   �ساحب  واأمر 
اَعَة امْلَاِل)4) َوَكرْثََة  َ َكِرَه لَُكْم ثاََلًثا ِقيَل َوَقاَل َواإِ�سَ التلف وال�سياع ، فيقول : " اإِنَّ اهللَّ

وؤَاِل")5) . ال�سُّ
ومن اأبرز �سور ت�سييع االأموال وتبديدها االإ�سراف والتبذير الذي جعل اهلل �سبحانه 

هي: حفظ الدين، والنف�س، والن�سل، والعقل، واملال.  -1
اأخرجه البخاري يف �سحيحه يف كتاب احلج – باب اخلطبة اأيام منى – 620/2 - حديث 1654.  -2

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه يف كتاب الرب وال�سلة واالآداب - 10/8 - حديث 6706، عن اأبي هريرة ، عنه  : " اَل   -3
ِ اإِْخَوانًا، امْلُ�ْسِلُم اأَُخو  ُكْم َعَلى بَْيِع بَْع�ٍس، َوُكونُوا ِعَباَد اهللَّ وا، َواَل تََدابَُروا، َواَل يَِبْع بَْع�سُ حَتَا�َسُدوا، َواَل تََناَج�ُسوا، َواَل تََباَغ�سُ
رِّ اأَْن يَْحِقَر  اٍت " ِبَح�ْسِب اْمِرٍئ ِمَن ال�سَّ ْدِرِه ثاََلَث َمرَّ رُي اإِىَل �سَ امْلُ�ْسِلِم اَل يَْظِلُمُه، َواَل يَْخُذلُُه، َواَل يَْحِقُرُه، التَّْقَوى َها ُهَنا ". َويُ�سِ
ُه"؛ ورواه اأبو داود يف �سننه يف كتاب االأدب – باب من رد عن  اأََخاُه امْلُ�ْسِلَم ُكلُّ امْلُ�ْسِلِم َعَلى امْلُ�ْسِلِم َحَراٌم َدُمُه َوَمالُُه َوِعْر�سُ

م�سلم غيبة - 244/7 - حديث 4882، عن اأبي هريرة ، مقت�سرا على اللفظ املذكور يف االأ�سل.
نقل احلافظ ابن حجر عن ال�سبكي قوله: "ال�سابط يف اإ�ساعة املال: اأن ال يكون لغر�س ديني وال دنيوي، فاإن انتفيا حرم قطعا،   -4
واإن وجد اأحدهما وجودا له بال، وكان االإنفاق الئقا باحلال، وال مع�سية فيه جاز قطعا، وبني الرتبتني و�سائط كثرية ال تدخل 
حتت �سابط، فعلى املفتي اأن يرى فيما تي�سر منها راأيه، فاالإنفاق يف املع�سية حرام كله، وال نظر اإىل ما يح�سل يف مطلوبه 
من ق�ساء �سهوة ولذة ح�سنة، واأما اإنفاقه يف املالذ املباحة فهو مو�سع االختالف، فظاهر قوله تعاىل: )والذين اإذا اأنفقوا مل 
ي�سرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما) اأن الزائد الذي ال يليق بحال املنفق اإ�سراف، ثم قال: ومن بذل ماال كثريا يف غر�س 

ي�سري تافه عده العقالء م�سّيعا بخالف عك�سه، واهلل اأعلم" - فتح الباري )409/10)
اأخرجه البخاري يف �سحيحه يف كتاب اال�ستقرا�س – باب ما ينهى عن اإ�ساعة املال - 848/2 - حديث 2277.  -5
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اأ�سحابه لل�سياطني اإخوانا ، ژ ىئ ىئ  ىئ ی  یی ی جئ حئ مئژ 
)1)الأنهم ينفقون اأموالهم يف غري حق ، يقول جماهد اإمام التف�سري: "لو اأنفق اإن�سان ماله 

كله يف احلق مل يكن مبذرا ، ولو اأنفق مّدا يف غري حق كان مبذرا")2) ، فالعربة مبو�سع 
االإنفاق ، ولي�س بالكرثة والقلة ، ومن ثم كان املبذرون رفقاء لل�سياطني، فهم يفعلون 
ما فعل ال�سيطان ، كفروا بنعمة اهلل ، مبا فرطوا فيه من تاأدية حق نعمة اهلل عليهم ، باإنفاقها 

يف الطاعات واأداء احلقوق .
- ولعظم حق املال �ُسّدَدت عقوبة املعتدي عليه بال�سرقة ، فكان ت�سريع حد ال�سرقة 

ٺ ٺ  ژ  تعاىل:  قال     النبي  و�سنة   ، تعاىل  اهلل  كتاب  ما جاء يف  على 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ    ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ  ڤ ژ ، وعن اأم املوؤمنني عائ�سة 

اِعًدا ")3) . ر�سي اهلل عنها عن النبي قال: "تُْقَطُع اْليَُد ِفى ُربُِع ِديَناٍر َف�سَ
اأن مل ترتك عقوبة جرمية ال�سرقة لتقدير  الت�سريع  الربانية يف  ومن عظيم احلكمة 
تفاوتت مراتب  "فلما  بيانه لهذه احلكمة:  القيم يف معر�س  ابن  العالمة  يقول   ، الب�سر 
النا�س لو  اأنَّ  العقوبات ، وكان من املعلوم  تفاوت مراتب  اجلنايات ، مل يكن بد من 
ُوِكلوا اإىل عقولهم يف معرفة ذلك وترتيب كل عقوبة على ما ينا�سبها من اجلناية جن�سا 
وو�سفا وقدرا ، لذهبت بهم االآراء كل مذهب ، وت�سعبت بهم الطرق كل م�سعب ، 
ولعظم االختالف وا�ستد اخلطب ، فكفاهم اأرحم الراحمني واأحكم احلاكمني موؤونة 
ذلك ، واأزال عنهم كلفته ، وتوىل بحكمته وعلمه ورحمته تقديره نوعا وقدرا ، ورتب 

على كل جناية ما ينا�سبها من العقوبة ويليق بها من النكال")4) .
فال�سرقة من اأعظم اأنواع االإف�ساد يف املال واأ�سدها خطًرا ، فكان العقاب م�ساويًا 
للجرمية ، جزاء وفاًقا ملا يُحدثه ال�سارق من ترويع وفزع يف النفو�س ، وظلم واإذالل 

للنا�س بفقد اأموالهم ، و�سياع نتاج كدهم و�سعيهم.  
- وكان اآخُذ ماِل غريه دون وجه حق مطروًدا من رحمة اهلل ، فعن عبد اهلل بن 

�سورة االإ�سراء )االآية 27 ) .  -1
تف�سري القراآن العظيم البن كثري )64/5)  -2

اأخرجه البخاري يف �سحيحه يف كتاب احلدود - باب قول اهلل تعاىل { وال�سارق وال�سارقة فاقطعوا اأيديهما } - 2492/6   -3
- حديث 6407.

اإعالم املوقعني عن رب العاملني )73/2).  -4
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َباُن" ،  َ َوْهَو َعَلْيِه َغ�سْ م�سعود : "َمِن اْقَتَطَع َماَل اْمِرٍئ ُم�ْسِلٍم ِبيَِمنٍي َكاِذبٍَة ، لَِقَي اهللَّ
ِ َجلَّ ِذْكُرُه: ژەئ  وئ وئ  َداَقُه ِمْن ِكَتاِب اهللَّ  ِم�سْ ِ : ُثمَّ َقَراأَ َر�ُسوُل اهللَّ ِ َقاَل َعْبُد اهللَّ
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  ژ")1) .

ُ لَُه  ويف حديث اأبي اأمامة : "َمِن اْقَتَطَع َحقَّ اْمِرٍئ ُم�ْسِلٍم ِبيَِميِنِه َفَقْد اأَْوَجَب اهللَّ
ِ َقاَل: " َواإِْن  َة ". َفَقاَل لَُه َرُجٌل َواإِْن َكاَن �َسْيًئا يَ�ِسرًيا يَا َر�ُسوَل اهللَّ نَّ َم َعَلْيِه اجْلَ النَّاَر َوَحرَّ
يًبا ِمْن اأََراٍك")2) ، ويف لفظ اآخر له : "َمْن َحَلَف َعَلى مَيِنٍي َفاِجَرٍة يَْقَتِطُع ِبَها َماَل  َق�سِ

اْمِرٍئ ُم�ْسِلٍم ِبَغرْيِ َحقٍّ ...." )3) .
َوُهَو  يَُقوُل:     ِ اهللَّ َر�ُسوَل  �َسِمْعُت  قال:    الرب�ساء  بن  احلارث  رواية  ويف 
ا ِمْن َماِل اْمِرٍئ ُم�ْسِلٍم ِبيَِمنٍي  َماِر ، َوُهَو يَُقوُل: "َمْن اأََخَذ �ِسرْبً ي بنَْيَ َجْمَرتنَْيِ ، ِمَن اجْلِ مَيْ�سِ

اأْ بَْيًتا ِمَن النَّاِر")4) . َفاِجَرٍة، َفْليََتَبوَّ
َرٌة ُحْلَوٌة،  ويف حديث اأبي �سعيد اخلدري  عنه : " ... َواإِنَّ َهَذا امْلَاَل َخ�سِ
ِ َواْليََتاَمى َوامْلَ�َساِكنِي ، َوَمْن  ِه ، َفَجَعَلُه ِفى �َسِبيِل اهللَّ اِحُب امْلُ�ْسِلِم مِلَْن اأََخَذُه ِبَحقِّ َوِنْعَم �سَ

ِه َفْهَو َكاالآِكِل الَِّذى اَل يَ�ْسَبُع ، َويَُكوُن َعَلْيِه �َسِهيًدا يَْوَم اْلِقيَاَمِة")5) . مَلْ يَاأُْخْذُه ِبَحقِّ
- ونََفي  �سفة االإميان عن الغا�سب الذي ينهب مال امل�سلمني ، وهذا ما جاء 
اِنى ِحنَي يَْزِنى َوْهَو ُموؤِْمٌن ، َواَل  يف حديث اأبي هريرة  عن النبي : " اَل يَْزِنى الزَّ
ِمٌن ، َواَل يَْنَتِهُب  ْمَر ِحنَي يَ�ْسَرُب َوْهَو ُموؤِْمٌن ، َواَل يَ�ْسِرُق ِحنَي يَ�ْسِرُق َوْهَو ُموؤْ يَ�ْسَرُب اخْلَ
اَرُهْم ِحنَي يَْنَتِهُبَها َوْهَو ُموؤِْمٌن ")6) ، ويف رواية عمران بن  نُْهَبًة يَْرَفُع النَّا�ُس اإِلَْيِه ِفيَها اأَْب�سَ

اأخرجه البخاري يف �سحيحه يف كتاب التوحيد - باب قول اهلل تعاىل { وجوه يومئذ نا�سرة. اإىل ربها ناظرة} - 2710/6   -1
.7007 – حديث 

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه يف كتاب االإميان - باب وعيد من اقتطع حق م�سلم بيمني فاجرة بالنار - 85/1 - حديث 370.  -2
هذه رواية ابن حبان يف املو�سع املذكور يف التخريج. .  -3

اأخرجه الطحاوي يف م�سكل االآثار - 175/15 - حديث 5932؛ وابن حبان يف �سحيحه يف كتاب الغ�سب - ذكر اإيجاب   -4
دخول النار ملن ظلم اأخاه امل�سلم على �سيء من ماله اأر�سا كان اأو غريها و اإن كان ذلك ال�سيء ي�سريا تافها - 569/11 - 

حديث 5165، واللفظ له، وقال االأرنوؤوط: اإ�سناده �سحيح على �سرط م�سلم؛ واحلديث اإ�سناده �سحيح، كل رواته ثقات.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه يف كتاب اجلهاد وال�سري- باب ف�سل النفقة يف �سبيل اهلل - 1045/3- حديث 2687.  -5

اأخرجه البخاري يف �سحيحه يف كتاب املظامل - باب النهبى بغري اإذن �ساحبه - 875/2 – حديث 2343.  -6
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ح�سني : "لَْي�َس َعَلى امْلُْنَتِهِب َقْطٌع َوَمِن اْنَتَهَب نُْهَبًة َم�ْسُهوَرًة َفَلْي�َس ِمنَّا")1))2))3).
خ بهذه الن�سو�س �سمان �سيانة االأموال الأ�سحابها ، واأر�سى  فاملع�سوم  ر�سَّ
؛  واأربابها  مالكيها  على  اإف�سادها  من  االأموال  حماية  تكفل  التي  وال�سوابط  القواعد 
في�سفو لهم بهذا حقهم يف حيازتها واقتنائها ، وي�سبحون قادرين على الت�سرف فيها 

واالنتفاع بها .
ومن ثم ياأتي احلديث عن ال�سوابط التي وردت يف املنهج النبوي ملنع الف�ساد يف 

االأموال عند تداولها والت�سرف فيها ، وهو ما اأبينه يف املطلب التايل باإذن اهلل تعاىل.

املطلب الثالث: قنوات وم�سالك الف�ساد التي اأغلقها الت�سريع عند 
تنمية االأموال وتداولها بني االأفراد: 

لقد �سمن املنهج النبوي للفرد حق ملكية املال اإن كان من احلالل ، بل اأثنىعلى 
املال ال�سالح و�ساحب املال ال�سالح ، وال غ�سا�سة يف ذلك ، فهذا االأمر فوق اأنه تلبية 
للفطرة التي جبل عليها االإن�سان ، فيه اإغراء له ببذل طاقته يف تنمية احلياة ، فيقبل على 
العمل واالإنتاج يف داأب ون�ساط ؛ الأنه يلبي حاجات نف�سه ، ثم تفيد اجلماعة بَْعُد من 

ذلك كله .
اإن  له  عليه من حقه يف حفظه  يرتتب  ، وما  املال  الفرد يف متلك  اإن �سمان حق 
اأخرجه اأبو داود يف �سننه يف كتاب احلدود – باب القطع يف اخلل�سة واخليانة - 444/6 - حديث 4391، واللفظ له؛ وابن   -1
ماجة يف �سننه يف كتاب الفنت – باب النهي عن النهبة - 1299/2 - 3937؛ و�سححه االألباين، وقال االأرنوؤوط: �سحيح 
لغريه ؛ وعبد الرزاق يف امل�سنف يف كتاب اللقطه – باب النهبة - 206/10 - حديث 18844، ؛ واأحمد يف م�سنده - 
253/22 - حديث 14351، وقال االأرنوؤوط: �سحيح لغريه؛ وابن حبان يف �سحيحه يف كتاب احلدود – باب حد ال�سرقة 
- 309/10 - ذكر نفي القطع عن املنتهب واإن كان ذلك ال�سيء ربع دينار ف�ساعدا – حديث 4456، وقال االأرنوؤوط: 

اإ�سناده قوي؛ 
واحلديث اإ�سناده ح�سن، فيه حممد بن بكر الرب�ساين، قال عنه احلافظ ابن حجر يف التقريب: �سدوق قد يخطئ، وقد تابعه   
عبد الرزاق يف الرواية عن ابن جريج، وبقية رجاله ثقات، وابن جريج هو عبد امللك بن عبد العزيز، �سرح بالتحديث عند 
عبد الرزاق، واأبو الزبري حممد م�سلم تابعه يف ال�سماع من جابر عمرو بن دينار عند ابن حبان، يف املوا�سع املذكورة يف 

التخريج.
نهبة: النهب: الغارة وال�سلب، اأي: ال يختل�س �سيئا له قيمة عالية. )النهاية يف غريب احلديث واالأثر )133/5).  -2

نقل النوي عن القا�سي عيا�س -رحمهما اهلل تعاىل- قوله: "�سان اهلل تعاىل االأموال باإيجاب القطع على ال�سارق، ومل يجعل   -3
ذلك يف غري ال�سرقة كاالختال�س واالنتهاب والغ�سب؛ الأن ذلك قليل بالن�سبة اإىل ال�سرقة، والأنه ميكن ا�سرتجاع هذا النوع 
اأمرها وا�ستدت  اإقامة البينة عليها، فعظم  فاإنه تندر  اإقامة البينة عليه بخالف ال�سرقة،  باال�ستدعاء اإىل والة االأمور، وت�سهل 

عقوبتها؛ ليكون اأبلغ يف الزجر عنها. )�سرح النووي على م�سلم - 180/11).
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كان من احلالل ، هو توجيه نبوي عظيم ، واأ�سل كبري من اأ�سول الت�سريع ، به تتحقق 
تعاىل واأباح هو  اأحل اهلل  فيما  فالكد واالجتهاد والعمل   ، املعادلة بني اجلهد واجلزاء 
ال�سبيل االأوحد يف االإ�سالم حليازة املال وحت�سيله ، "فاالإ�سالم يقوم يف احلقوق على 
قاعدة العدل ال على فكرة امل�ساواة ... فال ميكن اأن ي�ستوي من يبذل جهدا ، ولديه 
اإمكانات مالية ، وج�سمية ، وعقلية ، ونف�سية مع اآخرين ت�ساءلوا يف جهدهم وقدراتهم 
.... فالنَِّظام الراأ�سمايل حني قرر حرية التََّملُّك والعمل مل ي�سع ال�سمانات احلقيقية اأو 
الواقعية ل�سمان حتقيق هذه احلريات فعال ، بل ترك االأمر جلهود االأفراد ، االأمر الذي 
حرم ال�سعفاء من التََّملُّك والعمل ، واأدى اإىل انطالق النا�س ب�سكل م�سعور للح�سول 
على االأرباح ، وزيادة الرثوات بكل ال�سبل م�سروعة اأو غري م�سروعة ، وكاأن املهم هو 
حتقيق الربح الفردي ، دون اكرتاث باملبادئ الدينية واالأفكار االأخالقية ، اأو مب�سلحة 
تعار�س  الفردية  امِلْلِكيَّة  األغى  حني  اال�سرتاكي  والنَِّظام   ، ككل  املجتمع  اأو  االآخرين 
والطبيعة االإن�سانية التي ُفطر عليها االإن�سان يف ميله اإىل متلك ثمرة عمله ، فاأدى اإىل 
قتل احلافز الفردي للعمل ؛ ذلك اأن االإن�سان ال يبذل كل عنايته واهتمامه اإال ملا ميلكه 

�سخ�سيا ، واأن عنايته تخف اأو تنعدم ملا ال ميلكه")1).
واأول تلك املعامالت والت�سرفات يف االأموال والتي ال تعادل بني اجلهد املبذول يف 

حت�سيلها واجلزاء والربح املتح�سل منها ، والتي حّرمها الت�سريع و�سدد يف عقوبة 
اآكله .. الربا.

ياأتيهم دون  مال  هو  العاملني  الكادحني وعرق  كد  املرابون  ياأكل  به  الذي   فالربا 
تكلف عناء اأو جت�سم تعب ، وهو حمرم بن�س كتاب اهلل تعاىل: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤڤژ )2) ، ولعن النبي  امل�ستغلني به ، عن جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنهما قال: "لََعَن 

العدالة يف النظام االقت�سادي االإ�سالمي )�س: 14، 15).  -1
�سورة البقرة االآية )275) .  -2
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بَا َوُموِكَلُه َوَكاِتَبُه َو�َساِهَدْيِه، َوَقاَل ُهْم �َسَواٌء")1) )2)، وتوعد اهلل  ِ  اآِكَل الرِّ  َر�ُسوُل اهللَّ
تعاىل يف كتابه من مل يتب منه مبحاربة اهلل تعاىل ور�سوله ، يقول �سبحانه: ژۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  
اأبو  يقول   ، ېژ)3)  ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ  
احل�سن بن بطال: "ولي�س يف جميع املعا�سي ما عقوبتها حماربة اهلل ور�سوله غري الربا ، 
فحق على كل موؤمن اأن يجتنبه وال يتعر�س ملا ال طاقة له به من املحاربة املذكورة")4) .

فلم يعظم املنهج االإلهي يف الت�سريع عقوبة الربا اإال ب�سبب عظم وج�سارة اآثاره ، 
فلم يوجد الربا يف جمتمع اإال كان جمتمًعا م�سطربًا ، مفكك االأركان ، ت�سيع فيه االأحقاد 
فيه امل�سالح ، وتقف عجلة  الرحمة وال�سفقة ، وتتعطل  وال�سغائن وتغيب عنه معاين 

االإنتاج .
اإن التعامل  يقول ال�سيخ حممد اأبو زهرة يف كتابه " حترمي الربا تنظيم اقت�سادي": 
بالربا يوجد ا�سطرابا نف�سيا م�ستمرا بالن�سبة الآكل الربا وموؤكله على ال�سواء ، واإنه فوق 
ما يحدثه من ا�سطراب يف النظام االقت�سادي يوجد قلقا نف�سيا م�ستمرا للمتعاملني ، 
وهو بالن�سبة الآكله ينبعث من ج�سٍع اأ�سا�سه الك�سب من جهود غريه ، وبالن�سبة لالآخر 
امل�ستغل ينبعث من ج�سٍع يف ك�سٍب لي�س يف مقدوره ، واجل�سع من طبيعته اأن يحدث 

ع ، واأحا�سي�سه وم�ساعره")5) . ا�سطرابا م�ستمرا يف قلب اجَل�سِ
وال تقف اآثار الربا عند حدود التعامل بني االأفراد ، فاآفات الربا ت�سري يف املجتمع 
تلك  فتلجاأ   ، واأركانها  مبفا�سلها  كلها  الدولة  ت�سمل  حتى   ، اله�سيم  يف  النار  �سريان 
الدول اإىل اال�ستدانة من اخلارج ، كما هو احلال يف التعامل مع �سندوق النقد ، فتقع 
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه يف كتاب امل�ساقاة - باب لعن اآكل الربا وموؤكله – 50/5 - حديث 4177؛ واأحمد يف م�سنده   -1

- 165/22 - حديث 14263.
يقول �سرف الدين الطيبي : " �سوى ر�سول اهلل  بني اآكل الربا وموكله؛ اإذا كان ال يتو�سل اإيل اأكله اإال مبعاونته وم�ساركته   -2
اإياه، فهما �سريكان يف االإثم كما كانا �سريكني يف الفعل، واإن كان اأحدهما مغتبطا بفعله ملا ي�ستف�سله من التبع، واالآخر منهما 
ملا يلحقه من النق�س، وهلل عز وجل حدود فال تتجاوز يف وقت الوجود من الربح والعدم، وعند الع�سر والي�سر، وال�سرورة 
ال تلحقه بوجه يف اأن يوؤكله الربا؛ الأنه قد يجد ال�سبيل اإيل اأن يتو�سل اإيل حاجته بوجه من وجوه املعاملة واملبايعة ونحوها" 

)�سرح م�سكاة امل�سابيح امل�سمى الكا�سف عن حقائق ال�سنن للطيبي 2124/7).
�سورة البقرة االآيتان 278 - 279.  -3

�سرح �سحيح البخارى البن بطال )219/6)، وانظر: التو�سيح ل�سرح اجلامع ال�سحيح البن امللقن )166/14).   -4
حترمي الربا تنظيم اقت�سادي- حممد اأبو زهرة - �س 18 .  -5
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هذه الدول يف م�ستنقع الديون ، ت�سرب منه �سرب الهيم ، وت�سع حينئذ رقبتها مكرهة 
حتت وطاأة غريها ، ميلي عليها ما يريد ، ويت�سرف يف حا�سرها وم�ستقبلها كيف ي�ساء .

   . ذلكم هو وعيد اهلل �سبحانه وما تاأذن به ، احلرب من اهلل تعاىل ور�سوله
ثانيا: الر�سوة وال�سحت: 

اإن من اأبرز مظاهر الف�ساد املايل واأوخمها اأثرا على االأفراد واملجتمعات الر�سوة ، 
فهي حمرمة ملعون اآخذها ومعطيها ، فاإذا عرفنا اأن الر�سوة هي: " كل ما يعطى الإبطال 
حق اأو الإحقاق باطل")1) ظهر لنا علة عقوبة جرمية الر�سوة ، فعن عبد اهلل بن عمرو – 
َى")2) ويف  ا�ِسَى َوامْلُْرتَ�سِ ِ �سلى اهلل عليه و�سلم الرَّ ر�سي اهلل عنهما –: "لََعَن َر�ُسوُل اهللَّ
 : ي")3) ، ويف رواية اأبي هريرة ا�ِسي َوامْلُْرتَ�سِ ِ َعَلى الرَّ لفظ اآخر له عنه : "لَْعَنُة اهللَّ

َى ِفى احْلُْكِم")4) . ا�ِسَى َوامْلُْرتَ�سِ ُ الرَّ "لََعَن اهللَّ
 ، اأفراد املجتمع  ال�سمري بني  اإماتة  �سبًبا يف  يُطرد من رحمة اهلل من كان  كيف ال 
ب والتعب اإن كان الو�سول للمق�سود  واإ�سعاف الكفاءات والق�ساء عليها ، فلم النَّ�سَ
ممكنا يف ي�سر وراحة  ؟ ! ومل ت�ستغل االأيدي العاملة وتكدح اإن كان غريها �سيحظى 
دروب  يف  الر�سوة  �سرت  وما  ونعومة؟!  رفاه  يف  وهو  منه  اأف�سل  اأو  جزائها  مبثل 
القيم ، وانتك�ست مناهج االإ�سالح ، و�ساعت  اإال وف�سدت املبادئ وانقلبت  جمتمع 
الثقة يف االأفراد ، واالأجهزة والدوائر ، في�سيع احلق وي�سرئب الباطل ، وتعم ال�سغينة 

والبغ�ساء، وما تلكم اإال احلالقة .
- وال تظهر الر�سوة اإال والزمها ال�سحت والعياذ باهلل ، فاإن "كان فيه ا�سرتاك بني 
طرفني يف ارتكاب االإثم فهو الر�سوة ؛ لوجود را�س ومرت�س ، وما كان االإثم فيه من 

املو�سوعة الفقهية الكويتية )256/24).   -1
له، و�سححه  الر�سوة - 433/5 - حديث 3580، واللفظ  – باب كراهية  االأق�سية  �سننه يف كتاب  اأبو داود يف  اأخرجه   -2
 - احلكم  يف  واملرت�سي  الرا�سي  – باب  االأحكام  كتاب  يف  �سننه  يف  والرتمذي  قوي؛  اإ�سناده  االأرنوؤوط:  وقال  االألباين، 
622/3 - حديث 1336، عن اأبي هريرة ، وقال: "�سمعت عبد اهلل بن عبد الرحمن-ابن الف�سل التميمي من الثقات- 
يقول: حديث اأبي �سلمة عن عبد اهلل بن عمرو عن النبي  اأح�سن �سيء يف هذا الباب واأ�سح"، �سححه االألباين، واحلديث 

اإ�سناده ح�سن، فيه احلارث بن عبد الرحمن وهو القر�سي العامري، �سدوق، وبقية رجاله ثقات.
هذا لفظ ابن ماجة يف املو�سع امل�سار اإليه يف التخريج .  -3

جاء هذا اللفظ عند الرتمذي يف املو�سع املذكور يف تخريج احلديث.  -4
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طرف واحد مع ا�سطرار الطرف الثاين فهو ال�سحت" )1) .
وقد جاء احلديث عن ال�سحت يف معر�س حديث رب العزة عن �سفات املنافقني 
�سبحانه:  وقال   ، ژ)2)  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تعاىل:  فقال   ، واليهود 

ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ  ھھ ے ے ۓ            ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ  ۇ    ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ        ۅ ژ )3) ، واآكلو ال�سحت 

هم من اأهل النار اأعاذنا اهلل منها ، عن جابر عن النبي  قال: " ....اإِنَُّه اَل يَْدُخُل 
ٌم نََبَت ِمْن �ُسْحٍت اأَبًَدا النَّاُر اأَْوىَل ِبِه ....")4) . نََّة حَلْ اجْلَ

بن  قبي�سة  حديث  ففي   ، ال�سحت  من  حرام  مال  كل  العلم  اأهل  من  كثري  وعد 
َدَقُة  ُة َحتَّى تَاأِْتيََنا ال�سَّ ْلُت َحَمالًَة)5) َفاأَتَْيُت النَِّبىَّ  َفَقاَل " اأَِقْم يَا َقِبي�سَ خمارق : "حَتَمَّ
َل َحَمالًَة  لُّ اإِالَّ الأََحِد ثاََلثٍَة: َرُجٌل حَتَمَّ لََة اَل حَتِ ُة اإِنَّ امْلَ�ْساأَ َفَناأُْمَر لََك ِبَها ". ثُمَّ َقاَل " يَا َقِبي�سَ
ابَْتُه َجاِئَحٌة َفاْجَتاَحْت َمالَُه  يَبَها ُثمَّ مُيْ�ِسُك ، َوَرُجٌل اأَ�سَ َل َحتَّى يُ�سِ َفَحلَّْت لَُه امْلَ�ْساأَلَُة َف�َساأَ

الر�سوة - عطية حممد �سامل – 134/1.   -1
�َساأَْلُت  َقاَل:  َم�ْسُروٍق،  فيما رواه عنه    ابن م�سعود  الر�سوة وال�سحت حديث  التفريق بني  املعنى يف  اأقول: ويُظِهر هذا   
ُهُم  َفاأُولَِئَك   ُ اهللَّ اأَْنَزَل  مِبَا  يَْحُكْم  مَلْ  َوَمْن   } ااْلآيَاِت  َوَقَراأَ  اَل،  َقاَل:  ْحُت؟  ال�سُّ اأَُهَو  ْكِم  احْلُ يِف  �ْسَوِة  الرِّ َعِن    َم�ْسُعوٍد  اْبَن 
ُجُل َعَلى َمْظِلَمِة اإَِماٍم َفُتِعيُنُه َفيُْهِدي لََك َفَتْقَبَل"، اأخرجه  ْحَت اأَْن يَ�ْسَتِعيَنَك الرَّ امِلُوَن َواْلَفا�ِسُقوَن، َولَِكنَّ ال�سُّ اْلَكاِفُروَن}َوالظَّ
الطرباين يف الدعاء - �س: 580، وهو حديث باإ�سناد الطرباين �سحيح لغريه، فيه اأ�سد بن مو�سى، قال عنه احلافظ ابن حجر 
يف التقريب: �سدوق يغرب، وتابعه �سعيد بن من�سور، ثقة حافظ اإمام، وبقية رجال االإ�سناد ثقات )متابعة �سعيد بن من�سور 

الأ�سد بن مو�سى هي عند البيهقي يف ال�سنن الكربى 239/10).
�سورة املائدة من االآية )42) .  -2

�سورة املائدة االآيتان )62، 63) .  -3
هذا جزء من حديث رواه عبد الرزاق عن معمر بن را�سد يف اجلامع – باب االأمراء – 345/11 - حديث 20719، قال:   -4
َم َقاَل ِلَكْعِب ْبِن ُعْجَرَة:  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ اأخربنا معمر عن بن خثيم عن عبد الرحمن بن �سابط عن جابر بن عبد اهلل اأَنَّ النَِّبيَّ �سَ
َفَهاِء؟ َقاَل: "اأَُمَراُء يَُكونُوَن بَْعِدي، اَل يَْهُدوَن ِبَهْدِيي،  َفَهاِء"، َقاَل: َوَما اإَِماَرُة ال�سُّ ُ يَا َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة ِمْن اإَِماَرِة ال�سُّ "اأََعاَذَك اهللَّ
ٌم نََبَت ِمْن �ُسْحٍت اأَبًَدا النَّاُر اأَْوىَل ِبِه، يَا َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة، النَّا�ُس َغاِديَاِن: َفُمْبَتاٌع  نََّة حَلْ .... يَا َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة، اإِنَُّه اَل يَْدُخُل اجْلَ
نَْف�َسُه َفُمْعِتُقَها، اأَْو بَاِئُعَها َفُموِبُقَها"، واللفظ املذكور يف االأ�سل لفظ عبد الرزاق؛ والدارمي يف �سننه يف كتاب الرقاق – باب 
يف ال�سحت - �س: 664 - حديث 2983؛ وابن حبان يف �سحيحه يف كتاب ال�سالة - باب ف�سل ال�سلوات اخلم�س - 
9/5 - حديث 1723، من طريق حماد بن �سلمة، وقال االأرنوؤوط: اإ�سناده �سحيح على �سرط م�سلم ؛ كالهما –اأبو داود 
وابن حبان- من طريق حماد بن �سلمة بن دينار عبد اهلل بن عثمان بن خثيم، به خمت�سرا ؛ واأحمد يف م�سنده - 332/22 
- حديث 14441، قال: حدثنا عبد الرزاق، به بلفظ قريب منه، وقال االأرنوؤوط: اإ�سناده قوي على �سرط م�سلم؛ واحلاكم يف 
امل�ستدرك يف كتاب الفنت واملالحم - 468/4 - حديث 8302، من طريق اإ�سحاق بن اإبراهيم الدبري عن عبدالرزاق، به 

بلفظ متقارب، وقال: �سحيح االإ�سناد ومل يخرجاه، وقال الذهبي: �سحيح.
واحلديث اإ�سناده �سحيح، كل رجاله ثقات.  

الدماء، فيدخل  فيها  ت�سفك  اأن يقع حرب بني فريقني  اأو غرامة، مثل:  االإن�سان عن غريه من دية  يتحمله  ما  بالفتح:  احلمالة   -5
اأن يحملها عنهم على نف�سه. )النهاية يف غريب احلديث  بينهم رجل يتحمل ديات القتلى؛ لي�سلح ذات البني، والتحمل: 

.(442/1(
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يَب قَواًما ِمْن َعْي�ٍس ". اأَْو َقاَل: " �سَداًدا ِمْن َعْي�ٍس " ، "  َل َحتَّى يُ�سِ َفَحلَّْت لَُه امْلَ�ْساأَلَُة َف�َساأَ
ابَْت ُفاَلنًا اْلَفاَقُة  َجا)1) ِمْن َقْوِمِه: َقْد اأَ�سَ ابَْتُه َفاَقٌة َحتَّى يَُقوَل ثاََلثٌَة ِمْن َذِوى احْلِ َوَرُجٌل اأَ�سَ
يَب ِقَواًما ِمْن َعْي�ٍس - اأَْو �ِسَداًدا ِمْن َعْي�ٍس - ثُمَّ مُيْ�ِسُك؛  َل َحتَّى يُ�سِ َفَحلَّْت لَُه امْلَ�ْساأَلَُة َف�َساأَ

اِحُبَها �ُسْحًتا ")2) . ُة �ُسْحٌت يَاأُْكُلَها �سَ َوَما �ِسَواُهنَّ ِمَن امْلَ�ْساأَلَِة يَا َقِبي�سَ
اإن اآكل ال�سحت وجمرتح اأ�سبابه مل تكن عقوبة جرميته النار ، اإال ب�سبب �سدة ما 
اقرتف ، "فاإن االإعطاء عن طيب القلب بر واإنفاق ، بينما االأخذ من غري ر�سا �سحت 
وعدوان ، وباالأول تعمر االأر�س وتتزين ، وباالأخري يظهر الف�ساد فى االأر�س ، ومن 
وكان   ، فيهما  امل�سارعة  من  مينعه  حد  وال  يردعه  وازع  فال  والعدوان  ال�سحت  اأدمن 

اليهود واأقرانهم م�سارعني فى العدوان واأكل ال�سحت")3) .
اأنه كلما رتع فيه  اإذ  اآكل ال�سحت ،  ت�سوير حلالة  "ي�سارعون"  القراآين:  والتعبري 
ا لذلك ، فقد نقل العالمة الرازي  زاد يف طلبه ، واالأ�سل اللغوي للكلمة ير�سد اأي�سً
عن الفراء قوله: " اأ�سل ال�سحت �سدة اجلوع ، يقال رجل م�سحوت املعدة اإذا كان 
اأكوال ال يُلَقى اإال جائعا اأبدا ، فال�سحت حرام يحمل عليه �سدة ال�سره ك�سره من كان 
ما  كل  ي�ستاأ�سل  فكاأنه  ال�سره  �سديد  اجلوع  �سديد  كان  من  الأن   ... املعدة  م�سحوت 

ي�سل اإليه من الطعام وي�ستهيه")4).
التي  املال  يف  االإف�ساد  اأ�سكال  اأ�سد  من  وهي  واخلداع:  واملكر  الغ�س  ثالثا:   -
حرمها الت�سريع ، فهي تفقد م�سالح النا�س توازنها ، وت�سيع من جّرائها احلقوق وتن�ساأ 
َفَلْي�َس  َغ�سَّ  "َمْن  ف�سال:  قوال  الغا�س  عقوبة  يف    منهجه  كان  لذلك  النزاعات، 

ِمنِّى")5).

من ذوي احلجا: اأي: من ذوي العقل )النهاية يف غريب احلديث واالأثر 348/1).  -1
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه يف كتاب الزكاة – باب من حتل له امل�ساألة - حديث 2451.  -2

اجلانب املايل للف�ساد يف االأر�س يف �سوء ن�سو�س القراآن الكرمي. د/حميي الدين غازي، جملة االقت�ساد االإ�سالمي العدد   -3
353 /354 �سنة 2010م - �س 477 .

التف�سري الكبري للفخر الرازي امل�سمى مفاتيح الغيب )361/11).  -4
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه يف كتاب االإميان - 69/1 - باب قول النبى  "من غ�سنا فلي�س منا" - حديث 295.  -5
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غرر  فيه  كان  ما  وكل   ، النَّاِر")1)  يِف  يَانَُة  َواخْلِ َواخْلَِديَعُة  "امْلَْكُر   : اأن�س  وعن 
واحتيال وتدلي�س داخل حتت معنى الغ�س واخلديعة ، ويناله اجلزاء والعقوبة التي اأخرب 

بها النبي  وفاًقا جلرميته .
- ومن اخلديعة والغ�س ، اليمني الكاذبة لرتويج ال�سلع والتجارات ، ففي حديث 
َكِة")2) ، ويف لفظ  ْلَعِة مَمَحَقٌة ِلْلرَبَ اأبي هريرة  عن النبي قال: "احْلَِلُف َمنَفَقٌة ِلل�سِّ

ْلَعِة مَمَْحَقٌة ِلْلَك�ْسِب")3) . اآخر له: "اْليَِمنُي اْلَكاِذبَُة َمْنَفَقٌة ِلل�سِّ
ويف حديث اأبي ذر: "ثالثٌة ال يُكلُِّمُهُم اهللُ ، وال ينظر اإليهم يوَم القيامِة ، وال 
يهم ، ولهم عذاب األيم،قلُت: من ُهْم يا ر�ُسوَل اهلِل ، فقد خابُوا وَخ�ِسُروا ؟  فاأعاَدَها  يزكِّ
ُق �سلعَتُه باحلِلِف  ثالثا ، قلت: مْن ُهْم َخابُوا وَخ�ِسُروا ؟  فقال: "املُ�سِبُل ، واملنَّاُن ، واملَُنفِّ

الكاِذِب -اأو الفاِجِر-")4). 
- ومنه االحتيال لالجتار فيما حرم اهلل: عن جابر : �سمعت ر�سول اهلل  يقول 

اأخرجه عبد اهلل ابن وهب يف اجلامع - �س: 288 - حديث 193، عن عبادة بن ال�سامت ، اأخرجه جزء من حديث؛   -1
واإ�سحاق بن راهويه يف م�سنده - 370/1 - حديث 381؛ والبزار يف م�سنده - 303/16 - حديث 9517؛ والبيهقي يف 
�سعب االإميان - 367/5 - حديث 6978؛ كلهم من حديث اأبي هريرة عنه : )املكر واخلديعة يف النار)؛ وابن حبان 
 ،يف �سحيحه يف كتاب الرب واالإح�سان – باب ال�سحبة واملجال�سة - 326/2 - حديث 567، عن عبد اهلل بن م�سعود
العبا�س حممد بن  اأبو  – حديث 8795، قال: حدثنا  العلم - 650/4  بلفظ قريب منه؛ واحلاكم يف امل�ستدرك يف كتاب 
يعقوب، ثنا بحر بن ن�سر اخلوالين، ثنا عبد اهلل بن وهب، اأخربين عمرو بن احلارث، عن يزيد بن اأبي حبيب، عن �سنان بن 

�سعد، عن اأن�س بن مالك ، و�سكت عنه الذهبي، واللفظ للحاكم.
واحلديث اإ�سناده ح�سن، كل رجاله ثقات، اإال �سنان بن �سعد، قال عنه احلافظ يف التقريب: �سدوق له اأفراد، واأبو العبا�س هو   
االأ�سم، وعبد اهلل بن وهب هو ابن م�سلم القر�سي، وعمرو بن احلارث هو ابن يعقوب االأن�ساري، واحلديث جاء من رواية 
 ،مرفوعا، عند عبد اهلل ابن وهب واإ�سحاق ابن راهويهوالبزار والبيهقي، وعند ابن حبان عن ابن م�سعود اأبي هريرة
يف املوا�سع املذكورة يف تخريج احلديث، وجاء معناه يف حديث طويل رواه م�سلم يف �سحيحه يف كتاب �سفة اجلنة - 
باب ال�سفات التي عرف بها فيالدنيا اأهل اجلنة واأهل النار - 158/8 - حديث 7386، من حديث عيا�س املجا�سعي  اأَنَّ 
ِبُح َواَل مُيْ�ِسى اإِال َوُهَو يَُخاِدُعَك َعْن اأَْهِلَك  ِ  َقاَل َذاَت يَْوٍم ِفى ُخْطَبِتِه: " .... َواأَْهُل النَّاِر َخْم�َسٌة ... َوَرُجٌل اَل يُ�سْ َر�ُسوَل اهللَّ

َوَماِلَك". 
البيوع - باب ال�سهولة وال�سماحة يف ال�سراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه يف  اأخرجه البخاري يف �سحيحه يف كتاب   -2

عفاف - 735/2 - حديث 1981.
هذا اللفظ اأخرجه اأحمد يف م�سنده - 140/12 - حديث 7207، واإ�سناد احلديث �سحيح، كل رجاله ثقات، وقال االأرنوؤوط   -3

يف حتقيقه للم�سند: اإ�سناده �سحيح على �سرط م�سلم
االألباين  و�سححه  حديث،   -  184/6  - االإزار  اإ�سبال  يف  جاء  ما  باب   - اللبا�س  كتاب  يف  �سننه  يف  داود  اأبو  اأخرجه   -4
واالأرنوؤوط، وابن ماجة يف �سننه يف كتاب التجارات - باب كراهية االأميان يف ال�سراء والبيع - 326/3 - حديث 2208، 

واحلديث اإ�سناده �سحيح، كل رجاله ثقات..
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َناِم ". َفِقيَل يَا  ْنِزيِر َواالأَ�سْ ْمِر َوامْلَْيَتِة َواخْلِ َم بَْيَع اخْلَ َوَر�ُسولَُه َحرَّ  َ يوم فتح مكة: "اإِنَّ اهللَّ
ِبُح  ُلوُد ، َويَ�ْسَت�سْ ُفُن ، َويُْدَهُن ِبَها اجْلُ ِ ، اأََراأَْيَت �ُسُحوَم امْلَْيَتِة َفاإِنََّها يُْطَلى ِبَها ال�سُّ َر�ُسوَل اهللَّ
ِ - �سلى اهلل عليه و�سلم - ِعْنَد  ِبَها النَّا�ُس. َفَقاَل " اَل ، ُهَو َحَراٌم ". ثُمَّ َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ

َم �ُسُحوَمَها َجَمُلوُه ثُمَّ بَاُعوُه َفاأََكُلوا ثََمَنُه")1) . َ مَلَّا َحرَّ ُ اْليَُهوَد ، اإِنَّ اهللَّ َذِلَك " َقاتََل اهللَّ
اإِال  يَْحَتِكُر  "اَل  فقال:    حرمه  فاالحتكار  املال:  واكتناز  االحتكار)2)  رابعا:   -
وتتطاير   ، احلاجات  وتزداد   ، امل�سالح  وتف�سد   ، االأموال  تتعطل  به  اإذ   ، َخاِطٌئ")3) 
االأ�سعار، ويفتقر النا�س ، وي�سريون يف قحط وجدب وم�سغبة ؛ بينما املحتكرون دون 
كبري جهد اأو عمل ، يرفلون يف رفاهية ما احتكروه من مال ، ويتمتعون مبا حب�سوه عن 

النا�س من اأرزاق.
 من  اإليه  اأوحي  ما  بن�س  اأداء حقه ،  املال وحب�سه عن   اكتناز  - كما منع 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ژ  تعاىل:  قال   ،   حديثه  وبن�س  الكتاب 
اِحِب  ڎ    ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ژ)4) ، وعن اأبي هريرة : " َما ِمْن �سَ
ُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة يُْحَمى َعَلْيَها ِفى نَاِر َجَهنََّم َفُتْكَوى ِبَها َجْبَهُتُه  ُه اإِال َجَعَلُه اهللَّ ى َحقَّ َكْنٍز اَل يُوؤَدِّ
ُ تََعاىَل بنَْيَ ِعَباِدِه ِفى يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْم�ِسنَي اأَْلَف �َسَنٍة  َى اهللَّ َوَجْنُبُه َوَظْهُرُه َحتَّى يَْق�سِ

ا اإِىَل النَّاِر ...")5).  ِة َواإِمَّ نَّ ا اإِىَل اجْلَ وَن ُثمَّ يَُرى �َسِبيلُه اإِمَّ مِمَّا تَُعدُّ
وامل�ستحقون لذلك احلق هم الفقراء واملحتاجون الذين �سربتهم الفاقة، ولفحتهم 
امل�سغبة ، بينما االأغنياء ينظرون اإليهم من وراء حجاب ، يتقلبون يف النعيم بال ح�ساب، 
فالغني ال يكاد يرى الفقري ، وهو حينئذ يف حال ال يجد فيه قوتًا يغذيه ، اأو مركًبا يحمله، 
بل رمبا ال يجد قدمني �سحيحني عليهما ي�سري ، كيف ي�ستقيم حال جمتمع تفاوتت فيه 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه يف كتاب البيوع – باب بيع امليتة واالأ�سنام - 779/2 - حديث 2121، وم�سلم يف �سحيحه   -1
يف كتاب امل�ساقاة - باب حترمي بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واالأ�سنام - 41/5 - حديث 4132، وكالهما عن جابر بن عبد 

اهلل ر�سي اهلل عنهما، واللفظ للبخاري.
ال�سرائع،  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع  )انظر:  الغالء  وقت  اإىل  ال�سرورية  وحاجاتهم  النا�س  اأقوات  حب�س  هو   : االحتكار   -2

377/11، ومغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج، 392/2، واملهذب لل�سريازي 292/1).
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه يف كتاب امل�ساقاة - باب حترمي االحتكار فى االأقوات - 56/5 - حديث 4207.   -3

�سورة التوبة االآية: 34.  -4
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه يف كتاب الزكاة – باب اإثم مانع الزكاة - 70/3 - حديث 2339؛ واأبو داود يف �سننه يف كتاب   -5
– باب يف حقوق املال - 92/3 - حديث 1658، واللفظ الأبي داود، و�سححه االألباين واالأرنوؤوط؛ واحلديث  الزكاة 

اإ�سناده �سحيح، كل رجاله ثقات.
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املوازين هذا التفاوت الفاح�س ، وات�سعت الفجوة بني طبقاته ، و�سارت الهوة بينها 
�سحيقة ، تكاد العيون اأال جتمع اأطرافها ؟!

"اإن ت�سخم املال يف جانب وانح�ساره يف اجلانب االآخر مثار مف�سدة عظيمة فوق 
ما يثريه من اأحقاد واأ�سغان فحيثما وجدت ثروة فائ�سة كانت كالطاقة احليوية الفائ�سة 
يف اجل�سد ال بد لها من ت�سريف ؛ ولي�س من امل�سمون دائما اأن يكون هذا الت�سريف 
نظيفا ماأمونا ، ذلك عدا اأحقاد النفو�س وتغري القلوب على ذوي الرثاء الفاح�س من 
املحرومني الذين ال يجدون ما ينفقون ، فهم اإما اأن يحقدوا ، واإما اأن تتهاوى نفو�سهم 
اأمام  كرامتهم  عليهم  فتهون   ، اأنف�سهم  نظر  يف  الذاتية  قيمهم  وتت�ساءل   ، وتتهافت 
�سطوة املال ومظاهر الرثاء ، وي�سبحوا ِقَطعا اآدمية حقرية �سغرية ، ال هم لها اإال اإر�ساء 

اأ�سحاب الرثاء الفاح�س واجلاه ، وهذا ما وقع يف النظام الراأ�سمايل")1) .
ذلك  راأب  على  عمل  املال-  اكتناز  – مْنع  الت�سريع  هذا  يف  النبوي  املنهج  اإن 
الغني  فيطمئن   ، والفقراء  االأثرياء  بني  الوا�سعة  الفجوة  تلك  و�سد   ، الكبري  ال�سدع 
على ماله وي�سعر جتاه الفقري بال�سفقة والرحمة ، ويقنع الفقري وينظر للغني بعني الود 

والر�سا.
للحالل من  الوحيد  ال�سبيل  فيه واال�ستثمار هي  املال وتداوله والعمل  اإن حركة 
املال يف مفردات املنهج الننبوي ومبادئ �سريعة االإ�سالم ، وما عداه فهو مال فا�سد ، 
"فالو�سائل النظيفة وحدها هي التي يبيحها االإ�سالم لتنمية املال ، والو�سائل النظيفة عادة 
اإمنا تت�سخم  م روؤو�س االأموال اإىل احلد الذي يباعد الفوارق بني الطبقات ،  خِّ ال تُ�سَ
روؤو�س االأموال ذلك الت�سخم الفاح�س الذي نراه يف النظام الراأ�سماليبالغ�س والربا 
واأكل االأجور واالحتكار وا�ستغالل احلاجة واالبتزاز والنهب وال�سلب واالغت�ساب 
... اإىل اآخر اجلرائم الكامنة وراء طرق اال�ستغالل املعا�سرة ... وهذا ما ال ي�سمح به 

االإ�سالم")2).
 للحيلولة دون الف�ساد  هذه القواعد اجلادة ال�سارمة التي و�سعها املع�سوم 
اأموال  وهي   ، اأموال  من  عليه  وي�ستحوزون  االأفراد  يقتنيه  ما  حق  يف  كانت   ، املايل 

العدالة االجتماعية يف االإ�سالم - �سيد قطب - �س 93.   -1
امل�سدر ال�سابق �س 101 .  -2
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ال�سياع  عن  و�سيانتها   ، وتنميتها  عليها  للحفاظ  النا�س  يف  الفطرية  الدواعي  توفرت 
والتبديد .

فكيف كان منهجه  يف احلفاظ على املال العام ومنع الف�ساد عنه ، وخ�سو�سا 
الأنه اأكرث تعر�سا لل�سياع واالعتداء والتبديد ؛ حيث اإنه مملوك جلميع االأفراد ، ال ي�ستاأثر 

فرد بخ�سو�سيته واقتنائه ؟ 
اأفراد  العامة لالأمة مفرداٍت حتفظ حق   يف �سيانة االأموال  لقد ت�سمن منهجه 
االأمم  حا�سر  بناء  يف  اأهميته  وكبري  مكانته  عظيم  وتنا�سب   ، املال  هذا  يف  املجتمع 

وم�ستقبلها ، وذلكم هو ما اأعر�س له يف املبحث التايل بعون اهلل �سبحانه.

املبحث الثـاين
الهدي النبوي يف مكافحة الف�ساد يف املال العام

اإن الف�ساد يف املال العام تتمثل �سورته يف كل ما ي�سدق عليه معنى "اال�ستيالء 
اأفراد  �سائع جلميع  فيه حق  والذي   ، العامة  املوؤ�س�سات  اأو  للدولة  اململوك  املال  على 
االأمة، وهذه ال�سورة العامة يدخل فيها جرائم النهب ، واالبتزاز ، والر�سوة ، وتبديد 
املال العام واإهداره ، واملح�سوبية ، واالختال�س")1) وغري ذلك مما يجد وي�ستحدث من 

اأ�ساليب تدخل يف جمملها حتت جرمية اال�ستيالء دون وجه حق على املال العام .
- واالإف�ساد يف املال العام اأقل اإثمه خيانُة االأمانة ، والتي اأمر رب العزة باأدائها اإىل 

اأ�سحابها ، فقال �سبحانه: ژ ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې 
ې ېى ى   ائ ائ ەئ  ەئوئ وئ   ۇئ ۇئ          ۆئ  ۆئ ژ )2) ويف حديث اأبي هريرة  عن 

جرمية اختال�س املال العام من منظور �سرعي- اأمين طالل عبد الوني�س �س 68 .  -1
�سورة الن�ساء من االآية )58) .  -2
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النبي : "اأدِّ االأمانََة اإىل َمِن ائَتَمَنَك ، وال تَُخْن َمْن َخانَك")1) .
َث َكَذَب ، َواإَِذا  واخليانة من �سفات املنافق ، قال : "اآيَُة امْلَُناِفِق ثاََلٌث اإَِذا َحدَّ

َذا اوؤْمُتَِن َخاَن ")2) . َوَعَد اأَْخَلَف ، َواإِ
يَِّعِت  وِلِعَظم تاأثري اخليانة يف اإف�ساد البالد والعباد كانت من اأ�سراط ال�ساعة: "اإَِذا �سُ
ِ َقاَل " اإَِذا اأُ�ْسِنَد االأَْمُر اإِىَل َغرْيِ  اَعُتَها يَا َر�ُسوَل اهللَّ اَعَة " ، َقاَل َكْيَف اإِ�سَ االأََمانَُة َفاْنَتِظِر ال�سَّ

اَعَة")3) . اأَْهِلِه ، َفاْنَتِظِر ال�سَّ
- واالعتداء على املال العام هو الُغلول الذي توعد اهلل �سبحانه �ساحبه يف كتابه 

بقوله: ژ ک گ      گ   گ  گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ     
ل النبي ذلكم الوعيد وبينه فيما �سح عنه  من حديث  ۀ ہ ہ ژ )4) وف�سّ
ْتِبيَِّة  اللُّ اْبُن  لَُه  يَُقاُل  ِمَن االأَْزِد  النَِّبّى َرُجال  "ا�ْسَتْعَمَل   قال:  ال�ساعدي  اأبي حميد 
ا َقِدَم َقاَل َهَذا لَُكْم ، َوَهَذا اأُْهِدَي يِل ، َقاَل " َفَهال َجَل�َس ِفى بَْيِت  َدَقِة ، َفَلمَّ َعَلى ال�سَّ
َحٌد ِمْنُه �َسْيًئا اإِال َجاَء  ْم ال َوالَِّذي نَْف�ِسي ِبيَِدِه ال يَاأُْخُذ اأَ ِه ، َفيَْنُظَر يُْهَدى لَُه اأَ مِّ اأَِبيِه اأَْو بَْيِت اأُ
ِبِه يَْوَم اْلِقيَاَمِة يَْحِمُلُه َعَلى َرَقَبِتِه ، اإِْن َكاَن بَِعرًيا لَُه ُرَغاٌء اأَْو بََقَرًة لََها ُخَواٌر اأَْو �َساًة تَْيَعُر، 

ْغُت ثاََلًثا ")5) . ُهمَّ َهْل بَلَّ ْغُت اللَّ ُهمَّ َهْل بَلَّ ثُمَّ َرَفَع ِبيَِدِه ، َحتَّى َراأَْيَنا ُعْفَرَة اإِْبَطْيِه ، اللَّ
اأَبَا  "اْنَطِلْق  َقاَل  ثُمَّ   �َساِعًيا  بََعثَِنى النَِّبىُّ   قال:  اأبي م�سعود االأن�ساري  وعن 
َدَقِة لَُه ُرَغاٌء َقْد َغَلْلَتُه  يُء َعَلى َظْهِرَك بَِعرٌي ِمْن اإِِبِل ال�سَّ َم�ْسُعوٍد َواَل اأُْلِفيَنََّك يَْوَم اْلِقيَاَمِة جَتِ

الكبري - 261/1 -  له، والطرباين يف  – 35/3 - حديث 143، واللفظ  البيوع  �سننه يف كتاب  الدارقطني يف  اأخرجه   -1
حديث 760، واأبو نعيم يف حلية االأولياء - 132/6؛ واحلاكم يف امل�ستدرك يف كتاب البيوع - 53/2 - حديث 2297، 
واأبو داود يف �سننه يف كتاب البيوع - باب يف الرجل ياأخذ حقه من حتت يده - 395/5 - حديث 3535، والرتمذي يف 
�سننه يف كتاب البيوع – باب 38 – 564/3 - حديث 1264، واحلديث اإ�سناده عند الطرباين ح�سن، فيه عبد اهلل بن �سوذب 
�سدوق عابد، و اأيوب بن �سويد �سدوق يخطئ، وتابعه �سمرة بن ربيعة )�سدوق يهم قليال) عند الطرباين يف الكبري –يف 
املو�سع املذكور يف التخريج- وبقية رجاله ثقات، وذكره االألباين يف ال�سحيحة، وقال يف اآخر كالمه عنه: وهذه ال�سواهد 

والطرق ترقيه اإىل درجة ال�سحة الختالف خمارجها، وخللوها عن متهم )ال�سل�سة ال�سحيحة 784/1).
اأخرجه البخاري يف �سحيحه يف كتاب االإميان – باب عالمة املنافق - 21/1 - حديث 33، عن اأبي هريرة ، واللفظ   -2

للبخاري.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه يف كتاب الرقاق- باب رفع االأمانة - 2382/5 - حديث 6131.  -3

4-  �سورة اآل عمران من االآية )161) .
اأخرجه البخاري يف �سحيحه يف كتاب الهبة - باب من مل يقبل الهدية لعلة - 917/2 - حديث 2457.  -5
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" َقاَل: اإِذا اَل اأَْنَطِلُق َقاَل: " اإًِذا اَل اأُْكِرُهَك ")1) .
فمن اأخذ من النا�س ماال يزيد عن ما �سماه له ويل االأمر من اأجر فهو غال ، عن 
َفْليَْكَت�ِسْب  َعاِمال  لََنا  َكاَن  "َمْن  يقول:    النبي  �سمعت  قال:    �سداد  بن  امل�ستورد 
َفْليَْكَت�ِسْب  َم�ْسَكٌن  لَُه  يَُكْن  مَلْ  َفاإِْن   ، َخاِدما  َفْليَْكَت�ِسْب  َخاِدٌم  لَُه  يَُكْن  مَلْ  َفاإِْن   ، َزْوَجًة 
نَّ النَِّبي  َقاَل: " َمِن اتََّخَذ َغرْيَ َذِلَك َفُهَو َغالٌّ  ُت اأَ َم�ْسَكًنا " ، َقاَل: َقاَل اأَبُو بَْكٍر: اأُْخرِبْ

اأَْو �َساِرٌق")2).
َمِن   " يقول:    اهلل  ر�سول  �سمعت  قال:    الكندّى  عمرية  بن  َعدىِّ  وعن 
يًَطا َفَما َفْوَقُه َكاَن ُغُلوال يَاأِْتى ِبِه يَْوَم اْلِقيَاَمِة ". َقاَل:  ا�ْسَتْعَمْلَناُه ِمْنُكْم َعَلى َعَمٍل َفَكَتَمَنا خِمْ
ِ اْقَبْل َعنِّى َعَمَلَك  نِّى اأَْنُظُر اإِلَْيِه َفَقاَل: يَا َر�ُسوَل اهللَّ اِر َكاأَ َفَقاَم اإِلَْيِه َرُجٌل اأَ�ْسَوُد ِمَن االأَْن�سَ
نَا اأَُقولُُه االآَن َمِن ا�ْسَتْعَمْلَناُه  َقاَل: " َوَما لََك؟ " َقاَل �َسِمْعُتَك تَُقوُل َكَذا َوَكَذا ، َقاَل: " َواأَ

ِمْنُكْم َعَلى َعَمٍل َفْليَِجْئ ِبَقِليِلِه َوَكِثرِيِه ، َفَما اأُوِتي ِمْنُه اأََخَذ َوَما نُِهي َعْنُه اْنَتَهى")3).
اأموال امل�سلمني فاأّدى حق ما اوؤمتن عليه ، ُكتب له  ولعظم عمل من اوؤمتن على 
من الثواب كمن خرج جماهًدا يف �سبيل اهلل ، وهذا ما رواه رافع بن خديج  قال: 
ِ َحتَّى  َدَقِة ِباحْلَقِّ َكاْلَغاِزي يِف �َسِبيِل اهللَّ �سمعت ر�سول اهلل  يقول: "اْلَعاِمُل َعَلى ال�سَّ

يَْرِجَع اإِىَل بَْيِتِه")4) .
اأن الغلول معناه اخليانة  اإذ  - ويدخل يف الغلول كل جرائم �سرقة املال العام ؛ 

اأخرجه اأبو داود يف �سننه يف كتاب اخلراج – باب يف غلول ال�سدقة - 95/3 - حديث 2949، واللفظ له؛ والطرباين يف   -1
الكبري - 247/17 - حديث 688، من طريق خالد الوا�سطي عن مطرف، به بلفظ قريب منه، واحلديث اإ�سناده �سحيح، كل 

رجاله ثقات.
وقال  له،  واللفظ   ،2945 حديث   -  566/4  - العمال  اأرزاق  يف  – باب  اخلراج  كتاب  يف  �سننه  يف  داود  اأبو  اأخرجه   -2
بالتزويج واتخاذ اخلادم  اإذن االإمام للعامل  اإ�سناده �سحيح؛ وابن خزمية يف �سحيحه يف كتاب الزكاة - باب  االأرنوؤوط: 

وامل�سكن من ال�سدقة – 70/4 - حديث 2370؛ واحلديث اإ�سناده �سحيح، كل رجاله ثقات.
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه يف كتاب االإمارة – باب حترمي هدايا العمال - 12/6 - حديث 4848.  -3

له،  واللفظ  ال�سدقة - 561/4 - حديث 2936،  على  ال�سعاية  باب يف  اخلراج -  كتاب  �سننه يف  داود يف  اأبو  اأخرجه   -4
على  العامل  يف  جاء  ما  باب   - الزكاة  كتاب  يف  �سننه  يف  والرتمذي  ح�سن؛  اإ�سناده  االأرنوؤوط:  وقال  االألباين  و�سححه 
ال�سدقة باحلق - 37/3 - حديث 645 من طريق اأحمد بن خالد، وقال: "ح�سن �سحيح" و�سححه االألباين؛ واأحمد يف 

م�سنده - 517/28 - حديث 17285. 
واحلديث اإ�سناده ح�سن، فيه حممد بن اإبراهيم االأ�سباطي �سدوق، وحممد بن اإ�سحاق بن ي�سار �سدوق يدل�س، وقد �سرح   

بالتحديث عند اأحمد يف امل�سند –يف املو�سع املذكور يف التخريج- وبقية رجال االإ�سناد ثقات.
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يف كل �سيء ، وقد و�سف  االآخذ من املال العام بغري حق باأنه غاّل)1) ، فهو و�سف 
جامع لكل اأ�سكال الف�ساد يف اأموال النا�س العامة ، ما ا�ستجد الزمان وتوالت االأيام .

وعادلة  رادعة  عقوبة  هو  العام  املال  على  ا�ستوىل  ملن  ال�سديد  الوعيد  وهذا 
ي�ستحقها املرتكب لهذا اجلرم ؛ اإذ ب�سببه ين�سرف النا�س عن العمل واالإنتاج ، ويرتكون 
به  يجنون  تعب  فيه  لي�س  �سهال  �سبيال  يجدون  الأنهم  ؛  معاي�سهم  باأ�سباب  اال�ستغال 

االأموال.
من  املجتمع  داخل  جديدة  طبقة  يظهر  لالأمة  العامة  االأموال  �ساأن  هوان  اأن  كما 
ال�سفهاء اأ�سحاب العقول ال�سحلة الراكدة التي ترتبى على االإف�ساد يف اأموال النا�س 
وممتلكات العامة ، وجتعل بينها وبني املجتمع جدارا يحميها من يد العدالة ، ويهيئ لها 

املناخ اخل�سب للف�ساد واالإف�ساد .
وال ريب اأن جمتمًع هذا حال اأموال االأمة فيه ي�سعف فيه االنتماء بكافة �سوره، 
احرتمه  الذي  الوطني  ال�سعور  وينهدم   ، اأمتهم  ممتلكات  على  النا�س  حر�س  ويغيب 
العلمية  الكفاءات  ، وذوو  والطاقات  املفكرة  العقول  اأ�سحاب  ويهاجر   ، االإ�سالم)2) 
واملهارات ، الذين ال تنه�س اأمة اإال بهم ، فهم اأدمغة االأمم ووقود احل�سارات ، واأ�س�س 

النه�سة واالزدهار)3).
الذي   ، االأ�سود  االقت�ساد  انت�سار ظاهرة  العام  املال  الف�ساد يف  اآثار  اأخطر  ومن 
املال  ا�ستغالل  على  القائم  االقت�ساد  ذلك  وهو   ، االقت�سادية  اجلرائم  كاأخطر  ي�سنف 
كيفية  �سورة  اأب�سط  يف  ويعني   ، قذرة  تنمية  جماالت  يف  حق  وجه  بغري  املنهوب 
اأو بعائداتها بو�سائل ت�سرف االأنظار عن ك�سف م�سادرها  الت�سرف يف تلك االأموال 
الغلول: اخليانة يف املغنم وال�سرقة من الغنيمة قبل الق�سمة، يقال: غل يف املغنم يغل غلوال فهو غال، وكل من خان يف �سيء   -1

خفية فقد غل، واالإغالل: اخليانة يف كل �سيء. )النهاية يف غريب احلديث 380/3).
ذلك  احرتام  فاأكد  اال�سالم  عليها، وجاء  النا�س  اهلل  فطر  التي  الفطرة  من  االإن�سان، وهو  عليه  ُجبل  �سعور  للوطن  االنتماء   -2

ال�سعور يف االإن�سان، واالإ�سالم دين الفطرة، وما كانت تعاليمه ال�سمحة لتخالف ما َفَطر اهلل عليه النا�س.
تقول منظمة العمل العربية: اإن اأكرث من450 األف من َحَملة ال�سهادات العليا احليوية عامليا يف االقت�ساد ا�ستقروا يف ال�سنوات   -3
الع�سر املا�سية يف الواليات املتحدة، واأملانيا، وفرن�سا، وبريطانيا؛ وهناك اإح�سائية تقول: اإن 34 باملائة من االأطباء االخت�سا�سيني 
يف بريطانيا ينتمون اإىل اجلاليات العربية، وتقول موؤ�س�سة العمل العربي: اإن اإحدى الدول النامية يف العامل العربي قدمت 
وحدها 60 باملائة من العلماء واملهند�سني العرب الذين نزحوا اإىل كربى الدول الغربية. )انظر احل�سارة االإ�سالمية بني اأ�سالة 
املا�سي واآمال امل�ستقبل �س 8 – على ال�سحود، هجـرة الكـفاءات العـربيـة االأ�سباب والنـتائـج – ر�سالـة مقدمـة لنـيل درجـة 

املاجـ�ستري فـي العلـوم االقتـ�ساديـة - عبـد النـا�سر البـدرانـي – �س 80).
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الالم�سروعة ، حتى يت�سنى ملرتكبي هذه اجلرائم اال�ستفادة من تلك االأموال بعيدا عن 
اأعني القانون ، وبعيدا عن االأخطار املرتتبة على ارتكاب هذه اجلرمية )1) .

ومغبة هذا النوع من اجلرائم االقت�سادية وخيمة اإىل اأبعد حد ، اإذ اإن هذا النوع 
خارج  ويكون   ، االقت�سادية  واالإح�ساءات  احل�سابات  �سمن  يدخل  ال  االأموال  من 
تاأتي على ح�ساب منوها  طائلة  اأمواال  مما يحرم خزينتها  ؛  للدولة  املالية  الدورة  نطاق 

االقت�سادي .
ومبادئ   ، للدولة  االقت�سادية  البنية  على  مبا�سر  تاأثريات  من  لهذا  ما  يخفى  وال 

وقيم املجتمع ، تلك االآثار التي ال يعلم مداها وغايتها اإال اهلل �سبحانه وتعاىل.
ذلكم ما ات�سعت �سفحات البحث لتقدميه من مفرداٍت للمنهج النبوي يف مكافحة 
اء ،  حَّ الف�ساد املايل ، وما ب�سطته يف طياتها هو غي�س من في�س ذلك املعني النبوي ال�سَّ
وغرفة من اأمواج جوامع كلمه وبليغ بيانه  ، وقطرة من بحٍر عظيم ، يفي�س على 
القلوب ، فيكون بل�سما �سافيا ، ونورا هاديا ، يحيا به من كان غافال ، وي�سعد من كان 

�سقيا ، ويهتدي من كان حريانا.

1-  انظر : جرمية اختال�س املال العام من منظور �سرعي �س 68 .



911

املنهج النبوي يف الت�سدي للف�ساد املايل

الامتة
احلمد هلل رب العاملني حمدا يوايف نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده ...... وبعد؛
النا�س كلها ، وما  للب�سر منظومًة فريدًة �سملت حياة  الر�سالة اخلامتة  فقد قدمت 
اإال   ، وال�سدارة  والريادة  ال�سبق  لها  وكان   ، احل�سارة  مدارج  االإ�سالم  اأمة  اعتلت 
بالتزامها مفردات هذه املنظومة املتكاملة ، التي جعلت من اأوزاع النا�س قادة وروادا 

ومبدعني .
تلك  اأركان  اأهم  اأحد  االأموال  يف  الف�ساد  معاجلة  يف  النبوي  املنهج  كان  وقد 
املنظومة ، وما ب�سطته بني يدي قارئ هذا البحث لي�س اإال جانبا من هدي النبي  يف 
التعامل مع م�سكلة الف�ساد املايل ، وال يكاد القلم ي�سدر عن هذا املورد العذب – �سنة 
خري الب�سر - اإال والقلب يحدوه ال�سوق وتقوده الرغبة لال�ستزادة منه ، لكن واقع 

البحث يفر�س الو�سول اإىل خامتته .
فاأختم البحث –راجيا من ربي خامتة اخلري- بب�سط بع�س نتائجه وتو�سياته فاأقول: 

من اأهم نتائج البحث:
يبداأ المنهج النبوي في معالجة الف�ساد المالي ، بتحرير النفو�س من التعلق بالمال . 1

، وذلك بو�سع اأركان للبناء النف�سي للم�سلم في عالقته مع المال.
عند تنمية االأموال وتداولها بين االأفراد ، عاَدَل  بين الجهد والجزاء ، فالكد . 2

 ، االإ�سالم  في  الحالل  المال  لحيازة  االأوحد  ال�سبيل  هو  والعمل  واالجتهاد 
فالو�سائل النظيفة وحدها هي طريق ما اأحل اهلل من مال.

3 . ، والر�سوة   ، الربا    حرم   ، المال  وتداول  تنمية  عند  الف�ساد  م�سالك  ل�سد 
واكتناز   ، واالحتكار   ، واالحتيال   ، والخداع  والمكر   ، والغ�س   ، وال�سحت 

المال.
عمل المنهج النبوي في مكافحة الف�ساد المالي على راأب ذلك ال�سدع الكبير ، . 4

و�سد تلك الفجوة الوا�سعة بين االأثرياء والفقراء ، االأمر الذي ي�سمن التوازن بين 
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�سرائح المجتمع.
اأنه . 5 قرر المنهج النبوي ملكية الفرد للمال وجعله حقا مكفوال له ، ولكنه بين له 

للمال عامل وخازن ، يت�سرف فيه بما ياأذن له من اأوكله وا�ستخلفه فيه وهو اهلل 
�سبحانه.

�سمن النبي  لالأفراد حفظ اأموالهم ، فجعل  حفظ المال اأحد اأ�سول الدين . 6
التي جاءت الت�سريعات واالأحكام من اأجل حمايتها.

لعظم حق المال �سددت عقوبة �سارقه ، ومنتهبه ، وغا�سبه ، واآخذه بغير حق.. 7
المال الحالل اأثنى  على �ساحبه ، بل رغب  في ال�سعي واالجتهاد لتح�سيله . 8

، فيلبي الفرد بهذا حاجات نف�سه ، وي�ستقيم حال الجماعة نتيجة عمله واإنتاجه.
االعتداء على المال هو الغلول الذي توعد النبي  فاعله باأ�سد العذاب يوم . 9

القيامة ، وي�سدق معنى الغلول على كل جرائم الف�ساد في المال العام.
حركة المال وتداوله والعمل فيه واال�ستثمار ال�سبيل الوحيد للحالل من المال في . 10

مفردات المنهج النبوي التي اأر�ساها عند معالجة الف�ساد في االأموال.
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اأهم التو�سيات: 
اأن يُطَرح النموذج االإ�سالمي في التعامل مع م�سكلة الف�ساد المالي ، متمثال في   -
المنهج النبوي في عالج هذه الم�سكلة والت�سدي لها ، كبديل لالأنظمة االأخرى 
اأزمات  العالمي من  اأن تقدم حلوال حقيقية لما يواجه االقت�ساد  ت�ستطع  التي لم 
مالية ، وال يتاأتى هذا الطرح اإال من خالل تجارب واقعية تبرهن ب�سكل عملي تفرد 
النموذج االإ�سالمي في هذا ال�ساأن ، وقدرته على احتواء ما ي�ستجد وي�ستحدث 

من م�سكالت مالية.
تطبيق المنهج النبوي في التعامل مع م�سكالت الف�ساد في االأموال في مجتمعاتنا،   -
وهو اأمر يوؤكده الواقع الذي تعي�سه معظم اأقاليم االإ�سالم من المحنة ال�ساملة ، 

ودوامة التدهور التي ال يعلم مداها اإال اهلل �سبحانه. 
ويف اخلتام اأ�ساأل اهلل عز وجل اأن يلهمني ال�سداد والتوفيق  

واأن يدبر �سبحانه اأمري
واأن يح�سن بف�سله اآخر عمري 

واهلل يهدي اإىل احلق واإىل ال�سراط امل�ستقيم 
هو موالنا فنعم املوىل ونعم الن�سري
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اأهم مراجع البحث
القراآن العظيم جل من اأنزله.. 1
االإح�سان بترتيب ابن بلبان - محمد بن حبان بن اأحمد اأبو حاتم التميمي الب�ستي . 2

�سعيب  – تــ:   1993 –  1414 ، الثانية  الطبعة  – بيروت -  الر�سالة  موؤ�س�سة   -
االأرنوؤوط.

االأدب المفرد - محمد بن اإ�سماعيل اأبو عبداهلل البخاري الجعفي - دار الب�سائر . 3
االإ�سالمية – بيروت - الطبعة الثالثة ، 1409 – 1989 – تــ: محمد فوؤاد عبدالباقي.

الدين االألباني - . 4 نا�سر  ال�سبيل - محمد  اأحاديث منار  الغليل في تخريج  اإرواء 
المكتب االإ�سالمي – بيروت - الثانية - 1405 – 1985.

البر . 5 عبد  بن  بن محمد  اهلل  عبد  بن  يو�سف   - االأ�سحاب  معرفة  في  اال�ستيعاب 
ـ  – 1423 هــــ  اأحاديثه عادل مر�سد ، دار االأعالم ، االأولى  - �سححه وخرج 

2002م.
الع�سقالني . 6 الف�سل  اأبو  حجر  بن  علي  بن  اأحمد   - ال�سحابة  تمييز  في  االإ�سابة 

ال�سافعي - دار الجيل – بيروت - االأولى ، 1412 - علي محمد البجاوي.
اأ�سامة/الحافظ نور . 7 اأبي  الباحث عن زوائد م�سند الحارث - الحارث بن  بغية 

الدين الهيثمي - مركز خدمة ال�سنة وال�سيرة النبوية - المدينة المنورة - الطبعة 
االأولى ، 1413 – 1992 – تــ: د. ح�سين اأحمد �سالح الباكري.

اأبو زكريا - مركز البحث . 8 تاريخ ابن معين - رواية الدوري - يحيى بن معين 
 –  1399 ، االأولى  الطبعة  المكرمة -  مكة  االإ�سالمي -  التراث  واإحياء  العلمي 

1979 – تــ: د. اأحمد محمد نور �سيف.
دار . 9  - زكريا  اأبو  معين  بن  يحيى   - الدارمي  عثمان  رواية   - معين  ابن  تاريخ 

الماأمون للتراث - دم�سق ، 1400هــــ – تــ: د. اأحمد محمد نور �سيف.
تاريخ االإ�سالم ووفيات الم�ساهير واالأعالم - �سم�س الدين محمد بن اأحمد بن . 10
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عثمان الذهبي - دار الكتاب العربي - لبنان/بيروت - 1407هــــ - 1987م – 
االأولى - د. عمر عبد ال�سالم تدمري.

تاريخ بغداد - اأحمد بن علي اأبو بكر الخطيب البغدادي - دار الكتب العلمية . 11
– بيروت.

تحفة التح�سيل في ذكر رواة المرا�سيل - ولي الدين اأحمد بن عبد الرحيم بن . 12
 – الر�سد - 1999م  نوارة - مكتبة  – تــ: عبد اهلل  العراقي  اأبي زرعة  الح�سين 

الريا�س.
تعريف اأهل التقدي�س بمراتب المو�سوفين بالتدلي�س - اأبو الف�سل اأحمد بن علي . 13

القريوني -  – تــ: د.عا�سم بن عبد اهلل  الع�سقالني  الكناني  بن محمد بن حجر 
مكتبة المنار – االأردن – االأولى.

التعليقات الح�سان على �سحيح ابن حبان وتمييز �سقيمه من �سحيحه ، و�ساذه . 14
بن  بن معاذ  بن حبان  اأحمد  بن  بن حبان  االأ�سل: محمد  من محفوظه - موؤلف 
الرحمن  اأبو عبد  الح�سان:  التعليقات  موؤلف  الُب�ستي -  اأبو حاتم  التميمي  َمْعبد 
محمد نا�سر الدين ابن الحاج نوح بن نجاتي بن اآدم االأ�سقودري االألباني - دار 
العربية ال�سعودية - االأولى ، 1424  للن�سر والتوزيع ، جدة - المملكة  باوزير 

هــــ - 2003 م.
تقريب التهذيب - اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�سل الع�سقالني ال�سافعي – تــ: . 15

محمد عوامة - دار الر�سيد - 1406 – 1986 – �سوريا.
تهذيب الكمال - يو�سف بن الزكي عبد الرحمن اأبو الحجاج المزي - موؤ�س�سة . 16

الر�سالة – بيروت – الطبعة االأولى ، 1400 – 1980 – تــ: د. ب�سار عواد معروف.
17 . - الفكر  دار   - الب�ستي  التميمي  حاتم  اأبو  اأحمد  بن  حبان  بن  محمد   - الثقات 

الطبعة االأولى ، 1395 – 1975 – تــ: ال�سيد �سرف الدين اأحمد.
الترمذي . 18 عي�سى  اأبو  عي�سى  بن  محمد   - الترمذي)  )�سنن  ال�سحيح  الجامع 

ال�سلمي - دار اإحياء التراث العربي – بيروت - اأحمد محمد �ساكر واآخرون.
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اأبو الح�سين م�سلم بن الحجاج بن . 19 الجامع ال�سحيح الم�سمى �سحيح م�سلم - 
م�سلم الق�سيري الني�سابوري - دار الجيل بيروت ودار االأفاق الجديدة ـ بيروت

الجامع الم�سند ال�سحيح المخت�سر من اأمور النبي �سلى اهلل عليه و�سلم و�سننه . 20
اهلل-  عبد  اأبو   ، البخاري  المغيرة  بن  اإبراهيم  بن  اإ�سماعيل  بن  محمد   - واأيامه 
دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت -الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987- تحقيق: د. 

م�سطفى ديب البغا.
الجرح والتعديل – عبد الرحمن بن اأبي حاتم - مجل�س دائرة المعارف العثمانية . 21

- حيدر اآباد الدكن - الهند  دار اإحياء التراث العربي - بيروت الطبعة - االأولى، 
1271 هــــ 1952م.

ال�سل�سلة ال�سحيحة - محمد نا�سر الدين االألباني - مكتبة المعارف – الريا�س.. 22
�سنن ابن ماجه - محمد بن يزيد اأبو عبداهلل القزويني - دار الفكر – بيروت – تــ: . 23

محمد فوؤاد عبد الباقي. 
�سنن اأبي داود - اأبو داود �سليمان بن االأ�سعث ال�سج�ستاني - دار الكتاب العربي . 24

ـ بيروت.
�سنن الدارقطني - علي بن عمر اأبو الح�سن الدارقطني البغدادي - دار المعرفة . 25

- بيروت ، 1386 – 1966- تــ: ال�سيد عبد اهلل ها�سم يماني المدني.
�سنن الدارمي - عبداهلل بن عبدالرحمن اأبو محمد الدارمي - دار الكتاب العربي . 26

– بيروت الطبعة االأولى ، 1407 - فواز اأحمد زمرلي ، خالد ال�سبع العلمي.
علي . 27 بن  الح�سين  بن  اأحمد  بكر  اأبو   - النقي  الجوهر  ذيله  وفي  الكبرى  ال�سنن 

البيهقي - موؤلف الجوهر النقي: عالء الدين علي بن عثمان المارديني ال�سهير 
بابن التركماني - مجل�س دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر 

اآباد - االأولى ـ 1344 هـــ.
�سنن الن�سائي الكبرى - اأحمد بن �سعيب اأبو عبد الرحمن الن�سائي - دار الكتب . 28
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العلمية – بيروت الطبعة االأولى ، 1411 – 1991 – تــ: د.عبد الغفار �سليمان 
البنداري ، �سيد ك�سروي ح�سن.

بن . 29 عثمان  عمرو  اأبو   - واأ�سراطها  وال�ساعة  وغوائلها  الفتن  في  الواردة  ال�سنن 
�سعيد المقرئ الداني - دار العا�سمة – الريا�س - االأولى ، 1416 – تــ: د. �ساء 

اهلل بن محمد اإدري�س المباركفوري.
الخرا�ساني . 30 �سعبة  بن  من�سور  بن  �سعيد  عثمان  اأبو   - من�سور  بن  �سعيد  �سنن 

الجوزجاني - دار الع�سيمي – الريا�س 1414هــــ االأولى – تــ: د. �سعد بن عبد 
اهلل بن عبد العزيز اآل حميد.

بن . 31 عثمان  بن  اأحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  اأبو  الدين  �سم�س   - النبالء  اأعالم  �سير 
َقاْيماز الذهبي – تــ: مجموعة من المحققين باإ�سراف ال�سيخ �سعيب االأرناوؤوط - 

موؤ�س�سة الر�سالة - الثالثة ، 1405 هــــ/1985م.
�سرح معاني االآثار - اأحمد بن محمد بن �سالمة بن عبدالملك بن �سلمة اأبو جعفر . 32

الطحاوي - دار الكتب العلمية – بيروت - الطبعة االأولى ، 1399 – تــ: محمد 
زهري النجار.

33 . – العلمية  الكتب  دار   - البيهقي  الح�سين  بن  اأحمد  بكر  اأبو   - االإيمان  �سعب 
بيروت - الطبعة االأولى ، 1410هــــ تــ: محمد ال�سعيد ب�سيوني زغلول.

�سحيح ابن خزيمة - محمد بن اإ�سحاق بن خزيمة اأبو بكر ال�سلمي الني�سابوري - . 34
المكتب االإ�سالمي - بيروت ، 1390 – 1970 – تــ: د. محمد م�سطفى االأعظمي.

الطبقات الكبرى - محمد بن �سعد بن منيع اأبو عبداهلل الب�سري الزهري - دار . 35
�سادر – بيروت.

الطبقات الكبرى )الق�سم المتمم لتابعي اأهل المدينة ومن بعدهم) - محمد بن . 36
�سعد بن منيع الها�سمي اأبو عبد اهلل - تحقيق زياد محمد من�سور - مكتبة العلوم 

والحكم – 1408 - المدينة المنورة.
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بن . 37 اأحمد  ابن  ُعَمر  بن  الح�سن علي  اأبو  النبوية -  االأحاديث  في  الواردة  العلل 
مهدي الدارقطني - دار طيبة الريا�س - االولى 1405 هـــــــ - 1985م.

غريب الحديث - اإبراهيم بن اإ�سحاق الحربي اأبو اإ�سحاق - جامعة اأم القرى - . 38
مكة المكرمة - الطبعة االأولى ، 1405 – تــ: د. �سليمان اإبراهيم محمد العايد.

غريب الحديث - القا�سم بن �سالم الهروي اأبو عبيد - دار الكتاب العربي – . 39
بيروت - الطبعة االأولى ، 1396 – تــ: د. محمد عبد المعيد خان.

40 . - �سليمان  اأبو  الب�ستي  الخطابي  اإبراهيم  بن  محمد  بن  الحديث - حمد  غريب 
جامعة اأم القرى - مكة المكرمة ، 1402 - عبد الكريم اإبراهيم العزباوي.

غريب الحديث - عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة الدينوري اأبو محمد - مطبعة العاني . 41
– بغداد - الطبعة االأولى ، 1397 – تــ: د. عبد اهلل الجبوري.

الف�سل . 42 اأبو  حجر  بن  علي  بن  اأحمد   - البخاري  �سحيح  �سرح  الباري  فتح 
الع�سقالني ال�سافعي - النا�سر: دار المعرفة - بيروت ، 1379هــ. 

الكا�سف في معرفة من له رواية في الكتب ال�ستة – �سم�س الدين محمد بن اأحمد . 43
الذهبي.

اأحمد . 44 اأبو  محمد  بن  عبداهلل  بن  عدي  بن  عبداهلل   - الرجال  �سعفاء  في  الكامل 
الجرجاني – تــ: يحيى مختار غزاوي - دار الفكر - 1409 – 1988 – بيروت.

ك�سف الم�سكل من حديث ال�سحيحين - اأبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي . 45
- دار الوطن - الريا�س - 1418هــــ - 1997م – تــ: علي ح�سين البواب.

46 . – ل�سان العرب - محمد بن مكرم بن منظور االأفريقي الم�سري - دار �سادر 
بيروت - الطبعة االأولى. 

47 . - ال�سافعي  الع�سقالني  الف�سل  اأبو  حجر  بن  علي  بن  اأحمد   - الميزان  ل�سان 
موؤ�س�سة االأعلمي للمطبوعات – بيروت - الطبعة الثالثة ، 1406 – 1986 – تــ: 

دائرة المعرف النظامية – الهند.
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مكتب . 48  - الن�سائي  الرحمن  عبد  اأبو  �سعيب  بن  اأحمد   - ال�سنن  من  المجتبى 
المطبوعات االإ�سالمية – حلب - الطبعة الثانية - 1406 – 1986 - تــ: عبدالفتاح 

اأبو غدة.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - نور الدين علي بن اأبي بكر الهيثمي - دار الفكر، . 49

بيروت - 1412 هـــ.
المختلطين - اأبو �سعيد العالئي – تــ: د. رفعت فوزي عبد المطلب و د. علي . 50

عبد البا�سط مزيد - مكتبة الخانجي بالقاهرة - االأولى ـ 1996م.
المرا�سيل - عبد الرحمن بن محمد بن اإدري�س الرازي – تــ: �سكر اهلل نعمة اهلل . 51
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اأنف�سنا،  �سرور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفره،  ون�ستعينه،  نحمده،  هلل  احلمد  اإن 
لَّ له، وَمْن يُ�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأن ال اإله  و�سيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال ُم�سِ
اإال اهلل، وحده ال �سريك له، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله، �سلى اهلل عليه وعلى اآله 

واأ�سحابه و�َسلَّم ت�سليًما كثرًيا.
اأما بعد

املال ع�سب احلياة، و�سبب رئي�س من اأ�سباب ال�سعادة، واال�ستقرار، وال�سالح، 
والقوة، والتقدم، كما اأن فقده �سبب من اأ�سباب ال�سقاء، وانت�سار الف�ساد.

وحمور احلديث اإيجاباً و�سلباً، واإنفاقاً وك�سباً، لي�س عن اأي مال، بل املال ال�سالح 
يف اليد ال�ساحلة الذي من ثمرته: �سالح �ساحبه، واأ�سرته، وجمتمعه، ومدينته، ودولته، 

واأمته، كما اإن املال الفا�سد يف اليد الفا�سدة هالك ودمار، وعار، و�سنار. 
ومن خالل هذه احلقائق اجللية، جاءت ال�سريعة االإ�سالمية ببيان اأهمية املال الذي 
ته الركن اخلام�س من اأركان ال�سروريات اخلم�سة التي ق�سد  جعله اهلل قياماً للنا�س، وعدَّ

ال�سرع املحافظة عليها، ومن اأجلها �سرع اآالف االأحكام، لكي يُ�سعد بني االإن�سان.
املفا�سد  عر�س  خالل  من  تتجلى  التي  الكربى  اأهميته  املايل  الف�ساد  وملو�سوع 
�سبيل  على  ومنها  والفرد،  واملجتمع،  باالأمة،  تلحق  التي  الوخيمة  واالآثار  العظيمة، 

االخت�سار: 
القطيعة، والعداوة، والبغ�ساء، بني الراعي، والرعية.- 1
انت�سار الفو�سى، واال�سطرابات، والثورات، و�سقوط احلكومات)1).- 2

قال حممد اخلويل يف "االأدب النبوي")�س: 292): "وي�سلطون - اأي الوالة- اأذنابهم، واأتباعهم يظلمون النا�س يف جباية   -1
الغنم  الذئاب  يف  عيث  فيعيثون  به عمالوؤه  ويت�سبه  اأمر واليته  الف�ساد يف  يدب  ما  ف�سرعان  بغري حق...،  منهم  االأموال 
ويذوق النا�س منهم كل �سوء واأذى. وينظرون اإليهم نظر الطائر اإىل ال�سائد فزعني وجلني، وعلى اأنف�سهم واأموالهم خائفني 
مذعورين، ويتمنون اخلال�س من حكمهم ولو بذلوا يف �سبيل ذلك ما بذلوا، فتكرث الثورات...، وت�سري يف القلوب روح 

الفو�سى واال�سطراب والتمرد، وما �ساأن حكم يكون ذلك اأ�سا�سه؟ ال �سك اأنه �سريع االنهيار، قريب الزوال".
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انت�سار الفقر، والبطالة يف االأمة. - 3
ف�ساد االإدارة ملا يف قلب امل�سوؤول من غلظة، و�سدة، وظلم، وق�سوة ب�سبب املال - 4

احلرام.
االنهيار االقت�سادي للدولة.- 5
�سعف الدول، وطمع االأعداء بالت�سلط عليها، �سيا�سياً، اأو اقت�سادياً، اأو ع�سكرياً.- 6
جتاوز الف�ساد اإىل جميع م�سالح االأمة من م�ساريع فال يُهتم بجودة، وال متيز، وال - 7

تطور.
والغاية من هذا البحث هي:

اإبراز عظمة ال�سنة النبوية حيث جاءت باأجنع احللول، الأعقد امل�ساكل.- 1
 تاأكيد اأن حلولها يف جميع اأزمات االأمة حلول جذرية، ولي�ست �سطحية، فهي - 2

تغو�س اإىل اأعماق امل�سكلة وجتتثها من اأ�سولها.
وال - 3 تخبط،  وال  تعقيد،  وال  غمو�س،  اأدنى  فيها  لي�س  ومي�سورة  �سهلة  حلولها 

ت�ستيت.
ال تقت�سر حلولها على جزء امل�سكلة بل حتيطها من جميع جوانبها واإ�سكاليتها.- 4

ثم اإن م�سكلة البحث تتجلى من خالل �سائل ي�ساأل فيقول: نحن نرى ون�سمع كم 
من القوانني التي و�سعت، والدوائر التي بنيت، والكفاءات التي وظفت، واملكافاآت 
التفاقم -  امل�سكلة من  اأجل حما�سرة هذه  اأُنفقت من  التي  التي ر�سدت، واالأموال 
فقط- ، ولي�س للق�ساء عليها ثم تْفجوؤنا وتفجعنا و�سائل االإعالم ما بني الفينة واالأخرى 
م�ستوى  وعلى  ن�ساهد  كم  بل  امل�سكلة،  هذه  على  الق�ساء  ن�ستطيع  ال  باأننا  بالت�سريح 

العامل من رئي�س دولة، ووزير، وم�سوؤول يُتهم بالف�ساد املايل. 
احللول  تلك  هل  ثم  املع�سلة؟  امل�سكلة  لهذه  بحلول  النبوية  ال�سنة  جاءت  فهل 
معقدة، و�ساقة، ومت�سعبة، اأم اأنها وا�سحة، و�سهلة، وحم�سورة؟ ثم هل وقع ف�ساد 

مايل يف عهد النبي ؟ وكم هي تلك الق�سايا التي وقعت؟ وكيف مت عالجها؟. 
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من  املايل  الف�ساد  معاجلة  من كتب يف  اأقف على  فلم  ال�سابقة  الدرا�سات  واأما 
خالل ال�سنة النبوية، اإال اأن هناك جمموعة من الكتب التي تطرقت اإىل جانب املو�سوع، 

وهو ما يتعلق باملال العام، ومنها: 
بنت عبد - 1 هيام  درا�سة حديثية مو�سوعية"  النبوية  ال�سنة  العام يف  املال  "اإدارة 

احلميد الوريكات.
االأ�سباب  ذكر  العام، دون  املال  بجزئية  املتعلقة  االأحاديث  �سرد  البحث على  اقت�سر 

االأخرى.
"ا�ستغالل الوظيفة يف االعتداء على املال العام يف الفقه االإ�سالمي"، اأمين فاروق - 2

�سالح زعرب. وتناول البحث املال العام من الناحية الفقهية.
واالإداري، - 3 املايل  الف�ساد  من  املجتمع  حماية  يف  االإ�سالمية  ال�سريعة  "منهج 

عبد اهلل بن نا�سر اآل غ�ساب. والكتاب يهتم بالناحية التنظيمية  درا�سة تطبيقية"، 
واالإدارية، وا�ستعرا�س االأنظمة يف ال�سعودية، ومل ي�ستوعب مو�سوعات الف�ساد 

املايل. 
ولعل اجلديد الذي ي�سيفه البحث:

 اإبراز احللول اجلذرية من ال�سنة النبوية للق�ساء على للف�ساد املايل من خالل �ستة - 1
اأركان.

  تطبيقات عملية من خري الربية  يف مكافحة الف�ساد املايل يف ع�سره.- 2
 االعتماد على االأحاديث ال�سحيحة الواردة يف الق�ساء على الف�ساد املايل.- 3
 اإظهار فهم ال�سحابة لل�سنة النبوية القولية والعملية، وحر�سهم على تطبيقها.- 4

هذا واأ�ساأل اهلل اجلواد الهدى وال�سداد، يف كتابة ما ينفع العباد والبالد، 
والنجاة يوم التناد.
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املبحث االأول: تعريف الف�ساد املال، وبيان اأنواعه، و�سوره: 
املطلب االأول: تعريف الف�ساد املال، لغة، وا�سطالحًا:

ملا كان الف�ساد املايل مركباً و�سفياً، وت�سور املركبات ال يتم اإال بتعريف املفردات، 
فاإن يف ما يلي تعريف الف�ساد املايل باعتباره مركباً، ثم تعريفه باعتباره لقباً:

اأواًل: تعريف الف�ساد املال باعتباره مركبًا:
ال�سالح،  نقي�س  باأنه  عموماً  الف�ساد  اللغويون  عرف  لغة:  الف�ساد  تعريف 

واملف�سدة �سد امل�سلحة)1).
تعريف الف�ساد ا�سطالحًا: زوال ال�سورة عن املادة بعد اأن كانت حا�سلة)2).

تعريف املال لغة: قال ابن فار�س: "امليم والواو والالم كلمة واحدة، هي متول 
الرجل: اتخذ مااًل"، وقال ابن �سيده:" املال ما ملكته من جميع االأ�سياء". 

وقال ابن االأثري: "املال يف االأ�سل ما ميلك من الذهب والف�سة، ثم اأطلق على كل 
ما يقتنى وميلك من االأعيان، واأكرث ما يطلق املال عند العرب على االإبل؛ الأنها كانت 

اأكرث اأموالهم")3).
تعريف املال ا�سطالحًا: اختلف الفقهاء يف تعريف املال ا�سطالحاً تبعاً الختالف 
يف ما يعد مااًل، ولعل اأوىل التعريفات ما يتفق مع م�سلك اجلمهور وهو: كل ما ميكن 

حيازته واالنتفاع به �سرعاً يف حال االختيار)4).

العني )231/7)، مادة ) ال�سني والدل والفاء)، جمهرة اللغة )646/2) مادة )د�سف)، ل�سان العرب )335/3) ف�سل   -1
الفاء، مادة )ف�سد).

التعريفات للجرجاين )�س: 66).  -2
�سيده  البن  االأعظم  واملحيط  املحكم  مادة)مول)،  للجوهري)1821/5)،  ال�سحاح  )مول)،  مادة   (344/8( العني   -3

)440/10) مادة )م و ل)، النهاية يف غريب احلديث )373/4)، مادة )مول)، ل�سان العرب )635/11) مادة)مول).
خالف احلنفية جمهور الفقهاء يف تعريف املال لعدم مالية املنافع عند احلنفية، كما مل يجعلوا من عنا�سر املالية اإباحة االنتفاع   -4
منتهى  �سرح   ،(63/5( االأم   ،(107/2( العربي  البن  القراآن  )277/5)،اأحكام  جنيم  البن  الرائق  البحر  �سرعاً.ينظر: 

االإرادات للبهوتي )7/2).
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ثانيًا: تعريف الف�ساد املال باعتباره لقبًا: 
واإن كان عملياً موجوداً  مل يكن معروفاً عند املتقدمني ا�سطالح "الف�ساد املايل"، 
ويندرج حتت جمموعة من االأبواب، اإال اأن هذا امل�سطلح ا�سُتهر عند املتاأخرين، وقد 

تنوعت عباراتهم يف تعريفه، فمنها: 
اإال اأن هناك ثالثة �سروط  االأول: "ا�ستغالل ال�سلطة لتحقيق مكا�سب �سخ�سية"، 
اإذا توفرت يف العمل ا�ستحق و�سف الف�ساد، وهي عدم التزام احليدة يف التعامل مع 

االأفراد، وو�سوح ت�سارب امل�سالح، وا�ستفادة طريف املخالفة من امل�سلحة)1).
الثاين: "اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة العامة، اأو الوظيفة العامة للك�سب اخلا�س")2). 

الثالث: "خمالفة القانون بانتهاج طرق ملتوية غري قانونية لتحقيق مكا�سب مالية، 
ويف الوقت نف�سه هو جلب االأموال من طرق غري م�سروعة، اأو اإنفاقها يف طرق غري 

م�سروعة مبا ال يحقق العدالة وامل�ساواة")3).
النظر يف التعاريف: 

هو  هل  التك�سب،  طريق  يت�سّمنا  مل  اأنهما  اإال  متقاربان  والثاين  االأول  التعريفان 
م�سروع اأم غري م�سروع؟، وكذلك مل يذكرا التعدي على االأموال بغري طرق �سرعية.
والتعريف الثالث اأ�سمل؛ اإال اأنه مل يذكر من اأنواع التك�سب اإال املايل مع اأن هناك 

اأنواعاً اأخرى وهي املعنوية، اأو النفعية، وكذلك فيه �سيٌء من الطول.
التعريف املقتح: ا�ستغالل الوظيفة العامة يف التك�سب غري امل�سروع، والتعدي 

على املال العام، واخلا�س.
�سرح التعريف: 

الوظائف  عن  به  ويحرتز  الدولة،  بوظائف  موظفاً  كونه  اأي  العامة:  الوظيفة 
اخلا�سة، فال تدخل يف البحث، واإن كان يعرتيها الف�ساد املايل.

الف�ساد" )�س:3). ملكافحة  عملية  "اإر�سادات  بحث   ،"CIPE" مركز امل�سروعات الدولية اخلا�سة  -1
ح�سن مديرة جملة كلية بغداد االقت�سادية )�س280). جواد  هيفا  العراق"،  يف  واالإداري  املايل  الف�ساد  مكافحة  "�سبل   -2

"الف�ساد املايل واأثره على الفرد واملجتمع"، د.ع�سام الب�سري. مركز �سناعة الفكر للدرا�سات واالأبحاث.  -3
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نفعية -،  اأو  عينية،  اأو  نقدية،   - مالية  التك�سب  اأنواع  ي�سمل جميع  التك�سب: 
ومعنوية - اإعالن، اأو دعاية، اأو �سهرة-، وكذلك ي�سمل التك�سب من املال العام،  اأو 

من اأفراد االأمة.
غي امل�سروع: يحرتز به عن التك�سب بالطرق امل�سروعة، والطرق غري امل�سروعة 
االإ�سالمية،  لل�سريعة  املوافقة  واالأنظمة  القوانني  اأو  ال�سرعية،  االأحكام  ت�سمل خمالفة 
فاإذا كان القانون اأو النظام غري �سرعي فال يدخل من خالفه بذلك �سمن الف�ساد املايل. 

التعدي على املال العام، والا�س: 
يتعني  ومل  امل�سلمني،  بالد  يف  اليد  عليه  ثبتت  مال  " كل  هو:  العام  املال  اأواًل: 
مالكه، بل هو لهم جميعاً")1). ، وللتعدي عليه �سور كثرية �ستاأتي االإ�سارة اإليها قريباً.

يكون  عليها  والتعدي  بهم،  اخلا�سة  امل�سلمني  اأموال  هو  الا�س:  املال  ثانيًا: 
ب�سور متعددة منها: اإما بفر�س ال�سرائب اجلائرة، اأو امل�ساركة يف اأرباحها بدون حق، 

اأو اأخذها بحجة امل�سلحة العامة ثم و�سعها يف م�سلحة خا�سة.

املطلب الثاين: اأنواعه:
ينق�سم الف�ساد املال اإىل نوعني:  

اأغوته  واإمنا  فيه،  ل�ساحبه  �سبهة  ال  الذي  وهو:  اجللي  املايل  الف�ساد  االأول: 
والغلول،  اجلائرة،  ال�سرائب  احلرام، ومن �سوره:  بارتكاب  علمه  مع  نف�سه،  �سهوة 

واالختال�س. 
الثاين: الف�ساد املايل اخلفي وهو: الذي توجد فيه �سبهة، وتاأويل. ومن �سوره: 
الهدايا التي ب�سبب العمل، اأو اعتقاد اأن له حقاً يف هذا املال لكرثة عمله، اأو الأن له حقاً 

يف املال العام.
قال �سيخ االإ�سالم: "واحليل توجب مرج العهود واالأمانات وهو قلقها وا�سطرابها، 
فاإن الرجل اإذا �سوغ له من يعاهد عهداً، ثم ال يفي به، اأو اأن يوؤمن على �سيء فياأخذ بع�سه 

املو�سوعة الفقهية الكويتية )242/8).   -1



929

اأثر ال�سنة النبوية يف الق�ساء على الف�ساد املايل

بنوع تاأويل ارتفعت الثقة به واأمثاله، ومل يوؤمن يف كثري من االأ�سياء اأن يكون كذلك، 
ومن تاأمل حيل اأهل الديوان ووالة االأمور التي ا�ستحلوا بها املحارم، ودخلوا بها يف 
الغلول واخليانة، ومل يبق لهم معها عهد وال اأمانة، عِلَم يقيناً اأن االحتيال والتاأويالت 

اأوجب عظم ذلك )1)"، )2).

املطلب الثالث: �سور الف�ساد املال:
للف�ساد املايل �سور كثرية وهي تتجدد بتجدد الزمان، واملكان، والعمل، وبع�س 

ال�سور قد يكون فيها �سيٌء من اخلالف ومن اأ�سهر �سوره: 
ا�ستئثار الوالة، ونوابهم، باملال العام دون االأمة.- 1
ا�ستئثار بع�س اأفراد املنظمة باملخ�س�سات املالية دون �سائر اأفرادها.- 2
خمالفة القواعد واالأحكام املالية ال�سرعية املن�سو�س عليها داخل املنظمة.- 3
اجلائرة، - 4 والر�سوم  ال�سرائب،  مثل:  القوانني  بفر�س  بالباطل  النا�س  اأموال  اأكل 

وغريهما. 
ال�سرقة واالختال�س، والنهب من املال العام.- 5
ت�سخري املوظف �سلطة وظيفته للتك�سب مثل: الر�سوة. - 6
االإ�سراف والتبذير يف ا�ستخدام املال العام وله �سور: - 7

بناء اأماكن اللعب املحرم اأو املكروه مع حاجة البالد اإىل بناء املدار�س وغريها.أ- 
املبالغة يف ا�ستخدام املقتنيات العامة يف االأمور ال�سخ�سية.ب- 
املبالغة يف االإنفاق على االأبنية العامة، وملحقاتها.ج- 
اإقامة احلفالت البدعية، والبذخ يف الدعايات والن�سر يف ال�سحف واملجالت.د- 

�سورة املعارج )اآية: 32).  -1
الفتاوى الكربى البن تيمية )149/6).  -2
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املبحث الثاين: التاأ�سي�س للق�ساء على الف�ساد املال يف �سوء ال�سنة 
النبوية:

املطلب االأول: تولية االأكفاء، االأقوياء، االأمناء: 
تظافرت وتعا�سدت االآيات واالأحاديث تاأكيد اأهمية تولية االأكفاء، وهو من اأهمِّ 
اأركان الق�ساء على الف�ساد املايل واأجلها، ومن اأبرز �سفاتهم ما حثنا واأر�سدنا اإليه رب 

العاملني، فقال جل يف عاله: چےے  ۓ ۓڭ ڭ چ)1).
وتاأمل معي هذه االآية الكافية ال�سافية يف �سر النجاح والفالح؛ حيث اأ�سارت اإىل 

�سفتني عظيمتني، يتحقق بهما الق�ساء على الف�ساد املايل، وكلِّ ف�ساد، وهما: 
رب  من  واخلوف  الدين  قوة  القوة:  اأنواع  جميع  ت�سمل  وهي  القوة،  االأوىل: 
االإجناز)2)،  وقوة  االإبداع،  وقوة  الراأي،  وقوة  العزمية،  وقوة  البدن،  وقوة  العاملني، 

قال البغوي: "يعني: خري من ا�ستعملت من قوي على العمل واأدى االأمانة")3).
عليهما،  يزاد  اأن  حتتاج  ال  التي  ال�سفات  من  ال�سفتني  هاتني  الزخم�سري  وعد 
فقال: "كالم حكيم جامع ال يزاد عليه، الأنه اإذا اجتمعت هاتان اخل�سلتان، اأعنى الكفاية 

واالأمانة يف القائم باأمرك فقد فرغ بالك، ومت مرادك ")4).
والثانية: االأمانة، وهي مكملة ل�سفة القوة، وهي ت�سمل: االأمانة يف حفظ املال، 
وتوزيعه، ويف تعيني االأكفاء، وغري ذلك)5)، فقد جاءت االأحاديث النبوية -وبطرائق 

متعددة- يف تاأكيد اأهميتها.

�سورة الق�س�س )اآية: 26).  -1
وقد ف�سرها بذلك اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب، فقد اأخرج اأبو عبيد يف "اخلطب واملواعظ" )�س: 204)، وابن �سبة يف   -2
املدينة" )769/2) من طريق احل�سن قال: كتب عمر  اإىل بع�س عماله: "اأما بعد، فاإن القوة يف العمل اأال توؤخروا  "تاريخ 
عمل اليوم لغد؛ فاإنكم اإذا فعلتم ذلك تداركت عليكم حتى ال تدروا باأيها تاأخذون ما اأ�سعتم...". وعن ابن عبا�س-ر�سي 

اهلل عنهما- قال: "قوي فيما ويل، اأمني فيما ا�ستودع"، تف�سري املاوردي )248/4).
تف�سري البغوي )530/3).  -3

الك�ساف عن حقائق غوام�س التنزيل، للزخم�سري )403/3).  -4
قال �سيخ االإ�سالم ابن تيمية يف "ال�سيا�سة ال�سرعية" )�س: 13): "واالأمانة ترجع اإىل خ�سية اهلل، واأال ي�سرتي باآياته ثمناً قلياًل،   -5

ڇ ڱ ڱ  النا�س يف قوله تعاىل:  وترك خ�سية النا�س؛ وهذه اخل�سال الثالث التي اأخذها اهلل على كل من حكم على 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھڇ ]�سورة املائدة )اآية: 44 )[".
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فتارة ميدح �ساحبها، عن اأبي مو�سى، عن النبي  قال: "اإن اخلازن امل�سلم 
االأمني يعطي ما اأُمر به، فيعطيه كاماًل موفًرا، طّيبة بها نف�سه، فيدفعه اإىل الذي اأمر له به 
اأحد املت�سدقني" )1)، وتارة ينفي االإميان عن تاركها، ويُدمي ذلك يف خطبه، فعن اأن�س 

بن مالك قال: "ما خطبنا نبي اهلل  اإال قال: "ال اإميان ملن ال اأمانة له")2).
نفو�س  يف  املهمني  الركنني  هذين  تُر�سخ  وغريها  النبوية  االأحاديث  تلك  فكل 

القيادات واالأفراد، واإن انعدامها ي�سبب خلاًل كبرياً وف�ساداً عظيماً.
ث امللَهم، القوي االأمني)3) عمر بن اخلطاب  يوّجه كبار رجال  ولذلك كان املحدَّ
 دولته اإىل هذا الركن الرئي�س، فعن زيد بن اأ�سلم، عن اأبيه: "اأن عمر بن اخلطاب
فاأنفقه يف  اأن يكون ملء هذا البيت دراهم  اأمتنى  اأحدهم:  قال الأ�سحابه: متنوا، فقال 
�سبيل اهلل، فقال عمر: متنوا، فقال اأحدهم: اأمتنى اأن يكون ملء هذا البيت ذهباً فاأنفقه 
يف �سبيل اهلل، فقال: متنوا، فقال اآخر: اأمتنى اأن يكون ملء هذا البيت جواهر ونحوه 
فاأنفقه يف �سبيل اهلل، فقال عمر: متنوا، فقالوا: ما نتمنى بعد هذا؟ فقال عمر: لكني اأمتنى 
اأن يكون ملء هذا البيت رجااًل مثل اأبي عبيدة بن اجلراح، ومعاذ بن جبل، وحذيفة بن 

اليمان، فاأ�ستعملهم يف طاعة اهلل")4). 
ملاذا اأبو عبيدة ؟ الأنه كان يو�سف بالقوي االأمني)5)، وهو الذي قال فيه نبينا 

االأمني : "لكل اأمة اأمني، واأمني هذه االأمة اأبو عبيدة بن اجلراح")6). 
اإنها اأزمة القادة االأْكفاء، االأمناء االأقوياء، اإنها االأزمة احلقيقة الأمتنا؛ الأن اإعدادهم 

يحتاج اإىل جهد كبري، وتاأهيل طويل، وعمل مديد على املدى البعيد.
اأخرجه م�سلم، كتاب الزكاة، باب اأجر اخلازن االأمني، )710/2)، رقم)1023).  -1

اأخرجه اأحمد )376/19)، و�سنده ح�سن، وح�سنه �سعيب االأرناوؤوط يف حا�سية امل�سند.  -2
و�سفه بهذا اخلليفة الرا�سد علي بن اأبي طالب  كما اأخرجه ال�سافعي يف "م�سنده" )�س: 390)، وو�سفه بذلك عثمان كما   -3

اأخرجه ابن ع�ساكر يف "تاريخ دم�سق")274/44).
"امل�ستدرك"  يف  واحلاكم   ،(54/1( االأو�سط"  "التاريخ  يف  والبخاري   ،(740/2( ال�سحابة  ف�سائل  يف  اأحمد  اأخرجه   -4
قال  وم�سلم"،  البخاري  �سرط  "على  الذهبي:  قال  امللقن )1844/4):  )252/3) ويف" خمت�سر تلخي�س الذهبي" البن 
حمقق الكتاب اأ.د. �سعد احلميد: "ح�سن بهذا االإ�سناد، لكنه لي�س على �سرط ال�سيخني على مراد الذهبي، واإمنا على �سرط 

م�سلم فقط".
روي هذا الو�سف مرفوعاً، اأخرجه ابن اأبي خيثمة يف "تاريخه" )385/1)، وابن ع�ساكر يف "تاريخ دم�سق" )462/25).   -5
اأخرجه البخاري، كتاب املغازي ، باب ق�سة اأهل جنران )172/5)، رقم)4382)، وم�سلم، كتاب ف�سائل ال�سحابة ر�سي   -6

.اهلل تعاىل عنهم، باب ف�سائل اأبي عبيدة بن اجلراح ر�سي اهلل تعاىل عنه )1881/4)، رقم)2419) عن اأن�س
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اإال اأنه مما جعل الق�سية تزداد �سوءاً وتعقيداً -مع قلة االأمناء االأقوياء- هي خيانة 
  النبي  عنها  اأخرب  اخليانة  وهذه  وال�سعفاء،  اخلونة  وتقريب  االأمناء،  باإق�ساء  االأمة 
يعت االأمانة،  اأنها تقع يف اآخر الزمان، فعن اأبي هريرة ، اأن النبي  قال: "اإذا �سُ
فانتظر ال�ساعة. قيل يا ر�سول اهلل: وما اإ�ساعتها؟ قال: اإذا و�سد االأمر اإىل غري اأهله فانتظر 

ال�ساعة")1).
ال�ساعة حتى  تقوم  بيده، ال  نف�س حممد  "...والذي  بقوله:    ثم جلّى ذلك 

يُخّون االأمني، ويوؤمتن اخلائن")2).
قال ابن بطال: "معناه اأن االأئمة قد ائتمنهم اهلل على عباده، وفر�س عليهم الن�سيحة 
لهم، ... فينبغي لهم تولية اأهل الدين واالأمانة للنظر يف اأمر االأمة، فاإذا قلدوا غري اأهل 
الدين، وا�ستعملوا من يعينهم على اجلور والظلم فقد �سيعوا االأمانة التي فر�س اهلل 

عليهم")3).
وذكر �سيخ االإ�سالم جملة من ال�سور التي تو�سح اخليانة يف هذا احلديث فقال: 
"فاإْن عَدل عن االأحق االأ�سلح اإىل غريه، الأجل قرابة بينهما، اأو والء عتاقة اأو �سداقة، 
والرتكية،  والفار�سية،  كالعربية،  اأو جن�س:  طريقة،  اأو  مذهب؛  اأو  بلد  مرافقة يف  اأو 
والرومية، اأو لر�سوة ياأخذها منه من مال اأو منفعة، ...اأو ل�سغن يف قلبه على االأحق، 
اأو عداوة بينهما: فقد خان اهلل ور�سوله واملوؤمنني، ودخل فيما نهى عنه يف قوله تعاىل: 

ڇٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڇ )4)")5).

ولكن ما �سبب تعيني اخلونة، واإق�ساء االأْكفاء االأمناء؟ بّينه وو�سحه �سيخ االإ�سالم 
فقال: "فلهذا ملا غلب على اأكرث امللوك ق�سد الدنيا، دون الدين؛ قدموا يف واليتهم من 
يعينهم على تلك املقا�سد، وكان من يطلب رئا�سة نف�سه، يوؤثر تقدمي من يقيم رئا�سته")6).

 ،(21/1( ال�سائل  اأجاب  ثم  احلديث  فاأمت  حديثه،  يف  م�ستغل  وهو  علما  �سئل  من  باب  العلم،  كتاب  البخاري،  اأخرجه   -1
رقم)59).

و�سنده ح�سن، وح�سنه حمقق  اأحمد )457/11)، رقم)6872)  اأخرجه  العا�س.  بن  بن عمرو  اهلل  عبد  جزء من حديث   -2
امل�سند،= =وكذلك االألباين يف" ال�سل�سلة ال�سحيحة " )360/5).

�سرح �سحيح البخاري، البن بطال )138/1).  -3
�سورة االأنفال )اآية: 27).  -4

ال�سيا�سة ال�سرعية يف اإ�سالح الراعي والرعية، البن تيمية )�س: 8).  -5
امل�سدر نف�سه )�س: 20).  -6
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ثم قال: "وينبغي اأن يعرف اأن اأويل االأمر كال�سوق، ما نفق فيه ُجلب اإليه، هكذا 
قال عمر بن عبد العزيز ، فاإن نفق فيه ال�سدق والرب والعدل واالأمانة، جلب اإليه 

ذلك، واإن نفق فيه الكذب والفجور واجلور واخليانة، جلب اإليه ذلك")1).
فكلما كان القائد اأميناً كانت حا�سيته وموظفوه اأمناء، فعن �سعيد بن امل�سيب قال: 
"ملا اأُتي عمر بخم�س االأعاجم قال: ال واهلل، ال يظلني �سقف بيت حتى اأق�سمه، اأين ابن 
اإن  عوف، وابن االأرقم؟ ...، ثم غدا عليه حني اأ�سبح، فك�سف عنه، فلما راآه قال: 
قوماً اأدوا هذا الأمناء..." فقال علي بن اأبي طالب : اإنك عففت فعفت الرعية")2).

ومن الفقه يف هذا الباب -حتى نتجاوز املثالية اإىل الواقعية- اأنه يجب اأن يُعلم 
اأن اجتماع االأمانة والقوة يف االأمة قليل، وخا�سة يف اآخر الزمان، فعن اأن�س  قال: 

قال ر�سول اهلل  "اأول ما تفقدون من دينكم االأمانة، ثم ال�سالة")3). 
قال �سيخ االإ�سالم: "اجتماع القوة واالأمانة يف النا�س قليل، ولهذا كان عمر بن 
فالواجب يف كل  الثقة.  الفاجر، وعجز  اإليك جلد  اأ�سكو  اللهم  يقول:    اخلطاب 
قوة،  اأعظم  واالآخر  اأمانة،  اأعظم  اأحدهما  تعني رجالن:  فاإذا  بح�سبها،  االأ�سلح  والية 
م اأنفعهما لتلك الوالية، واأقلهما �سرراً فيها، فيقدم يف اإمارة احلروب الرجل القوي  ُقدِّ
ال�سجاع -واإن كان فيه فجور- على الرجل ال�سعيف العاجز، واإن كان اأميناً...")4).

االأمني؛ مثل حفظ  ُقّدم  اأ�سد،  االأمانة  اإىل  الوالية  "واإذا كانت احلاجة يف  وقال: 
فيه من قوة واأمانة، فيوىل عليها  بد  ا�ستخراجها وحفظها، فال  فاأما  االأموال ونحوها؛ 

�سديد قوي، ي�ستخرجها بقوته، وكاتب اأمني يحفظها بخربته واأمانته")5).
القوة،  �سفتا:  القادة  يف  توفرها  يجب  التي  ال�سفات  اأهم  اأن  يتبني  تقدم  فمما 

واالأمانة، وياأتي ال�سوؤال: ما الو�سيلة التي نتو�سل بها ملن ات�سف بهاتني ال�سفتني؟
امل�سدر نف�سه )�س: 27).  -1

اأخرجه ابن زجنويه يف "االأموال" )499/2) والواقدي يف "فتوح ال�سام" )192/2)، والطربي يف "تاريخه" )20/4)،   -2
والدارقطني يف "ف�سائل ال�سحابة")�س: 45).

يف  املقد�سي  وال�سياء   ،(72 االأخالق" )�س:  "مكارم  يف  واخلرائطي  الكبري")158/2)،  "التاريخ  يف  البخاري  اأخرجه   -3
ال�سحيحة" )319/4). "ال�سل�سلة  يف  االألباين  وح�سنه  املختارة" )410/4)،  "االأحاديث 

ال�سيا�سة ال�سرعية يف اإ�سالح الراعي والرعية )�س: 15).  -4
امل�سدر نف�سه )�س: 17).   -5
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ال�سك يف اأن الو�سول اإليهم يحتاج اإىل جهد، وبذل، وعطاء حتى يظفر ال�سلطان 
باالأكفاء، ومن الو�سائل التي يُعرف بها القادة االأكفاء: التق�سي، وال�سوؤال، واالختبار، 
 ، يف تعيني الوالة حيث جاء يف حديث حذيفة  وامل�سورة، كما كان يفعل النبي
قال: "جاء العاقب وال�سيد، �ساحبا جنران، اإىل ر�سول اهلل ، فقاال: ...ابعث معنا 
رجال اأميناً، وال تبعث معنا اإال اأميناً، فقال ر�سول اهلل : "الأبعثن معكم رجاًل اأميناً حق 
فا�ست�سرف له اأ�سحاب ر�سول اهلل  فقال: "قم يا اأبا عبيدة بن اجلراح")1)،  اأمني"، 
واأحاديث اأخرى كثرية، وال يكون اختيار العاملني عن طريق امل�سالح، والو�ساطات، 

والنظر فقط اإىل ال�سهادات!.
اأن يبحث  االإمام  "ويتعني على  فقال:  ال�سنعاين، ودّلل عليه،  ا�ستنبطه  ما  وهذا 
عن اأر�سى النا�س واأف�سلهم فيوليه، ملا اأخرجه احلاكم والبيهقي اأن النبي  قال: "من 
ا�ستعمل رجاًل على ع�سابة، ويف تلك الع�سابة من هو اأر�سى هلل تعاىل منه فقد خان 

اهلل، ور�سوله، وجماعة امل�سلمني")2)")3).   
يف  عمادات  اإن�ساء  الركنني  هذين  حتقق  التي  املهمة  املقرتحات  من  ولذلك 
القادة  اإعداد  من  العظيم  الواجب  بهذا  تقوم  لكي  م�ستقلة  جامعات  بل  اجلامعات، 

االأكفاء االأمناء الذين بوجودهم يتحقق اخلري العميم جلميع االأمة.
املنا�سب  من  فرارهم  وهي  االأمناء،  االأكفاء  تعيني  تعرتي  م�سكلة  هناك  اأن  بْيَد 
والواليات؛ خلوفهم من رب االأر�س وال�سماوات، ومل يغفل العلماء عن هذه امل�ساألة؛ 
بل قرروا اأنه قد يجب على امل�سوؤول اأن ي�سن يف نظامه قانوناً باإلزام من ثبتت جدارته، 
عمر  الرا�سد  اخلليفة  كان  وقد  عليه،  تَعنّي  املن�سب  الأن  تهربه؛  قبول  وعدم  وكفاءته، 
كتب اإىل ابن  اأن عمر  بن اخلطاب يُلزم من يرى فيهم الكفاءة، فعن ابن �سريين، 
م�سعود  يعزم عليه، فجاء الكتاب عند جنح الليل، وكانت له اأم ولد ...، فقالت: 
اأال تقراأ كتاب اأمري املوؤمنني؟ فاأعر�س عنها، حتى اإذا اأ�سبح قراأه فاإذا فيه: "عزمٌة من 

تقدم تخريجه )�س:7) وهو متفق عليه.  -1
احلديث اأخرجه العقيلي يف ال�سعفاء الكبري)247/1)، واحلاكم )104/4) رقم)7023)، وغريهما، قال احلاكم: �سحيح   -2
االإ�سناد، و�سعفه ابن حجر كما يف الدراية )165/2)، وروي من قول عمر  بنحوه كما اأخرجه ابن اأبي الدنيا كما يف 

م�سند الفاروق، البن كثري)537/2). 
�سبل ال�سالم )567/2).  -3
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قال: فقال لها: ...، اأردِت  عمر اإذا قراأت كتابي، فال ت�سعه من يدك حتى ترحتل اإيل". 
اأن اأبيت عا�سياً، اأو اأن اأبيت اأرحل حتت الليل. قال: فربطه بع�سده واأقبل يرحل")1).

قال القرايف: "فمن اجتمع راأيهم عليه اأنه ي�سلح اأقاموه، ومتى كان بالبلد عدد 
ي�سلحون فقام واحد �سقط عن الباقني، فاإن مل يكن اإال واحد ي�سلح تعني عليه وجوبا 
الدخول فيه، وقاله االأئمة، وقالوا يجب على ويل االأمر اإجباره على ذلك الأنه حق اهلل 

تعاىل يف �سبط م�سالح امللة".)2).

املطلب الثاين: عدم تولية احلري�سني على الوالية، وال�سعفاء:
تبني اأن من االأركان املهمة للق�ساء على الف�ساد املايل: تعيني االأكفاء االأمناء، ثم 
الوالية،  تعيني من طلب  ويتممه، وهو: عدم  االأول  الركن  يكمل  ثان  بد من ركن  ال 

واملن�سب، اأو حر�س عليه، وقد جاءت االأحاديث ببيان هذا احلكم: 
اأبي  فعن  للتهمة،  نف�سه  عّر�س  فقد  الوالية  على  حر�س  اأو  طلب  من  اإن  اأواًل: 
مو�سى، قال: دخلت على النبي  اأنا ورجالن من بني عمي، فقال اأحد الرجلني: 
يا ر�سول اهلل، اأّمرنا على بع�س ما والك اهلل عز وجل، وقال االآخر مثل ذلك، فقال: "اإنا 

واهلل ال نويل على هذا العمل اأحداً �ساأله، وال اأحداً حر�س عليه")3). 
وقد ا�ستفا�س كالم العلماء يف التحذير من تعيني من يطلب الواليات، و�سددوا 
يف ذلك وعدوه من مواطن االتهام باخليانة، قال ابن اجلوزي: "وهذا الأن احلر�س على 
الوالية فيه تهمة، ودليل على حب الدنيا، فينبغي اأن يحذر خاطب الوالية، ومن هذا 
فاهرب  فاطلبه، واإذا طلبهم  النا�س  الزاهد من  اإذا هرب  بع�س احلكماء:  اجلن�س قول 

منه")4).
بل ذهب بع�س العلماء اإىل اأن تولية من طلبها ي�سل اإىل التحرمي، قال ابن حجر: 
"وظاهر احلديث منع تولية من يحر�س على الوالية اإما على �سبيل التحرمي، اأو الكراهة، 

االأموال، البن زجنويه )89/1).   -1
الذخرية، للقرايف )33/10).  -2

اأخرجه البخاري، كتاب ا�ستتابة املرتدين واملعاندين وقتالهم، باب حكم املرتد واملرتدة وا�ستتابتهم )15/9)، رقم)6923)   -3
، وم�سلم، كتاب االإمارة، باب النهي عن طلب االإمارة واحلر�س عليها )1456/3)، رقم)1733).

ك�سف امل�سكل من حديث ال�سحيحني، البن اجلوزي)402/1).  -4
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واإىل التحرمي جنح القرطبي؛ ولكن ي�ستثنى من ذلك من تعني عليه")1).
من  تولية  عدم  �سر  اإىل  ر�سني-  مهم  كالم  -يف  الطرطو�سي  بكر  اأبو  اأ�سار  ثم 
يحر�س على الوالية، واالآثار الوخيمة املرتتبة على ذلك فقال: "وال�سر فيه اأن الواليات 
على  دليل  االأمانة  اإىل  والت�سرع  واأموالهم،  اخلالئق  اأرواح  يف  وت�سريف  اأمانات، 
اخليانة، واإمنا يخطبها من يريد اأكلها، فاإذا اأوؤمتن خائن على مو�سع االأمانات كان كمن 
ا�سرتعى الذئب على الغنم، ومن هذه اخل�سلة تف�سد قلوب الرعايا على ملوكها، الأنه 
بالدعاء  األ�سنتهم  واأطلقوا  نياتهم،  ف�سدت  اأموالهم،  واأكلت  حقوقهم،  اهت�سمت  اإذا 

والت�سكي")2).
ولذلك كل من حر�س عليها يعاقب باملنع منها، كما فعل ر�سول اهلل ، وهذا 
اأدعى لكي ال يوىّل اإال االأكفاء، قال �سيخ االإ�سالم: "فيجب على كل من ويل �سيئاً من 
اأمر امل�سلمني، من هوؤالء وغريهم، اأن ي�ستعمل فيما حتت يده يف كل مو�سع اأ�سلح من 
يقدر عليه، وال يقدم الرجل لكونه طلب الوالية، اأو �سبق يف الطلب؛ بل يكون ذلك 

�سبباً للمنع..")3).
وال�سبب يف منعه ومعاملته بنقي�س ق�سده اأن طلبه لها يوؤدي اإىل عدم اإعانة اهلل 
له، فعن عبد الرحمن بن �سمرة ، قال: قال يل ر�سول اهلل : "يا عبد الرحمن بن 
�سمرة ال ت�ساأل االإمارة، فاإن اأعطيتها عن م�ساألة وكلت اإليها، واإن اأعطيتها عن غري م�ساألة 

اأعنت عليها")4)، وكما قال ال�ساعر:
اإذا مل يكن عون من اهلل للفتى ... فاأكرث ما يجني عليه اجتهاده)5)

من  يحرتز  اأن  وجب  احلر�س،  على  داللة  العمالة  طلب  كان  "ملا  املهلب:  قال 
احلري�س عليها، وقد اأخرب عليه ال�سالم اأنه ال يعان من طلب العمل على ما يطلبه، واإمنا 
يعان عليه من طلب به، واإذا كان هذا يف علم اهلل معروًفا وعلى ل�سان نبيه عليه ال�سالم، 

فتح الباري، البن حجر )440/4).  -1
�سراج امللوك، الأبي بكر الطرطو�سي )�س: 51).  -2

ال�سيا�سة ال�سرعية، البن تيمية )�س: 8).  -3
كتاب  وم�سلم،  رقم)7146)،   ،(63/9( عليها  اهلل  اأعانه  االإمارة  ي�ساأل  مل  من  باب  االأحكام،   كتاب  البخاري،  اأخرجه   -4

االإمارة، باب النهي عن طلب االإمارة واحلر�س عليها )1456/3)، رقم)1652).
الفرج بعد ال�سدة، الأبي علي التنوخي )177/1).  -5
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وجب اأال ي�ستعمل من علم اأنه ال يعان عليه ممن طلبه، ووجب على العاقل اأال يدخل يف 
ذلك اإال ب�سم ال�سلطان له اإليه اإذا علم اأنه �سيطلع به")1).

يقوم  فكيف  بنف�سه  يقوم  اأن  ي�ستطيع  ال  فال�سعيف  ال�سعفاء،  تولية  ثانيًا: عدم 
على  يتوىل  الذي  ال�سعيف  ذلك  كان  ولو  حتى  يحابي،  ال�سارع  يكن  فلم  بغريه؟، 
اأبا ذر،  "يا  قال:   ، اهلل  اأن ر�سول   ، اأبي ذر  ، فعن  ال�ساحلني،  اأ�سلح  امل�سلمني 
رنَّ على اثنني، وال تولَّنيَّ مال  اإين اأراك �سعيفاً، واإين اأحب لك ما اأحب لنف�سي، ال تاأمَّ

يتيم")2).
  نعم، اأبو ذر مل يكن يف اأمانته وال دينه اأي مطعن؛ بل كما قال �سيدنا االأمني
اأ�سدق  من رجل،  اخل�سراء  اأظلت  وال  الغرباء،  اأقلت  "ما   :ال�سادق ذر  اأبي  عن 
الزهادة،  كان  عليه  الغالب  اأن  عنها  �سعفه  "ووجه  �سعيف،  اأنه  اإال  ذر")3)،  اأبي  من 
واحتقار الدنيا، واالإعرا�س عنها، ومن كان كذلك مل يعنت مب�سالح الدنيا وال باأموالها، 
اأفتى  الزهد، حتى  اأبو ذّر يف  اأفرط  اأمره، وقد  الدين، ويتم  تنظم م�سالح  ومبراعاتها 
االإمارة،  عن  ونهاه  ن�سحه  ذلك  منه  علم  فلما  زكاته،  اأديت  واإن  املال  جمع  بتحرمي 

ووالية مال االأيتام")4).

املطلب الثالث: اإعطاء العامل كفايته من املعي�سة:
املال،  اإىل  النف�س  تُهمل حاجة  ال�سريعة مل  فاإن  العظيمني  الركنني  بعد هذين  ثم 
فمع  احلرام،  املال  اإىل  للو�سول  يدعو  باب  تغلق كل  اأن  اعتربته، وحر�ست على  بل 
اهتمامها ب�سالح العامل وتقواه، كفلت له الكفاية من الرزق الذي يعينه على النف�س 
"من  يقول:   ، النبي  �سمعت  قال:    سداد� بن  امل�ستورد  فعن  بال�سوء،  االأمارة 
ويل لنا عماًل ولي�س له منزل، فليتخذ منزاًل، اأو لي�ست له زوجة فليتزوج، اأو لي�س له 

�سرح �سحيح البخاري، البن بطال )385/6).  -1
اأخرجه م�سلم، كتاب االإمارة، باب كراهة االإمارة بغري �سرورة )1457/3)، رقم)1825).  -2

الغفاري  ذر  اأبي  مناقب  باب   ، اهلل  ر�سول  عن  املناقب  اأبواب  والرتمذي،   ،(6519( رقم   ،(70/11( اأحمد  اأخرجه   -3
"ال�سل�سلة  االألباين يف  "�سنده جيد"، و�سححه  "ك�سف اخلفاء" )178/2):  العجلوين يف  قال   )669/5) وح�سنه، 

ال�سحيحة" )454/5).
املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�س كتاب م�سلم، للقرطبي )21/4).  -4
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خادم فليتخذ خادماً، اأو لي�ست له دابة فليتخذ دابًة، ومن اأ�ساب �سيئاً �سوى ذلك فهو 
غال")1).

وعن بريدة ، عن النبي  قال: "من ا�ستعملناه على عمل ورزقناه رزقاً، فما 
اأخذ بعد ذلك فهو غلول")2).

له اكت�ساب  اأباح  اإمنا  اأنه  اأحدهما:  يتاأول على وجهني  "قلت وهذا  قال اخلطابي: 
اخلادم وامل�سكن من عمالته التي هي اأجر مثله ولي�س له اأن يرتفق ب�سيء �سواها. والوجه 
من  له  ا�ستوؤجر  م�سكن وخادم  له  يكن  فاإن مل   - واخلدمة  ال�سكنى  للعامل  اأن  االآخر 

يخدمه فيكفيه مهنة مثله ويكرتي له م�سكن ي�سكنه مدة مقامه يف عمله")3).
وهذا  املال،  يف  رغبة  له  يكن  ومل  هلل،  عمل  من  حتى  يُعطي    النبي  كان  بل 
بكفاية  واهتمامها  الب�سرية،  النف�س  مراعاة  يف  ال�سريعة  حكمة  على  يدل  فاإمنا  دل  اإن 
  العمال واإغنائهم، فعن ابن ال�ساعدي املالكي، اأنه قال: ا�ستعملني عمر بن اخلطاب
هلل،  عملت  اإمنا  فقلت  بعمالة،  يل  اأمر  اإليه،  واأديتها  منها،  فرغت  فلما  ال�سدقة،  على 
واأجري على اهلل، فقال: خذ ما اأعطيت، فاإين عملت على عهد ر�سول اهلل  فعملني، 
فقلت مثل قولك، فقال يل ر�سول اهلل : "اإذا اأعطيت �سيئا من غري اأن ت�ساأل، فكل 

وت�سدق")4).

املطلب الرابع: املحا�سبة للعمال" من اأين لك هذا؟":
املنظومة؛ الأن  تكتمل  بها  التي  االأ�سا�سية  االأركان  تُعد من  واإتقان  بدقة  واملحا�سبة 
من  الب�سرية  النف�س  يعرتي  ما  يعرتيها  قد  وخرييتها  �سالحها  مع  النفو�س  من  كثرياً 

التفريط، والت�ساهل، ولذلك حتتاج اإىل املحا�سبة لكي تكون حري�سة ومراقبة. 
بكل  املبداأ  هذا  امل�سلم  يعي�س  االإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  عظيم  مبداأ  واملحا�سبة 
العمال  اأرزاق  يف  باب  والفيء،  واالإمارة  اخلراج  كتاب  داود،  واأبو  رقم)18015)،   ،(543/29( اأحمد  اأخرجه   -1
)134/3)،رقم )2945)، وابن خزمية )70/4)، واحلاكم )563/1) وقال: هذا حديث �سحيح على �سرط البخاري، ومل 

يخرجاه.
اأخرجه اأبو داود، كتاب اخلراج واالإمارة والفيء، باب يف اأرزاق العمال )134/3)، رقم)2943)، وابن خزمية )70/4)،   -2

)2369)، واحلاكم )1/ 563)، رقم)1472) وقال: "حديث �سحيح على �سرط ال�سيخني، ومل يخرجاه".
معامل ال�سنن، للخطابي )3/ 7).  -3

اأخرجه م�سلم، كتاب الزكاة، باب اإباحة االأخذ ملن اأعطي من غري م�ساألة وال اإ�سراف )723/2)، رقم)1045).  -4
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اأحا�سي�سه، وتن�سبط به �سائر اأموره، حني يعلم اأنه حما�سب عن كل �سيء عند من ال 
تخفى عليه خافية، وال يُظلم مثقال ذرة، ال �سيما احل�ساب يف املال فاإن ال�سوؤال عنه من 
جهتني، كما يف حديث اأبي برزة االأ�سلمي، قال: قال ر�سول اهلل : "ال تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى ي�ساأل عن عمره فيما اأفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من اأين 
اكت�سبه وفيم اأنفقه، وعن ج�سمه فيم اأباله")1)، ومن هذا املنطلق ال�سرعي كان ر�سول 
اهلل  يحا�سب اأ�سحابه، فعن اأبي حميد ال�ساعدي ، قال: بعث ر�سول اهلل  اإىل 
يتوفاه منه،   من  ب�سواد كثري، فبعث ر�سول اهلل  ال�سدقة، فجاء  اليمن رجاًل على 
فجعل الذي جاء به مييزه، فيقول: هذا يل وهذا لكم، فاإذا قيل له: من اأين لك هذا؟، 
فجاء  بعثته،  اإذا  الرجل  بال  "ما  قال:  فخطب،    النبي  ذلك  فبلغ  يل،  اأهدي  قال: 
بال�سواد الكثري يقول: هذا يل، وهذا لكم، فاإذا قيل له: من اأين لك هذا؟، قال: اأهدي 
يل، اأفال اأهدي له وهو يف بيت اأبيه واأمه؟، والذي نف�سي بيده ال اأبعث رجاًل فيغل منه 
�سيئاً اإال جاء به يحمله على عنقه، فاإياكم اأن يجيء اأحدكم يوم القيامة على عنقه بعري 
له رغاء يرغو، اأو بقرة تخور، اأو �ساة تيعر، اأال هل بلغت" ثالث مرات)2). ويف لفظ 

للبخاري: "فلما جاء حا�سبه")3).
وهذا احلديث اأ�سل من اأ�سول حما�سبة العمال، وهي ت�سحيح الأمانة العامل، قال 
ت�سحح  املحا�سبة  املوؤمتن، واأن  الفقه: جواز حما�سبة  "وفى هذا احلديث من  املهلب: 

اأمانته")4).
قال �سيخ االإ�سالم: "كان النبي  ي�ستويف احل�ساب على العمال، يحا�سبهم على 

امل�ستخرج وامل�سروف")5).
ثم نلحظ يف هذا احلديث جملة من الفوائد: 

اأولها: اأن املحا�ِسب مل مينعه اأن يحا�سب ابن اللتبية مع كونه من ال�سحابة، ولي�س 
اأخرجه الرتمذي، اأبواب �سفة القيامة، باب يف القيامة )612/4)، رقم)2417) وقال: "حديث ح�سن �سحيح".  -1

اأخرجه البخاري، كتاب احليل، باب احتيال العامل ليهدي له )28/9)، رقم)6979)، وم�سلم، كتاب االإمارة، باب حترمي   -2
هدايا العمال )1463/3)، رقم )1832)، واأبو عوانة يف "م�ستخرجه" )394/4)، رقم )7070). واللفظ له.

االإمام  مع  امل�سدقني  وحما�سبة   ]60 ]التوبة:  عليها{  }والعاملني  تعاىل:  اهلل  قول  باب  الزكاة،  كتاب  البخاري،  اأخرجه   -3
)130/2)، رقم)150).

�سرح �سحيح البخاري، البن بطال )557/3).  -4
احل�سبة يف االإ�سالم، البي تيمية )�س: 25).  -5
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هذا تهمة له؛ الأنه قد يكون متاأواًل. 
ثانيًا: اأن املحا�سب كان قوياً، فلم ي�ستحي اأو يتخوف من حما�سبة ال�سحابي.

ثالثًا: مل يحاب املحا�سب ابن اللتبية عندما راأى ريبة؛ بل حا�سبه، واأخرب مبا وقف 
عليه من ف�ساد مايل.

باأنه  يتهم من حا�سبه  اأو  اأن يغ�سب،  �سبهة،  ب�سبب  ينبغي ملن حو�سب  رابعًا: ال 
اأ�ساء الظن فيه. 

 يقول  وبهذا املنهج �سار اخللفاء الرا�سدون من بعده مع عمالهم، فهذا عمر 
الأبي هريرة : "من اأين لك هذا"، فعن ابن �سريين، اأن عمر بن اخلطاب  ا�ستعمل 
اأبا هريرة  على البحرين، فقدم بع�سرة اآالف، فقال له عمر: ا�ستاأثرت بهذه االأموال 
...، فمن اأين هي لك؟ قال: "خيل يل تناجتت، وغلة رقيق يل، واأعطية تتابعت علي" 

فنظروه، فوجدوه كما قال)1). 
دقيقاً،  يكون  اأن  املحا�سب  يف    النبي  يراعيها  كان  التي  ال�سفات  من  اإن  ثم 
وحري�ساً كما يف بعثه  لعبد اهلل بن رواحة اإىل يهود خيرب، فعن ابن عمر قال: 
ال�سطر،  ي�سمنهم  ثم  عليهم،  يخر�سها  عام  كل  ياأتيهم  رواحة  بن  اهلل  عبد  "...وكان 
قال: ف�سكوا اإىل ر�سول اهلل  �سدة خر�سه، واأرادوا اأن ير�سوه فقال: يا اأعداء اهلل 
اأتطعموين ال�سحت، واهلل لقد جئتكم من عند اأحب النا�س اإيل والأنتم اأبغ�س اإيل، من 
اإياه على اأن ال اأعدل  اإياكم وحبي  عدتكم من القردة واخلنازير، وال يحملني بغ�سي 

عليكم، فقالوا: بهذا قامت ال�سماوات واالأر�س")2). 
املطلب الام�س: تطبيق العقوبات على جميع الطبقات:

اإن تطبيق العقوبات الزاجرات؛ من غري متييز طبقي وال ا�ستثناء عن�سري؛  يجعلها 
عظيمة اجلدوى، كما اأن تطبيقها على بع�س الطبقات دون بع�س �سبٌب من اأ�سباب هالك 
الذين  اأهلك  "اإمنا   : اهلل  ر�سول  قال  قالت:  عنها-،  اهلل  -ر�سي  عائ�سة  فعن  االأمة، 
اأقاموا  ال�سعيف  فيهم  تركوه، واإذا �سرق  ال�سريف  فيهم  اإذا �سرق  اأنهم كانوا  قبلكم، 

جامع معمر بن را�سد )323/11). و�سنده من اأ�سح االأ�سانيد.  -1
اأخرجه ابن حبان )608/11)، �سنده �سحيح، و�سححه �سعيب يف تعليقه على ابن حبان.  -2
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عليه احلد، واأمي اهلل لو اأن فاطمة بنت حممد �سرقت لقطعت يدها")1). 
قال �سيخ االإ�سالم: "ومن ذلك: اأنه  حذرنا من م�سابهة من قبلنا، يف اأنهم كانوا 
يفرقون يف احلدود بني االأ�سراف وال�سعفاء، واأمر اأن ي�سوي بني النا�س يف ذلك، واإن 
كان كثري من ذوي الراأي وال�سيا�سة قد يظن اأن اإعفاء الروؤ�ساء اأجود يف ال�سيا�سة")2).

وملاذا ن�ست ال�سريعة على اأن ترك حما�سبة الكرباء �سبٌب من اأ�سباب الهالك؟ الأن 
حالة واحدة من الف�ساد املايل من الكرباء، اأو املالأ، تعدل اآالف احلاالت من ال�سعفاء. 
ثم �سار خلفاوؤه على منهجه، فهذا عمر يعلنها بعد اأن عاقب مواله؛ الأنه خالف 
ما اأمر به امل�سلمني، فقال: "ال اأعلم اأحداً من اآل عمر اأتى �سيئاً مما نهيت النا�س عنه اإال 
�ساعفت له العقوبة، فاإمنا اأعني النا�س اإليكم كاأعني الطري اإىل اللحم، فاإن انتهيتم انتهوا، 

واإن رتعتم رتعوا")3). 
املطلب ال�ساد�س: التذكي والتو�سية امل�ستمرة بعظم امل�سئولية:

وكان  بالعمل،  البدء  قبل  والتذكرة  بالو�سية  عماله  يتعهد    النبي  كان  فقد 
بع�سهم من هول امل�سوؤولية يرتك العمل قبل اأن يبداأ به، فعن عبادة  قال: اإن ر�سول 
اهلل  بعثه على ال�سدقة ، ثم قال له: "اتق اهلل يا اأبا الوليد؛ اأن تاأتي يوم القيامة ببعري 
حتمله على رقبتك له ُرَغاٌء؛ اأو بقرة لها ُخَواٌر؛ اأو �ساة لها ُثَواٌج" ، فقال: يا ر�سول اهلل، 

واإن ذا لكذا؟ قال: نعم، قال عبادة: والذي بعثك باحلق ال اأعمل على اثنني اأبدا")4).
وكذلك تتكرر الو�سية مع �سعد بن عبادة ، فعن ابن عمر: اأن النبي  بعث 
�سعد بن عبادة م�سدقاً، وقال: "اإياك يا �سعد اأن جتيء يوم القيامة ببعري له رغاء"، فقال: 

ال اآخذه وال اأجيء به. فاأعفاه)5). 

اأخرجه البخاري، كتاب اأحاديث االأنبياء، باب حديث الغار )175/4)، رقم)3475)، وم�سلم، كتاب احلدود، باب قطع   -1
ال�سارق ال�سريف وغريه، والنهي عن ال�سفاعة يف احلدود )1315/3)، رقم)1688). 

اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم ملخالفة اأ�سحاب اجلحيم، البن تيمية )329/1).  -2
تاريخ املدينة، البن �سبة )751/2).   -3

اأخرجه البيهقي يف "ال�سنن الكربى" )267/4)، رقم)7659)، وقال الهيثمي يف "املجمع")86/3): "رواه الطرباين يف   -4
الكبري، ورجاله رجال ال�سحيح"، و�سححه االألباين يف "ال�سل�سة ال�سحيحة" )512/2).

اأخرجه اأحمد )127/37)، رقم)22461)، وابن حبان )65/8)، رقم)3270)، و�سححه االألباين كما يف "اإرواء الغليل"   -5
.(366/3(
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اهلل  ر�سول  خطبنا  قال:  عمرية،  بن  عدي  فعن  خطبه،  يف  بذلك  يذكر  وكذلك 
، فقال: "من ا�ستعملناه منكم على عمل، فكتمنا خميطاً، فما فوقه كان غلواًل ياأتي 
قال: فقام اإليه رجل اأ�سود من االأن�سار ...، فقال: يا ر�سول اهلل، اقبل  به يوم القيامة"، 
عني عملك، قال: "وما لك؟" قال: �سمعتك تقول: كذا وكذا، قال: "واأنا اأقوله االآن، 
من ا�ستعملناه منكم على عمل،فليجئ بقليله وكثريه، فما اأوتي منه اأخذ، وما نهي عنه 

انتهى")1).
لكي  يرده  من  خلفه  يُر�سل  يو�سيه،  اأن  ون�سي  العامل  اأر�سل  اإذا  كان    اإنه  بل 
�سرت،  فلما  اليمن،  اإىل    اهلل  بعثني ر�سول  قال:    بن جبل  معاذ  فعن   ، يذكره 
اأر�سل يف اأثري، فرّدين، فقال: "اأتدري مل بعثُت اإليك؟ ال ت�سينب �سيئاً بغري اإذين فهو 

غلول ڇ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱڇ)2) لهذا دعوتك، فام�س لعملك")3).

املبحث الثالث: منهج النبي  يف مكافحة ما وقع من الف�ساد املال:
املايل  الف�ساد  على  القا�سية  االأ�سا�سية  االأركان  بو�سع  ال�سرع  اهتمام  تقرير  بعد 
املحتمل الوقوع، وبعد البحث واال�ستقراء عن الف�ساد املايل الذي وقع يف عهد ر�سول 
اهلل  مل اأقف اإال على وقائع ي�سرية جداً تدل داللة وا�سحة، وتربهن برهاناً قاطعاً اأنه 
ال حل لالأمة من اأزماتها اإال بالرجوع اإىل امل�سدرين اخلالدين: الكتاب، وال�سنة، اللذين 

يكفالن لالأمة �سالحاً �ساماًل جلميع نواحي احلياة.
ثم اإن املتاأمل يف هذه الوقائع املعدودة، يتبني له اأنها مل ت�سدر ممن لهم �سابقة يف 
الوقائع وكيف  تاأويل، واإليك هذه  بنوع  اإال  الكرام، ومل تكن  ال�سحابة  االإ�سالم من 

عاجلها النبي  يف املطالب االآتية: 
املطلب االأول: حتذيره  الأمته ممن وقع يف ف�ساد مال:

ْتِبيَِّة، فعن اأبي حميد  ومن اأ�سهر الق�سايا التي وقعت يف ع�سره ، ق�سية ابن اللُّ
ال�ساعدي، قال: ا�ستعمل ر�سول اهلل  رجاًل على �سدقات بني �سليم، يدعى ابن 

اأخرجه م�سلم، كتاب االإمارة ، باب حترمي هدايا العمال )1465/3)، رقم)1833).  -1
�سورة اآل عمران )اآية: 61).  -2

الكبري")199/1):  "العلل  يف  الرتمذي  قال  رقم)1335)،   ،(613/3( االأمراء  هدايا  يف  جاء  ما  باب  الرتمذي،  اأخرجه   -3
ح�سنه البخاري.
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"فهال   : فلما جاء حا�سبه، قال: هذا مالكم، وهذا هدية. فقال ر�سول اهلل  ْتِبيَِّة،  اللُّ
جل�ست يف بيت اأبيك واأمك، حتى تاأتيك هديتك اإن كنت �سادقاً" ثم خطبنا، فحمد 
اهلل، واأثنى عليه، ثم قال: " اأما بعد، فاإين اأ�ستعمل الرجل منكم على العمل مما والين 
اأبيه واأمه  اأفال جل�س يف بيت  اأهديت يل،  اهلل، فياأتي فيقول: هذا مالكم، وهذا هدية 
حتى تاأتيه هديته، واهلل ال ياأخذ اأحد منكم �سيئاً بغري حقه اإال لقي اهلل يحمله يوم القيامة، 
ثم  فالأعرفّن اأحداً منكم لقي اهلل يحمل بعرياً له رغاء، اأو بقرة لها خوار، اأو �ساة تيعر"، 

رفع يده حتى رئي بيا�س اإبطه، يقول: "اللهم هل بلغت")1).
وبالتاأمل والنظر يف هذه الواقعة يُ�ستنبط منها عدٌد من الدرو�س القيمة، واحللول 
ي�سوبها  التي  العمال،  هدايا  مب�ساألة  متعلقة  اأنها  ال�سيما  املايل،  الف�ساد  مل�سكلة  الناجعة 
نوٌع من التاأويل وال�سبهات، وقد اتخذ النبي  جملة من االإجراءات التي تقطع دابر 

الف�ساد وجتتثه من اأ�سوله، وهي: 
اأبيك  بيت  يف  جل�ست  "هال  بقوله:  امل�سني  فعله  على  العامل  على  االإنكار  اأواًل: 

واأمك..."، كاملوبخ له.
ثانيًا: الت�سهري به على وجه العموم من دون تعيني له -لوجود �سبهة يف فعله- 
لتحذير عماله االآخرين، على حرمة هذا الفعل، وعظم اأثمه، وهذا من قوله : "اأما 
اأ�ستعمل الرجل منكم على العمل مما والين اهلل، فياأتي فيقول: هذا مالكم،  بعد، فاإين 

وهذا هدية اأهديت يل..". 
ثالثًا: ثم مل يقت�سر على االإنكار، بل بنّي ال�سبهة والتاأويل الذي يتم�سك به من 
وقع يف ف�ساد مايل، ثم نق�سها، وبنّي البطالن الذي فيها، قال املهلب: "وفيه من الفقه: 
اأن العامل اإذا راأى متاأواًل قد اأخطاأ يف تاأويله خطاأ يعم النا�س �سرره اأن يعلم النا�س كافة 
ْتِبيَِّة يف  اللُّ بابن   ،   النبي  فعل  لتاأويله كما  القاطعة  باحلجة  مبو�سع خطئه، ويعرفهم 

خطبته للنا�س")2).
رابعًا: اأن االأموال املاأخوذة ر�سوًة تذهب اإىل بيت املال، وال ياأخذها املرت�سي، 

تقدم تخريجه)�س:12) وهو متفق عليه.   -1
�سرح �سحيح البخاري، البن بطال )557/3).  -2



944

الدكتور ع�سام بن اإبراهيم احلازمي)ال�سعودية(

معاملًة له بنقي�س ق�سده.
خام�سًا: ال�سابط ال�سرعي الذي يفرق به بني الهدية والر�سوة.

�ساد�سًا: ثم اإنه  ختم اإنكاره باأمرين اأ�سا�سيني رادعني، وهما:
 اأن هدايا العمال تدخل في باب الغلول وهي من كبائر الذنوب.1. 
واأنه 2.  القيامة،  يوم  االأ�سهاد  روؤو�س  على  للف�سيحة  موجبة  اأنها  �سناعتها  من  اأن   

�سياأتي بكل ما اأخذه، يحمله على ظهره، ي�ساهده جميع الخالئق. قال القرطبي: 
باً بحمله وثقله، مرعوباً ب�سوته، وموبَّخاً  "ياأتي به حاماًل له على ظهره ورقبته، معذَّ

باإظهار خيانته على روؤو�س االأ�سهاد")1).
ولذلك يجب على كل من واله اهلل اأمراً اأن يتبع هذا املنهج النبوي، فمتى ما ظهر 
ف�ساد مف�سد يف اأمر مايل -حتى ولو كان متاأواًل- اأن يعقد اجتماعاً عاجاًل على م�ستوى 
املنظمة، ثم يبني ما ح�سل من الف�ساد املايل، وال�سبهات التي اعتمد عليها، وبطالنها، 
ومل  االآخرة،  يف  االآجلة  العقوبات  من  ينتظره  وما  الدنيا،  يف  الرادعة  العقوبات  ثم 
يذكر احلديث هل عزله ومل يعينه يف عمل اآخر، ولعل عزله هو الظاهر،  ملا �سبق يف 

املبحث االأول من اإق�ساء واإبعاد من حر�س على الوالية، فكيف مبن اعتدى فيها؟!. 

املطلب الثاين: عدم �سالته  على من وقع يف ف�ساد مال، واإظهار ذلك: 
ومن االأ�ساليب، التي ا�ستخدمها ر�سول اهلل  للق�ساء على الف�ساد املايل، عدم 
داللة  تدل  العقوبة  وهذه  ي�سرياً،  �سيئاً  كان  ولو  مايل  بف�ساد  تلب�س  من  على  ال�سالة 
وا�سحة على عظم ُجرم من وقع يف ف�ساد مايل، فعن زيد بن خالد اجلهني ، اأن 
رجاًل من امل�سلمني تويف بخيرب، واأنه ذكر لر�سول اهلل  فقال: "�سلوا على �ساحبكم"، 
"اإن �ساحبكم غل يف  قال:  بهم،  الذي  راأى  فلما  القوم لذلك،  فتغريت وجوه  قال: 

ففت�سنا متاعه، فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود ما ي�ساوي درهمني)2). �سبيل اهلل"، 
ملرتكب  زاجر  اأبلغ  فيها  عظيمة  فائدة  ناأخذ  املهجورة  النبوية  ال�سنة  هذه  ومن 

اجلامع الأحكام القراآن، للقرطبي )256/4).  -1
اأخرجه اأحمد )257/28)، رقم)17031). اإ�سناده حمتمل للتح�سني، قاله �سعيب االأرناوؤوط، وقد تو�سع يف الكالم عليه،   -2

فانظره يف حا�سية امل�سند.
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الف�ساد املايل عندما يعلم اأنه لن يُ�سلى عليه من اإمام امل�سلمني، اأو من ينوب عنه، واأنه 
�سيعلم ف�ساده، وي�ستهر بني اأقاربه، واأهله، وجريانه. 

اأهل  ال�سالة على  الف�سل من  واأهل  االأئمة  امتناع  �سنة يف  "وهذه  الباجي:  قال 
الكبائر على وجه الردع والزجر عن مثل فعلهم، واأْمُر غريه بال�سالة عليه دليل على اأّن 

لهم حكم االإميان، ال يخرجون عنه مبا اأحدثوه من مع�سية)1).
وقال ابن عبد الرب: "واأما ترك ر�سول اهلل  ال�سالة عليه، واأمر غريه بال�سالة 
املعا�سي،  عن  النا�س  لريتدع  كبرية؛  منه  ظهرت  من  على  ي�سلي  ال  كان  الأنه  عليه؛ 
وارتكاب الكبائر، اأال ترى اأنه مل ي�سل على ماعز االأ�سلمي، واأمر غريه بال�سالة عليه، 
ذلك  ليكون  احلدود؛  عليه  اأقام  ممن  كثري  على  نف�سه، وال  قتل  الذي  على  ي�سل  ومل 
اأن ال ي�سلي االإمام واأئمة الدين على  زاجراً ملن خلفهم ونحو ذلك، وهذا اأ�سل يف 
املحدثني؛ ولكنهم ال مينعون ال�سالة عليهم، بل ياأمر بذلك غريه كما قال :"�سلوا 

على �سحابكم"")2).
ثم يبني لنا احلديث عظم اأمر االعتداء على اأموال امل�سلمني ولو كان �سيئاً تافهاً، 
الوليد  اأبو  قال  م�سلم،  كل  حق  به  يتعلق  اأنه  عقوبته  و�سدة  اإثمه  عظم  يف  وال�سبب 
الباجي: "كما اأخرب بقيمتها؛ ليعلم بتفاهة قيمتها، واأن اأخذ هذا املقدار على تفاهته على 
هذا الوجه من جملة الكبائر التي متنع من �سالة النبي  و�سالة االأئمة واأهل الف�سل 

على من فعل ذلك، ور�سيه، وا�ستاأثر به على جماعة امل�سلمني")3).
باب  ومن  موته،  بعد  امل�سلمني  اأموال  على  باملعتدي  الت�سهري  الزواجر  من  وفيه 

اأوىل اأن يُ�سهر به قبل موته. 
املطلب الثالث: ردعه  للغال من اأموال امل�سلمني بعدم قبول ما غله:

مل يكن يتهاون النبي  اأدنى تهاون يف مال امل�سلمني، وكان يردع ويزجر من 
يعتدي عليه باأعظم الروادع والزواجر، ومن ذلك عدم قبوله ما غل من مال امل�سلمني، 
حتى ياأتي به يوم القيامة، ويف هذه ال�سنة النبوية للقلوب احلية اأعظم زاجر ورادع. 

املنتقى �سرح املوطاأ، الأبي الوليد الباجي )200/3).  -1
اال�ستذكار، البن عبد الرب )85/5).  -2

املنتقى �سرح املوطاأ، الأبي الوليد الباجي )201/3).  -3
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فعن عبد اهلل بن عمرو -ر�سي اهلل عنهما-، قال: كان ر�سول اهلل  اإذا اأ�ساب غنيمًة 
اأمر بالاًل فنادى يف النا�س، فيجيئون بغنائمهم، فيخم�سه، ويق�سمه، فجاء رجل بعد ذلك 
بزمام من �سعر، فقال: يا ر�سول اهلل هذا فيما كنا اأ�سبناه من الغنيمة. فقال: "اأ�سمعت 
بالاًل ينادي ثالثاً؟" قال: نعم. قال: "فما منعك اأن جتيء به؟" فاعتذر اإليه، فقال: "كن 

اأنت جتيء به يوم القيامة، فلن اأقبله عنك")1).
من  عليهم-  اهلل  -ر�سوان  �سحابته  عند  مطبقة  كانت  النبوية  ال�سنة  هذه  اإن  ثم 
بعده، فعن حو�سب بن �سيف، قال: غزا النا�س يف زمان معاوية، وعليهم عبد الرحمن 
الرجل،  ندم  اجلي�س  قفل  فلما  رومية،  دينار  مائة  امل�سلمني  من  رجل  فغل  خالد،  بن 
فاأتى عبد الرحمن بن خالد فاأخربه خربه، و�ساأله اأن يقبلها منه، فاأبى، وقال: قد تفرق 
  اجلي�س، فلن اأقبلها منك حتى تاأتي بها يوم القيامة، فجعل ي�ستقرئ اأ�سحاب النبي
ي�ساألهم، فيقولون مثل ذلك فلما قدم دم�سق على معاوية فذكر ذلك له، فقال له مثل 

ذلك، فخرج من عنده وهو يبكي")2).
ثم اإن ال�سبب يف عدم قبول ما اأخذه من اأموال امل�سلمني؛ الأن جميع امل�سلمني 
له فيه حق، وقد تفرقوا، فكيف يرده اإليهم؟ قال املظهر: "واإمنا مل يقبل ذلك منه، الأن 
جميع الغامنني فيه �سركة، وقد تفرقوا وتعذر اإي�سال ن�سيب كل واحد منهم منه اإليه، 

فرتكه يف يده، ليكون اإثمه عليه؛ الأنه هو الغا�سب")3).
فاإذا  عنه،  ينوب  من  اأو  االإمام  الجتهاد  فيه  يرجع  الزاجر  هذا  اأن  يظهر  والذي 
عرف من حال الغال اأن رد الغلول عليه اأردع له رده، واإذا كان عدم رده اأردع له مل 

"هذا  اأخرجه اأبو داود، كتاب اجلهاد، باب يف الغلول )346/4)،رقم)2712)، واحلاكم)138/2)،رقم)2583) وقال:   -1
�سعييب  وح�سنه   ،(4809(  ،(138/11( حبان  وابن  "�سحيح"،  الذهبي:  يخرجاه" وقال  ومل  االإ�سناد  �سحيح  حديث 
االأرناوؤوط يف تعليقه على ابن حبان، وح�سنه االألباين كما يف "�سحيح اأبي داود" )61/2)، واألف ال�سيوطي ر�سالة بعنوان 

القيامة". يوم  اإىل  الظالمة  "تاأخري 
اأخرجه اأبو اإ�سحاق الفزاري يف "ال�سري" )�س: 249)، قلت: �سنده �سحيح.  -2

مرقاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح، لعلي القارئ )2591/6).   -3
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يرده. )1)

املطلب الرابع: ت�سهيه  بن وقع يف ف�ساد مال، وبيان عظم عذابه: 
 للق�ساء على الف�ساد املايل، وحماربته -حتى ولو كان  اإن من حر�س النبي 
ي�سرياً - اأنه كان يُ�ّسهر مبن وقع منه ف�ساد مايل، حتى ولو كان ممن �سارك يف اجلهاد يف 
العيون، ويخلع  يُبكي  الذي  واإليك هذا احلديث  بغلوله،  النا�س  يعلم  اهلل ومل  �سبيل 
نغنم  فلم  خيرب،  يوم    اهلل  ر�سول  مع  خرجنا  قال:    هريرة اأبي  فعن  القلوب، 
ذهباً وال ف�سة، اإال االأموال والثياب واملتاع، فاأهدى رجٌل من بني ال�سبيب، يقال له: 
رفاعة بن زيد، لر�سول اهلل  غالماً، يقال له: ِمْدَعٌم، فوجه ر�سول اهلل  اإىل وادي 
القرى، حتى اإذا كان بوادي القرى، بينما ِمْدَعٌم يحط رحاًل لر�سول اهلل ، اإذا �سهم 
عائر فقتله، فقال النا�س: هنيئا له اجلنة، فقال ر�سول اهلل : "كال، والذي نف�سي بيده، 
اإن ال�سملة التي اأخذها يوم خيرب من املغامن، مل ت�سبها املقا�سم، لت�ستعل عليه ناراً" فلما 
�سمع ذلك النا�س جاء رجل ب�سراك - اأو �سراكني - اإىل النبي ، فقال: " �سراك من 

نار -اأو: �سراكان من نار")2). 
ثم اإن الت�سهري مبن اعتدى على اأموال امل�سلمني لي�ست ق�سية عني ق�سى ال�سارع 
اأموال امل�سلمني، فعن ابن عبا�س  فيها بحكم، بل هو منهٌج مطرٌد يف من يعتدي على 
-ر�سي اهلل عنهما- قال: حدثني عمر  قال: ملا كان يوم خيرب اأقبل نفر من اأ�سحاب 
النبي   فقالوا: فالن �سهيد، وفالن �سهيد، وفالن �سهيد حتى مروا على رجل فقالوا: 
فالن �سهيد فقال ر�سول اهلل : "كال اإين راأيته يف النار يف بردة غلها اأو -عباءة– 

واأنبه هنا اإىل اأن احلديث ال يدل على عدم قبول التوبة، واإمنا هو من باب الزواجر، كما اأن النبي  مل ي�سل على الغال، فال   -1
يدل فعله على عدم جواز ال�سالة عليه، ولذلك ورد يف اخلرب اأن ال�سحابة مل يقبلوا من الغال اإال اأنه اأُفتي له باأن يت�سدق مبا 
غّل عن اجلي�س، كما اأخرجه ابن ع�ساكر يف "تاريخ دم�سق" )138/29)"...خرج من عنده-اأي معاوية- وهو يبكي، 
وي�سرتجع، فمر بعبد اهلل بن ال�ساعر ال�سك�سكي، فقال له: ما يبكيك؟ فذكر له اأمره، فقال: اأمطيعي اأنت يا عبد اهلل؟ قال: نعم، 
قال: فانطلق اإىل معاوية، فقل له: اقبل مني خم�سك، فادفع اإليه ع�سرين ديناراً، وانظر الثمانني الباقية فت�سدق بها عن ذلك 
اجلي�س، فاإن اهلل يقبل التوبة عن عباده، وهو اأعلم باأ�سمائهم ومكانهم، ففعل الرجل، فقال معاوية: الأن اأكون اأفتيته بها اأحب 

اإيل من كل �سيء اأملكه، اأح�سن الرجل". 
واالأمتعة؟  والزروع،  والغنم،  االأر�س،  والنذور  االأميان  يف  يدخل  هل  باب:  والنذور،  االأميان  كتاب  البخاري،  اأخرجه   -2
اإال املوؤمنون )108/1)،  )143/8)، رقم)6707)، وم�سلم، كتاب االإميان، باب غلظ حترمي الغلول، واأنه ال يدخل اجلنة 

رقم)115).
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ثم قال ر�سول اهلل : "يا ابن اخلطاب، اذهب فناد يف النا�س اإنه ال يدخل  غلها)1)"، 
اجلنة اإال املوؤمنون")2). 

ومن الو�سائل التي كان يبني فيها  عظم جرم املعتدي التاأفف واالنزعاج ممن 
 قال: كان  اأبي رافع  اأموال امل�سلمني حتى ولو بعد موته، ودفنه بفرتة، فعن  اأخذ 
ر�سول اهلل  اإذا �سلى الع�سر، ذهب اإىل بني عبد االأ�سهل، فيتحدث عندهم حتى 
بالبقيع،  املغرب، مررنا  اإىل   م�سرع  النبي  فبينما  اأبو رافع:  قال  للمغرب.  ينحدر 
اأنه  وظننت  فا�ستاأخرت،  ذرعي)3)  ذلك يف  فك�سر  قال:  اأف لك"،  لك،  "اأف  فقال: 
فقلت: اأاأحدثت حدثاً؟ قال: "ما ذاك؟" قلت: اأففت  يريدين، قال: "ما لك؟، ام�س"، 
بي، قال: "ال، ولكن هذا فالن بعثته �ساعياً على بني فالن، فغل منرة، فدرع االآن مثلها 

من نار")4). 
فمن جمموع هذه االأحاديث ُيلحظ خطورة الف�ساد املال من عدة اأوجه: 

اأواًل: اأن الغال كان يف غزوة مع النبي  فجاءه �سهم فقتله، فظن بع�س النا�س 
من ظاهره اأنه �سهيد، فهناأ النبي  بهذه التهنئة، ولكن املفاجاأة اأن النبي  ما �سكت، 
اأن يطلع على حاله اأحد، فكان  اأمر هذا الغال خفي، وعذابه غيبي، وال ميكن  اأن  مع 
املتوقع اأن ي�سكت عنه، ملا ُعلم من فعله  وحثه على ال�سرت ملن وقع يف مع�سية ولو 
كانت كبرية من الكبائر كما فعل مع ماعز، والغامدية، عندما ردهما اأربع مرات، ولكن 
املفاجاأة كانت يف اأنه بنّي اإثمه العظيم، وعقابه االأليم، وهذا اإْن دل على �سيء فاإمنا يدل 

على خطورة االعتداء على اأموال امل�سلمني.

الغلول: اأخذ ال�سيء من املغنم يف خفية، ومنه الغاللة: وهي ثوب يلب�س حتت الثياب. ك�سف امل�سكل من حديث ال�سحيحني،   -1
: اإذا خان؛ الأنه اأخذ �سيئا يف خفاء. وكل ما كان من هذا الباب، فهو  البن اجلوزي )133/1)، وقال الزجاج: َغلَّ الّرُجُل يَِغلُّ

راجع اإىل هذا.تهذيب اللغة، لالأزهري )22/8). 
اأخرجه م�سلم، كتاب االإميان، باب غلظ حترمي الغلول، واأنه ال يدخل اجلنة اإال املوؤمنون )107/1)، رقم)114).  -2

قال ال�سندي يف حا�سيته على "املجتبى" )115/2): "اأي: ثبطني عما اأردته، واحلا�سل اأنه ظن اأن اخلطاب معه، فثقل عليه".  -3
اأخرجه اأبو اإ�سحاق الفزاري يف " ال�سري" )393/236)، واأحمد )169/45)، رقم)27192)، والن�سائي ،كتاب االإمامة،   -4
االإ�سراع اإىل ال�سالة من غري �سعي )115/2)، رقم)862)، وابن خزمية )52/4)، رقم)2337) ورجاله ثقات، اإال الف�سل 
بن عبيد اهلل بن اأبي رافع، ذكره البخاري يف "التاريخ الكبري" )115/7)، وابن اأبي حامت يف "اجلرح والتعديل" )63/7)، 
وابن حبان يف "الثقات"، وي�ستفاد من ت�سحيح ابن خزمية حلديثه تقويته، وقال الذهبي يف الكا�سف)112/2):"وثق"، وممن 

ح�سن حديثه االألباين كما يف "�سحيح الرتغيب والرتهيب" )62/2)، والأ�سل احلديث ي�سهد له ما �سبق من االأحاديث.
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 ثانيًا: اأنه ال بد من الت�سهري باملعتدين على اأموال امل�سلمني، فاإذا كان امليت ي�سهر 
به وهو مل يطلع عليه اأحد، ويخرب بعذابه مع اأن فيه تاأثرياً على اأهله، ثم اإن جريرته فقط 
هي �سملة ال ت�ساوي اإال مبلغاً زهيداً، فمن باب اأوىل من هو حي، وقد اأخذ من اأموال 

امل�سلمني ما اأخذ.
اأموال امل�سلمني بعد وفاته   وانزعاجه ممن اعتدى على  النبي  تاأفف  اإن  ثالثًا: 
ودفنه، يدل على اأن من وقع يف ف�ساد مايل ينبغي اأن ال يبقى يف من�سبه، بل ال بد اأن 

يعزل.
املطلب الام�س: اإتالفه  مال من وقع يف ف�ساد مال:

ومن العقوبات التي كان يتخذها  للق�ساء على الف�ساد املايل اإتالف ما انتهبوه 
  قال: "كنا مع النبي ، من اأموال امل�سلمني من غري اإذنهم، فعن رافع بن خديج
 يف اأخريات  اإباًل وغنماً، وكان النبي  بذي احلليفة، فاأ�ساب النا�س جوع، فاأ�سبنا 

النا�س، فعجلوا فن�سبوا القدور، فدفع اإليهم النبي ، فاأمر بالقدور فاأكفئت")1).
غنماً  واأ�سابوا  وجهد،  �سديدة  حاجة  النا�س  "فاأ�ساب  داود:  اأبي  لفظ  ويف 
فاأكفاأ قدورنا   مي�سي على قو�سه،  اإذ جاء ر�سول اهلل  لتغلي  فاإن قدورنا  فانتهبوها، 
بقو�سه، ثم جعل يرمل اللحم بالرتاب، ثم قال: "اإن النهبة)2) لي�ست باأحل من امليتة")3).
اأن  قبل  امل�سلمني  اأموال  من  االنتهاب  فيه  عالج  الذي  النبوي  املوقف  هذا  ومن 
تق�سم يت�سح لنا اأن ال�سدة ال بد اأن تكون حا�سرة يف الق�ساء على اأي ف�ساد مايل مهما 
كانت الظروف، واأّياً كان االأ�سخا�س، وعند التاأمل يظهر ذلك منه جلياً، فاإنهم كانوا يف 
غزوة، ثم اإنهم اأ�سابهم جهد وجوع �سديد، ولهم حق يف العموم من هذا املال، فلم 
ت�سفع لهم جميع هذه االأمور عندما كان اال�ستعجال يف االعتداء على املال العام من 

اأخرجه البخاري، كتاب الذبائح وال�سيد، باب الت�سمية على الذبيحة، ومن ترك متعمدا )91/7)، رقم )5498)، وم�سلم،   -1
كتاب االأ�ساحي، باب جواز الذبح بكل ما اأنهر الدم، اإال ال�سن، والظفر، و�سائر العظام )1558/3)، رقم)1968).

تطلق على اأمور، وقد ذكرها ابن بطال يف �سرح البخاري )603/6) بقوله: " االنتهاب الذى اأجمع العلماء على حترميه هو   -2
ما كانت العرب عليه من الغارات، وانطالق االأيدي على اأموال النا�س بالباطل...، قال ابن املنذر: وف�سر احل�سن، والنخعي 

هذا احلديث، فقاال: النهبة املحرمة اأن ينتهب مال الرجل بغري اإذنه، وهو له كاره. وهو قول قتادة".
اأخرجه اأبو داود، كتاب اجلهاد، باب يف النهي عن النهب اإذا كان يف الطعام قلة يف اأر�س العدو )66/3)، رقم)2705)،   -3

قال احلافظ ابن حجر يف "الفتح" )626/9): "اإ�سناده جيد". 
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غري ا�ستئذان، فكانت االإجراءات التي اتخذها  اجتاه هذا املوقف: 
اأواًل: اأنه  عاملهم بنقي�س ق�سدهم، فاأكفاأ قدورهم، وجعل فوق اللحم الرتاب؛ 

قطعاً الأي فائدة منه.
ثانيًا: اأخربهم باأن املال ا�ستحال اإىل حرام فهو كامليته، قال ابن حجر: "ال�سياق 
ي�سعر باأنه اأريد املبالغة يف الزجر عن ذلك الفعل ...، فكان اإف�سادها عليهم مع تعلق 

قلوبهم بها، وحاجتهم اإليها، و�سهوتهم لها اأبلغ يف الزجر")1). 
ال�سديدة؟ قيل الأمرين:  العقوبة   يعاقب بهذه  النبي  ال�سبب الذي جعل  وما 
"االأول: قال عيا�س: كانوا انتهوا اإىل دار االإ�سالم واملحل الذي ال يجوز فيه االأكل من 
مال الغنيمة امل�سرتكة اإال بعد الق�سمة، واأن حمل جواز ذلك قبل الق�سمة اإمنا هو ما داموا 
يف دار احلرب، قال: ويحتمل اأن �سبب ذلك كونهم انتهبوها، ومل ياأخذوها باعتدال، 

وعلى قدر احلاجة")2).
واأياً كان ال�سبب فاإن الفائدة التي توؤخذ من احلديث العقوبة ال�سديدة لكل من 
ب�سبب  كان  ولو  حتى  لهم،  ردع  من  فيه  ملا  امل�سلمني؛  اأموال  على  اعتداء  منه  �سدر 

العجلة، ولي�س على نية االإف�ساد.
"وهذه  بطال:  ابن  قال  باملال،  التعزير  جواز  العلماء  اأخذ  االأحاديث  هذه  ومن 

الق�سة اأ�سل يف جواز العقوبة يف املال")3).
ذلك،  يف  امل�سلحة  من  يرى  ما  على  االإمام  اجتهاد  اإىل  ذلك  اأرجعوا  انهم  اإال 
الرا�سدان بعده،  الغال و�سربه، وحرقه اخلليفتان  "واأمر بتحريق متاع  القيم:  ابن  قال 
فقيل: هذا من�سوخ ب�سائر االأحاديث التي ذكرت، فاإنه مل يجئ التحريق يف �سيء منها، 
وقيل -وهو ال�سواب-: اإن هذا من باب التعزير والعقوبات املالية الراجعة اإىل اجتهاد 
االأئمة بح�سب امل�سلحة، فاإنه حرق وترك، وكذلك خلفاوؤه من بعده، ونظري هذا قتل 
�سارب اخلمر يف الثالثة اأو الرابعة فلي�س بحد وال من�سوخ، واإمنا هو تعزير يتعلق باجتهاد 

فتح الباري، البن حجر )9/ 626).  -1
�سرح �سحيح البخاري، البن بطال )236/5)، فتح الباري، البن حجر )626/9).  -2

�سرح �سحيح البخاري، البن بطال )237/5).  -3
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االإمام" )1).

املطلب ال�ساد�س: �سفافيته  يف اإعالنه اأن املال العام للم�سلمني:
ومن االأ�سباب املهمة واملوؤثرة يف نفو�س النا�س حتى يتقبلوا ما يفر�س عليهم من 
�سفافية  بكل  وامل�سوؤول  احلاكم،  بيان  املايل:  الف�ساد  على  للق�ساء  واإجراءات  اأنظمة، 
فهو  ذلك  �سوى  وما  فقط،  له  �س  ُخ�سّ ما  اإال  منه  ميلك  ال  العام  املال  اأن  وو�سوح 
بن  عمرو  فعن  �سحابته،  مع    نبينا  يفعله  كان  ما  وهذا  له،  خازن  وهو  للم�سلمني 
�سعيب، عن اأبيه، عن جده، قال: قال ر�سول اهلل : "دنا - يعني النبي - من بعري، 
فاأخذ وبرة)2) من �سنامه، ثم قال: "يا اأيها النا�س، اإنه لي�س يل من هذا الفيء �سيء، وال 
يَاَط واملخيط".  هذا -ورفع اأ�سبعيه- اإال اخلم�س، واخلم�س مردود عليكم، فاأدوا اخْلِ
فقام رجل يف يده ُكبٌَّة)3) من �سعر، فقال: اأخذت هذه الأ�سلح بها برذعة)4) يل. فقال 
ر�سول اهلل : "اأما ما كان يل ولبني عبد املطلب فهو لك". فقال: اأما اإذ بلغت ما اأرى، 

فال اأََرَب يل فيها، ونبذها)5).

الوبرة من رجل من  بهذه  باأحق  اأنا  "ما   : قال ر�سول  ويف حديث علي  
امل�سلمني")6).

ثم يزيد هذه الق�سية و�سوحاً وبياناً عندما ذكر  اأنه خازن لهذا املال، يق�سمه 
بينهم مبا ير�سي اهلل، ولي�س له فيه ملك، فعن اأبي هريرة : اأن ر�سول اهلل  قال: "ما 

اأعطيكم وال اأمنعكم، اإمنا اأنا قا�سم اأ�سع حيث اأمرت")7).

 قال �سيخ االإ�سالم: "ولي�س لوالة االأمور اأن يق�سموها بح�سب اأهوائهم كما يق�سم 

زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم )98/3).  -1
ْمُع اأَْوباٌر. ل�سان العرب )271/5)، حرف "ر" ف�سل "الواو". وُف االإِبل، َواجْلَ َوبََرٌة الوحدة من الوبر، والَوبَُر: �سُ  -2

ُة اْلَغْزِل: َما ُجِمَع ِمْنُه، ُم�ْسَتقٌّ ِمْن َذِلَك. ل�سان العرب )696/1)، حرف "الباء"، ف�سل "الكاف". ُكبَّ  -3
 ،(84/1( االأنوار  وم�سارق  والذال)،  )العني،  مادة:   ،(462/2( املحكم  ْحِل.  الرَّ َت  حَتْ يُْلقى  ي  الذَّ احلْل�ُس  َذَعُة:  الرَبْ  -4

مادة)ب ر ك).
اأبو داود، كتاب اجلهاد، باب يف فداء االأ�سري باملال )63/3)، رقم)2694)، واللفظ الأبي داود، قال االألباين يف  اأخرجه   -5

اإرواء الغليل)74/5) �سنده ح�سن.
اأخرجه اأحمد )92/2)، رقم)667) قال �سعيب االأرنوؤوط: ح�سن ب�سواهده.   -6

اأخرجه البخاري، كتاب فر�س اخلم�س، باب قول اهلل تعاىل: }فاأن هلل خم�سه وللر�سول{ )85/4)، رقم)3117).  -7
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املالك ملكه؛ فاإمنا هم اأمناء ونواب ووكالء لي�سوا مالكاً؛ ...، فهذا ر�سول رب العاملني 
اأبيح  الذي  املالك  ذلك  يفعل  كما  واختياره.  باإرادته  والعطاء  املنع  لي�س  اأنه  اأخرب  قد 
له الت�سرف يف ماله، وكما يفعل ذلك امللوك الذين يعطون من اأحبوا، ومينعون من 

اأبغ�سوا، واإمنا هو عبد اهلل يق�سم املال باأمره، في�سعه حيث اأمره اهلل تعاىل")1).
ملا  قال:  علي  بن  احل�سن  فعن   ، بكر  كاأبي  الرا�سدون  عليه  �سار  الذي  وهذا 
احت�سر اأبو بكر  قال: يا عائ�سة انظري اللِّْقَحة)2) التي كنا ن�سرب من لبنها، واجلفنة)3) 
التي كنا ن�سطبح فيها، والقطيفة التي كنا نلب�سها، فاإنا كنا ننتفع بذلك حني كنا نلي اأمر 
 ،اأر�سلت به اإىل عمر فلما مات اأبو بكر ، امل�سلمني، فاإذا مت فاردديه اإىل عمر

فقال "رحمك اهلل لقد اأتعبت من جاء بعدك")4).
وبهذا املنهج النبوي الذي اأعلن فيه نبينا  جلميع امل�سلمني اأنه لي�س له حق يف 
اأموال امل�سلمني �سري�سى جميع النا�س، ويق�سي على اأعظم ف�ساد مايل، حتى اإذا وقع 

اأحد منهم يف ف�ساد مايل �سرعان ما يرجع ويتوب.
املبحث الرابع: اأالأ�سباب اخلا�سة للف�ساد املايل، وطرق عالجها: 

وبعد ما تقدم من تقرير االأركان االأ�سا�سية يف ال�سنة النبوية للق�ساء على الف�ساد 
اأختم  الف�ساد املايل يف ع�سره،   يف معاجلة ما وقع من  املايل، وجملة من مواقفه 
البحث باأهم االأ�سباب التي اأدت اإىل انت�سار الف�ساد املايل، وما ورد يف ال�سنة النبوية 

من عالج لها، وذلك يف مطلبني: 

املطلب االأول: االأ�سباب الا�سة للف�ساد املال، وطرق عالجها:
وهي االأ�سباب املتعلقة -يف االأغلب- بالف�ساد املايل، ومبقدور كل منظمة ال�سعي 

اإىل حتقيقها، وجملة االأ�سباب: 

جمموع الفتاوى، ال بن تيمية )267/28).  -1
واللِّْقَحُة: الناقُة احَلْلوب. العني للخليل بن اأحمد )47/3) مادة )احلاء والقاف والالم معهما).   -2

واجَلْفنة: اأعظم َما يكون من الق�ساع. "اجليم" اأبو عمرو ال�سيباين)221/1)، "املحكم " البن �سيدة )455/7) مادة )ن ف   -3
ج). 

اأخرجه الطرباين يف "املعجم الكبري" )60/1)، رقم)38)، قال الهيثمي يف "املجمع ")231/5) : " رجاله ثقات".  -4
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اإىل  ت�ستند  ال  التي  الو�سعية  القوانني  بفر�س  اأموالهم  يف  النا�س  م�سايقة  اأواًل: 
ال�سريعة مثل: املكو�س،  وقد جاءت ال�سنة بالق�ساء على هذا االأ�سل الفا�سد -الذي 

كان �سبباً رئي�ساً يف اأنواع من الف�ساد- من جهتني: 
النا�س عن  اأبعد   �سن منهاجاً قومياً يف الق�ساء على الف�ساد، فكان  اأنه  االأوىل: 

اأموال امل�سلمني، وهي �سنة املر�سلني من قبله مع اأقوامهم، كلهم يقول: ڇ ڀ   ڀ  ٺ 
ٺڇ)1)؛ لعلمهم باأن االعتداء على اأموال النا�س يُوجب الف�ساد، والنفرة عن الهدى، 
ال  كان  اأنه  ال�سنن  تلك  نبياً، ومن  كان  واإن  اأموالها  على  يعتدي  من  تقبل  ال  فالنفو�س 
اأموال امل�سلمني حتى ولو كان للجهاد يف �سبيل اهلل، فاإذا احتاج لذلك  يعتدي على 
ا�سرتى منهم الراحلة بالراحلتني، فعن عبد اهلل بن عمرو  اأمرين ر�سول اهلل  اأن 
االإبل،  نفدت  حتى  عليها،  النا�س  فحملت  قال:  عندي،  كانت  اإبل  على  جي�ساً  اأبعث 
نفدت،  قد  االإبل  اهلل،  ر�سول  يا   : اهلل  لر�سول  فقلت  قال:  النا�س،  من  بقية  وبقيت 
وقد بقيت بقية من النا�س ال ظهر لهم؟ قال: فقال يل ر�سول اهلل : "ابتع علينا اإباًل 
قال: فكنت اأبتاع البعري  بقالئ�س من اإبل ال�سدقة اإىل حملها، حتى نُنفذ هذا البعث"، 
ْذُت ذلك البعث، قال: فلما  بالقلو�سني والثالث من اإبل ال�سدقة اإىل حملها، حتى نَفَّ

.(2(" حلت ال�سدقة اأداها ر�سول اهلل
اأن   ، اأمية  بن  �سفوان  فعن  امل�سركني،  اأموال  على  حتى  يُعَتدي  يكن  مل  بل 
"بل  فقال:  يا حممد؟،  اأغ�سباً  "فقال:  اأدراعاً،  يوم حنني  منه  ا�ستعار    اهلل  ر�سول 
قال: ف�ساع بع�سها، فعر�س عليه ر�سول اهلل  اأن ي�سمنها له، فقال:  عارية م�سمونة"، 

اأنا اليوم يا ر�سول اهلل يف االإ�سالم اأرغب)3).
وال اأدل على تعففه  عن اأموالهم من اأنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي على 

�سورة ال�سورى )اآية: 26).  -1
اأخرجه اأحمد )596/11)، رقم)7025)، �سنده ح�سن، قال ابن حجر يف الفتح )419/4): "اإ�سناده قوي".  -2

هذه  "وبع�س   :(148/6( الكربى"  "ال�سنن  يف  البيهقي  قال  ح�سن،  رقم)15302).و�سنده   ،(12/24( اأحمد  اأخرجه   -3
االأخبار واإن كان مر�ساًل، فاإنه يقوى ب�سواهده مع ما تقدم من املو�سول"، واأخرجه ال�سياء املقد�سي يف "االأحاديث املختارة 
)23/8)، واأخرجه احلاكم )51/3)، رقم )4369)، من طريق جابر بن عبد اهلل وقال: "�سحيح االإ�سناد، ومل يخرجاه"، 

و�سححه االألباين يف "ال�سل�سلة ال�سحيحة" )206/2).
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ثالثني �ساعاً من �سعري، اأخذها رزقاً لعياله)1)، فهل بعد هذا التعفف تعفف؟، وهل بعد 
فعن   ،نبيه منهج  ف�سار على    الفاروق  له  فطن  الذي  ُخلق؟، وهذا  اخُللق  هذا 
عائ�سة-ر�سي اهلل عنها- زوج النبي ؛ اأنها قالت: ُمرَّ على عمر بن اخلطاب  بغنم 
ال�ساة؟"  "ما هذه  �ساًة حافاًل ذات �سرع عظيم. فقال عمر:  فيها  ال�سدقة. فراأى  من 
تفتنوا  ال  طائعون،  وهم  اأهلها  هذه  اأعطى  "ما  عمر:  فقال  ال�سدقة.  من  �ساة  فقالوا: 
ُبوا)3) عن الطعام")4). وبوب عليه االإمام  نَكِّ َحَزَراِت)2) امل�سلمني،  تاأخذوا  النا�س، ال 

مالك بقوله: "النهي عن الت�سييق على النا�س يف ال�سدقة".
"الفتنة يف اأ�سل اللغة االختبار اإال  وقال اأبو الوليد الباجي: "ال تفتنوا النا�س" : 

اأنها ا�ستعملت فيما ي�سرف النا�س من احلق اإىل الباطل")5).
الثانية: اأن ال�سنة النبوية جاءت بتعظيم، وجترميه، وحترميه، االعتداء على اأموال 
اأبي  فعن  جداً،  ي�سري  �سيٍء  على  االعتداء  ذلك  كان  ولو  حتى  و�سيلٍة  باأي  امل�سلمني 
اأمامة، اأن ر�سول اهلل  قال: "من اقتطع حق امرئ م�سلم بيمينه، فقد اأوجب اهلل له 
النار، وحرم عليه اجلنة" فقال له رجل: واإن كان �سيئاً ي�سرياً يا ر�سول اهلل؟ قال: "واإن 

ق�سيباً من اأراك")6).
اأمثلة املظامل العظيمة التي جاءت ال�سنة النبوية بتحرميها، وقد جّرت على  ومن 
على  -ال�سرائب–  باملكو�س  التعدي  االأزمات:  و�سّببت  والنكبات،  الويالت  االأمة 
اأموال النا�س، وما كانت هذه املظامل لُتفر�س على امل�سلمني اإال عندما تركوا �سرع اهلل، 
ومل يطبقوا حدوده بالعدل، قال العامل الرباين �سيخ االإ�سالم ابن تيمية: "وعامة االأمراء 
اأخذها، وعقوبات  اأموال ال يجوز  اأخذ  ال�سيا�سات اجلائرة من  اأنواعاً من  اأحدثوا  اإمنا 

اأخرجه اأحمد )18/4)، رقم)2109)، والرتمذي، اأبواب البيوع عن ر�سول اهلل ، باب ما جاء يف الرخ�سة يف ال�سراء   -1
اإىل اأجل )511/3)، رقم)1214)، وقال: "حديث ح�سن �سحيح".

جمع حْزرة: وهي خيار مال الرجل. اأي : ال تاأخذ خيار اأموالهم". النهاية يف غريب احلديث، البن االأثري )377/1).  -2
واالأثر  احلديث  غريب  يف  النهاية  الزكاة.  يف  تاأخذوها  وال  عنها،  اأعر�سوا  اأي  ونحوهما:  اللنب،  وذوات  االأكولة  يريد   -3

.(112/5(
اأخرجه مالك )376/2)، رقم)915).  -4

املنتقى �سرح املوطاأ، الأبي الوليد الباجي )150/2).  -5
اأخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعاىل: }وجوه يومئذ نا�سرة اإىل ربها ناظرة{ )132/9)، رقم)7445)،   -6

وم�سلم، كتاب االإميان، باب وعيد من اقتطع حق م�سلم بيمني فاجرة بالنار )122/1)، رقم )137).



955

اأثر ال�سنة النبوية يف الق�ساء على الف�ساد املايل

على اجلرائم ال جتوز؛ الأنهم فرطوا يف امل�سروع من االأمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
اإقامة  بذلك  ي�سوغ و�سعه، طالبني  قب�سه، وو�سعوه حيث  ي�سوغ  ما  قب�سوا  فلو  واإال 
والو�سيع،  ال�سريف  على  امل�سروعة  احلدود  واأقاموا  نفو�سهم،  ريا�سة  ال  اهلل،  دين 
والقريب والبعيد، متحرين يف ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي �سرعه اهلل -ملا احتاجوا 
العبيد  اإىل من يحفظهم من  العقوبات اجلائرة، وال  اإىل  اإىل املكو�س املو�سوعة، وال 

وامل�ستعبدين، كما كان اخللفاء الرا�سدون")1).
وقد تنوعت عقوبة �ساحب املك�س فمن ذلك اأن اإثمه اأعظم من اإثم مرتكب الزنا، 
واأن توبته ال تكاد تتحقق اإال يف اأ�سيق احلاالت، وباأعلى �سفات التوبة، وال اأدل على 
ذلك من ق�سة املراأة التي جاءت تائبة من جرمية الزنا وقد ردها النبي  مرراً، ثم قال 
َمْك�ٍس  تابها �ساحب  لو  توبة  تابت  لقد  بيده  نف�سي  الذي  "...فو  اأن ُرجمت-:  -بعد 
لغفر له")2). قال النووي: "فيه اأن املك�س من اأقبح املعا�سي والذنوب املوبقات؛ وذلك 
لكرثة مطالبات النا�س له، وظالماتهم عنده، وتكرر ذلك منه، وانتهاكه للنا�س، واأخذ 
النبوية يف عقوبة  ال�سنة  اأموالهم بغري حقها، و�سرفها يف غري وجهها")3).بل �سددت 

�ساحب املك�س حتى اأنه قال  : "ال يدخل اجلنة �ساحب مك�س")4).
واملك�س يُطلق على ال�سريبة التي توؤخذ من اأموال النا�س بغري حق، قال الع�سكري: 
"املك�س: اخليانة، وهو ههنا ال�سريبة التي توؤخذ يف االأ�سواق، ويقال: مك�سه مك�ساً اإذا 

خانه، ويقال: املك�س الع�سر")5).

اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم ملخالفة اأ�سحاب اجلحيم، البن تيمية )104/2).  -1
اأخرجه م�سلم، كتاب احلدود، باب من اعرتف على نف�سه بالزنى )1323/3)، رقم)1695).  -2

�سرح م�سلم، للنووي )203/11).  -3
ال�سدقة  ال�سعاية على  باب يف  والفيء،  واالإمارة  اخلراج  كتاب  داود،  واأبو  اأحمد )526/28)، رقم)17294)،  اأخرجه   -4
)132/3)، رقم)2937)، والدارمي يف "�سننه")1036/2)، رقم)1708)، وابن خزمية )51/4)، رقم)2333)، واحلاكم 
"ح�سن لغريه،  )562/1)، رقم)1469) وقال: حديث �سحيح على �سرط م�سلم، ومل يخرجاه، قال �سعيب االأرناوؤوط: 
وهذا اإ�سناد �سعيف، حممد بن اإ�سحاق مدل�س، وقد رواه بالعنعنة". وقال ال�سيوطي يف "ذم املك�س" )�س:100) :"حديث 
�سحيح...". واحلديث يحتمل التح�سني وقد �سححه ابن خزمية ومل يتعقب احلديث بتدلي�س ابن اإ�سحاق، وقد عرف عنه 
اإ�سحاق وقد عنعنها، كما ذكر ذلك ال�سيخ اأحمد معبد يف حا�سية النفح ال�سذي  اإذا كانت من طريق ابن  اأنه ينتقد الطريق 
)�س751)، وعليه لعل ابن خزمية اطلع على �سماعه من طريق اآخر. وهو كذلك يف الرتهيب، ومندرج حتت اأ�سل �سحيح 

من عظم اأمر املك�س.
الفروق اللغوية، للع�سكري )�س: 173).  -5
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اإذا  اأموال امل�سلمني وياأخذ من التجار واملختلفة  يُع�سر  "هو الذي  قال اخلطابي: 
مروا عليه، وعربوا به مك�ساً با�سم الع�سر")1)، وكذلك قال البغوي.)2) 

اآخر  با�سم الع�سر، ومك�ساً  وقال احلافظ املنذري: "اأما االآن فاإنهم ياأخذون مك�ساً 
لي�س له ا�سم، بل �سيء ياأخذونه حراماً و�سحتاً، وياأكلونه يف بطونهم ناراً، حجتهم فيه 

داح�سة عند ربهم".
ونقل جمع من العلماء االتفاق على حترمي اأخذ ال�سرائب منهم ابن حزم فقال: 
املارة  املجلوبة من  ال�سلع  املكو�س على  االأ�سواق من  يوؤخذ على  ما  اأن  "اتفقوا على 

والتجار ظلم عظيم، وحرام وف�سق")3). 
وكذلك �سيخ االإ�سالم ابن تيمية فقال: "�سارت االأموال يف هذا الزمان وما قبله 
و�سعها  ي�سوغ  ال  التي  كاملكو�س  باالإجماع..،  اأخذه  يحرم  ونوع   ،... اأنواع:  ثالثة 

اتفاقا")4).
وقد عد بع�س العلماء)5) جباية املكو�س من الكبائر، قال الذهبي: "واملكا�س من 
اأكرب اأعوان الظلمة؛ بل هو من الظلمة اأنف�سهم، فاإنه ياأخذ ما ال ي�ستحق، ويعطيه ملن ال 

ي�ستحق")6). 
وقال ابن القيم -عندما اأراد اأن يتكلم على اأحكام اأخذ الع�سور من اأهل الذمة-: 
"ونذكر مقدمة يف املكو�س، وحترميها، والتغليظ يف اأمرها، وحترمي اجلنة على �ساحبها، 

واأمر ر�سول اهلل  بقتله...")7).
ارتكب  مايل  ف�ساد  من  وكم  الرعية،  دون  العام  باملال  الوالة  ا�ستئثار  ثانيًا: 
ب�سببه هذا الفهم اخلاطئ يف املال العام؟، وقد ح�سمت ال�سنة النبوية هذه الق�سية اأميا 

معامل ال�سنن، للخطابي )4/3).  -1
�سرح ال�سنة، للبغوي )60/10).  -2

مراتب االإجماع، البن حزم )�س121).  -3
جمموع الفتاوى، البن تيمية )278/28).  -4

ابن القيم يف "اإعالم املوقعني" )305/4)، وابن حجر الهيتمي يف "الزواجر عن اقرتاف الكبائر" )298/1).  -5
الكبائر، للذهبي )�س: 115).  -6

اأحكام اأهل الذمة، البن القيم )329/1).  -7
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ح�سم، وقطعت دابر هذا ال�سبب يف مواقف متعددة، وبينت اأن ويل االأمر لي�س له من 
هذا املال اإال ما خ�س�س له من عطاء بقدر حاجته، وما عدا ذلك فهو حق للم�سلمني، 
ياأتي به يوم القيامة، فعن عبد اهلل الغافقي، قال: دخلنا  واأي اعتداء عليه يعترب غلواًل 
اإلينا خزيرة)1)، فقلنا  اأو يوم فطر، فقرب  اأ�سحى،   يوم  اأبي طالب  على علي بن 
�سمعت  اإين  فقال:  البط،  هذا  من  لنا  �سنعت  فلو  اخلري،  اهلل  اأكرث  قد  املوؤمنني  اأمري  يا 
ر�سول اهلل يقول: "ال يحل للخليفة من مال اهلل اإال ق�سعتني: ق�سعة ياأكلها هو واأهله، 

وق�سعة يطعمها النا�س")2). 
ومن اأبرز ما كان يقرره  حتى يُر�سي اأمته اأنه كان يق�سم بينهم الرثوات التي ترد 
اإىل الدولة، وي�سارع يف ذلك، ويق�سم بني النا�س ح�سب احتياجاتهم، فعن عوف بن 
مالك : "اأن ر�سول اهلل  كان اإذا اأتاه الفيء ق�سمه يف يومه، فاأعطى االآهل حظني، 

واأعطى العزب حظاً")3). 
بل كان من حر�سه ال�سديد على عدم تاأخري اأموال امل�سلمني اإىل اأهلها اأنه اإذا ن�سي 
�سيئاً من مال امل�سلمني يف بيته، وتذكره يف �سالته، فاإنه ي�سرع بعد ال�سالة، ويتخطى 
رقاب النا�س لكي يق�سمه بينهم، فعن عقبة ، قال: "�سليت وراء النبي  باملدينة 
ففزع  ن�سائه،  بع�س حجر  اإىل  النا�س  فتخطى رقاب  م�سرعاً،  قام  ثم  ف�سلم،  الع�سر، 
النا�س من �سرعته، فخرج عليهم، فراأى اأنهم عجبوا من �سرعته، فقال: "ذكرت �سيئاً 
زجنويه  ابن  عليه  وبوب  بق�سمته")5).  فاأمرت  يحب�سني،  اأن  فكرهت  عندنا،  ترب)4)  من 

حلم يقطع �سغاراً وي�سب عليه ماء كثري، فاإذا ن�سج ذر عليه الدقيق. النهاية يف غريب، احلديث واالأثر )28/2).  -1
واأبي  االأ�سيب،  ح�سن  طريق  من  رقم)1241)،   ،(724/2( ال�سحابة  ف�سائل  ويف  رقم)578)،   ،(19/2( اأحمد  اأخرجه   -2
واأخرجه  الغفار،  عبد  بن  �سعيد  طريق  من  رقم)1219)،  "ال�سريعة")1763/4)،  يف  واالآجري  ها�سم،  بني  موىل  �سعيد 
ابن اأبي الدنيا يف "الورع" )128/89) من طريق عبد اهلل بن وهب، جميعهم عن ابن لهيعة، واأخرجه الطرباين يف "م�سند 
باألفاظ  به  هبرية،  ابن  عن  ثوبان)  وابن  لهيعة،  )ابن  كالهما  ثوبان،  ابن  طريق  من  رقم)240)،   ،(149/1( ال�ساميني" 
متقاربة. واحلديث �سنده �سحيح، وابن لهيعة واإن كان اختلط ف�ساء حفظه، اإال اأن رواية العبادلة االأربعة عنه قبل االختالط 
ومنهم عبد اهلل بن وهب، وكذلك تابعه عبد الرحمن بن ثابت  العن�سي، قال الذهبي يف "الكا�سف" )623/1): "ثقة، رمي 

بالقدر، ولينه بع�سهم"، وممن �سححه االألباين يف " ال�سحيحة" )703/1).
اأخرجه اأحمد )412/39)، رقم)23986)، واأبو داود، كتاب اخلراج واالإمارة والفيء، باب يف ق�سم الفيء )136/3)،   -3
رقم)2953)، واحلاكم )152/2)، رقم)2622)، وقال: "حديث �سحيح على �سرط م�سلم، فقد اأخرج بهذا االإ�سناد بعينه 

اأربعة اأحاديث، ومل يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
التِّرْبُ: الذهب والف�سة قبل اأن يعمال. العني للخليل بن اأحمد )117/8)، مادة) التاء والراء والباء).  -4

اأخرجه البخاري، كتاب االأذان، باب من �سلى بالنا�س، فذكر حاجة فتخطاهم )170/1)، رقم )851).  -5



958

الدكتور ع�سام بن اإبراهيم احلازمي)ال�سعودية(

يف "االأموال" بقوله: "تعجيل اإخراج الفيء وق�سمته بني اأهله")1)، ومن هذا املوقف 
اأن املال مالهم، واأنه ال يوؤخر عنهم �سيئاً حتى ولو كان  اأمته  اجلليل يغر�س يف قلوب 

ي�سرياً.
الفريد  النبوية، خرج اجليل  ال�ساحلة  العملية، والقدوة  الرتبية  ومن خالل هذه 
الذي م�سى على �سنة �سيده ، ومنهم الفاروق ، وقد بوب ابن �سبة يف "تاريخ 
 عن املال، وغلظ مطعمه")2)، ثم ذكر جملة من  "عفاف عمر  بعنوان  باباً  املدينة" 
االأخبار الواردة يف �سريته التي تدل على خوفه ال�سديد من مال امل�سلمني العام، ومنها: 
عن احل�سن، يقول: اأتى عمر  مال كثري، فجاءت حف�سة بنته واأم املوؤمنني، فقالت: 
يا اأمري املوؤمنني ، حق اأقربتك يف هذا املال، وقد اأو�سى اهلل عز وجل باالأقربني، فقال: 
اأي بنية، اإمنا حق اأقربائي يف مايل، فاأما هذا ففيء امل�سلمني، غ�س�ست اأباك، ون�سحت 

اِلأَْقِربَِتِك، قومي")3).
وقد حدد عمر  ما يكون لويل اأمر امل�سلمني، فقال: "ال يحل لعمر من مال اهلل؛ 
اإال حلتني: حلة لل�ستاء، وحلة للقيظ، وما اأحج به واأعتمر عليه من الظهر، وقوت اأهلي 

كرجل من قري�س لي�س باأغناهم وال باأفقرهم، ثم اأنا رجل من امل�سلمني")4). 
ومع اأن امل�ستاأثر باملال العام قد ارتكب اإثماً عظيماً، وجرماً كبرياً، اإال اأن العلماء 
قد بينوا م�ساألة مهمة وهي: حكم الذين يعتدون على املال العام باالختال�س واالنتهاب 
بحجة اأن لهم حقاً فيه، واأن ويل االأمر قد ا�ستاأثر به، ومنعنا حقنا فنحن ناأخذ منه، اأو اأن 

الراتب الذي اأعطيُته اأقل من راتبي، واأنا اأعمل كثرياً.
وقد اأجاب �سيخ االإ�سالم، وبني حرمته، فقال: "كمن ي�ستعمل على عمل بجعل 
يفر�س له، ويكون جعل مثله اأكرث من ذلك اجلعل، فيغل بع�س مال م�ستعمله بناء على 
امل�ستعمل على مال  ال�سلطان  امل�ستعمل  فاإن هذا حرام �سواء كان  ياأخذ متام حقه،  اأنه 

االأموال، البن زجنويه )1277/3).  -1

تاريخ املدينة، البن �سبة )694/2).  -2
اأخرجه ابن �سبة يف تاريخ املدينة )701/2) ورجاله ثقات، اإال ما كان من �سماع احل�سن من عمر، لكن احتمل جمع كبري من   -3
االأئمة اإر�ساله يف االأحاديث، وقد تتبعوها، ووجدوها �سحيحه. انظر: احل�سن الب�سري وحديثه املر�سل  للجغيرب )�س346 ـ 

351)، وعليه فقبول اإر�ساله يف املوقوفات اأقوى ال �سيما، اأنها مندرجة فيما ا�ستهر عنه من ورعه وتقواه. 
�سحيح. و�سنده  العلم" )78/6)،  وجواهر  "املجال�سة  يف  والدينوري  اأخرجه ابن �سبة يف "تاريخ املدينة")698/3)،   -4
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على  امل�ستعمل  احلاكم  اأو  املال،  بيت  اأموال  و�سائر  وال�سدقات،  واخلراج،  الفيء، 
مال ال�سدقات، واأموال اليتامى...، فاإنه كاذب يف كونه ي�ستحق زيادة على ما �سرط 
الغلول واخليانة  اوؤمتن عليه مل يجز؛ الأن  ما  بع�س  يغل  باأن  احتال  اإذا  لكن  عليه...، 
حرام مطلقاً؛ واإن ق�سد به التو�سل اإىل حقه، كما اأن �سهادة الزور والكذب حرام، 

واإن ق�سد به التو�سل اإىل حقه")1).
يبقى حجة  ال  الكرام  من �سحابته  دربه  على  �سار  ومن   ، النبوي  املنهج  وبهذا   

ملتاأول، وال �سبهة ملف�سد.
ثالثًا:  عدم وجود اللوائح التنظيمية -لدى بع�س املوؤ�س�سات- التي ت�سبط 
توزيع املخ�س�سات املالية، مما يجعل االأمر متعلقاً بفرد من اأفراد املنظمة، في�سهل عليه 
وامل�سارف  الت�سريعات  ب�سبط  النبوية  ال�سنة  جاءت  وقد  املايل،  الف�ساد  يف  الوقوع 
حتى ال يكون للهوى والنف�س مدخل للف�ساد املايل؛ ملا ُعرف من حب النا�س للمال قال 

اهلل عز وجل: ڇٴۇ ۋ ۋ ۅ ڇ )2).
ومن تلك ال�سوابط التي جاءت بها ال�سنة مقدار ما يُوؤخذ من الزكاة يف االأموال، 
والزروع، والبهائم، والذهب والف�سة، وغريها من اأ�سناف الزكاة، ثم كيفية �سرفها 

الأهلها وم�ستحقها فقال اهلل عز وجل: ڇ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
وجاءت  وبينته،  ف�سلته  حيث  الغنائم  م�سارف  وكذلك   ،(3( ۆڇ  ۆ  ۇ  
ال�سنة ب�سوابط دقيقة، فبينت ن�سيب الفار�س والراجل من الغنيمة، فعن ابن عمر ر�سي 
اهلل عنهما: "اأن ر�سول اهلل  جعل للفر�س �سهمني ول�ساحبه �سهما")4) ، وغريها من 
التفا�سيل، وكل ذلك حر�ساً من ال�سارع على �سبط االأمور املالية، لداللة العباد على 
التنظيم الدقيق ملا يقع بينهم من املعامالت املالية �سواء يف الك�سب واالإنفاق، اأو املغامن 

واملغارم. 

الفتاوى الكربى، البن تيمية )118/6).  -1
�سورة الفجر )اآية: 20).  -2
�سورة التوبة )اآية: 60).  -3

اأخرجه البخاري، كتاب اجلهاد وال�سري، باب �سهام الفر�س )30/4)، رقم)2863)، وم�سلم، كتاب اجلهاد وال�سري، باب   -4
كيفية ق�سمة الغنيمة بني احلا�سرين )1383/3)، رقم )1762).
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ولذلك عندما يقع اأدنى لب�س يف االأمور املالية تقع اخلالفات، حتى ولو بني كبار 
فاطمة  بني  ما ح�سل  له، وهو  ي�سهد  مما  النبوية  ال�سنة  الكرام، وقد جاء يف  ال�سحابة 
اأبي بكر ال�سديق -ر�سي اهلل عنهما-  اأبي طالب، وبني  -ر�سي اهلل عنها- وعلي بن 
عندما �ساألته فاطمة-ر�سي اهلل عنها- من مرياث ر�سول اهلل  فقال اأبو بكر: اإن ر�سول 
واإين  اهلل ، قال: "ال نورث ما تركنا �سدقة، اإمنا ياأكل اآل حممد  يف هذا املال"، 
واهلل ال اأغري �سيئاً من �سدقة ر�سول اهلل  عن حالها التي كانت عليها يف عهد ر�سول 
اهلل ، والأعملن فيها مبا عمل به ر�سول اهلل ، فاأبى اأبو بكر اأن يدفع اإىل فاطمة �سيئاً، 
فوجدت فاطمة على اأبي بكر يف ذلك، قال: فهجرته، فلم تكلمه حتى توفيت، ثم جاء 

.(1( وا�سلح ما بينه وبني اأبي بكر  علي
املطلب الثاين: اأالأ�سباب العامة للف�ساد املال، وطرق عالجها:

اإال يف  م�سوؤوليتها  املنظمة  تتحمل  املايل، وال  بالف�ساد  مبا�سرة  تتعلق  التي ال  هي 
على  الق�ساء  يف  كبرياً  تاأثرياً  لها  لكّن  �سروطها،  حتقيق  باإمكانها  ولي�س  �سيق،  نطاق 

الف�ساد املايل، ومنها: 
اأواًل: �سعف االإميان، وعدم الوف من امللك الديان، وهو من االأ�سباب املهمة، 
ُعف  �سَ فكلما  االإميان،  اأهل  من  املايل  الف�ساد  اأ�سباب  على  تكلم  من  كل  عليه  واأجمع 
ُعف يف قلبه اأمر االآخرة من ح�ساب، وثواب، وعقاب، فركنت نف�سه  اإميان العبد  �سَ

اإىل الدنيا، واطماأنت بها، يقول رب العزة واجلالل: ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
فحا�سب  قلبه،  يف  االآخرة  اأمر  قوي  العبد  اإميان  قوي  وكلما   ،"(2( ٹ ٹڇ 

ڇڤ  اأنه حما�سب على مثاقيل الذر، قال عز وجل:  اأن حُتا�سب، وتذكر  نف�سه قبل 
ڤ    ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ 
چ ڇ ڇڇ)3)، وتذكر اأن قدميه لن تزوال حتى يحا�سب عن اأربع، منها: "ماله 

اأخرجه البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة خيرب )139/5)، رقم)4240)، وم�سلم، كتاب اجلهاد وال�سري، باب قول النبي   -1
�سلى اهلل عليه و�سلم: "ال نورث ما تركنا فهو �سدقة" )1380/3)، رقم)1759).

�سورة يون�س )اآية: 8،7).  -2
�سورة االأنبياء )اآية: 27).  -3
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y التي  اأنفقه...")1)، واإليك هذان املوقفان من مواقف النبي  اأين اكت�سبه، وفيما  من 
�سرب فيها الأمته اأروع االأمثال، لي�س يف ترك احلرام، بل يف الورع عن مال امل�سلمني 
اإىل  "اإين الأنقلب   قال:  النبي  ، عن  اأبي هريرة  التمرة، فعن  حتى ولو مبقدار 
اأهلي، فاأجد التمرة �ساقطة على فرا�سي، فاأرفعها الآكلها، ثم اأخ�سى اأن تكون �سدقة، 
فاألقيها")2)، ثم اإنه مرة اأخرى وجد مترة فاأكلها، فاأّرقته، فلم ينم خ�سيًة اأن تكون من متر 
ال�سدقة،  فعن عمرو بن العا�س : "اأن النبي  وجد حتت جنبه مترة من الليل، 
قال:  البارحة؟  اأرقت  اهلل،  ر�سول  يا  ن�سائه:  بع�س  فقال  الليلة،  تلك  ينم  فلم  فاأكلها، 
"اإين وجدت حتت جنبي مترة، فاأكلتها، وكان عندنا متر من متر ال�سدقة، فخ�سيت اأن 
منزلة  تبني عظم  التي  العظيمة اجلليلة  الدرو�س  منه")3)، ففي هذا احلديث من  تكون 
اأنها يف  اأرقته، وجعلته ال ينام الليل، مع  قوة االإميان، وحياة القلب، فاإذا كانت مترة 
اأنه خاف اأن تكون من متر ال�سدقة، قال املهلب: "اإمنا تركها  اأنها له، اإال  بيته، واالأ�سل 
 تورعا ولي�س بواجب، الأن االأ�سل اأن كل �سيء يف بيت االإن�سان على االإباحة حتى 
يقوم دليل التحرمي")4)، فهل يعقل اأن من يخ�سى من مترة يقدم على االعتداء على ما 

هو اأعظم من ذلك.
ال�سعور باجل�سد  اأفراد االأمة، و�سعف  ثانيًا: �سعف التكافل االجتماعي بني 
الواحد، ومن اآثاره الوخيمة على املجتمع واالأمة اأنه يُوّلد االأنانية لدى اأفراده، ومن ثم 
يفقد �سعور حمبة اخلري لالآخرين، ورحمتهم، وال�سعي يف م�سلحتهم، وغري ذلك من 

االآثار ال�سلبية التي تتجذر يف قلبه ب�سبب �سعف انتماءه.
وقد جاءت ال�سنة النبوية باالهتمام البالغ مبعاجلة هذا ال�سبب، ووردت فيه مئات 
االأحاديث التي ترُبز متيز ال�سريعة االإ�سالمية يف توطيد، العالقة بني اأفراد املجتمع امل�سلم 
وتقويتها، حتى جعلته كالن�سيج الواحد، وكالبنيان ي�سد بع�سه بع�ساً، فعن النعمان بن 
ب�سري، قال: قال ر�سول اهلل : "مثل املوؤمنني يف توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل 

جزء من حديث اأخرجه الرتمذي تقدم تخريجه )�س: 12) وهو �سحيح.  -1
اأخرجه البخاري، كتاب يف اللقطة، باب اإذا وجد مترة يف الطريق )125/3)، )2432)، وم�سلم، كتاب الزكاة، باب حترمي   -2

الزكاة على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وعلى اآله وهم بنو ها�سم وبنو املطلب دون غريهم )751/2)، رقم)1070).
اأخرجه اأحمد )420/11)، )6820)، وح�سن اإ�سناده احلافظ العراقي يف "تخريج االإحياء" )547/1))   -3

فتح الباري، البن حجر )294/4).  -4
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اجل�سد ...")1)، ومن اأو�سح الدالئل على اجل�سد الواحد ما جاءت به ال�سنة من اأروع 
�سور التكافل االجتماعي بني ال�سحابة، ما ح�سل بني عبد الرحمن بن عوف، و�سعد 
يطلقها  زوجتيه  واإحدى  ماله،  ن�سف  عليه  عر�س  عندما  عنهما،  اهلل  ر�سي  الربيع  بن 

فيتزوجها")2).
ومن هذا النموذج احلي ال ميكن اأن يت�سور اأن ينت�سر ف�ساد مايل؛ الأن من يبذل 
حر ماله من دون اإجبار، وي�سحي باإحدى زوجتيه لكي يتزوجها اأخوه مع هذا االإيثار 

العظيم، هل يت�سور اأن يعتدي عليه؟! 
وبهذه الروح االجتماعية، والنفو�س الزكية،يتحقق لالأمة االإ�سالمية الق�ساء على 

الف�ساد بجميع اإ�سكاله. 
ثالثًا: �سعف الدعوة واالإعالم يف بيان حكم الف�ساد املال، وهذا ال يقل اأهمية 
عن االأ�سباب ال�سابقة، بل التق�سري فيه يحدث من االآثار الوخيمة على الفرد واملجتمع 
واالأمة، والعقوبة يف االآخرة، ال �سيما يف هذا الزمان الذي قل فيه املعني والنا�سح، 
 اأن ال�سوؤال عن احلالل واحلرام يقل فيه، فعن  الزمان الذي اأخرب عنه نبينا االأمني 
اأبي هريرة .: "لياأتني على النا�س زمان، ال يبايل املرء مبا اأخذ املال، اأِمْن حالل اأم 
من حرام")3). وبالنظر اإىل ال�سنة جند اأنها ُعنيت بهذا ال�سبب عناية كبرية، فقد اأوردت 
اأنواع الف�ساد املايل،  ال�سنة ع�سرات االأحاديث يف التحذير من ارتكاب اأي نوع من 
وما يجر من اخلزي، والندامة، يف الدنيا قبل االآخرة، وقد تقدم يف املبحث الثالث 
ذكر مناذج من فعل النبي  يف تعاهد اأ�سحابه بالو�سية، حتى قال: "يا كعب بن 

عجرة، اإنه ال يدخل اجلنة حلم نبت من �سحت، النار اأوىل به")4).
اإىل  يوؤدي  البيت  احلا�سل يف  فالتق�سري  لالأ�سرة،  التبوي  الدور  �سعف  رابعًا: 
لالأ�سرة  كبرياً  دوراً  النبوية  ال�سنة  اأعطت  وقد  باملال،  اإال  يوؤمن  ال  مادي  اإخراج جيل 
اأخرجه البخاري، كتاب االأدب، باب رحمة النا�س والبهائم )10/8)، رقم)6011)، وم�سلم، كتاب الرب وال�سلة واالآداب،   -1

باب تراحم املوؤمنني وتعاطفهم وتعا�سدهم )1999/4)، رقم)2586).
اأخرجه البخاري، كتاب مناقب االأن�سار، باب اإخاء النبي  بني املهاجرين، واالأن�سار )31/5)، رقم)3781).  -2

 ،(59/3( م�ساعفة{  اأ�سعافا  الربا  تاأكلوا  ال  اآمنوا  الذين  اأيها  }يا  تعاىل:  اهلل  قول  باب  البيوع،  كتاب  البخاري،  اأخرجه   -3
رقم)2083). 

اأخرجه اأحمد )332/22)، رقم)14441)، والرتمذي، اأبواب ال�سفر، باب ما ذكر يف ف�سل ال�سالة )512/2)، رقم)614)،   -4
وابن حبان )8/5)، رقم)1722)، وح�سنه �سعيب االأرناوؤوط، واالألباين يف" ال�سل�سلة ال�سحيحة")213/6).



963

اأثر ال�سنة النبوية يف الق�ساء على الف�ساد املايل

للم�ساركة يف املحافظة على املجتمعات؛ الأنها املح�سن االأول الإخراج الرجال االأفذاذ 
لالأمة، فعندما يقع اخللل يف املح�سن الرتبوي االأول، يقع اخللل يف املجتمع، ومن هنا 
  قال: �سمعت النبي  جاءت ال�سنة بتاأكيد اأهمية العناية ب�سالح االأ�سر، فعن معقل
يقول: "ما من عبد ا�سرتعاه اهلل رعية، فلم يحطها بن�سيحة، اإال مل يجد رائحة اجلنة")1). 
ثم جاءت ال�سنة بنماذج من تربية النبي  لالأطفال يف حتذيرهم من اأخذ االأموال 
حتى ولو كانت ي�سرية، فعن اأبي هريرة ، قال: اأخذ احل�سن، مترة من متر ال�سدقة، 
فجعلها يف فيه، فقال النبي  : "كخ كخ" ليطرحها، ثم قال: "اأما �سعرت اأنا ال ناأكل 
ال�سدقة")2)، ومن هذا املوقف النبوي يتجلى ما يغر�سه مثل هذا الفعل يف قلب الطفل 
من تعظيم اأمر املال، وعدم االعتداء عليه.وبهذا املنهج تكون االأ�سرة قد �ساركت االأمة 

يف الق�ساء على الف�ساد املايل. 
فقرية،  ال�سعوب  كانت  فكلما  املعي�سة،  وغالء  والبطالة،  الفقر،  خام�سًا: 
والوازع الديني �سعيف كانت املفا�سد عظيمة ال �سيما يف املال، وقد اأ�سارت ال�سنة اإىل 
االآثار الوخيمة التي يحدثها الفقر حتى اإنه قد يو�سل �ساحبه اإىل بيع �سرفه وعفته، ففي 
حديث الثالثة الذين اأُطبقت عليهم ال�سخرة، فكان قول الثاين: "اللهم اإنه كانت يل 
ابنة عم اأحبها كاأ�سد ما يحب الرجال الن�ساء، فطلبت اإليها نف�سها، فاأبت حتى اآتيها مبائة 
دينار، ف�سعيت حتى جمعت مائة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بني رجليها قالت: يا عبد 

اهلل اتق اهلل، وال تفتح اخلامت اإال بحقه...")3). 
ولذلك فاإن من اأعظم الواجبات ملن يريد اإ�سالح الف�ساد املايل اأن يعتني بجميع 
واهلل  املال.  اإىل  للو�سول  الفا�سدة  الطرق  �سلوك  االأمة  ويكفي  واالأ�سباب،  اجلوانب 

امل�ستعان.
�ساد�سًا: االأنظمة املعقدة، والظاملة التي جترب وتدفع الفرد لكي ي�سارك يف تفاقم 
م�سكلة الف�ساد املايل، ويكون عوناً على حتققها، وتر�سيخها، وا�ستمرارها، ولها �سور 
اأن يدفع  اإال  اإىل م�سوؤول  اأو ال ي�سل  اأن ينجز معاملته،  اأنه ال ي�ستطيع  كثرية، ومنها: 

اأخرجه البخاري، كتاب االأحكام، باب ما يكره من احلر�س على االإمارة )64/9)، رقم)7150).  -1
اأخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب ما يذكر يف ال�سدقة للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم واآله )128/2)، رقم)1491).  -2

اإجابة دعاء من بر والديه )3/8)، رقم)5974)، م�سلم، كتاب الرقاق، باب ق�سة  اأخرجه البخاري، كتاب االأدب، باب   -3
اأ�سحاب الغار الثالثة والتو�سل ب�سالح االأعمال )2099/4)، رقم)2743).
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مقابل ذلك اأموااًل طائلة من الر�سوة.
الناجع،  بالعالج  جاءت  بل  ال�سبب؛  هذا  معاجلة  عن  مبعزل  ال�سنة  تكن  ومل 
ف�سددت وحذرت كل من كان �سبباً يف جلب امل�سقة لالأمة، واأكرمت كل من كان �سبباً 
يف ت�سهيل اأمورهم، فعن عائ�سة –ر�سي اهلل عنها- قالت: قال ر�سول اهلل : "اللهم، 
من ويل من اأمر اأمتي �سيئاً ف�سق عليهم، فا�سقق عليه، ومن ويل من اأمر اأمتي �سيئاً فرفق 

بهم، فارفق به")1). 
ومل  امل�سلمني  اأمور  من  اأمراً  توىل  من  كل  جعلت  بل  ذلك  على  تقت�سر  مل  ثم 
يتفقدهم واحتجب عنهم، احتجب اهلل عنه، فعن مرمي االأزدي ، قال: دخلت على 
حديثاً  فقلت:  العرب-  تقولها  كلمة  -وهي  فالن  اأبا  بك  اأنعمنا  ما  فقال:    معاوية 
�سمعته اأخربك به، �سمعت ر�سول اهلل  يقول: "من واله اهلل عز وجل �سيئاً من اأمر 
فاحتجب دون حاجتهم، وخلتهم، وفقرهم، احتجب اهلل عنه دون حاجته  امل�سلمني 

وخلته، وفقره" قال: فجعل رجاًل على حوائج النا�س)2).

اإدخال  بالرعية، والنهي عن  الرفق  العادل، وعقوبة اجلائر، واحلث على  اأخرجه م�سلم، كتاب االإمارة، باب ف�سيلة االإمام   -1
امل�سقة عليهم )1458/3)، رقم )1828).

الرعية واحلجبة عنه )135/3)، رقم )2948)، واحلاكم  اأمر  االإمام من  يلزم  فيما  باب  اأبو داود، كتاب اخلراج،  اأخرجه   -2
)105/4)، رقم)7027) وقال: حديث �سحيح االإ�سناد ومل يخرجاه، قال ابن املنري يف البدر املنري )568/9): رجاله ثقات. 
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الامتة
ويف اخلتام اأحمد ذا اجلالل االإكرام، على اأن ي�ّسر واأنعم بالتمام، واأ�ساأله �سبحانه 
ح�سن اخلتام، واأن يجمعني ومن نحب بنبينا حممد عليه اأف�سل ال�سالة واأمت �سالم، 

ور�سي اهلل عن �سحبه واآله اأكرم كرام. 
البحث وال  هذا  كتابة  تي�سرت يل  ملا  ونعمته وكرمه  علي  اهلل  ف�سل  لوال  واأخرياً 
كان، ولكن اأف�ساله واإنعامه �سابغة علينا يف كل زمان، ومكان، فله احلمد اأواًل واآخراً، 
�سبحانه،  واهلل  ال�سيطان،  ومن  نف�سي  فمن  اأخطاأت  واإن  وحده،  اهلل  فمن  اأ�سبت  فاإن 
النبوية،  ال�سنة  مع  املمتعة  املباركة  الطيبة  الرحلة  وبعد هذه  بريئان،  منه    ور�سوله 

هذه بع�س النتائج:
اإن الف�ساد املايل الذي وقفت عليه يف عهد امل�سطفى  كان حمدوداً، ومعدوداً، - 1

وذلك ب�سبب االأركان االأ�سا�سية التي قامت عليها الدولة االإ�سالمية.
اإن االهتمام بحل امل�سكلة من اأ�سا�سها اأجدى واأنفع لقلة ت�سعبها و�سهولة ح�سرها، - 2

من االن�سغال بعالج فروعها لكرثة ت�سعبها، و�سعوبة ح�سرها.
املتدينني، من خالل - 3 اإىل  يتعدى  بل قد  الدين،  ب�سعفاء  املايل  الف�ساد  ال يخت�س 

التاأويل.
جاءت ال�سريعة االإ�سالمية بقواعد و�سوابط ومنهج �سهل يف الق�ساء على الف�ساد - 4

املايل.
وهي: - 5 �ستة  اأعمدة  على  املايل  الف�ساد  على  الق�ساء  يف  التاأ�سي�س  اأركان  تقوم 

اختيار، واإبعاد، وكفاية، وحما�سبة، وعقوبات، وتذكري.
واكت�سافهم، - 6 الإعدادهم،  ال�سعي  من  بد  فال  نادرة  عملة  االأقوياء  االأمناء  اإن 

واإكرامهم.
اإن معاجلة النبي  ملا وقع يف ع�سره من ف�ساد مايل كانت بعدة اأ�ساليب، وهي: - 7

الت�سهري، وعدم ال�سالة، وعدم الدعاء، وم�سادرة املال، وعدم قبول املال من 
الغال.
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الثاين: - 8 املايل،  بالف�ساد  متعلقة  اأ�سباب خا�سة  االأول:  ق�سمان:  الف�ساد  اأ�سباب  اإن 
اأ�سباب عامة ت�ساعد على عليه.

والتو�سيات: 
اإن�ساء دوائر، وعمادة مهمتها البحث عن االأكفاء.- 1
 اإن�ساء جامعة الإخراج القادة االأكفاء، وتكون معايريها من اأقوى املعايري واأدقها. - 2
�سن اأنظمة تلزم من كان كفاأً بعدم االعتذار عن التولية.- 3
احلرام، - 4 اأكل  ُجرم  وعظم  والواليات  املنا�سب  م�سوؤولية  بعظم  التوعية  تكثيف 

الف�ساد  اأنواع  تبني  اإعطاء دورات، وحما�سرات، وموؤمترات،  وذلك من خالل 
املايل، وو�سع اللوحات االإعالنية، واملن�سورات، وغري ذلك من الو�سائل.

من - 5 نالوه  وما  بالفا�سدين  والت�سهري  مكافاآت،  من  اأعطوا  وما  باالأمناء  االإ�سادة 
عقوبات.
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فهر�س املراجع
االأحاديث املختارة، املوؤلف: �سياء الدين املقد�سي، درا�سة وحتقيق: بن دهي�س، - 1

النا�سر: دار خ�سر، بريوت، الطبعة: الثالثة، 2000م.
اأحكام القراآن، املوؤلف: ابن العربي، علَّق عليه: حممد عبد القادر عطا، النا�سر: - 2

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ.
العاروري، - 3  - البكري  املحقق:  اجلوزية،  قيم  ابن  املوؤلف:  الذمة،  اأهل  اأحكام 

النا�سر: رمادى للن�سر – الدمام، الطبعة: االأوىل، 1418هـ.
االأدب النبوي، املوؤلف: حممد عبد العزيز ال�ساذيل اخَلْويل )املتوفى: 1349هـ)، - 4

النا�سر: دار املعرفة – بريوت، الطبعة: الرابع، 1423 هـ.
املكتب - 5 النا�سر:  ال�ساوي�س،  زهري  اإ�سراف:   ، االألباين  املوؤلف:  الغليل،  اإرواء 

االإ�سالمي – بريوت، الطبعة: الثانية 1405 هـ.
اال�ستذكار، املوؤلف: ابن عبد الرب، حتقيق: �سامل عطا، حممد معو�س، النا�سر: دار - 6

الكتب العلمية – بريوت، الطبعة: االأوىل، 1421هـ.
اإعالم املوقعني، املوؤلف: ابن قيم اجلوزية، حتقيق: حممد عبد ال�سالم ، النا�سر: - 7

دار الكتب العلمية – يريوت، الطبعة: االأوىل، 1411هـ.
النا�سر: - 8 الفقي،  حامد  املحقق: حممد  اجلوزية،  قيم  ابن  املوؤلف:  اللهفان،  اإغاثة 

مكتبة املعارف، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية.
اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم، املوؤلف: ابن تيمية، املحقق: نا�سر العقل، النا�سر: دار - 9

عامل الكتب، بريوت، لبنان، الطبعة: ال�سابعة، 1419هـ.
االأم، املوؤلف: ال�سافعي، النا�سر: دار املعرفة – بريوت، �سنة الن�سر: 1410هـ.- 10
في�سل - 11 امللك  النا�سر: مركز  فيا�س،  �ساكر  ابن زجنويه، حتقيق:  املوؤلف:  االأموال، 

للبحوث، ال�سعودية، الطبعة: االأوىل، 1406 هـ.
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البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، املوؤلف: ابن جنيم امل�سري، النا�سر: دار الكتاب - 12
االإ�سالمي، الطبعة: الثانية.

البدر املنري، املوؤلف: ابن امللقن، املحقق: جمموعة حمققني، النا�سر: دار الهجرة- - 13
ال�سعودية، الطبعة: االأوىل، 1425هـ.

التاريخ االأو�سط، املوؤلف: االإمام البخاري، املحقق: حممود زايد، النا�سر: دار - 14
الوعي، القاهرة، الطبعة: االأوىل، 1397هـ.

تاريخ الطربي، املوؤلف: ابن جرير الطربي، النا�سر: دار الرتاث – بريوت، الطبعة: - 15
الثانية - 1387 هـ.

النا�سر: - 16 هالل،  �سالح  املحقق:  خيثمة،  اأبي  ابن  املوؤلف:  خيثمة،  اأبي  ابن  تاريخ 
الفاروق– القاهرة، الطبعة: االأوىل، 1427 هـ.

ال�سيد - 17 نفقة:  على  طبع  �سلتوت،  فهيم  حققه:  �سبة،  ابن  املوؤلف:  املدينة،  تاريخ 
حبيب حممود اأحمد – جدة، عام الن�سر: 1399 هـ.

تاريخ دم�سق، املوؤلف: ابن ع�ساكر، املحقق: عمرو العمروي، النا�سر: دار الفكر - 18
، عام الن�سر: 1415 هـ.

تاريخ ق�ساة االأندل�س، املوؤلف: اأبو احل�سن االأندل�سي، املحقق: جلنة اإحياء الرتاث، - 19
النا�سر: دار االآفاق-لبنان، الطبعة: اخلام�سة، 1403هـ.

عبد - 20 بن  املق�سود  عبد  ابن  ال�سيد  املحقق:  املاوردي،  املوؤلف:  املاوردي،  تف�سري 
الرحيم، النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت / لبنان.

تهذيب اللغة، املوؤلف: االأزهري، ، املحقق: حممد عو�س مرعب، النا�سر: دار - 21
اإحياء الرتاث العربي – بريوت، الطبعة: االأوىل، 2001م.

الثقات، املوؤلف: ابن حبان ، النا�سر: دائرة املعارف العثمانية بحيدر اآباد الدكن - 22
الهند، الطبعة: االأوىل، 1393 هـ.

اجلامع )من�سور كملحق مب�سنف عبد الرزاق)، املوؤلف: معمر االأزدي، النا�سر: - 23
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املكتب االإ�سالمي-بريوت، الطبعة: الثانية، 1403 هـ.
اجلامع ال�سحيح  وهو �سنن الرتمذي، بتحقيق و�سرح اأحمد حممد �ساكر، مطبعة - 24

احللبي، الطبعة الثانية، 1999م.
النا�سر: - 25 اأطفي�س،  الربدوين و  القرطبي، حتقيق:  املوؤلف:  القراآن،  اجلامع الأحكام 

دار الكتب امل�سرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ.
26 - – العربي  الرتاث  اإحياء  دار  النا�سر:  حامت،  اأبي  ابن  املوؤلف:  والتعديل،  اجلرح 

بريوت، الطبعة: االأوىل، 1271 هـ.
الهيئة - 27 النا�سر:  االأبياري،  اإبراهيم  املحقق:  ال�سيباين،  عمرو  اأبو  املوؤلف:  اجليم، 

العامة ل�سئون املطابع االأمريية، القاهرة، عام الن�سر: 1394 هـ.
حا�سية ال�سندي على �سنن الن�سائي، املوؤلف: نور الدين ال�سندي ، النا�سر: مكتب - 28

املطبوعات االإ�سالمية – حلب، الطبعة: الثانية، 1406هـ.
احلراين - 29 تيمية  ابن  املوؤلف:  االإ�سالمية،  احلكومة  وظيفة  اأو  االإ�سالم،  يف  احل�سبة 

احلنبلي الدم�سقي، النا�سر: دار الكتب العلمية.
احل�سن الب�سري وحديثه املر�سل، ا�سم الكاتب: اجلغبري، النا�سر: دار الب�سري للن�سر - 30

والتوزيع، تاريخ الن�سر: 1412هـ.
اخلطب واملواعظ الأبي عبيد، املوؤلف: اأبو ُعبيد القا�سم بن �ساّلم، املحقق: رم�سان - 31

عبد التواب، النا�سر: مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة: االأوىل.
دقائق اأويل النهى ل�سرح املنتهى، املوؤلف: البهوتى، النا�سر: عامل الكتب، الطبعة: - 32

االأوىل، 1414هـ.
خبزة، - 33 بو  اأعراب،  �سعيد  حجي،  حممد  املحقق:  القرايف،  املوؤلف:  الذخرية، 

النا�سر: دار الغرب االإ�سالمي- بريوت، الطبعة: االأوىل، 1994م.
ذم املك�س، املوؤلف: ال�سيوطي، حتقيق: جمدي فتحي ال�سيد، النا�سر: دار ال�سحابة - 34

للرتاث، م�سر، الطبعة: االأوىل، 1411 هـ.
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زاد املعاد، املوؤلف: ابن قيم اجلوزية، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت - مكتبة - 35
املنار االإ�سالمية، الكويت، الطبعة: 27، 1415هـ .

الفكر، - 36 دار  النا�سر:  الهيتمي،   ابن حجر  املوؤلف:  الكبائر،  اقرتاف  الزواجر عن 
الطبعة: االأوىل، 1407هـ.

�سبل ال�سالم، املوؤلف: ال�سنعاين، النا�سر: دار احلديث.- 37
بحث - 38 ح�سن،  املوؤلف:هيفا  العراق،  يف  واالإداري  املايل  الف�ساد  مكافحة  �سبل 

من�سور يف جملة كلية بغداد االقت�سادية العدد 27،عام 2011م.
39 - – العربية  املطبوعات  اأوائل  من  النا�سر:  الطرطو�سي،  املوؤلف:  امللوك،  �سراج 

م�سر، تاريخ الن�سر: 1289هـ.
للن�سر - 40 املعارف  مكتبة  النا�سر:  االألباين،  املوؤلف:  ال�سحيحة،  االأحاديث  �سل�سلة 

والتوزيع، الريا�س، الطبعة: االأوىل، عام الن�سر: 1422 هـ.
�سنن ابن ماجه، املوؤلف: ابن ماجة، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي، النا�سر: دار - 41

اإحياء الكتب العربية - في�سل عي�سى البابي احللبي.
ِج�ْستاين، املحقق: حممد حميي الدين عبد - 42 �سنن اأبي داود، املوؤلف: اأبو داود ال�سَِّ

احلميد، النا�سر: املكتبة الع�سرية، �سيدا - بريوت .
النا�سر: دار - 43 القادر عطا،  املحقق: حممد عبد  البيهقي،  املوؤلف:  الكربى،  ال�سنن 

الكتب العلمية، بريوت – لبنان، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ.
مكتب - 44 النا�سر:  غدة،  اأبو  الفتاح  عبد  حتقيق:  الن�سائي،  املوؤلف:  الن�سائي،  �سنن 

املطبوعات االإ�سالمية – حلب، الطبعة: الثانية، 1406هـ.
ال�سيا�سة ال�سرعية، املوؤلف: ابن تيمية، النا�سر: وزارة ال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف - 45

والدعوة واالإر�ساد-ال�سعودية، الطبعة: االأوىل، 1418هـ.
موؤ�س�سة - 46 النا�سر:  حمادة،  فاروق  حتقيق:  الفزاري،  اإ�سحاق  اأبو  املوؤلف:  ال�سري، 

الر�سالة – بريوت، الطبعة: االأوىل، 1987هـ.
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ال�ساوي�س،النا�سر: - 47 االأرنوؤوط-  �سعيب  حتقيق:  البغوي،  املوؤلف:  ال�سنة،  �سرح 
املكتب االإ�سالمي - دم�سق، بريوت، الطبعة: الثانية، 1403هـ.

دار - 48 اإبراهيم،  بن  متيم  اأبو  حتقيق:   ، بطال  ابن  املوؤلف:  البخارى،  �سحيح  �سرح 
الن�سر: مكتبة الر�سد - الريا�س، الطبعة: الثانية، 1423هـ .

دار - 49 النا�سر:  الدميجي،  اهلل  عبد  الدكتور  املحقق:   ، يُّ  االآُجرِّ املوؤلف:  ال�سريعة، 
الوطن - الريا�س، الطبعة: الثانية، 1420 هـ.

ال�سحاح، املوؤلف: اأبو ن�سر اجلوهري، حتقيق: اأحمد عبد الغفور عطار، النا�سر: - 50
دار العلم للماليني – بريوت، الطبعة: الرابعة 1407 هـ .

�سحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، املحقق: �سعيب االأرنوؤوط، النا�سر: موؤ�س�سة - 51
الر�سالة – بريوت، الطبعة: الثانية، 1414هـ.

املكتب - 52 النا�سر:  االأعظمي،  م�سطفى  حممد  د.  املحقق:  خزمية،  ابن  �سحيح 
االإ�سالمي – بريوت.

للن�سر والتوزيع، - 53 النا�سر: موؤ�س�سة غرا�س   ، االألباين  املوؤلف:  اأبي داود،  �سحيح 
الكويت.

الطبعة: - 54 النجاة،  طوق  دار  النا�سر:  زهري،  حممد  املحقق:  البخاري،  �سحيح 
االأوىل، 1422هـ.

�سحيح الرتغيب والرتهيب، املوؤلف: االألباين،  النا�سر: مكتبة املعارف – الريا�س، - 55
الطبعة: اخلام�سة.

�سحيح م�سلم، دار طيبة للن�سر والتوزيع  الريا�س، 1426هـ.- 56
الطبقات الكربى، املوؤلف: ابن �سعد ، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، النا�سر: دار - 57

الكتب العلمية – بريوت، الطبعة: االأوىل، 1410 هـ.
النه�سة - 58 مكتبة   ، الكتب  عامل  النا�سر:  الرتمذي،  املوؤلف:  الكبري،  الرتمذي  علل 

العربية – بريوت، الطبعة: االأوىل، 1409هـ.
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عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري، املوؤلف: حممود بن اأحمد العينى )املتوفى: - 59
855هـ)، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت.

املعارف - 60 دائرة  النا�سر:  �ساّلم،  بن  القا�سم  ُعبيد  اأبو  املوؤلف:  احلديث،  غريب 
العثمانية، حيدر اآباد، الطبعة: االأوىل، 1384 هـ.

العظيم - 61 عبد  املحقق:  اجلويني،  املوؤلف:  الظلم،  التياث  االأمم يف  غياث  الغياثي، 
الديب، النا�سر: مكتبة اإمام احلرمني، الطبعة: الثانية، 1401هـ.

الفتاوى الكربى، املوؤلف: ابن تيمية، النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة: االأوىل، - 62
1408هـ - 1987م.

فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري، املوؤلف: ابن حجر الع�سقالين، النا�سر: دار - 63
طيبة، الريا�س، الطبعة: الرابعة، 1432هـ.  

الكتب - 64 دار  النا�سر:  الواقدي،  واقد  بن  عمر  بن  حممد  املوؤلف:  ال�سام،  فتوح 
العلمية، الطبعة: االأوىل 1417هـ.

الفرج بعد ال�سدة، املوؤلف: التنوخي، حتقيق: عبود ال�ساجلى، النا�سر: دار �سادر، - 65
بريوت، عام الن�سر: 1398 هـ .

�سليم، - 66 اإبراهيم  حممد  حققه:  الع�سكري،  هالل  اأبو  املوؤلف:  اللغوية،  الفروق 
النا�سر: دار العلم والثقافة للن�سر والتوزيع، القاهرة – م�سر.

الف�ساد املايل واأثره على الفرد واملجتمع، د.ع�سام الب�سري. مركز �سناعة الفكر - 67
للدرا�سات واالأبحاث.

ف�سائل ال�سحابة، املوؤلف: الدارقطني، اعتنى به: حممد بن خليفة الرباح، النا�سر: - 68
مكتبة الغرباء، ال�سعودية، الطبعة: االأوىل، 1419 هـ.

ف�سائل ال�سحابة، املوؤلف: اأحمد بن حنبل، املحقق: د.و�سي اهلل حممد عبا�س، - 69
النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة – بريوت، الطبعة: االأوىل، 1403هـ.

التجارية - 70 املكتبة  النا�سر:  املناوي،  املوؤلف:  ال�سغري،  اجلامع  �سرح  القدير  في�س 
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الكربى – م�سر، الطبعة: االأوىل، 1356هـ.
الكا�سف يف معرفة من له رواية يف الكتب ال�ستة، املوؤلف: الذهبي، النا�سر: دار - 71

القبلة للثقافة االإ�سالمية، جدة، الطبعة: االأوىل، 1413 هـ.
الكبائر، املوؤلف: الذهبي، النا�سر: دار الندوة اجلديدة – بريوت.- 72
التعريفات، لعلي بن حممد اجلرجاين، املحقق: جماعة من العلماء ، النا�سر: دار - 73

الكتب العلمية بريوت –لبنان، االأوىل 1403هـ. 
مهدي - 74 د  املحقق:   ، الفراهيدي  بن  اأحمد  بن  اخلليل  املوؤلف:  العني،  كتاب 

املخزومي، د اإبراهيم ال�سامرائي، النا�سر: دار ومكتبة الهالل.
الك�ساف عن حقائق غوام�س التنزيل، املوؤلف: الزخم�سري ، النا�سر: دار الكتاب - 75

العربي – بريوت، الطبعة: الثالثة - 1407 هـ.
الرحمن - 76 حبيب  حتقيق:  الهيثمي،  املوؤلف:  البزار،  زوائد  عن  االأ�ستار  ك�سف 

االأعظمي، النا�سر: الر�سالة، بريوت، الطبعة: االأوىل، 1399 هـ.
الع�سرية، - 77 املكتبة  النا�سر:  العجلوين،  املوؤلف:  االإلبا�س،  ومزيل  اخلفاء  ك�سف 

حتقيق: هنداوي، الطبعة: االأوىل، 1420هـ.
اجلوزي، - 78 بن  الرحمن  عبد  املوؤلف:  ال�سحيحني،  حديث  من  امل�سكل  ك�سف 

املحقق: علي ح�سني البواب، النا�سر: دار الوطن – الريا�س.
ال�سقا، - 79 �سفوة   - حياين  بكري  املحقق:  الهندي،  املتقي  املوؤلف:   ، العمال  كنز 

النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة: اخلام�سة، 1401هـ.
ل�سان العرب، املوؤلف: ابن منظور، النا�سر: دار �سادر – بريوت، الطبعة: الثالثة، - 80

1414 هـ.
حزم - 81 ابن  دار  النا�سر:   الدينوري،  بكر  اأبو  املوؤلف:  العلم،  وجواهر  املجال�سة 

)بريوت-لبنان)، تاريخ الن�سر: 1419هـ.
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جممع الزوائد ومنبع الفوائد، املوؤلف: الهيثمي، املحقق: ح�سام الدين القد�سي، - 82
النا�سر: مكتبة القد�سي، القاهرة، عام الن�سر: 1414 هـ.

النا�سر: - 83 قا�سم،  بن  الرحمن  عبد  املحقق:  تيمية،  ابن  املوؤلف:  الفتاوى،  جمموع 
جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف، ال�سعودية، 1416هـ.

هنداوي، - 84 احلميد  عبد  املحقق:  �سيده،  املوؤلف:ابن  االأعظم،  واملحيط  املحكم 
النا�سر:دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة:االأوىل، 1421هـ.

النا�سر: - 85 حممد،  ال�سيخ  يو�سف  املحقق:   ، الرازي  املوؤلف:  ال�سحاح،  خمتار 
املكتبة الع�سرية، بريوت، الطبعة: اخلام�سة، 1420هـ.

ابن - 86 املوؤلف:  احَلاكم،  ُم�ستدَرك  على  الّذهبي  احلاِفظ  ا�ستدَراك  خمت�سُر 
َمة، الريا�س، الطبعة: االأوىل، 1411 هـ. امللقن،النا�سر: َداُر الَعا�سِ

حزم، - 87 ابن   : املوؤلف  واالعتقادات،  واملعامالت  العبادات  يف  االإجماع  مراتب 
النا�سر : دار الكتب العلمية – بريوت.

مرقاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح، املوؤلف: علي بن )�سلطان) حممد القاري، - 88
النا�سر: دار الفكر، بريوت، الطبعة: االأوىل، 1422هـ.

89 - – املعرفة  دار  النا�سر:  الدم�سقي،  بن عارف  اأمين  اأبي عوانة، حتقيق:  م�ستخرج 
بريوت، الطبعة: االأوىل، 1419هـ.

النا�سر: - 90 اأبو عبد اهلل احلاكم، حتقيق: عطا،  امل�ستدرك على ال�سحيحني، املوؤلف: 
دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة: االأوىل، 1411هـ.

النا�سر: - 91 الرتكي،  اهلل  عبد  د  باإ�سراف:   ، االأرنوؤوط  �سعيب  اأحمد، حتقيق:  م�سند 
موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة االأوىل، �سنة الن�سر: 1421هـ.

م�سند الدارمي، حتقيق: ح�سني �سليم، النا�سر: دار املغني للن�سر والتوزيع، اململكة - 92
العربية ال�سعودية، الطبعة: االأوىل، 1412 هـ.

ال�سلفي، - 93 عبداملجيد  بن  حمدي  املحقق:  الطرباين،  املوؤلف:  ال�ساميني،  م�سند 
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النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة – بريوت، الطبعة: االأوىل، 1405هـ.
اأبي حف�س عمر بن اخلطاب، املوؤلف: ابن كثري، دار الن�سر: - 94 م�سند اأمري املوؤمنني 

دار الوفاء–املن�سورة، الطبعة: االأوىل، 1411هـ.
عام - 95 – لبنان،  بريوت  العلمية،  الكتب  دار  النا�سر:  ال�سافعي،  املوؤلف:  امل�سند، 

الن�سر: 1400 هـ.
دار - 96 ال�سبتي،  مو�سى  بن  عيا�س  املوؤلف:  االآثار،  �سحاح  على  االأنوار  م�سارق 

الن�سر: املكتبة العتيقة ودار الرتاث.
معامل التنزيل يف تف�سري القراآن، املوؤلف: البغوي، املحقق:عبد الرزاق املهدي، - 97

النا�سر: دار اإحياء الرتاث –بريوت، الطبعة : االأوىل،1420 هـ.
املطبعة - 98 النا�سر:   ، اخلطابي  املوؤلف:  داود،  اأبي  �سنن  �سرح  وهو  ال�سنن،  معامل 

العلمية – حلب، الطبعة: االأوىل 1351 هـ.
املعجم الكبري، املوؤلف: �سليمان بن اأحمد الطرباين، املحقق: حمدي ال�سلفي، دار - 99

الن�سر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة، الثانية.
املغني يف تخريج ما يف االإحياء من االأخبار، املوؤلف: احلافظ العراقي، النا�سر: - 100

دار ابن حزم، بريوت ، الطبعة: االأوىل، 1426 هـ.
ابن - 101 النا�سر: دار  القرطبي،  املوؤلف:  تلخي�س كتاب م�سلم،  اأ�سكل من  ملا  املفهم 

كثري، دار الكلم الطيب، دم�سق-بريوت،
مكارم االأخالق ، املوؤلف: اخلرائطي، تقدمي وحتقيق: اأمين عبد اجلابر البحريي، - 102

النا�سر: دار االآفاق، القاهرة، الطبعة: االأوىل، 1419 هـ.
بجوار - 103  - ال�سعادة  مطبعة  النا�سر:  القرطبي،  املوؤلف:  املوطاإ،  �سرح  املنتقى 

حمافظة م�سر، الطبعة: االأوىل، 1332 هـ.
املو�سوعة الفقهية الكويتية، �سادر عن: وزارة االأوقاف وال�سئون االإ�سالمية – - 104

الكويت.
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موؤ�س�سة - 105 النا�سر:  االأعظمي،  حممد  املحقق:  االأ�سبحي،  اأن�س  بن  ملالك  املوطاأ، 
زايد بن �سلطان– االإمارات،: االأوىل،1425 هـ. 

الزاوى-- 106 االأثري، حتقيق: طاهر  ابن  املوؤلف:  النهاية يف غريب احلديث واالأثر، 
حممود الطناحي، النا�سر: املكتبة العلمية -بريوت، 1399هـ.

احلمود، - 107 حمد  بن  حممد  املحقق:  الدنيا،  اأبي  ابن  املوؤلف:  الورع، 
النا�سر:الدارال�سلفية–الكويت، الطبعة: االأوىل، 1408هـ.

اإر�سادات عملية ملكافحة الف�ساد، مكافحة الف�ساد: التوجه اإىل القطاع  اأجنبي:  مرجع 
اخلا�س، بحث �سادر عن مركز امل�سروعات الدولية "CIPE" اخلا�سة يف مار�س 

2008 م. 
متجمة عن:

REFORM	 Toolkit,	 March	 2008,	 Combating	 Corruption:	 A	 Private	 Sector	

approach	prepared	by	Boris	Melnikov	under	the	Supervision	of	Kim	Eric	Bettcher



ة النبوية ال�سريفة  التنمية بو�سفها عدالًة وعنايًة موقف ال�ُسنَّ
وموقعها

الدكتور نا�سر يو�سف)اجلزائر(
مركز البحوث باجلامعة االإ�سالمية العاملية
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ملخ�س الورقة البحثية
كما  باأرقامها،  ة  مغرتَّ دنيوية  حل�سابات  تخ�سع  ال  وقيم  اأخالق  العدالة  اأن  نعتقد 
االإ�سالمي  الرعيل  واقع  يف  ح�سلت  مثلما  مثايل  ب�سكل  حت�سل  مل  العدالة  باأن  نوؤمن 
اجتماعًيا  تخلَّقت  العدالة  الأن  والتابعني؛  وال�سحابة  النبوة  ع�سر  يف  �سيما  ال  االأول 
فتاألَّقت اقت�ساديًا؛ حيث مل يكن هناك فرق بني العدالة بو�سفها فعاًل اإن�سانًيا كما جتلَّت 
يف توزيع مغامن غزوة حنني امل�سهورة، وبني العناية باعتبارها فعاًل اأخالقًيا ظلَّت تب�سط 
عطاءاتها يف كل حلظة وحني بني اأغنياء النا�س وفقرائهم؛ ولكن ملا تراجع ُخُلقها خفَت 
م�ستقيمة  تكون  اأن  اجتماعًيا  ت�سرتط  قيم  العدالة  باأن  جنزم  ذلك،  على  عالوة  اأَلَقها. 
اقت�ساديًا؛ ونعني باال�ستقامة االقت�سادية ح�سور القيم االأخالقية واالإن�سانية يف امل�سهد 
نقف  يجعلنا  مما  ا؛  اأي�سً القيم  �سروب  من  �سرب  العدالة  اأن  منطلق  من  االقت�سادي، 
اأخالًقا،  يوؤتوا  اأرزاًقا ومل  اأوتوا  تع�سف مبن  املعا�سرة  التنمية  اأزمة يف  هناك  اأن  على 
التي  واإغفالهم عن درو�سها  ال�سريفة  النبوية  ال�سنة  تعاليم  النا�س عن  ابتعاد  اإىل  نظًرا 
تتيح لها  اأن  َمْكنتها  تخاطب الواقع االقت�سادي مبا�سرة يف كثري من املواقف التي يف 
ا يف توجيه التنمية واإر�ساد اأفعالها واأحوالها. ومن اأ�سٍف اأن خمزون ال�سنة  موقًعا خا�سً
النبوية االإن�ساين بات يف غفلة من بع�س رجال املال واالأعمال الذين ال يولون لالإن�سانية 

اعتباًرا معترًبا؛ بينما ن�سو�س ال�سنة النبوية تطفح بالقيم االإن�سانية العادلة.
الكلمات املفتاحية: التنمية، ال�سنة النبوية، القيم االإن�سانية، العدالة، العناية
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مقدمة
النظام  هدي  على  ت�سري  واأموالهم  امل�سلمني  اأعمال  اأن  منا  اأحد  على  يخفى  ال 
بل  الهداية  م�سالك  ت�سلك  ال  بذلك  وهي  الراأ�سمايل،  واملايل  الليربايل  االإداري 
اأو  اإقليمية  مالية  اأزمة  حدثت  كلما  جليًّا  ذلك  لنا  يتاأكد  اإذ  الهاوية؛  نحو  تتجه  نخالها 
عاملية.)1) مما يجعل اأعمال امل�سلمني واأموالهم تختلط باحلرام واملفا�سد والربا واملظامل 
والغنب، وغري ذلك من العذابات التي ت�سيب النف�س العفيفة باالأذى فال ت�سعدها، ال 
واالأعمال  املال  عامل  مزاولة  يف  يرغبون  وممن  واملحتاجني،  وامل�ساكني  الفقراء  �سيما 
باإمكاناتهم امل�ستدمية واأخالقهم امل�ستقيمة. واإذ ذاك �ستكون العدالة اأول �سحاياها؛ الأن 
الراأ�سمالية تتخذ من الربح غاية لها، فتخرج االأرباح من ح�سابات التوزيع العادل بله 
ء �سار  �سيِّ راأ�سمايل  م�سار  اإنه  الربح.  فتات هذا  اإىل  بحاجة  والعناية ملن هم  ال�سفقة 
ال�سيئة؛  التبعية  عليهم حديث  ينطبق  فيكاد  واأعمالهم،  اأموالهم  امل�سلمون يف  ي�سلكه 
َم  ُ َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اهللَّ ُ َعْنُه اأَنَّ الَنِبيَّ �سَ َي اهللَّ فقد جاء: َعْن َعَطاِء ْبِن يَ�َساٍر َعْن اأَِبي �َسِعيٍد َر�سِ
ُجْحَر  �َسَلُكوا  لَْو  َحتَّى  ِبِذَراٍع  َوِذَراًعا  رْبٍ  ِب�سِ ا  �ِسرْبً َقْبِلُكْم  ِمْن  الَِّذيَن  �ُسنَنَ  َقاَل:"لََتتَِّبُعنَّ 

اَرى؟ َقاَل: "َفَمْن ؟".)2) ِ اْليَُهوُد َوالنَّ�سَ بٍّ لَ�َسَلْكُتُموُه " ُقْلَنا: يَا َر�ُسوَل اهللَّ �سَ
والتي  واأعمال،  مال  اإدارة  بو�سفها  االإ�سالمية  امل�سارف  فاإن  املثال،  �سبيل  على 
تكون  تكاد  واالإ�سالمية،  العربية  املجتمعات  يف  احلكومات-  –بعد  هيمنًة  االأكرَث  تعدُّ 
�سناعة راأ�سمالية بامتياز، متانع يف الغالب من الرتويج للقر�س احل�سن اأو حتى امل�ساربة 
وامل�ساركة حفاًظا على مكت�سبات املرابحة. وقد ال تكون هناك فروقات بني امل�سارف 
اإال  الغربية؛  االإدارة  اأو  التقليدية  امل�سارف  واالأعمال، وبني  املال  اإدارة  اأو  االإ�سالمية 
يف نوعية االإن�سان املنتج وامل�ستهلك؛ فهناك اإن�سان م�سلم واإن�سان غري م�سلم؛ حيث اإن 
جناة االإن�سان امل�سلم من القوانني الليربالية والراأ�سمالية التي تكبِّل اأمواله واأعماله، تكمن 
يف االعت�سام بكتاب اهلل و�سنة نبيه، ال �سيما يف ال�سدقات واأعمال اخلري؛ اإذ ال جمال 
لتدخل القوانني الو�سعية يف �سوؤنها، فهي حالة نف�سية ولي�س مادية، ترجع اإىل تكوين 
االإن�سان امل�سلم وتربيته وتن�سئته. فاإذا كان االإن�سان امل�سلم ورًعا وتقًيا كان عاداًل ومعتنًيا 
ه االأرزاق توجيًها م�ستقيًما  مهما اأوتي من االأموال واالأعمال؛ الأن القيم االأخالقية توجِّ

ملزيد التف�سيل، انظر كتابنا: روؤية نقدية يف اأزمة االأموال غري احلقيقية.  -1
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب حديث االأنبياء، باب ما ذكر عن بني اإ�سرائيل، رقم 3456، 371/2.  -2
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وم�ستدميًا، ومن ثم نعتقد اأن االأعمال ت�ستقيم بالعدالة، واالأموال ت�ستدمي بالعناية؛ ففيها 
"َما  قال ر�سول اهلل �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم:  ا،  اأي�سً امل�سلم  اأموال  ت�سيع  اأن ال  ماأمن يف 
اإِالَّ َرَفَعُه   ِ اأََحٌد هلِلَّ َع  ا. َوَما تََوا�سَ اإِالَّ ِعزًّ ِبَعْفٍو  َعْبًدا   ُ َدَقٌة ِمْن َماٍل. َوَما َزاَد اهللَّ ْت �سَ نََق�سَ

(1(."ُ اهللَّ
لقد كان الر�سول �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم على خلق عظيم، يرعى اأ�سحابه ويعطف 
على الفقري، وكان عاداًل ومعتنًيا يف غزوة حنني ويف �سائر حياته واأفعاله واأعماله؛ فقد 
َوَر�ُسولُُه!".)2) واأبو بكر   ُ يَْعِدِل اهللَّ مَلْ  اإَِذا  يَْعِدُل  "َفَمْن  جاء عنه �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم 
اأبقى لهم اهلل ور�سوله،  باأ�سرته ملا  ال�سديق ر�سي اهلل عنه كان عاداًل مع نف�سه ومعتنًيا 
َم يَْوًما اأَْن  َعَلْيِه َو�َسلَّ  ُ لَّى اهللَّ ِ �سَ فقد جاء عن عمر ر�سي اهلل عنه قال: "اأََمَرنَا َر�ُسوُل اهللَّ
َفِجْئُت  يَْوًما،  �َسَبْقُتُه  ْن  اإِ بَْكٍر  اأَبَا  اأَ�ْسِبُق  اليَْوَم  َفُقْلُت:  ِعْنِدي  َمااًل  َذِلَك  َوَواَفَق  َق،  دَّ نََت�سَ
َم" "َما اأَْبَقْيَت اِلأَْهِلَك"؟ ُقْلُت: ِمْثَلُه.  ُ َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اهللَّ ِ �سَ ِف َمايِل، َفَقاَل َر�ُسوُل اهللَّ ِبِن�سْ
َم: يَا  ُ َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اهللَّ ِ �سَ ُ َعِنُه ِبُكلِّ َما ِعْنَدُه، َفَقاَل لَُه َر�ُسوُل اهللَّ َي اهللَّ َواأَتَى اأَبُو بَْكٍر َر�سِ
ىَل �َسْيٍء  اإِ اأَ�ْسِبُقَك  َوَر�ُسولَُه، ُقْلُت: اَل   َ اأَْبَقْيُت لَُهُم اهللَّ اِلأَْهِلَك؟" َقاَل:  اأَْبَقْيَت  اأَبَا بَْكٍر، َما 
اأبًدا".)3) وكان عمر الفاروق ر�سي اهلل عنه معتنًيا رحيًما بالنا�س يف عام الرمادة، وكان 
عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه معتنًيا بالنا�س يف بئر رومة امل�سهورة، وعاداًل مع نف�سه يف 
رَّ ُعْثَماَن  غزوة الع�سرة امل�سهودة؛ حتى قال فيه ر�سول اهلل �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم: "َما �سَ
اأبي طالب ر�سي اهلل عنه يوؤثر على نف�سه؛  اْليَْوِم".)4)  كما كان علي بن  بَْعَد  َعِمَل  َما 

وهكذا كان �سائر ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم ال �سيما ممن رزقوا اأموااًل واأوتوا اأعمااًل.
نذهب اإىل القول، اإن التنمية االقت�سادية من منظور القيم االإن�سانية العادلة هي 
تنمية  فتكون  االآلة،  ح�سابات  غري  من  والغني  واملي�سور  الفقري  منها  يفيد  التي  التنمية 
م�ستقلَّة بوجهتها االإن�سانية. تنمية تن�سح لالإن�سان وتف�سح يف االإح�سان؛ حيث اإن هذا 
الن�سح يكون بتنبيه االإن�سان اإىل االهتمام باإن�سانيته ال�سائعة يف عامل االأ�سياء؛ التي جتعل 
الفقري �سيًئا يهَمل وال يدَمل، وذلك يف غياب االإح�سان اأو االإف�ساح يف دائرته، ال �سيما 

اأخرجه م�سلم ب�سرح النووي، كتاب الرب وال�سلة واالآداب، باب ا�ستحباب العفو والتوا�سع، رقم 69، 116/16.  -1
اأخرجه م�سلم ب�سرح النووي، كتاب الزكاة، باب اإعطاء من يخاف على اإميانه، رقم140، 140/7.  -2

اأخرجه اأبو داود يف �سننه، كتاب الزكاة، باب يف الرخ�سة يف ذلك، رقم 1678، 214/2.  -3
اأخرجه الرتمذي يف �سننه، كتاب املناقب، مناقب عثمان بن عفان، رقم3701، 445/5.  -4
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واأن االإن�سان الفقري يعد جزًءا من اإن�سانية الغني فال ينبغي اأن ي�سيعها، بل عليه اأن يكرث 
اإن�سانية رفيعة،  التفريج؛ وهذه خ�سال  املعروف وي�سرع يف  ع يف  ال�سدقة وينوِّ من 
عليها  ويداوم  يكت�سبها  اأن  واالأعمال  املال  ل�ساحب  ميكن  وال  النا�س،  لكل  توهب  ال 
ب عليها يف اأو�ساط الفقراء واملحتاجني، وتعاي�س معهم بالعدل واالإح�سان  اإال اإذا تدرَّ
اْلُقْربَى} ]النحل:  َواإِيَتاء ِذي  ِباْلَعْدِل َواالإِْح�َساِن  يَاأُْمُر  واالإيتاء، لقوله تعاىل: {اإِنَّ اهلّلَ 
90[.  قال "اأبو هريرة ر�سي اهلل عنه: قال جاء رجل اإىل النبي �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم 
ِحيٌح �َسِحيٌح،  ْنَت �سَ َق َواأَ دَّ فقال: يا ر�سول اهلل، اأي ال�سدقة اأعظم اأجًرا؟ قال: )اأَْن تَ�سَ
ْلُقوَم ُقْلَت: ِلُفاَلٍن َكَذا، َوِلُفاَلٍن  تَْخ�َسى اْلَفْقَر َوتَاأُْمُل اْلِغَنى، َواَل مُتِْهْل َحتَّى اإَِذا بََلَغِت احْلُ

َكَذا، َوَقْد َكاَن ِلُفاَلٍن)".)1)
ق لها  اإن امل�سروعات االإمنائية �سواء الو�سعية اأم االإ�سالمية التي مل تنِجز اأو مل يتحقَّ
اال�ستمرار، قد ا�ست�سلمت لالأنانية وحب الذات وت�سييق جمال االإح�سان، كما وقعت 
يف فخ ظلم االإن�سان الأخيه االإن�سان؛ اإذ يف الغالب ما نقراأ اأو ن�سمع اأو نرى اأن االإن�سان 
امل�سلم يفتقر لالحرتام يف معا�سه وح�سوره واآرائه داخل هذه امل�سروعات االإمنائية ال 
�سيما االإ�سالمية؛ حيث ي�ستَغل االإن�سان من اأخيه االإن�سان؛ اإذ "ال يكاد ينق�سي العجب 
من هذه املفارقة الغريبة بني واقع املجتمعات الغربية التي جتيد �سياغة االبت�سامة التي 
واقع  وبني  معهم،  التعامل  يف  اجلناح  وخف�س  اجلانب  لني  مع  العمالء  بها  ت�ستقبل 
العمالء  تقريع  �سناعة  التجارية  موؤ�س�ساتها  من  كثري  يجيد  التي  االإ�سالمية  املجتمعات 
والغلظة عليهم، وكاأنها تقول لكل عميل من عمالئها بل�سان احلال: اإياك اإياك اأن تعود 
اإىل التعامل معنا مرة اأخرى!".)2) لقد باتت هذه  امل�سروعات االإمنائية االأنانية ت�ستغل 
يف م�ساحة �سيِّقة ي�سَرق فيها االإن�سان من االإن�سان؛ ت�سَرق منه معاين االأخوة واالإيثار 
واالحتقار  الذات  وت�سخم  العداوة  مكانها  وا�ستبدل  والرفق،  وال�سفقة  والعدالة 
اأَُخو  "امْلُ�ْسِلُم  و�سلَّم:  عليه  اهلل  �سلَّى  الر�سول  يقول  بينما  القيادة؛  على  وال�سراع 
َج َعْن  امْلُ�ْسِلِم ال يَْظِلُمُه َوال يُ�ْسِلُمُه َوَمْن َكاَن يِف َحاَجِة اأَِخيِه َكاَن اهللُ يِف َحاَجِتِه َوَمْن َفَرّ
َج اهللُ َعْنُه ِبَها ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَْوِم اْلِقيَاَمِة َوَمْن �َسرَتَ ُم�ْسِلًما �َسرَتَُه اهللُ يَْوَم  ُم�ْسِلٍم ُكْربًَة َفَرّ

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب الزكاة، باب اأي ال�سدقة اأف�سل، و�سدقة ال�سحيح ال�سحيح، رقم 1419، 334/1.  -1
امل�سلح  اهلل  عبد  املعا�سرة،  االقت�سادية  للمعامالت  ال�سرعية  االأحكام  اإىل  امل�سلم  امل�ستثمر  دليل  جهله:  التاجر  ي�سع  ال  ما   -2

و�سالح ال�ساوي، �س9-8.
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اْلِقيَاَمِة".)1) لقد غاب عن هذه امل�سروعات االإمنائية التي ال حترتم االإن�سان بله التفكري 
يف م�ستقبله، اأن الظلم بكل اأ�سكاله املعنوية واملادية موؤذن بخراب العمران كما جادل 

ابن خلدون.
اأواًل-احتام االإن�سان: العدالة بو�سفها قيمة اإمنائية عاملية

اأكان من رجال  التنمية االقت�سادية، �سواء  االإن�سان مرتكًزا حيويًا يف عملية  يَعدُّ 
املال واالأعمال اأم من فئات املجتمع االأخرى غنيها وفقريها. فمن غري اعتبار االإن�سان 
ر قيام التنمية وجناحها. اإن االإن�سان هو �سميم  قيمة عليا يف كل م�سروع اإمنائي، فاإنه يتعذَّ
العملية االإنتاجية، واحرتام وجوده وجهوده هو املقيا�س الذي ميكن االعتماد عليه يف 
د من جناحاتها؛ ولعل ال�سر يف احرتام هذا االإن�سان،  قيا�س امل�سروعات االإمنائية والتاأكُّ
االإنتاجية  باالأدوات  البيئة  اإنتاج  اإعادة  اإالَّ  هي  ما  والتنمية  بيئته،  ابن  كونه  اإىل  يرجع 
دة من داخل البيئة با�ستمرار، من غري ا�ستبعاد اجتماعي للفقراء طبًعا؛ ففي باب  املتجدِّ
اأَخاُه  اأْن يَْحِقَر  "ِبَح�ْسِب اْمِرٍئ ِمَن ال�َسرِّ  االحرتام قال الر�سول �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم: 

ُه".)2)  املـُ�ْسِلَم، ُكلُّ املـُ�ْسِلِم على املـُ�ْسِلِم َحَراٌم. َدُمُه َوَمالُُه َوِعْر�سُ
كما  ًها.  ا وم�سوَّ ناق�سً �سيكون  البيئة  اإنتاج  فاإن  االإن�سان؛  ن جمهودات  تُثمَّ اإذا مل 
ر  ا، بتعليمه؛ اإذ بالتعليم تنمو قدرات االإن�سان ويتحرَّ واأن احرتام االإن�سان يكون، اأي�سً
من عقدة الدونية ويلج عامل االحرتام وينجح يف اإدارة املال واالأعمال، ومن ثم ي�سهم 
يف االإنتاج. اإن االحرتام كفيل بت�سجيعه على االبتكار من باب اأنه اإذا مل يكن منِتًجا 
فلن يكون حمرَتًما لدى االآخر واالأمم االأخرى، واالحرتام يكون برفع كل اأنواع البخ�س 
امل�ستقيمة  للتنمية  مهم  مدخل  هو  عالية  باأخالق  امل�سحوب  التعليم  اإن  كاهله.  عن 
الر�سول  انت�سر االإ�سالم علًما ومعرفًة وتنميًة وح�سارًة؛ فقد جاء  فبالقيم  وامل�ستدمية؛ 

ًما ملكارم االأخالق ومعلًِّما. �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم متمِّ
1-اأهمية التجارب االإمنائية االإن�سانية لتح�سيل العدالة

اإن كل التجارب االإمنائية التي احرتمت اإن�سانها بالعدل بلغت �ساأًوا عاملًيا؛ ولكن 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب املظامل والغ�سب، باب ال يظلم امل�سلُم امل�سلَم وال يُ�سِلمه، رقم 2442، 103/2.  -1

اأخرجه م�سلم ب�سرح النووي، كتاب الرب وال�سلة واالآداب، باب حترمي ظلم امل�سلم وخذله واحتقاره ودمه وعر�سه وماله،   -2
رقم 32، 99/16.
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ت وخلعت رداءها االإن�ساين اأو خرجت عن املاألوف  قد ت�سيبها االأزمات اإذا هي ا�ستطَّ
ال�سنني اأو �سلكت م�ساًرا اإيديولوجًيا يزيد يف عذابات االإن�سان. اإن التنمية التي تعانق 
االأفق االإن�ساين وتتماهى معه، هي التنمية التي ت�سمح بتو�سيع اخليارات واإتاحة فر�س 
اأكرث قدرة على العطاء، �سواء اأمن الذي اأمامه خيارات فيحرتم نف�سه، اأم الذي يعدم 
اخليارات الأ�سباب ق�سرية ومع ذلك يفرَت�س اأن يحرتمه النا�س وال يبخ�سونه اأو يذلونه؛ 
حيث يرى اأمارتيا �سن اأن العدالة هي ت�سحية بالذات من اأجل اأن تكون هذه الذات 
االآخر  حب  هي  جتلياتها  يف  والنزاهة  واملظلومة.  املتاأملة  الذات  مع  عادلة  ال�سعيدة 
والتعاطف معه ب�سكل ر�سيد، والذي يعد فعاًل عقالنًيا بال�سرورة؛ الأن امل�سلحة الذاتية 
هي اهتمامنا باالآخرين بحيث ال يتناق�س الرفاه الذاتي مع فكرة التعاطف، يقول �سن: 
اإن  لتعاطفاتنا.  ن�ستجيب  حني  الذاتي  بالرفاه  اأو  الذاتية  بامل�سلحة  ت�سحية  توجد  "ال 
م�ساعدة فقري جائع ميكن اأن جتعلك ت�سعر باأن هناك اأف�سل من اأن تعاين ملعاناته. ولكن 
ال�سلوك امللتزم ميكن اأن يت�سمن ت�سحية ذاتية ما دام �سبب حماولتك تقدمي امل�ساعدة هو 
اإح�سا�سك بالظلم ولي�س جمرد الرغبة يف التخفيف من معاناتك الوجدانية الذاتية... 

اإن مثل هذا اجلهد ال يت�سمن بال�سرورة اأي اإنكار الإرادة ال�سخ�س العقالنية".)1)  
اإىل عطاءات،  امل�سلم خيارات قد ترتجم  اأمام  اإن  اإذ  ثانًيا؛  اأواًل، والعطاء  اخليار 
واإذا عدم االأوىل عدم الثانية، فقد جاء عن الر�سول �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم: "اَلأَْن يَاأُْخَذ 
َبِل َفيَاأِْتي ِبِحْزَمِة َحَطٍب َفيَِبيُعَها َفيَُكفُّ اهللُ ِبَها َوْجَهُه َخرْيٌ لَُه  اأََحُدُكْم َحْبَلُه ثُمَّ يَْغُدَو اإِىَل اجْلَ
ِمْن اأَْن يَ�ْساأََل النَّا�َس اأَْعطوه اأَْو َمَنُعوه".)2) فاإذا مل تتوافر خيارات اأخرى تنقذ االإن�سان 
من الفقر واالقرتا�س وتوفر له االحرتام؛ فاإن العطاء لن يح�سل، والتنمية بروؤية اإن�سانية 
عادلة لن ت�ستمر. اإن امل�سروعات االإن�سانية، ال �سيما لدى من عدم اخليارات، يفرَت�س 
اأن تدار اإن�سانًيا ولي�س بال�سرورة اأن تكون موؤ�س�سية يف �سكل جمعيات خريية قد توقف 
هه وتعوقه. كما يفرَت�س اأن تتاح  اإيديولوجيتها واأفكارها ال�سيقة الفعَل االإن�ساين وت�سوِّ
وال  فيها  منَّ  ال  رحيمة  اإ�سالمية  مبواقف  االإن�سان  تخدم  التي  الدعوية  للتجارة  فر�س 
اإذالل. اإن ال�سنة النبوية فيها مواقف لالإ�سالم "املبيح للتجارة على اأال توؤثر على املبادئ 
ال�سحابة  كبار  من  عدًدا  اأن  والواقع  بها،  التم�سك  اإىل  دعا  التي  االإ�سالمية  االأ�سا�سية 

التنمية حرية: موؤ�س�سات حرة واإن�سان متحرر من اجلهل واملر�س والفقر، اأمارتيا �سن، �س316.  -1
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب الزكاة، باب اال�ستعفاف عن امل�ساألة، رقم 1471، 347/1.   -2
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مار�سوا التجارة يف زمن الر�سول �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم دون اأن توؤثر هذه املمار�سة يف 
موقفهم املتفاين يف تاأييد االإ�سالم".)1) 

النظام املال االإداري الليربال بو�سفه نظاًما غي عادل  -2
يف النظام املايل واالإداري احلايل ال تعري التنمية االقت�سادية االإن�ساَن احرتاًما اإال 
قلياًل، وهي غري عادلة، ب�سكل من�سف فيما يتعلق بتوزيع الرثوة؛ فمعظم جهد االإن�سان 
يذهب اإىل اأ�سحاب امل�سارف ورجال املال واالأعمال. ولهذا نرى اأن البديل االإن�ساين 
العادل للتنمية االآمرة والراف�سة، يتجه نحو التفكري يف اأن�سنة التنمية، واإخراج االإن�سان 
من الدائرة ال�سيقة للتنمية غري االإن�سانية. اإن املطلوب يف البديل االإن�ساين العادل من 
منظور ال�سنة النبوية، هو اأن�سنة التنمية ولي�س جعل التنمية عادلة وح�سب؛ الأن العدل 
والعناية  الرعاية  لالإن�سان  اأوليت  ما  اإذا  ق  تتحقَّ االأن�سنة  ولكن  عالية؛  بن�سبة  يح�سل  ال 
ا، "فلم تهمل ال�سنة النبوية اجلانب املادي، بل نوهت به واأ�سارت اإليه  باأ�سكال مادية اأي�سً
باحلث على مد يد املعونة اإىل املحتاج واإغاثة امللهوف وتفريج كربة املكروب، وتاأمني 

اخلائف، واإ�سباع اجلائع، وامل�ساهمة العملية يف اإقامة امل�سالح العامة".)2)
الغني  فيها  يكون  م�ساواة رقمية،  لي�سة  نتائج معادلة ح�سابية؛ فهي  لي�سة  العدالة 
معلوًما والفقري جمهواًل، وهي لي�سة زيادة يف �سيء ونق�سان يف اآخر؛ واإمنا العدالة، 
واالأتعاب  اجلهود  يراعي  اإن�سانًيا  اإن�ساًفا  تكون  اأن  يفرَت�س  واالأعمال،  املال  عامل  يف 
التي تاأخذ الكثري من وقت االإن�سان و�سحته؛ اإذ "اأ�سبحت املكافاآت املادية يف معظم 
احل�سول  من  يتمكنون  ال  النا�س  معظم  اأن  درجة  اإىل  من�سفة  غري  االإ�سالمية  البلدان 
اإبداعهم وعلى م�ساهمتهم  على ما ي�ستحقونه من مكافاآت على عملهم ال�ساق وعلى 
كلها  وكفاءتهم  واندفاعهم  مبادرتهم  اأ�سيبت  مبالني  ال  اأ�سبحوا  لذلك  االإنتاج.  يف 
بال�سرر البالغ"؛)3) حيث يفرَت�س اأن تتجه العدالة نحو فهم النا�س الأنف�سهم ورغابتهم 
غري امل�ستطة، والوعي بواجباتهم جتاه غريهم حيث الواجبات هي التي تخلق احلقوق 
وجود  اإن  قائاًل:  االأمر  هذا  يف  �سن  يجادل  اإليها.  يفتقر  من  على  وتعمها  وتر�سدها 
تختلف  فالنا�س  امل�ساواة.  معناه  لي�س  مت�ساو  ب�سكل  النا�س  لدى  الدخول  اأو  الب�سائع 

نها وتنظيمها، �سالح اأحمد العلي، �س358. دولة الر�سول �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم يف املدينة: درا�سة يف تكوُّ  -1
ج2، �س666. علي،  اإ�سماعيل  �سعيد  االإ�سالمية"،  للرتبية  م�سدًرا  النبوية  "ال�سنة   -2

االإ�سالم والتحدي االقت�سادي، حممد عمر �سابرا، �س308.  -3
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يف روؤيتها للدخل؛ فهناك من يركز على الدخل وهناك من يركز على ما يفعله الدخل. 
وهنا حتدث الالم�ساواة يف حت�سيل املنافع، فاملنفعة هي التي حتدد االأحكام االأخالقية 
اإن االأ�سا�س االجتماعي الحرتام  اأن يحدث العك�س.  للنا�س؛ حيث كان من املفرت�س 
الذات كما يرى �سن هو قدرة يف حد ذاته لكبح �سهوات املنفعة؛ مما يوؤدي اإىل رفع 
ن�سبة القدرة على ن�سبة الدخل.)1)  كما واأن االأف�سليات املختارة بعناية جتلب الأ�سحابها 
ا على احلكومات التي تختار م�سروعات  االحرتام واملديح يف املجتمع، وهي تنطبق اأي�سً
اإمنائية ت�ستوردها، فقد تف�سل، فال تعدل، ويجلب لها �سوء عملها اخلزي وال�سرر. اإن 
ي�سرتط  العدل  اإن  حيث  املنفعة؛  جماح  لكبح  للغاية  مهمان  فعالن  والعدل  التو�سط 
احلديث  يف  جاء  فقد  االإفراط،  بخالف  فيه  والتو�سط  ال�سيء  يف  الق�سد  ح�سول 

َد تَْبُلُغوا".)2) َد اْلَق�سْ "َواْلَق�سْ
بع�س  فيها  احلايل  �سكلها  ويف  الراأ�سمايل  ثوبها  يف  واالأعمال  املال  اإدارة  اإن 
هنا  ومن  الفطرة.  من  الأنها  منها  اال�ستفادة  يفرَت�س  واالإيجابية  االإن�سانية  اجلوانب 
هذه  ا�ستثمار  تطبيقية،  اأر�سية  اإىل  يفتقر  الذي  العادل،  االإن�ساين  البديل  من  يفرَت�س 
املنطقة االإن�سانية يف الراأ�سمالية املهيمنة اقت�ساديًا. على البديل االإن�ساين العادل للتنمية 
القدرة  الذي الم�سه �سن يف  الراأ�سمالية  االإيجابي يف  اأن يالم�س اجلانب  االقت�سادية 
يف  ال�سلبي  اجلانب  عن  يختلف  اآخر  معنى  للحياة  مينح  قد  مما  والواجب؛  واحلرية 
الراأ�سمالية مثل تعظيم اللذة وزيادة املنفعة امللتهمة حلقوق االآخرين، يقول �سن: "اإن 
املذهب النفعي الكال�سيكي ي�ستهدف اقت�ساد الرفاه وتعظيم اللذة لدى االأ�سخا�س عرب 
املزيد من ال�سلع، بينما يتجاهل املكونات الرئي�سية للرفاه مثل نوعية احلياة وم�ستويات 

املعي�سة وما يتعلق بالقدرة واحلرية واالإبداع واحلقوق والواجبات".)3)
العدالة بحاجة اإىل بديل اإمنائي اإن�ساين اأكث وفاء للعدالة  -(

اإذا اأردنا اإيجاد بديل اقت�سادي اإن�ساين عادل، فمن املفرت�س اأن نقف على اجلانب 
اإدارة مال واأعمال، بحيث  النظام االقت�سادي احلايل بو�سفه  الفطري واالإيجابي يف 
تتوافق مع روؤية  تنمية  م  م االآخر دفعة واحدة؛ واإمنا ي�سمِّ يهدِّ ن�ستطيع فر�س بديل ال 
1-	 	Amartya	Sen,	Equality	of	What?	The	Tanner	Lecturer	on	Human	Values,	May	22,	1979.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب الرقاق، باب الق�سد واملداومة على العمل، رقم 6463، 175/4.  -2
3-  Amartya Sen, Commodities and Capabilities, p45.
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اإن�سانية عادلة تق�سي على ال�سلبيات -يف النظام االقت�سادي احلايل امل�سيطر- بو�سفها 
زبًدا اإمنائًيا، وتربز االإيجابيات باعتبارها مك�سًبا اإن�سانًيا. اإذ ميكن روؤية اجلانب الفطري 
منطلق  من  الراأ�سمالية  طروحات  مع  التعامل  يتم  عندما  الراأ�سمالية،  يف  واالإيجابي 
لت الراأ�سمالية الفردية يف اأبعادها االإيجابية  جماعي؛ حيث اإن النظرة اليابانية التي حوَّ
مثل احلرية االقت�سادية اإىل راأ�سمالية ذات فر�س اجتماعية اإيجابية، فالكل يعمل مًعا من 
ماليزيا  ا�ستفادت  ا  اأي�سً امل�سيطر.  االقت�سادي  النظام  ظل  يف  �سويًا  الثمرة  قطف  اأجل 
لت تنمية م�ستدمية يت�سفيد منها اجلميع من غري  من االآليات االإيجابية للراأ�سمالية، فح�سَّ
ا�ستثناء؛ فالنموذج املاليزي ا�ستفاد من اجلانب الفطري واالإيجابي يف الراأ�سمالية؛ ولعل 
املاليو العرق امل�سلم كانوا اأكرث امل�ستفيدين بعد اأن كان معظمهم يف قعر الفقر، وطابور 
للراأ�سمالية  واالإيجابية  الفطرية  اجلوانب  اإجمال  وميكن  احلقوق.  وتراجع  التخلف، 
امل�ستفاد منها يف ماليزيا على النحو االآتي: 1-اعتبار االإن�سان القيمة االأوىل يف العملية 
االإمنائية؛ 2-تفعيل احلرية االقت�سادية امل�سوؤولة؛ 3-اال�ستفادة من عوائد القطاع اخلا�س 
يف بناء الدولة اإىل جانب تعزيز دور القطاع العام يف تنمية االإن�سان؛ 4-ربط املنظومة 
االقت�سادية باملنظومة التعليمية والعلمية؛ 5-ربط رجال االأعمال املخل�سني باملوؤ�س�سات 
التعليمية والعلمية؛ 6-م�ساركة الفقراء يف ثمرة التنمية؛ 7-اجلراأة على ركوب �سعاب 
االأمور من اأجل تنمية االإن�سان وبناء الدولة؛ 8-بناء موؤ�س�سات اإمنائية واحرتام القائمني 

عليها؛ 9-احرتام الوقت؛ 10-نقد الذات من داخل احلرية واملراجعة.
اجلوانب االإيجابية يف الراأ�سمالية اأ- 

ن من روؤية اجلانب االإيجابي يف الراأ�سمالية، حلظتها ن�ستطيع اأن ن�ستفيد  عندما نتمكَّ
من الواقع ونعمل على حت�سينه واإيجاد البديل االإن�ساين العادل؛ حيث ال يلفي االإن�سان 
بطريقته  اأ�سار  قد  اأحمد خور�سيد  النموذج اجلديد؛ ولعل  اأيًا يكن، غريًبا عن  نف�سه، 
والهدم،  النقد  طائلة  حتت  يقع  الذي  االقت�سادي  النظام  يف  االإيجابية  اجلوانب  اإىل 
يك�سف  اإنه  وخالقة،  اإيجابية  هي  بل  �سلبية،  لي�ست  �سابرا  الدكتور  "مقاربة  فيقول: 
االأخطاء ويقرتح الت�سحيات. اإنه لي�س حمطًما للمعتقدات واملوؤ�س�سات القائمة، بل هو 
مبدع وم�سلح يريد البناء على ما هو موجود، ويبني بطريقة يتم معها ت�سحيح اخلطاأ. 
بل  التحليل،  يف  اأهميتهما  مع  واالجتماعي،  االأخالقي  البعدين  على  همه  يق�سر  وال 
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ميتد هذا الفهم اإىل تقوية االأ�س�س املحتاجة للتجديد لتمكينها من تقوية املجال الكلي، 
الراأ�سمالية؛  اأ�سلمة  اإىل  ب�سهادة خور�سيد  وبلوغ االأهداف االجتماعية".)1) ال نذهب 
الأ�سلمة  املت�سيِّعني  على  كان  بل  اأ�سلمتها،  ميكن  ال  الراأ�سمالية  يف  �سلبية  اأمور  فهناك 
ا باأ�سلمة االإن�سان الراأ�سمايل نف�سه. اإن الراأ�سمالية مذهب غري  الراأ�سمالية اأن ينادوا اأي�سً
رباين ولكنه مك�سب اإن�ساين، وما يهمنا هو املك�سب ولي�س املذهب. لي�س املك�سب كله 
ا لي�س يف حاجة  ولكن اجلانب االإيجابي منه؛ اأما املذهب فال يهمنا كله، كما واأنه اأي�سً
اإىل االأ�سلمة. ف�ساًل عن ذلك فاإن املذهب الراأ�سمايل غري الرباين لي�س نتاًجا للقوانني 
العلمية على نحو ما يرى حممد باقر ال�سدر)2)، فهو �سلبي متاًما يتعار�س مع الفطرة. 
واأركانه، هي: 1-االأخذ مببداأ امللكية اخلا�س ب�سكل غري حمدود؛ 2-ف�سح املجال اأمام 
بتنمية  له  وال�سماح  له،  يروق  الذي  الوجه  على  واإمكاناته  ملكيته  ال�ستغالل  فرد  كل 
اال�ستهالك،  حرية  3-�سمان  منها؛  يتمكن  التي  واالأ�ساليب  الو�سائل  مبختلف  ثروته 
كما ت�سمن حرية اال�ستغالل، فلكل �سخ�س احلرية يف االإنفاق من ماله كما ي�ساء على 

حاجاته ورغباته.
ب- خيارات التنمية بروؤية اإن�سانية عادلة

اإيجابيات  داخل  من  يكون  عادلة،  اإن�سانية  بروؤية  االقت�سادية  التنمية  خيار  اإذاً، 
الليربايل على  الوا�سحة للمذهب  ال�سيطرة  العاملية -طبًعا يف ظل  الراأ�سمالية  التنمية 
واقع العرب وامل�سلمني- وي�سبح عطاًء حملًيا يف ظل االإ�سافة عليها بتجاوزها، واإتيان 
خارج  واالبتكار  واالإنتاج  االإبداع  اإن  االإيديولوجية.  منظومتها  خارج  من  اجلديد 
طريق  يف  معامل  ير�سم  للعدالة،  االإن�ساين  غري  بفهمها  تتميز  التي  الراأ�سمالية  املنظومة 
ال�سروري  من  االإمنائي  باخليار  القائم  فاإن  ولهذا  خمتلفة.  عادلة  اإن�سانية  بروؤية  تنمية 
وجمتمعاته  حكوماته  من  االإن�سان  احرتام  مبدى  تتحقق  التي  املزايا  هذه  فيه  تتوافر  اأن 
وموؤ�س�ساته، واأهم هذه املزيا، هي: املبادرة، والنزاهة، والرغبة، والعقل التمييزي؛ اأما 
�سمات العطاء، فتتجلَّى يف: اكت�ساب املهارات، والن�سج، والثقة، واالإجنازات. فمن 
تتطلع  العطاء،  اأجل  فيها عملية االختيار من  تبحث  التي  املزايا وال�سمات  خالل هذه 

انظر: االإ�سالم والتحدي االقت�سادي، �سابرا،  مرجع �سابق، �س29.    -1
2-  اقت�سادنا: درا�سة مو�سوعية تتناول بالنقد والبحث املذاهب االقت�سادية للمارك�سية والراأ�سمالية واالإ�سالم يف اأ�س�سها الفكرية 

وتفا�سيلها، حممد باقر ال�سدر، �س255-254.
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عملية التغيري اإىل اإن�سانية اأف�سل وعدالة اأكرث؛ مما يجعل التنمية االقت�سادية ذات الطابع 
القيمي عملية تغيري رائعة لالأو�ساع والوقائع واملواقف. فمن حقائق هذا التغيري تظهر 
للوجود نتائج اإيجابية ملمو�سة للتنمية االقت�سادية العادلة؛ الأن التغيري احلقيقي يحتاج 
ا  اإىل اأدوات جريئة، وفكرية، وناقدة للذات؛ حتى يح�سن بها االنتقال من التعبري عمَّ
ا، فالتغيري يالزمه احلرية،  بالنف�س اإىل تغيري ما بالنف�س. ولعل التغيري يكون باحلرية اأي�سً
االإمنائي من ظلم  املنكر  تغيري  اأجل  االإن�سان من  التي جِبل عليها  امل�سوؤولة  احلرية  طبًعا 

وف�ساد.
االحتام بو�سفه ميزة اإن�سانية اأعلى جامعة لالأمة  -(

اأن االإن�سان الذي يلقى االحرتام الرحيم �سيكون م�ستعًدا للت�سحية  ال ريب يف 
التي  الدولة  الدولة؛  وبناء  املجتمع  خدمة  يف  وماله  جهده  ويكون  الواجب،  واأداء 
حترتم االإن�سان، واملجتمع الذي يرحب به فرًدا فاعاًل من جهة، وعاطاًل الأ�سباب قاهرة 
من جهة اأخرى؛ اإذ ال ميكن احلديث عن اإن�سان الواجب الذي ي�سطلع بواجباته ا�سطالًعا 
حمموًدا ي�سل اإىل حدود الت�سحية وقد يتجاوزها حيًنا؛ اإال اإذا حتقق على اأر�س الواقع 
ن االإن�سان من توظيف قدراته  اإن�سان حمرتم. واإذا متكَّ موؤ�س�سات حمرتمة اإىل جانب 
وتفجري طاقاته، ف�سيكون مك�سًبا اإمنائًيا للمجتمع والدولة؛ حيث ي�ستثمر هذا املك�سب 
يتعامل مع  بت�سحيته  الواجب  اإن�سان  املال منه، وذلك الأن  �سيما  االإمنائي اجتماعًيا، ال 

املال بو�سفه و�سيلة اإمنائية لتغيري اأحواله واأحوال اأمته، وذلك من منطلق اجتماعي. 
ي�ستولد احرتام االإن�سان اإن�ساَن الواجب؛ اإال اأن مثل هذه العملية االإمنائية ت�ستدعي 
الواجب  هذا  مًعا.  والعادي  الر�سمي  االإن�سان  فيه  ي�سارك  الواجب جماعًيا  يكون  اأن 
اجلماعي الذي ير�سم معامل يف طريق البديل االإن�ساين االإ�سالمي، يتحقق عرب االآتي: 
واإقحامه  وتدريبه،  وتعليمه،  برتبيته،  ذلك  ويكون  يكن،  اأيًّا  االإن�سان،  حترتم  1-دولة 
ًيا؛ 2-قيادة حكيمة تتَّخذ من االإن�سان مركًزا لل�سلطات  ة العمل، ورعايته �سحِّ يف قوَّ
ية امل�سوؤولة؛ 3-اإن�سان فاعل ي�ستند يف  واالأ�سياء، يف اإطار امل�سوؤولية االأخالقية واحلرِّ
اإىل تغليب الواجب على احلقوق، للخروج من ماأزق االإهانة؛ فيُطِعم  حياته العملية 
االإن�سان فمه بيده، ومن ماأزق االإعانة؛ فيعمل االإن�سان بيده لفمه ثمَّ ملجتمعه ثمَّ لغريه 
الدولة  ثالثية  بجعل  وذلك  الذات،  على  4-االعتماد  غريه؛  من  اأف�سل  ي�سبح  حتَّى 
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م  والقيادة واالإن�سان تعمل مبفردها ملجموعها، ويكون االعتماد على الذات اأواًل بالتعلُّ
من االآخر لال�ستغناء عن االآخر )=باأداء الواجب)، اإىل اأن ي�سبح املعتِمد على ذاته اآخر 
هو االآخر )=باحل�سول على احلقوق)، فيكون بذلك اأقوى من اأي اآخر يف الواجبات 
ا  واحلقوق، ت�سديًقا لقول الر�سول �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم: "َما اأََكَل اأََحٌد َطَعاًما َقطُّ َخرْيً

اَلم َكاَن يَاأُْكُل ِمْن َعَمِل يَِدِه".)1) ِ َداُوَد َعَلْيِه ال�سَّ ِمْن اأَْن يَاأُْكَل ِمْن َعَمِل يَِدِه َواإِنَّ نَِبيَّ اهللَّ
اإن يف غياب احرتام االإن�سان يح�سل متزيق االأمة االإ�سالمية، ويف غياب االإن�سان 
ال�سالح ينمو املال غري ال�سالح. واإذا تكاثر املال غري ال�سالح زادت وترية حب احلياة؛ 
في�ستعذب االإن�سان االإذالل طمًعا يف املال واالأعمال؛ مما يجعل االأمة االإ�سالمية خانعة 
الر�سول �سلَّى اهلل عليه  الدنيا، فيكون حاله كحال من قال فيهم  لالأعداء وطامعة يف 
َعِتَها،  و�سلَّم: "يُو�ِسُك اأَْن تََداَعى َعَلْيُكُم االأُمَمُ ِمْن ُكلِّ اأُُفٍق، َكَما تََتَداَعى االأََكَلُة اإىَل َق�سْ
ْيِل، يُْجَعُل اْلَوَهُن  ٍة يَْوَمِئٍذ؟ َقاَل ال، َولَِكنَُّكْم ُغثَاٌء َكُغثَاِء ال�سَّ ِقيَل يَا َر�ُسوَل اهلِل: َفِمْن ِقلَّ
ُكْم؛ حُلبُِّكم اْلُدْنيَا َوَكَراِهيَِتُكم امْلَْوت".)2)  يِف ُقُلوِبُكْم، ويُْنَزُع اْلُرْعُب مْن ُقُلوِب َعُدوِّ
ق القلب باملال بو�سفه زهرة الدنيا ملن يرف�س اأن تكون للمال  اإن حب الدنيا له عالقة بتعلُّ
وظيفة اإن�سانية واإح�سانية، فال هو �سبع، وال هو اأ�سَبع غريه، وال هو اأ�سَبع غريه؛ فهو 
اأ�سبه ما يكون بالدابة التي ت�ساب بالتخمة فتهلك لكرثة ما تناولت. قال الر�سول �سلَّى 
َها الَنا�ُس! اإالَّ َما يَْخُرُج لَُكْم ِمْن َزْهرِة  اهلل عليه و�سلَّم: ")اَل َواهلِل! َما اأَْخ�َسى َعَلْيُكْم، اأَيُّ
ُ َعَلْيِه  لَّى اهللَّ ِ �سَ َمَت َر�ُسوُل اهللَّ ؟ َف�سَ الُدْنيَا). َفَقاَل َرُجٌل: يَا َر�ُسوَل اهلِل! اأَيَاأِْتي اخَلرْيُ بال�َسرِّ
؟ َفَقاَل  َم �ساعًة. ثمَّ َقاَل: "َكْيَف ُقْلَت؟" َقاَل: ُقْلُت: يَا َر�ُسوُل اهلِل، اأَيَاأِْتي اخَلرْيُ بال�َسرِّ َو�َسلَّ
. اأََو َخرْيٌ ُهَو. اإنَّ ُكلَّ َما يُنِبُت  رْيَ ال يَاأِْتي اإالَّ ِبَخرْيٍ َم: اإنَّ اخْلَ ُ َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اهللَّ ِ �سَ لَُه َر�ُسوُل اهللَّ
َرتَاَها ا�ستقبَلِت  ر. اأَكلْت. َحتَّى اإَذا امتالأْت َخا�سِ . اإال اآِكَلَة اخَل�سِ الربيُع يَقُتُل َحَبًطا اأو يُِلمُّ
يَُباَرْك  ِه  ِبَحقِّ َمااًل  ياأُخْذ  َفَمْن  فاأَكلْت.  َفَعاَدْت.  ْت.  اْجرَتَّ ثمَّ  بَالَْت.  اأو  ثََلَطْت  ال�َسْم�َس. 
ف  ِه َفَمثَُلُه َكَمثَِل الِذي يَاأُْكُل واَل يَ�ْسَبع)".)3) فاإذا ت�سرَّ لَُه فيه. وَمْن يَاأُْخْذ َمااًل ِبَغرْيِ َحقِّ
ًفا طيِّبًّا انتفع به، وكان �سبًبا يف �سون كرامته من الوقوع يف الذل  االإن�سان يف ماله ت�سرُّ

ا. والهوان، ويف حفظ مروءته اأي�سً

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب البيوع، باب ك�سب الرجل وعمله بيده، رقم 2072، 11/2.  -1
حه االألباين، يف اجلامع ال�سغري وزيادته )الفتح الكبري)، رقم 8183، 1359/2. �سحَّ  -2

اأخرجه م�سلم ب�سرح النووي، كتاب الزكاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، رقم 121، 126/7.   -3
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االحتام يجعل الت�سحية ممكنة ومثمرة اأ- 
ل اجلانب االإيجابي االأول الذي ر�سم معامل يف طريق التنمية  كما واأن اجلراأة ت�سكِّ
التنمية  اإن  لها.  واحلار�سة  التنمية  لهذه  املحفِّزة  العالية  القيم  من  وهي  الراأ�سمالية، 
االقت�سادية بروؤية اإن�سانية عادلة لي�ست حكًرا على فئة  كما لو كانت التنمية يف منظورها 
االإ�سالمي هي التنمية التي تنقذ االإن�سان، كما واأنها لي�ست حكًرا على الراأ�سمالية كما 
امل�ساألة  اإن  االإن�سان.  ت�سعد  التي  التنمية  الراأ�سمايل هي  منظورها  التنمية يف  كانت  لو 
بناء  يف  رغبة  هي  التنمية  هذه  ولكن  وح�سب؛  اإنقاذ  اأو  اإ�سعاد  م�ساألة  لي�س  االإمنائية 
�سرائحها،  بكل  لالأمة  اجلريء  العطاء  بدافع  اجلماعة  حتتها  تن�سوي  اأمة  ب�سواعد  اأمة 
واالإخال�س اجلريء لهذا العطاء قبل وبعد اأن يظهر للوجود، �سريطة اأن يكون احرتام 
االإن�سان هو اأ�سا�س العدالة االقت�سادية، وتوزيع الرثوة، ومنح املكافاآت. اإن اال�ستمرار 
ل ذروة التنمية االقت�سادية بروؤية اإن�سانية عادلة. اإن االإخال�س لهذا  يف االإخال�س ي�سكِّ
اال�ستمرار هو االإح�سا�س باأن هناك �سيًئا اإن�سانًيا ما، يتغريَّ يف كيان االأمة، وي�سع التنمية 

االقت�سادية يف مو�سع تقدمي خدمات اإن�سانية لالإن�سان.
ال نرى اأماًل يف الو�سول اإىل نتائج ملمو�سة للتنمية االقت�سادية بروؤية اإن�سانية عادلة 
االإيجابي  اجلانب  يعدُّ  وهذا  االإن�سان،  طاقات  وحترير  نف�سها  التنمية  اأفكار  مبعرفة  اإالَّ 
يف  الذي  هو  وللغري،  للذات  الناقد  الفكر  اإن  العاملية.  من  املزيد  تبغي  تنمية  كل  يف 
مكنته ا�ستك�ساف احللول االإمنائية الكربى ملا يقلق حا�سر االإن�سان وم�ستقبله؛ حيث اإن 
النقد الذاتي للم�سروعات االإمنائية االإ�سالمية مطلوب و�سروري؛ اإذ ينبغي االنطالق 
يف اأثناء التعامل مع امل�سروعات االإمنائية من اإدراك دور االإن�سان الفعلي يف التغيري، 
االإن�سان  بني  والربط  االحرتام،  غياب  ففي  االإن�سان؛  باحرتام  اإالَّ  ذلك  ق  يتحقَّ ولن 
اإن  املال واالأعمال؛ حيث  واإدارة  التنمية  ق�سايا  التفكري يف  تفعيل  ر  يتعذَّ واالأخالق، 
"احلكمة التي تقود خطواتنا ملواجهة التحدي الذي يفر�سه القرن الواحد والع�سرون 
ال ميكنها باأي حال من االأحوال اال�ستغناء عن التفكري يف بع�س امل�سائل االأخالقية ذات 
ال�سلة بالطبيعة الب�سرية يف الوقت نف�سه. ويف غياب هذه القيم فاإننا �سنت�سبب الأنف�سنا، 
ببلدان ال�سمال وبلدان اجلنوب على حد �سواء، يف م�ساكل جمة؛ الأن م�سائرنا تبقى 
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مرتبطة ببع�سها البع�س اأ�سد االرتباط".)1) اإال اأن ال�سنة النبوية �سبقت واأن ر�سمت �سبل 
النجاة، بتغليب االأخالق على املال يف �سكل �سفينة مملوكة، وعلى االأعمال يف �سكل 
حرية غري م�سوؤولة يف خرق ال�سفينة. ومثلهم كمثل قول الر�سول �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم: 
هم  "َمثَُل الَقاِئم يف ُحُدوِد اهللَّ واْلَواِقع فيها َكمثل َقوٍم ا�ْسَتَهموا على �َسِفيَنٍة َفاأَ�ساَب بَْع�سُ
َمْن  على  وا  َمرُّ املاء  من  ا�ْسَتَقْوا  اإذا  اأَ�ِسَفِلَها  يف  الذين  فكان  اأَ�ْسفَلَها،  هم  وبع�سُ اأْعالَها 
يِبَنا َخْرًقا ومَلْ نُوؤِذ َمْن َفوَقَنا فاإن يرَْتُكوُهْم وما اأََرادوا  َفوَقهْم فقالوا: لَْو اأَنَّا َخَرْقنا يف نَ�سِ

َهَلُكوا َجميًعا، واإْن اأََخُذوا على اأيدِيِهْم جَنَْوا وجَنَْوا َجميًعا".)2) 
ي القدرات الفكرية ز الثقة الفردية واجلماعية وينمِّ االحتام يعزِّ ب- 

جناح  �سر  وبها  ومراجعة،  عربة  فيها  الناجحة  االإمنائية  التجارب  من  االإفادة  اإن 
اإيجابيات  داخل  اال�ستغال  اإن  الزمن.  من  لفرتة  فا�سلة  كانت  التي  االإمنائية  التجارب 
التجارب االإمنائية الناجحة، ي�سرف الفا�سل عن التفكري يف �سلبيات الناجح اإمنائًيا؛ الأن 
الناجح. هذا الأن  ا�ستح�سار �سلبيات االآخر يعوق التفكري ال�سليم يف ت�سميم البديل 
اال�ستغال على �سلبيات التجارب االإمنائية الناجحة، يجعل الطريق اإىل البديل االإن�ساين 
العادل طويلة ومرهقة ومن غري جدوى. اإن طريقة التفكري يف اخت�سار الطريق تتجلَّى 
يف قوله تعاىل: {ُقْل �ِسرُيوْا يِف االأَْر�ِس َفاْنُظُروْا َكْيَف بََداأَ اخَلْلَق} ]العنكبوت: 29[. 
جوانب  يف  االإن�سان  احرتام  مبداأ  على  الناجحة  االإمنائية  التجارب  هذه  قامت  لقد 
ل جانًبا اإيجابًيا اآخر، نرى عدم االلتزام به يف امل�سروعات  كبرية، ومثل هذا املبداأ ي�سكِّ
ه لتجارب االآخرين بطريقة  االإمنائية ذات الطابع االإ�سالمي، يف�سي اإىل التكرار امل�سوِّ
يزيد  قد  بل  امل�سوؤول؛  واالإبداع  املتحررة  الذات  دون حتقيق  االإن�سان، وحتول  تقمع 
ذلك من معاناة االإن�سان العربي وامل�سلم، ويوؤثر يف ثوابته االأ�سيلة ومتغرياته الفاعلة؛ 
الأن االإن�سان الذي يكون حبي�س الرف�س واالأمر، �سيفقد مزية من مزايا اخليار والعطاء. 
ك بداخلها  اإن اأهم ما تنماز به التجارب االإمنائية الناجحة هي احلرية امل�سوؤولة التي يتحرَّ

االإن�سان املبدع لهذه التجارب والنماذج. 
ما من �سكٍّ يف اأن ح�سور احلرية امل�سوؤولة يف اأثناء ت�سميم البديل االإمنائي االإن�ساين 

العلوم االجتماعية واإدارة االأعمال: دعوة من اأجل اعتماد اأنرثوبولوجيا اجتماعية، جان فران�سوا �سانال، �س10.  -1
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب ال�سركة، باب هل يقرع يف الق�سمة واال�ستهمام فيه؟ رقم 2493، 116/2.  -2
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العادل �سرورية لدفع اخلطوات اجلريئة والتفكري املغريِّ اإىل حيِّز الفعل والتفعيل. لقد 
عن  التعبري  يف  امل�سوؤولة  احلرية  توظيف  على  ا  حري�سً االأول  االإ�سالمي  الرعيل  ظل 
يغ�سب  عنه  اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  نلفي  ولهذا  واالأ�سياء،  واالأفكار  االأ�سخا�س 
اأمهاتهم  ولدتهم  وقد  النا�س  ا�ستعبدمت  متى  امل�سوؤولة:  حريته  من  االإن�سان  النتقا�س 
تبغي حتقيق  اإمنائية  اأ�سا�س كل جتربة  امل�سهورة  العمرية  املقولة  ل هذه  ت�سكِّ اإذ  اأحراًرا؛ 
املزيد من النجاح واإثبات الذات. اإن "افتقاد احلريات وثيق ال�سلة باالفتقار اإىل املرافق 
العامة والرعاية االجتماعية، مثل غياب برامج للق�ساء على االأوبئة اأو برامج لرتتيبات 
منظمة للرعاية ال�سحية اأو املرافق التعليمية اأو املوؤ�س�سات الكفء ل�سون ال�سلم املحلي 
اإنكار  انتهاك احلريات ينتج مبا�سرة عن  اأن  اأخرى  وحفظ النظام. ون�سهد يف حاالت 
نظم احلكم الت�سلطية للحريات ال�سيا�سية واملدنية، كما ينتج عن القيود املفرو�سة على 
حق امل�ساركة احلرة يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية للمجتمع".)1)  وكل 
ل وزرها رجال  هذا الغياب للم�سوؤولية االجتماعية هو نتيجة م�سوؤولية اقت�سادية يتحمَّ
تهم  مهمَّ هي  العدالة  ح�سور  واأن  كما   ، طبًعا  احلكومات  جانب  اإىل  واالأعمال  املال 
ا. ال �سيما واأن رجال املال واالأعمال اأمامهم فر�سة عظيمة لتعظيم  االإن�سانية النبيلة اأي�سً
اأعمالهم من م�سلكني عظيمني عند اهلل �سبحانه وتعاىل، يقول الر�سول �سلَّى اهلل عليه 

َلٌة".)2) َدَقٌة َو�سِ ِحِم اْثَنَتاِن؛ �سَ َدَقٌة، َوَعَلى ِذي الرَّ َدَقُة َعَلى امِل�ْسِكنِي �سَ و�سلَّم: "ال�سَّ
ثانًيا-الف�سح يف االإح�سان: العناية بو�سفها قيمة اإن�سانية عالية

احلرية لي�س اأن يكون االإن�سان حًرا وح�سب، واإمنا اأن يكون يف مكان ال يقيِّد حريته 
اأمامه خيارات بفعل  اأن تكون  اأال يكون االإن�سان فاقًدا للقدرة، بل  عن العمل. احلرية 
احلرية التي يتمتَّع بها؛ حتى ي�ستطيع تنويع اأعماله وتكثري اأمواله. ويف هذا ال�سدد "اأَنَّ 
َم يَ�ْساأَلُُه، َفَقاَل: "اأََما يِف بَْيِتَك �َسْيٌء؟"،  ُ َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اهللَّ اِر اأَتَى النَِّبيَّ �سَ َرُجاًل ِمَن االأْن�سَ
ُه، َوَقْعٌب نَ�ْسَرُب ِفيِه ِمَن امْلَاِء، َقاَل: "اْئِتِني  ُه َونَْب�ُسُط بَْع�سَ َقاَل: بََلى، ِحْل�ٌس: نَْلَب�ُس بَْع�سَ
َقاَل:  َهَذْيِن؟"  ي  يَ�ْسرَتِ "َمْن  َوَقاَل:  ِبيَِدِه،   ِ اهللَّ َر�ُسوُل  َفاأََخَذُهَما  ِبِهَما،  َفاأَتَاُه  َقاَل  ِبِهَما". 
تنَْيِ اأَْو ثاَلًثا، َقاَل َرُجٌل: "اأَنَا  َرُجٌل: اأَنَا اآُخُذُهَما ِبِدْرَهٍم، َقاَل: "َمْن يَِزيُد َعَلى ِدْرَهٍم" َمرَّ
َوَقاَل:   ، اِريَّ االأْن�سَ َواأَْعَطاُهَما  ْرَهَمنْيِ  الدِّ َخَذ  َواأَ اإِيَّاُه،  َفاأَْعَطاُهَما   ،" ِبِدْرَهَمنْيِ اآُخُذُهَما 

التنمية حرية، �سن، مرجع �سابق، �س16.  -1
2-  اأخرجه الرتمذي يف �سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف ال�سدقة على ذي القرابة، رقم658، 30/3.
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وًما َفاأِْتِني ِبِه" َفاأَتَاُه ِبه، َف�َسدَّ  "ا�ْسرَتِ ِباأََحِدِهَما َطَعاًما، َفاْنِبْذُه اإِىَل اأَْهِلَك، َوا�ْسرَتِ ِباالآَخِر َقدُّ
َم ُعوًدا ِبيَِدِه، ُثمَّ َقاَل لَُه: "اْذَهْب َفاْحَتِطْب َوِبْع َوال  ُ َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اهللَّ ِ �سَ ِفيِه َر�ُسوُل اهللَّ
َع�ْسَرَة  اَب  اأَ�سَ َوَقْد  َفَجاَء،  َويَِبيُع،  يَْحَتِطُب  ُجُل  الرَّ َفَذَهَب  يَْوًما"  َع�َسَر  َخْم�َسَة  اأََريَنََّك 
َم:  َعَلْيِه َو�َسلَّ  ُ لَّى اهللَّ ِ �سَ ها َطَعاًما، َفَقاَل َر�ُسوُل اهللَّ ها ثَْوبًا َوِبَبْع�سِ َدَراِهَم، َفا�ْسرَتَى ِبَبْع�سِ
ُلُح  تَ�سْ امْلَ�ْساأَلََة ال  اإِنَّ  اْلِقيَاَمِة،  يَْوَم  نُْكَتًة يِف َوْجِهَك  امْلَ�ْساأَلَُة  يَء  اأَْن جَتِ ِمْن  لََك  "َهَذا َخرْيٌ 
هذا   ُموِجٍع".)1) وكل  َدٍم  ِلِذي  اأَْو  ُمْفِظٍع،  ُغْرٍم  ِلِذي  اأَْو  ُمْدِقٍع،  َفْقٍر  ِلِذي  ِلثَالثٍَة:  اإِال 
يقف على اأن العدالة واحلرية تتحققان عندما يكون لالإن�سان خيارات جتنبه اخل�سارات، 
توفرهما له الدولة واملجتمع مثل الفر�س االجتماعية والت�سهيالت االقت�سادية، بحيث 
يفعل �سيًئا ال يكون مرغًما على فعله، اأو يفقد حياته من اأجله. كما واأن االإح�سان يف�َسح 
ا اأن ميتد اإىل غريهم ممن اأ�سابه الدهر  اأمام املدقع واملفظع واملوجع، كما يفرَت�س اأي�سً

واأقعده العطب. 
العدالة م�سوؤولية حكومات ورجال اأعمال  -1

ا، اأن تكون احلكومة رحيمة باالإن�سان وحم�سنة يف توفري الوظائف  اأي�سً العدالة، 
االأداتية. فهناك نظرية الب�سط بخالف نظرية القب�س لدى باريتو االقت�سادي الراأ�سمايل؛ 
حيث الب�سط يخلق ال�سعادة ويب�سط وجه الفقراء؛ فالب�سط �سكل من اأ�سكال ال�سعادة 
التي يتقا�سمها الغني والفقري؛ واإذ يعود القب�س باالأذى على الغني اأ�سا�ًسا، فاإن الفقري 
مغنم  ال�سدقة  قال:  م�سعود:  بن  اهلل  عبد  "عن  جاء  فقد  ُكرث،  وهم  اأَُخر  اأغنياء  يرعاه 
وتركها مغرم".)2) ومن ثم نعتقد اأن العدالة تكون من�سفة اإذا كانت رحيمة وحم�سنة 
ب�سلوكيات النا�س املي�سورين وت�سرفاتهم. اإن العدالة من غري رحمة واإح�سان تخ�سع 
حل�سابات ال ترى يف الفقري اإال اأنه ولد فقرًيا، ويف هذا قدره وال بد اأن ي�ستمر على هذا 
احلال من ال�سقاء؛ بينما و"من املحتمل جًدا اأن تكون املظامل التي ميكن ت�سويتها مرتبطة 
بانتهاكات �سلوكية اأكرث مما هي مرتبطة بنواحي ق�سور موؤ�س�سية... فالعدالة مرتبطة يف 

النهاية بطريقة حياة النا�س، ال بطبيعة املوؤ�س�سات املحيطة بهم فح�سب".)3)
د من  اإذا اأخ�سعنا العدالة حل�سابات يكون فيها من ينتج اأكرث يََنَلَْ اأكرث، فاإنها تتجرَّ

1-  اأخرجه اأبو داود يف �سننه، كتاب الزكاة، باب ما يجوز فيه امل�ساألة، رقم 1641، 201-200/2.
2-  كتاب االأموال، اأبو عبيد القا�سم بن �سالم، �س390.

3-  فكرة العدالة، اأمارتيا �سن، �س13.
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الراأ�سمالية.  املوؤ�س�سات  به يف  ا واآلة. وهذا هو املعمول  االإن�ساين وت�سبح عدًّ لبو�سها 
اأ�سعاًفا  اأعلى من راتب املوظف )ع)  اإذا كان راتب املوظف )�س)  على �سبيل املثال 
م�ساعفة، فاإن الرعاية ال�سريرية والتاأمينيات ال�سحية الراأ�سمالية تكون وفق هذا الراتب؛ 
حيث يتم رعاية االإن�سان �سحيًّا بقدر ما يقب�س من راتب، فيكون بذلك الواقع املادي 
والوظيفي هو من يحدد الواقع االإن�ساين واملعنوي؛ اإذ تدخل املهارات بو�سفها عن�سًرا 
– لنفرت�س  ال�سحية.  العدالة  توؤثر يف  التي  االقت�سادية  العدالة  حا�سًما يف ح�سابات 
ا على  وهذا هو احلا�سل- اأن املوظف )�س) راتبه ي�ساعده على االدخار مما يعينه اأي�سً
�ستكون  ال�سحية  التاأمينات  الأن  يالقيه؛  الذي  املر�س  تكلفة  كانت  مهما  �سحيًّا  رعايته 
وفق راتبه عالوة على مدخراته؛ بينما املوظف )ع) راتبه متوا�سع ال يجلب له ال�سفاء 
العدالة  اأن  يعني  ما  راتبه؛  �ساآلة  �سئيلة  ال�سحية  التاأمينات  الأن  املر�س؛  من  النهائي 
االقت�سادية الغربية جاءت وفق املهارات، ويف الغالب هي لي�ست مهارات لها عالقة 
بالذكاء اخلارق الذي يحتاج كل هذه االأموال، واإمنا اأتت وفق اخلربات التي لها عالقة 
ملن  بريئة ومنحازة  العدالة غري  مما يجعل هذه  االأعمال؛  اإدارة  اأطول يف  بالبقاء مدة 
بحوزته املال الكثري؛ الأن معظم هذه االأعمال ال ي�ستفيد منها املجتمع الذي يفتقر اإىل 
املوؤ�س�سات  اأما االأموال فت�ستفيد منها  العربية واالإ�سالمية،  املوؤ�س�سات مثل املجتمعات 
هي  االأقل،  على  ال�سحية،  العدالة  تكون  اأن  واالإح�سان  الرحمة  من  اإن  الراأ�سمالية. 
�س هذا النق�س احلا�سل يف العدالة االقت�سادية من خالل التاأمينات ال�سحية  من تعوِّ
ا،  والتكافل االجتماعي؛ الأن االإن�سان الفقري اأو الزاهد، ال �سيما اإذا كان راتبه منخف�سً
مبكنته اأن ي�سرب اأمام غوايات ال�سوق؛ لكن ال يقدر اأن ي�سرب اأمام لدغات املر�س، وهو 
الت�سليف، واإن  اإىل  الكايف؛ مما ي�سطره مر�سه  نف�سه عاجًزا عن حت�سيل العالج  يرى 
مل يفعل ذلك باإرادته فاإن املركز ال�سحي ي�سطره اإىل ما مل يتعود عليه. اإن يف ع�سرنا 
ع اإعالنات ال�سوق املغرية، بات كل  املايل ويف ظل تطورات التكنولوجيا الطبية وتنوُّ
مري�س يف و�سعية فقري مهما كان و�سعه املادي. وهنا ياأتي دور رجال املال واالأعمال، 
بعد اأن تقاع�ست احلكومات وتزايدت االأمرا�س وا�ستغلتها ال�سركات وامل�ست�سفيات، مما 
يفرَت�س من �ساحب الرثوات الطائلة اأن يعدل مع نف�سه باالإنفاق ويرعى غريه بالعفو؛ 
لُونََك  اإذ "هو ماأمور باأن ينفق كل ما زاد عن حاجته يف �سبيل  اهلل، لقوله تعاىل {َويَ�ْساأَ
َل َخرْيٌ لََك  َماَذا يُنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو}، وقول ر�سوله الكرمي )يَا اْبَن اآَدَم، اإِْن تَْبُذَل اْلَف�سْ
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َواإِْن مُتْ�ِسَكُه �َسرٌّ لََك) ]رواه البخاري وم�سلم، رقم: 2493[. والعفو اأو الف�سل هو كل 
ا بفري�سة  ما زاد عن احلاجة. فاالإ�سالم ال يكتفي بفري�سة الزكاة، بل يطال القادرين اأي�سً
االإنفاق يف �سبيل اهلل، وينذرهم يف اإغفالها بالتهلكة واحل�ساب الع�سري؛ اإذ يقول تعاىل 
{َواأَنِفُقوْا يِف �َسِبيِل اهلّلِ َواَل تُْلُقوْا ِباأَْيِديُكْم اإِىَل التَّْهُلَكِة}، ولقوله �سبحانه وتعاىل {َواَل 
ُقوَن َما  ا لَُّهْم بَْل ُهَو �َسرٌّ لَُّهْم �َسيَُطوَّ ِلِه ُهَو َخرْيً يَْح�َسنَبَّ الَِّذيَن يَْبَخُلوَن مِبَا اآتَاُهُم اهلّلُ ِمن َف�سْ
ِ، َقِريٌب ِمَن النَّا�ِس،  ِخيُّ َقِريٌب ِمَن اهللَّ بَِخُلوْا ِبِه يَْوَم اْلِقيَاَمِة}. ويقول عليه ال�سالم )ال�سَّ
نَِّة، َوجَلَاِهٌل �َسِخيٌّ  ِ، بَِعيٌد َعِن النَّا�ِس، بَِعيٌد َعِن اجْلَ نَِّة، َواْلَبِخيُل بَِعيٌد َعِن اهللَّ َقِريٌب ِمَن اجْلَ

ِ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َعاِبٍد بَِخيٍل) رواه الرتمذي".)1) اأََحبُّ اإِىَل اهللَّ
 اإن الرعاية ال�سحية، مثاًل، باتت بعيدة من اهتمامات احلكومة فتلبَّ�ستها ال�سركات 
الربحية؛ بينما احللول هو حلول احلكومة ورجال املال واالأعمال، فكلما ح�سل تباعد 
بني احلكومة والفقراء ح�سل تفاوت يف العدالة؛ حيث يرتجم هذا التفاوت واقع اأن 
احلكومة �سارت راأ�سمالية ربحية غري عادلة، واملوؤ�س�سات االإ�سالمية تاأ�سلمت فرت�سملت 
وما تاأن�سنت فلم تعد معتنية. اإن ق�سوة القلب كما يف الراأ�سمالية و�سيق النفو�س كما يف 
االأ�سلمة ال ي�سنعان تنمية اقت�سادية اإن�سانية عادلة؛ مما قد جتد احلكومة نف�سها اأمام جرائم 

اقت�سادية واجتماعية متت�س اأرباحها وعوائدها. 
ا. وعلى  اأي�سً عادلة يف حاالت، ورحيمة يف حاالت  تكون  اأن  على احلكومات 
اأ�سحاب الدخول العالية من رجال املال واالأعمال اأن يكونوا رحماء على الدوام. اإن 
الرحمة مبكنتها اأن حتل الكثري من االأزمات ال �سيما اجلرائم االقت�سادية التي يكون الفقري 
�سحيتها مثل االقرتا�س؛ فاالأزمات هي نف�سها اجلرائم. واإذا كانت النار من م�ست�سغر 
وال�سركات  االأغنياء  اأن  اعتربنا  ما  اإذا  هذا  ال�سرر.  م�ست�سغر  من  االأزمة  فاإن  ال�سرر، 
الكربى يتعاملون مع الفقر باأنه �سرر خفيف. واإذا كان ذلك ي�سكل �سرًرا للفقري فاإنه 
تعا�سة للغني؛ فتاأمل الفقري ال ي�سعد الغني ال�سحيح اأبًدا، قال ر�سول اهلل �سلَّى اهلل عليه 
َي واإْن مْل يُْعَط  ِة اإِْن اأُْعِطَي َر�سِ ْرَهِم َوالَقِطيَفِة َواخْلَِمي�سَ يَناِر َوالدِّ و�سلَّم: "تَِع�َس َعْبُد الدِّ

مْل يَْر�َس".)2) 

"توزيع الرثة يف االقت�ساد االإ�سالمي"، حممد �سوقي الفنجري، ج1، �س253-252.  -1
2-  اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب الرقاق، باب ما يُتقى من فتنة املال، رقم 6435، 169-168/4.
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مل نر يف املجتمع العربي واالإ�سالمي املعا�سر واقع احلريات االأداتية، فال توجد 
اإن امل�سارف االإ�سالمية  الت�سهيالت االقت�سادية، مثل: امل�ساربة، و�سمانات ال�سفافية. 
اقت�سادية  موؤ�س�سات  عن  عبارة  احلايل  الراأ�سمايل  �سكلها  يف  واالأعمال  املال  واإدارة 
اأهدافها واأرباحاها، وتخفي عن  مادية، قد ت�سحي بجوانب ح�سارية لالأمة يف �سبيل 
الزبائن املعلومات التي قد تعيد النظر يف قراراتهم وخياراتهم. فهي يف كل االأحوال 
اإال  يتحرك  اأن  لغريها  ت�سمح  ال  غربية  راأ�سمالية  ملوؤ�س�سات  تابعة  م�سروطة  موؤ�س�سة 
ب�سروط، مثل: البنك الدويل، و�سندوق النقد الدويل، واملوؤ�س�سات املالية الكربى، 
والبنوك التقليدية. لقد �سدق من يف قلبه حرقة على العمل االإمنائي االإ�سالمي الذي 
ال�سفافية:  غياب  عن  امل�سري  رفيق  يقول  اإذ  وتفنى؛  تبلى  اأن  االإن�سانية  حباله  تو�سك 
"نريد من ال�سركات اأن تكون بينها وبني امل�سلمني �سالت م�ستمرة، اأ�سا�سها اأن امل�سلم 
اليوم مثقٌف واٍع، يريد اأن يعرف باالأدلة املحكمة واملحكامات الر�سينة ملاذا جاز هذا 
وحرم ذاك، ال بفتاوى خمتزلة، وال بادعاء اأن فالنًا اأجاز ذلك اأو جهة. يريد اأن يعرف 
املعلنة  ال�سعارات  بني  واالأفعال،  االأقوال  بني  والعمليات،  الفتاوى  بني  التطابق  مدى 
واحلقائق املبطنة. يريد اأن يعرف االأعمال التي تقوم بها هذه البنوك وتلك ال�سركات، 
يريد اأن يعرف هل تخدم م�سالح امل�سلمني، اأم اأنها ج�سر و�سيط بني اأموال امل�سلمني 
ا غياب  وم�سروعات االآخرين ]...[ نريد فكًرا م�سوؤواًل ال طائ�ًسا ُمدانًا".)1) نلحظ اأي�سً
الفر�س االجتماعية، مثل: امل�ساعدة على الق�ساء على االأمية، وحتريك قدرات النا�س 
بنوعية التعليم، وامل�ساركة يف الرعاية ال�سحية، عالوة على قلة االأمن الوقائي الذي 

مبكنته اأن يوفر �سبكة �سمان اجتماعي حتى ال يقع النا�س �سحية الفقر.  
م يف اإدارة املال واالأعمال بابًا اإن�سانًيا اأمام الرعاية  لقد اأغلقت املنفعة التي تتحكَّ
تاأكيد ب�سري اأن ترجى من  اإن املنفعة ميكن بكل  وما تفرزه من رحمة واإح�سان؛ حيث 
يُُّهْم  اأَ تَْدُروَن  اَل  بناوؤُُكْم  َواأَ {اآبَاآوؤُُكْم  املطلق  الن�س  يف  جاء  ولكن  واالأوالد؛  االأبوين 
اأَْقَرُب لَُكْم نَْفًعا} ]الن�ساء: 11[. اإن املنفعة لي�س كما يت�سورها الب�سر اإفادة و�سعادة بل 
ينبغي التحوط لها؛ الأنها حني توؤملنا ال ت�سبح منفعة. اإن االأحكام االأخالقية حتدد نوعية 
املنفعة التي حتددها الن�سو�س القيمية ولي�س ن�سو�س الغرب العقالنية فهي غري كافية 
رة قد ال تكون يف حاالت منافع بل  وم�سلِّلة. فاإذا كان االأبوان واالأبناء اأعلى املنافع املعمِّ

بحوث يف االقت�ساد االإ�سالمي، رفيق يون�س امل�سري، �س327.  -1
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َها  اأذى، فما بال املنافع االأخرى العابرة؟ واإذا كان ولدك عدوك فكيف ينفعك، {يَا اأَيُّ
ا لَُّكْم َفاْحَذُروُهْم} ]التغابن: 14[. اإنها  ْواَلِدُكْم َعُدوًّ الَِّذيَن اآَمُنوا اإِنَّ ِمْن اأَْزَواِجُكْم َواأَ
منفعة م�سبعة ولكن ت�سبب ال�سقاء. ولهذا ي�سعب حت�سيل ال�سعادة املادية يف ظل دنيا 
متاع الغرور؛ مما ي�ستحيل تقييم ال�سعادة عرب املنفعة. وهذا اأر�سطو ي�ستح�سر قول رجل 
الدولة االأثيني �سولون: اأن ال ت�سف اأي �سخ�س باأنه �سعيد اإىل اأن ميوت، كما جاء يف 
ن�س وايت م�ست�سهًدا بالقول: ")هل اأنت �سعيدة؟)، هكذا ت�ساأل امراأة ما رفيقتها منذ 
قليل يف مقهى ما. فتجيبها الرفيقة: )اأنا بخري...)، )نعم اأنا بخري، ولكن هناك اأ�سياء 
ما تزعجني) ]...[ ومن املوؤكد اأن املراأة التي ت�ساأل رفيقتها اإذا ما كانت �سعيدة، كانت 
�ستذهل اإذا اأجابتها الرفيقة بقولها: )اإن �سوؤالك �سابق الأوانه نوًعا ما، اأال تظنني ذلك، 
اأكون يف عداد االأموات، وانظري كيف هي حال  اأن  ارجعي وحتققي من االأمر بعد 
اأحفادي)".)1) وما من �سكٍّ يف اأن االطمئنان هو اطمئنان القلوب وتلك اأ�س املنفعة، 
ِة اْلَعَر�ِس َولَِكنَّ اْلِغَنى ِغَنى  يقول الر�سول �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم: "لَْي�َس اْلِغَنى مْن َكرْثَ

النَّْف�ِس".)2)
العناية م�سوؤولية جمتمع يب�سط الرحمة على اأفراده  -2

 عندما يتعلق االأمر بالفقراء البد اأن تتحول العدالة اإىل رحمة ترتجم هي االأخرى 
حتى  ودعمها؛  الفقراء  خيارات  تنمية  فعل  اإىل  اخلريات  فعل  تتجاوز  موؤ�س�سات  اإىل 
ن من قدراتهم ويغريِّ من اأ�سلوب حياة اأوالدهم.  تتحول اإىل م�سروع اإمنائي �سغري يح�سِّ
عندما تتدخل احلرية الفردية يف العدالة االقت�سادية تعطل اآلياتها االجتماعية. ونعتقد اأن 
اإدراج الرحمة االجتماعية، ال �سيما من رجال املال واالأعمال، يف العدالة االقت�سادية 
الظلم  ملاذا  واإال  اأكرب  ب�سكل  يح�سل  العدل  اأن  نرى  ال  االإن�سانية.  اآلياتها  من  ل  �سيفعِّ
موجود، كما ال ميكن للفقر اأن يختفي واإال ملاذا ا�ستح�سنت ال�سدقات وفر�ست الزكاة؛ 
لكن تقلي�س الظلم يوؤدي اإىل تخلي�س العدالة من قيود الب�سر االأكرث ا�ستجالبًا لل�سرر، 
ق فهو  ووجود ال�سدقات والزكاة يوؤدي اإىل انكما�س جيوب الفقر. اإن الذي ال يت�سدَّ
غري عاقل يف اإدارة اأمواله واأعماله، بال�سكل الذي اأدار به اأ�سحاب الر�سول �سلَّى اهلل 
اأموالهم؛ فهو غري العاقل الأنه ال ي�ستح�سر قيم العقل وا�ست�سراف امل�سري  عليه و�سلَّم 

ال�سعادة: موجز تاريخي، نيكوال�س وايت، �س14-13.  -1
اأخرجه م�سلم ب�سرح النووي، كتاب الزكاة، باب لي�س الغنى عن كرثة العر�س، رقم 120، 125/7.  -2
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ن َقْبِل اأَن يَاأِْتَي اأََحَدُكُم امْلَْوُت  ا َرَزْقَناُكم مِّ الذي نلفيه يف قول اهلل تعاىل: {َواأَنِفُقوا ِمن مَّ
]املنافقون:  نَي}  احِلِ ال�سَّ َن  مِّ َواأَُكن  َق  دَّ َفاأَ�سَّ َقِريٍب  اأََجٍل  اإِىَل  ْرتَِني  اأَخَّ لَْواَل  َربِّ  َفيَُقوَل 
م منفعته على ح�ساب املحتاجني،  10[؛ فال يكون االإن�سان الهيدوين العقالين وهو يعظِّ
قد رحم نف�سه الأنه مل يرحم غريه؛ الأن "مذهب املنفعة ظل كنظرية مهيمنة على العدالة، 
العام  االإجمايل  الرفاه،  ونزعة  بالنتائج،  العربة  هي:  ركائز،  ثالث  على  يقوم  الذي 
للمنافع بغ�س النظر عن التفاوت وعدم امل�ساواة يف توزيع املنافع".)1) ولهذا يفرَت�س 
من االإن�سان امل�سلم، من رجال املال واالأعمال، اأن ي�سرع يف ال�سدقات، فال يكون نفعًيا 
يف اإنفاقه، بل ينفق ماله وهو بحاجة اإليه يف حياته، حتى ت�ستدمي اأعمال ال�سدقة لديه 
وت�سري منفعة لغريه ومتعة له يف الدنيا واالآخرة، يقول الر�سول �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم: 

َدَقٍة َجاِريٍَة...".)2) ْن�َساُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه اإِال ِمْن ثاَلثٍَة: اإاِل ِمْن �سَ "اإَِذا َماَت ااْلإِ
الفقر يف  كيفية معاجلة  النظر يف  اإعادة  اأن  االإ�سالمي  العامل  قادة  لقد غاب عن 
م تنمية اإن�سانية عادلة بديلة للراأ�سمالية بها مل�سة  دائرة االإح�سان والرحمة مبكنته اأن ي�سمِّ
من رعاية ح�سنة. اإن م�سكل العامل لي�س يف اال�ستهالك الطبيعي. اإن امل�سكلة يف االإنتاج 
الزائد االأكرث اإغراء، والذي يفر�س على النا�س اأن يكونوا م�ستهلكني بالقرو�س؛ حيث 
ي�سحى اال�ستهالك اإجباريًا باإجبارية االإعالنات التجارية التي جترب النا�س على االقتناء 
ل الرقابة العقلية لدى امل�ستهلك ال �سيما االإن�سان الزاهد. اإن  باأ�سكال ت�سحر العني وتعطِّ
اإن�سانًا  اأكون  اأن  الراأ�سمالية.  بنية  اإعادة النظر يف  اإعادة النظر يف منظومة االإنتاج هو 
فقرًيا فاإين ال اأنتظر منك عداًل؛ فالعدل مفقود لكوين فقرًيا. واإذا ح�سلت العدالة ال 
تنتظر  امل�سلمني �سارت  العدالة يف عامل  اإن  الكبري.  ال�سكل  بهذا  للفقر وجود  يكون 
حاًل من الغرب الذي ال يريد العدالة �سربًا من �سروب االإح�سان الذي يراه يف�سي 
اإىل الك�سل، وهو يف ادعائه اأقرب اإىل البخل. زيادة على اأن الرفاه هو طغيان. فِلم 
ينكر االإن�سان الطاغي يف معي�سته على االإن�سان الطاغي يف حكمه؟ فذاك من ذاك. ما 
قدر  على  هو  بينما  االأ�سا�سية  للحريات  يفتقد  جمتمع  يف  يعي�س  الذي  االإن�سان  ذنب 
من املهارة؛ ولكن مل يجد عماًل على الرغم من اأنه ي�سكن يف عائلة مي�سورة اأو حتى 
ا يف توظيف القدرة.  ا يف الدخل ولكن يعاين نق�سً غنية. فهذا االإن�سان ال يعاين نق�سً

ملزيد التف�سيل انظر: التنمية حرية، �سن، مرجع �سابق، �س79-78.  -1
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التي  الوظائف  توزيع  يف  العدالة  غياب  اإىل  نظًرا  متوافرة  غري  العمل  على  فالقدرة 
م فيها اإدارة املال واالأعمال؛ فا�ست�سرى الف�ساد يف الفقري والغني. مثل هذا  بات تتحكَّ
ع جيوب الفقر،  ن عائلة فقرية، وهكذا تتو�سَّ االإن�سان �سيخرج من عائلة مي�سورة ليكوِّ
وي�سبح الفقر حرمانًا من القدرة وتنوع اخليارات، ال �سيما واأن الت�سهيالت االقت�سادية 

متنع احلرمان وتطلق القدرات.
قد تكون العدالة هي امليل ل�ساحب املهارات فيتم تنميتها ماديًا، اأو امليل ل�ساحب 
يتم  اأن  ا  اأي�سً يفرَت�س  ولكن  االأموال؛  من  املزيد  اإىل  يحتاج  ناجح  اإمنائي  م�سروع 
الت�سجيع املادي للذي يحوز مهارات متباينة منخف�سة ومتو�سطة يف حدود ما ي�ستطيع 
والعناية به، ويف هذا الفعل احل�سن تنمية قدرة؛ حيث العدالة لي�س امل�ساواة املادية بني 
�سيئني غري مت�ساويني كما ترى البنوك واإدارة املال واالأعمال التي تريد اأن ترفع الفقراء 
العدالة  اإن  الذات.  واإثبات  الكينونة  االأقل يف  على  االأغنياء  م�ستوى  اإىل  باالقرتا�س 
مبفهوم البنوك هو دعم الفقراء بالقر�س، بينما العدالة املفرت�سة هي منح الفقراء املزيد 
من الفر�س االقت�سادية التي تنمي طاقاتهم املحدودة؛ فمزيد من القرو�س يعفي الدولة 
�سرط  العدالة هي  اإن  الفقراء.  جتاه  واالإن�سانية  االجتماعية  م�سوؤولياتهم  من  واالأغنياء 
املجتمعية، ال  التنمية  العناية �سرط  واأن  اإىل احلكومات، كما  بالن�سبة  امل�ستدمية  التنمية 
�سيما االأ�سر، بالن�سبة اإىل رجال املال واالأعمال؛ اإذ يفرَت�س منهم ا�ستغالل اأموالهم يف 
فون وال يُحَرمون،  اأ�سرهم وجمتمعهم؛ فال يتكفَّ م�سروعات ناجحة غري فا�سلة، تنفع  
يقول الر�سول �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم: "اإِنََّك اإْن تََدَع َوَرثََتَك اأَْغِنياَء َخرْيٌ من اأْن تََدَعُهْم َعالًَة 
امل�سوؤولة  العربية واالإ�سالمية  ينطبق على احلكومات  ا  اأي�سً الَنا�َس".)1) وهذا  ُفوَن  يََتَكفَّ
دة يف جمتمعات  ومت�سرِّ فقرية يف جمتمعاتها،  �سعوبها  ترتك  اأن  ينبغي  فال  والراعية؛ 
ُكْم َم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه  ُكْم َراٍع، َوُكلُّ الغري، قال الر�سول �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم: "اأَال ُكلُّ
ُجُل َراٍع َعَلى اأَْهِل بَْيِتِه َوُهَو  َفاالإَماُم الَِّذي َعَلى النَّا�ِس َراٍع َوُهَو َم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَّ
َم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوامْلَْراأَُة َراِعيٌَة َعَلى بَْيِت َزْوِجَها َوَولَِدِه َوِهَي َم�ْسُئولٌَة َعْنُهْم، َوَعْبُد 
ُكْم َم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه".)2) ُكْم َراٍع َوُكلُّ ُجِل َراٍع َعَلى َماِل �َسيِِّدِه َوَم�ْسُئوٌل َعْنُه اأَال َفُكلُّ الرَّ

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب الو�سايا، باب اأن يرتك ورثته اأغنياء خري من اأن يتكففون النا�س، رقم 2742، 188/2.  -1
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العناية بو�سفها مدخاًل من مداخل االإح�سان لالإن�سان  -(
دة من العاطفة االإن�سانية، واإمنا  اإن العناية لي�س �سناعة تخ�سع حل�سابات مالية جمرَّ
هي وقفات اقت�سادية ومواقف اجتماعية تقوم بها احلكومة واملجتمع على �سواء؛ واإال 
اأ�سبحت العدالة االقت�سادية ذات طابع مادي تبغي عائًدا ماديًا من الفقراء الذي من 
املفرت�س اأن يفيدوا من هذه العدالة ال اأن يردوا ما اقرت�سوا اأ�سعاًفا م�ساعفة. اإن البنوك 
القرو�س،  املزيد من  ب�سخ  الفقر  بعيد عن  اإىل حد  م�سوؤولة  وال�سركات واحلكومات 
ومتنح  االقت�سادية،  ح�ساباتها  من  د  وتتجرَّ االإن�سانية،  م�سوؤولياتها  ل  تتحمَّ اأن  وعليها 
الفقراء ب�سخاء يف �سكل اإعانات وعنايات ورعايات وتدريبات وتاأهيالت، واإك�سابهم 
املزيد من املهارات لهم والأوالدهم. كما واأن العدالة لي�س اأن نقلب اأو�ساع النا�س بغري 
وجه حق كما فعلت اال�سرتاكية، ولي�س اأن يعلو الفوق على ح�ساب التحت كما يح�سل 
كما  املت�ساوية")1)  االأ�سياء غري  بني  ي�ساوي  اأن  �ساأنه  من  "العادل  واإمنا  الراأ�سمالية؛  يف 
ي�ستنتج ابن م�سكوية؛ ولكن ب�سكل ال يكلِّف الفقري اأكرث مما يطيق فال ي�ستفيق. وميكن اأن 
نلفي هذا الفهم االإن�ساين يف امل�ساواة لدى �سن؛ حيث يعد اأن الفر�س تتباين بني النا�س 
الأ�سباب غري اقت�سادية، فامل�ساواة االقت�سادية يفرَت�س اأن تراعي اأحوال النا�س املعنوية 
التي توؤثر يف مكا�سبهم املادية، يقول: "اإن الفر�س احلقيقية تتباين بني االأ�سخا�س، نظًرا 
اإىل االختالفات من حيث العمر والعجز والقابلية للمر�س واملواهب اخلا�سة واجلنو�سة 
واالأمومة، واأي�سا التفاوت يف البيئة الطبيعية واالجتماعية من حيث االأمرا�س الوبائية، 
والتلوث، وانت�سار اجلرائم املحلية. يف ظل هذه الظروف، فاإن الرتكيز اخلا�س على 
الالم�ساواة يف توزيع الدخل ال ميكن اأن تكون كافية لفهم الالم�ساواة االقت�سادية".)2) 
الفقر،  جيوب  ات�ساع  نحو  يتجه  بات  العدالة  �ساآلة  اأو  االقت�سادية  الالم�ساواة  اإن 
د من مهمة القيم االإن�سانية بو�سفها  وح�سول فجوة يف التفاوت يف الدخول؛ مما يعقِّ
جزًءا مهًما من احلل؛ وهل حتل االأزمات الب�سرية اإال بالقيم االإن�سانية؟ حيث االإن�سان هو 
اأوىل هذه القيم �سريطة اأن يكون م�سحوبًا بقيم احلرية امل�سوؤولة والرعاية ال�سحية حتى 

ميتلك القدرة على االإبداع وحت�سيل احللول وتف�سيلها.
والتعاون  والرحمة  باالبت�سامة  العدل  يكون  اأن  ميكن  اإذ  قيمي؛  فعل  العدالة 
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واأ�سحابه  و�سلَّم  عليه  اهلل  �سلَّى  الر�سول  ميار�سها  كان  قيمية  اأفعال  وهي  وامل�ساعدة؛ 
ع على النا�س.  ر�سوان اهلل عنهم؛ حيث مل يكن يف ذلك الوقت ثروات ملمو�سة توزَّ
الراأ�سمالية  ت�ساوؤم  بخالف  للمحتاجني  الك�سل  يجلب  ال  الذي  االإح�سان  هو  وهذا 
ته اأخًذا بغري جهد اأو حق. اإن االإن�سان  من الفقراء؛ الأنها فهمت االإح�سان ماديًا، وعدَّ
�سلَّى  الر�سول  اأ�سحاب  كان  كما  والرعاية  والعناية  بالرحمة  روحيًا  يكون  اأن  ميكن 
اهلل عليه و�سلَّم ال �سيما ممن مل يكونوا ميلكون قوت غدهم. وميكن اأن يكون االإن�سان 
ماديًا بالقر�س احل�سن وال�سدقة وغريها من العطاء غري املردود كما األفينا عليه االأغنياء 
من  املزيد  ت�ستجلب  التي  البنوك  تتيحها  ال  العدالة  هذه  مثل  ال�سالح.  ال�سلف  من 
االأزمات للمحتاجني ب�سخ املزيد من االقرتا�س. اأ�سحاب البقاء املحدود –ممن بقاوؤهم 
و�سقاوؤهم �سواء- على �سكيلة املر�سى والعجزة والفقراء، يفرَت�س اأن يقابلوا بالعطاء 
فيب�سطون  املحدود  البقاء  اأ�سحاب  عن  يبحثوا  اأن  املال  اأ�سحاب  على  املردود.  غري 
عليهم الرحمة والعطف والرعاية، مثلما يبحثون عمن يقرت�سون منهم كما هو ال�ساأن 
مع البنوك التقليدية، وامل�سارف االإ�سالمية، واإعالنات االأ�سواق التجارية؛ اإذ يف �سدد 
اِحُموَن  الرعاية واأهميتها للمجتمع املرتاحم، يقول الر�سول �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم: "الَرّ

ْحَمُن".)1) يَْرَحُمُهُم الَرّ
اإن الكثري من يخاف من ذكر العدالة؛ يخاف منها املذنب اإذا كانت تتعلق بالق�ساء، 
ق االإن�سان  وتقلق الغني اإذا كانت تتعلق بتطهري االأموال، فلي�س من ال�سهولة اأن يت�سدَّ
امل�سلم فهو يخرجها كرًها بخالف ال�سالة التي يوؤديها طوًعا؛ واإال ملاذا جاء  يف القراآن 
يِهم} ]التوبة: 103[. اإن االأمر هنا وا�سح الأن  ُرُهْم َوتَُزكِّ َدَقًة تَُطهِّ {ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �سَ
هناك تردًدا يقرتب من الرف�س من قبل الغني. وال �سك يف اأن تطهري املال اإذا اأفلت من 
دائرة االإكراه امل�سروع بهدف تطهري الذات طبًعا، و�سار فعاًل طوعًيا حمبًبا؛ فاإنه يتحول 
من العدالة التي فيها اإكراه يف نظر االأغنياء اإىل عناية تتطهر فيها الذات من اأنانيتها. واإذا 
قال  فقد  يومية،  ال�سدقات وامل�ساعدات عناية  فاإن يف  �سنوية،  الزكاة عدالة  كان يف 
ِبُح الِعباُد ِفيِه، اإالَّ َوَمَلَكاِن يَْنِزاَلِن َفيَُقوُل  الر�سول �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم: "َما ِمْن يَوٍم يُ�سْ
ا جاء  ! اأعِط مُمْ�ِسًكا تلًفا".)2) اأي�سً ُهمَّ ! اأَْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا، ويقول االآخر: اللَّ ُهمَّ اأََحدهما: اللَّ

اأخرجه الرتمذي، كتاب الرب وال�سلة عن ر�سول اهلل �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، باب ما جاء يف رحمة النا�س، رقم1924، 99/4.  -1
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ا �ِسَوى الزَكاِة".)1) مما يفرَت�س اأال يكتفي امل�سلم الغني  يف احلديث: "اإنَّ يِف املـَاِل َحقًّ
ا، فتعم فئات حمرومة من املجتمع،  مبال الزكاة بل ين�سحب ماله على ال�سدقات اأي�سً
ف فيه ب�سرع اهلل؛  وبذلك يكون رجل االأعمال اأو غريه قد و�سع املال يف يديه يت�سرَّ
في�ستخدم اأمواله خلدمة جمتمعه، وينخرط فيه بكل قواه املعنوية واملادية؛ فيكرب عند اهلل 
ولدى قومه، ال اأن ي�سع املال يف قلبه؛ فيخدم املال وهو �ساغر، يقول الر�سول �سلَّى 
 ِ اهلل عليه و�سلَّم للذي يريد اأن يعتزل النا�س: "اَل تَْفَعْل َفاإِنَّ ُمَقاَم اأََحِدُكْم يِف �َسِبيِل اهللَّ

اَلِتِه يِف بَْيِتِه �َسْبِعنَي عاًما".)2)  ُل ِمْن �سَ اأَْف�سَ
ا للفقري احلق يف اأموال الغني، من منطلق ما جاء عن الر�سول �سلَّى اهلل عليه  اأي�سً
و�سلَّم: "النَّا�ُس �ُسَرَكاُء يِف ثاََلٍث: يِف اْلَكاَلأِ، َوامْلَاِء، َوالنَّاِر".)3) ويرى رفيق امل�سري اأن 
ل باالإنتاج اإىل اأموال اقت�سادية  هذه االأموال حرة عامرة طبيعيًّا، واأن هذه االأموال تتحوَّ
ة منها هي من ن�سيب الفقراء؛ مما يجعل الفقراء �سركاء يف اأموال  مملوكة، واأن هناك ح�سَّ
ا: "واخلال�سة فاإن االأموال احلرة تدخل يف االأموال االقت�سادية،  االأغنياء، ويقول اأي�سً
اإنتاج هذه دون تلك، واالأموال احلرة �سركة بني االأغنياء والفقراء )النا�س  فال ميكن 
�سركاء يف ثالث)، ويف االأموال االقت�سادية تت�سكل �سركة للفقراء يف اأموال االأغنياء، 
وهذه ال�سركة )حق) للفقراء، يجب اأال يحرموا منه، اإذا حرمتهم و�سائلهم ال�سعيفة 
من االنتفاع بح�س�سهم يف االأموال احلرة. ولكي تتاأكد من ذلك، عليك اأن متعن النظر 
يف لفظني من اآلفاظ اآية املعارج: )حق) و)حمروم)".)4) فقد جاء يف قوله تعاىل: 

اِئِل َوامْلَْحُروِم} ]املعارج: 25-24[. ْعُلوٌم لِّل�سَّ مَّ ْمَواِلِهْم َحقٌّ  اأَ {َوالَِّذيَن يِف 
ومع ذلك كله، اإذا كانت العدالة تعربِّ عن ح�سن املعاملة مع �سرائح املجتمع بتوفري 
املعاملة  حت�سني  على  تقف  العناية  فاإن  االجتماعية؛  والفر�س  االقت�سادية  الت�سهيالت 
اإال  فقري  على  لغني  ف�سل  فال  االجتماعية،  قيودها  االقت�سادية وحترير  دائرتها  بتو�سيع 
عالج  فقد  احلرمان؛  يعانون  ممن  اأكرث  اإليها  يحتاج  من  اأو�ساط  وتفعيلها يف  بامل�ساعدة 
ع�سر النبوة الكثري من امل�سائل املالية واملادية بف�سل العناية. واإذا كانت العدالة ف�سيلة 

ا �سوى الزكاة، رقم659، 31/3. اأخرجه الرتمذي يف �سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف اأن يف املال حقًّ  -1
اأخرجه الرتمذي يف جامعه ال�سحيح، كتاب ف�سائل اجلهاد عن الر�سول �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، باب ما جاء يف الغدو والرواح   -2

يف �سبيل اهلل، رقم 1650، 538/2.
اأخرجه اأبو داود يف �سننه، كتاب البيوع واالإجارات، باب: يف منع املاء، رقم 3477، 484/3.  -3

االإعجاز االقت�سادي للقراآن الكرمي، رفيق يون�س امل�سري، �س101-100.  -4
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يف احلكومات، فاإن العناية ف�سيلة يف االأ�سخا�س، ال �سيما رجال املال واالأعمال، فهي 
قيمة اإن�سانية اجتماعية، ومن ثم فاإن العناية حالة اإن�سانية تخدم املجتمع ولي�س االأ�سرة 
االأ�سرة  على  تقت�سر  اأال  يجب  كيف  تفهم  اإىل  يحتاج  العناية  "تفهم  اإن  اإذ  وح�سب؛ 
ا قيمة �سيا�سية واجتماعية". )1)  وهل جزاء  اأي�سً باأن العناية  اأو املنزل. علينا اأن نعرتف 

االإح�سان اإال االإح�سان؟

اأخالق العناية، فريجينيا هيلد، �س56.  -1
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خامتة
اأهميتهما للعدالة والعناية يف  وقفنا يف هذا البحث على املال واالأعمال ومدى 
ا من مواقف  تطهري اأموال االأغنياء وحت�سني اأحوال الفقراء على �سواء. كما ب�سطنا بع�سً
الر�سول �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم من املال وكيف عالج م�سائل معي�سية واقت�سادية؛ فتعامل 
نبويًّا  موقًفا  موقفه  فكان  باأعماله؛  مكت�سبه  االإن�سان  بينما  اهلل،  مال  اأنه  على  املال  مع 
واإن�سانًيا؛ حيث مل نر يف ع�سر الر�سول �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم و�سحابته ر�سوان اهلل 
عليهم والقرون التي تلته ممن اأح�سنت االتباع؛ مل نر م�ساكل مالية، بل اإن الفهم ال�سليم 
املادية، فعا�س  امل�سائل  للمال �ساعد على حل كثري من  للوظيفة االجتماعية واالإن�سانية 
بذلك املجتمع االإ�سالمي يف وئام و�سالم مع نف�سه؛ مما جعل ال�سنة النبوية حتتل موقًعا 
تاريخًيا وح�ساريًا يف عامل املال واالأعمال؛ اإذ يفرَت�س االإفادة من �سريتها التي و�سعت 
املاديات املرتاحمة مع االإن�سانيات، وذلك لرت�سيد عاملنا الراأ�سمايل املعا�سر، والتعاطي 
مع االأزمات االقت�سادية واملالية ب�سكل واٍع، حتتل فيه القيم االإن�سانية من عدالة وعناية 

حيًِّزا اأكرب للتخفيف من املحن وا�ستبعاد االإحن.
لقد باتت ت�سغلنا القيم اأكرث من اأي وقت م�سى؛ الأن العامل متخم بكل �سيء اإال 
القيم. اإننا نعتقد اعتقاًدا ي�سعُّ اإميانًا باأن كل �سيء يتغري ويق�سي، بينما القيم تثبت وال 
يثبِّت فوؤادنا وي�سدُّ من  اإذا ا�ستم�سكنا مبا  مت�سي؛ فال نالم من االقت�ساديني العقالنيني 
اأزرنا ويقِّوي يقيننا باأن القيم، يف مقدمتها القراآن الكرمي وال�سنة النبوية، هي م�ستقبل 
اإن اجتمعت لديها النوايا احل�سنة والعقول امل�سوؤولة؛ م�ستقبل رحيم ي�سفي  االإن�سانية 
الطابع االإن�ساين على اإدارة املال واالأعمال، ع�سى اأن ينقذها من وهدة العقل االأحمق.
ال نرى يف االأفق غري القلب العاقل والقيم االإن�سانية، تبلِّل جفاف النف�س الب�سرية 
للتنمية  �سرورة  بو�سفهما  والعناية  العدالة  غري  نرتقَّب  وال  قلوبها.  على  ران  التي 
ينحطُّ عامل  بينما  يعلي هبل،  املال واالأ�سياء  اإن عامل  تتفياأ ظاللها.  اأن  االقت�سادية يف 

االإن�سان ويتاأ�سفل.. ويف هذا خطر على توازن الكون وانتظامه، وما خلق من اأجله.
وتاأ�سي�ًسا على ما �سبق، فقد خل�سنا اإىل النتائج االآتية:

اهلل  يهبها  واإمنا هي هبة  اقت�سادي؛  تخ�سع حل�سابات مذهب  نظرية  لي�سة  العدالة   -1
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للنا�س، يف �سكل عناية، بهدف التعاطف مع اأدناهم، كما راأينا ذلك عرب م�سرية 
العدالة على  تعريف  الو�سعية يف  االأنظمة  لقد عجزت  العطرة.  النبوية  ال�سرية 
ح بالعدالة نلفي فيها الفقر  الورق وتنزيلها اإىل الواقع؛ اإذ غالبية الدول التي تتبجَّ
فئات  ي�سيب  الذي  املطلق  الفقر  عن  ف�ساًل  احلمراء،  خطوطه  جتاوز  قد  الن�سبي 

كربى من فئاته.
اإن التعامل مع العدالة بو�سفها نظرية عقالنية قد غطى على العناية بو�سفها مل�سة   -2
تعد  بينما  االإح�سان؛  ا�ستبعد  قد  للعدالة  النظري  التعريف  واأن  �سيما  اإن�سانية، ال 

العناية �سربًا رفيًعا من �سروب االإح�سان.
واإذا  بالعناية.  م�سحوبة  تكن  مل  اإن  امل�ساكل  من  الكثري  حتل  اأن  للعدالة  ميكن  ال   -3
كان يف العدالة حق الفقراء على احلكومات؛ فاإن يف العناية واجب رجال املال 

واالأعمال جتاه امل�ساكني واملحتاجني.
�سلوكياته  ه  توجِّ نظرية  ينتظر  فال  ربه،  عند  لنف�سه  يح�سن  فهو  للنا�س  يح�سن  من   -4
وت�سرفاته اإذا اعتقد اأن اأفعاله ح�سنة وجمبولة على الفطرة؛ ومن ثم يفرَت�س من 
رجال املال واالأعمال قراءة التاريخ االإ�سالمي قراءة واعية، واحلفر  يف ال�سرية 
النبوية وتو�سيل عمقها باحلا�سر تو�سياًل عملًيا، واالقتداء بحياة ال�سحابة ر�سوان 
اهلل عليهم ال �سيما ممن كان فيهم من رجال املال واالأعمال؛ فع�سى ذلك اأن يجعل 
ل اإىل عناية تخاطب ال�سمري قبل اأن يفتنه العقل  العدالة اأكرث اإن�سانية، وهي تتحوَّ
وحب  الذاتية  للنزعة  تنت�سر  التي  العدالة  لنظرية  ال�سمع  األقى  هو  اإْن  االأحمُق 

الذات وتعظيم اللذة.
اإن االأخذ بو�سفات ال�سنة النبوية فيما يتعلق باملال واالأعمال، ي�ستجلب العالج   -5
لكثري من املع�سالت االقت�سادية واالجتماعية؛ الأن االأمر يتعلق باالإنفاق وال�سدقات 
والزكاة؛ مما ال يحتاج اإىل ح�سابات اآلية وعقالنية، بل ي�ستدعي ح�سور ال�سفقة 

والراأفة واالإح�سان والعناية من قبل رجال املال واالأعمال جتاه املعوزين.
اإن احل�سور الرباين والنبوي واالإن�ساين يف اإدارة املال واالأعمال بات مطلًبا مهًما   -6
اأكرث من اأي وقت م�سى؛ فاملذاهب االقت�سادية العقالنية تبلِّل جفافها روحانيات 
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بله  املادية  تنقطع فوائدها  التي ال  النبوية  االإ�سالم واإن�سانيته كما جتلَّت يف �سريته 
عوائدها املعنوية.

اأما عن التو�سيات فهي على النحو االآتي:
م�ستوى  على  واالأعمال،  املال  اإدارة  يف  النبوية  ال�سنة  تعاليم  بتعميم  نو�سي  اأ-  
ال  عملية  ن�سو�سها  تكون  بحيث  واالإر�سادات،  والتوجيهات  املثبَّتة  ال�سعارات 
بدًءا،  يفرِت�س،  الواقع  اإىل  الن�سو�س  تنزيل  اإذ  العلمية؛  البحوث  على  تقت�سر 
اإن�سانية واأخالقية بني املوظفني والعمالء، تعني على تطهري النفو�س  بيئة  ح�سول 

ء لقبول الن�سو�س والتعاطي معها.  ع�سى اأن تهيَّ
تكثري  احلياة  يف  اأف�سليتهم  كانت  اأغنياء  رجااًل   النبوية  ال�سنة  ع�سر  اأخرج  لقد  ب- 
ال�سدقات وتفريج الكروب؛ مما يفرَت�س من رجال املال واالأعمال االإفادة العملية 

من ذلك الع�سر النبوي اإفادة مبا�سرة.
ا ربط ال�سنة النبوية بالقراآن الكرمي ربًطا مبا�سًرا، ال�سيما يف  ا جادًّ يفرَت�س افرتا�سً ج- 
عن  تغفل  االإ�سالمي  االقت�ساد  يف  ة  جادَّ كتابات  فهناك  والدرا�سات.  البحوث 

اال�ست�سهاد بال�سنة النبوية بل تكاد تخلو منها.
نو�سي رجال املال واالأعمال بتمويل م�سروعات اإعالمية مرئية، عملية وواقعية،  د- 
ع على تعميم تعاليم ال�سنة النبوية يف االأو�ساط املادية، بحيث تخاطب االأطفال  ت�سجِّ
والكبار، وتكون موازية للن�ساطات املدر�سية مما ي�سهل حماكاتها وتنزيلها. ال �سيما 
التنمية املرجتاة؛  ل ال�سطر االأكرب من  اأو�ساع الفقراء عرب العناية ي�سكِّ واأن ت�سوية 
ر ح�سول تنمية عادلة يفيد  ففي غياب الت�سحية واالإح�سان والقر�س احل�سن يتعذَّ

منها اجلميع
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قائمة امل�سادر واملراجع
اأخالق العناية، فيرجينيا هيلد، ترجمة مي�سال حنا متيا�س، �سل�سلة عالم المعرفة   -

356، الكويت، المجل�س الوطني للثقافة والفنون واالآداب، 2008م.
االقت�سادية  المذاهب  والبحث  بالنقد  تتناول  مو�سوعية  درا�سة  اقت�سادنا:   -
باقر  محمد  وتفا�سيلها،  الفكرية  اأ�س�سها  في  واالإ�سالم  والراأ�سمالية  للمارك�سية 
ومنقحة،  مزيدة  جديدة  طبعة  للمطبوعات،  التعارف  دار  بيروت،  ال�سدر، 

1403هـ/1983م.
االإ�سالم والتحدي االقت�سادي، محمد عمر �سابرا، ترجمة محمد زهير ال�سمهوري،   -

هيرندن، المعهد العالمي للفكر االإ�سالمي، ط1، 1416هـ/1996م.
االإعجاز االقت�سادي للقراآن الكريم، رفيق يون�س الم�سري، دم�سق، دار القلم،   -

ط1، 1426هـ/2005م.
التنمية حرية: موؤ�س�سات حرة واإن�سان متحرر من الجهل والمر�س والفقر، اأمارتيا   -
المجل�س  الكويت،   ،303 المعرفة  عالم  �سل�سلة  جالل،  �سوقي  ترجمة  �سن، 

الوطني للثقافة والفنون واالآداب، 2004م.
ابن  بن م�سكويه، حققه و�سرح غريبه  اأحمد  االأعراق،  االأخالق وتطهير  تهذيب   -

الخطيب، القاهرة، المطبعة الم�سرية ومكتبتها، ط1، د.ت.
الجامع ال�سحيح وهو �سنن الترميذي، اأبو عي�سى الترمذي تحقيق محمود محمد   -

محمود ح�سن ن�سار، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ/2000م.
اإ�سراف  االألباني،  الدين  نا�سر  محمد  الكبير)،  )الفتح  وزيادته  ال�سغير  الجامع   -

زهير ال�ساوي�س، بيروت، المكتب االإ�سالمي، ط3،  1408هـ/1988م.
عالم  �سل�سلة  توفيق،  �سعيد  ترجمة  وايت،  نيكوال�س  تاريخي،  موجز  ال�سعادة:   -

المعرفة 405، الكويت، المجل�س الوطني للثقافة والفنون واالآداب، 2013م.
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النبوية  ال�سنة  ندوة  اإلى:  قدمت  ورقة  االإ�سالمية،  للتربية  م�سدًرا  النبوية  ال�سنة   -
ومناهجها في المعرفة والح�سارة، �سعيد اإ�سماعيل علي، عمان، المعهد العالي 

للفكر االإ�سالمي، 15-19 ذي القعدة 1409هـ.
العلوم االجتماعية واإدارة االأعمال: دعوة من اأجل اعتماد اأنثروبولوجيا اجتماعية،   -

جان فران�سوا �سانال، ترجمة محمد هناد، الجزائر، دار الق�سبة للن�سر، 2004م.
المكتبي،  دار  دم�سق:  الم�سري،  يون�س  رفيق  االإ�سالمي،  االقت�ساد  في  بحوث   -

ط2، 1430هـ/2009م.
توزيع الثرة في االقت�ساد االإ�سالمي، ورقة قدمت اإلى: ندوة التنمية من منظور   -
الح�سارة  لبحوث  الملكي  المجمع  عمان،  الفنجري،   �سوقي  محمد  اإ�سالمي، 

االإ�سالمية، 27-30 من ذي الحجة 1411هـ.
وتنظيمها،  نها  تكوُّ في  درا�سة  المدينة:  في  و�سلَّم  عليه  اهلل  �سلَّى  الر�سول  دولة   -
�سالح اأحمد العلي، بيروت، �سركة المطبوعات للتوزيع والن�سر، ط1، 2001م.
العرباني،  ومو�سى  يو�سف  نا�سر  الحقيقية،  غير  االأموال  اأزمة  في  نقدية  روؤية   -

الكويت، وازرة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية، ط1، 1432هـ/2011م.
عبيد  عزت  وتعليق:  اإعداد  ال�سيج�ستاني،  �سليمان  داود  اأبو  داود،  اأبي  �سنن   -

ا�س وعادل ال�سيد، بيروت، دار ابن حزم، ط1، 1418هـ/1997م. الدعَّ
القاهرة: دار  اأحمد محمد �ساكر،  الترمذي، تحقيق  اأبو عي�سى  الترميذي،  �سنن   -

الحديث، ط1، 1419هـ/1999م.
ال�سيخ  اأ�سولها واأجازها  البخاري، حقق  اإ�سماعيل  بن  البخاري، محمد  �سحيح   -
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املقدمة
ودعانا  اأموالنا  على  احلفاظ  وعلمنا   ، االإ�سالم  بنعمة  علينا  اأنعم  الذي  هلل  احلمد 
باأجلى معانيها ،  التنمية  لنا  لننميها ، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد الذي بني 

ور�سي اهلل عن اآل بيته الطيبني ، و�سحبه ذوي حما�سن االأمور ومعاليها  .
وبعد :

فان من عظمة ال�سريعة االإ�سالمية �سالحها لكل زمان ومكان ، وذلك ملا فيها من 
القدرة على مواكبة تطورات احلياة مهما كرثت تعقيداتها ، فقامت بالعناية مبا يحتاجه 
االإن�سان من املاأكل ، وامل�سرب، وامللب�س ، فهي ال�سريعة التي اأخذت على  عاتقها دعوة 
االإن�سان اإىل العمل ، وزيادة االإنتاج ، لريتقي اإىل اأف�سل م�ستوى من احلياة الطيبة التي 

وعد اهلل بها عباده املوؤمنني 
وحر�سا منا على و�سع لبنة يف البناء االقت�سادي يف حياة االأمة االإ�سالمية اأخذنا 
التنمية   (  : املو�سوم  ببحثنا  املباركة  العلمية  الندوة  هذه  يف  امل�ساركة  عاتقنا  على 
العلمية  الندوة  �سمن  وذلك   ( اأمنوذجا  املال  تنمية  النبوية  ال�سنة  يف  االقت�سادية 
ال�سابعة التي يقيمها – مكتب االأمانة العامة لندوة احلديث ال�سريف – كلية الدرا�سات 

االإ�سالمية والعربية ، حتت عنوان : ) اإدارة املال واالأعمال يف ال�سنة النبوية ) .
فكانت هناك عدة اأ�سباب دعتنا للكتابة يف هذا املحور لعل من اأبرزها  :

كثرة الم�ساكل االقت�سادية التي يواجهها العديد من الدول االإ�سالمية مما جعلها . 1
متاأخرة عن االأمم االأخرى في مجاالت الحياة كلها.

لهذا . 2 لما  المال  تنمية  على  وحثهم  االقت�سادية  التنمية  باأهمية  االأمة  اأبناء  تذكير 
الجانب من االأثر الكبير في نه�سة الدول االإ�سالمية.

اأال وهو جانب . 3  ،  اأحد الجوانب الح�سارية المهمة في �سخ�سية النبي  اإبراز 
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واإفادة   ، االإنتاج  عنا�سر  ورعاية   ، المال  وتنمية  االقت�سادية،  بالموارد  اهتمامه 
الو�سايا  تلك  من  بعدهم  من  – والوالة  عنهم  اهلل  – ر�سي  الرا�سدين  الخلفاء 
النبوية ، فكان هدفنا بيان الجانب االقت�سادي في ال�سنة النبوية ، واإيجاد بع�س 

الحلول للم�ساكل االقت�سادية التي يمر به اقت�ساد بع�س البلدان االإ�سالمية .
وقد وقفنا على بع�س جهود للباحثني، ولعل من اأبرزها : 

�سبل . 1  ، مجاالته   ، مفهومه   ، النبوية  وال�سنة  الكريم  القران  في  االأموال  ا�ستثمار 
حمايته، للباحث نبيل ممدوح اأبو زيد )1)  .

اإال اأننا وجدنا اأنه تو�سع يف اجلانب القراآين ، وما اأتى به من اأحاديث بعيد بع�س 
ال�سيئ عن عنوان بحثه .

ا�ستثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة ، لالأ�ستاذ الدكتور علي محيي الدين . 2
القرة داغي)2) تكلم فيه عن اال�ستثمار ، وركز على جانب االإجارة واأقوال الفقهاء 

فيها ، ولم يراع جانب ال�سنة النبوية ب�سكل خا�س .
يتناولها من  التي مل  العديد من االأحاديث  باإ�سافة  ولهذا قمنا بحمد اهلل وف�سله 

�سبقنا بالكتابة يف هذا املجال ، واأقت�سرنا على ما ورد يف ال�سنة النبوية فقط  . 
خطة البحث :

لقد اقت�سْت طبيعُة البحث اأن يتكون من مقدمة ، وثالثة مباحث ، وخامتة ، اإذ 
اأو�سحنا يف املبحث االأول بيان معنى التنمية واال�ستثمار يف اللغة واال�سطالح، واالأدلة 
على ذلك من الكتاب وال�سنة وعمل ال�سحابة ، وبينا يف املبحث الثاين اأهمية اال�ستثمار 
يف ال�سنة النبوية ، ويف املبحث الثالث ركزنا على بيان حتقيق التنمية االقت�سادية يف 

ال�سنة النبوية  ، وختمنا بخامتة �سمت اأهم النتائج والتو�سيات .
واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني

و�صلى �هلل و�صلم على �صيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني

بحث ن�سر مبجلة جامعة دم�سق للعلوم االقت�سادية والقانونية ، جملد )22) العدد االأول ل�سنة ) 2006).  -1
 www.almeshkat.net: ن�سر مبوقع امل�سكاة بتاريخ 26 �سفر 1426ه وعلى الرابط  -2
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املبحث االأول
التعريف بالتنمية واال�ستثمار وبيان االأدلة وفيه مطلبان :

املطلب االأول : تعريف التنمية واال�ستثمار يف اللغة واال�سطالح :
مل يُعرف م�سطلح )اال�ستثمار) عند العلماء القدماء ، لكن من املوؤكد اأن معناه 
كان م�ستعمال عندهم باألفاظ اأخرى مثل : ) النماء) و)اال�ستنماء) و ) االجتار باملال ) 
و)والتنمية يف باب امل�ساربة) التي و�سفت باأنها :   " عقد على نقد ليت�سرف فيه العامل 

بالتجارة " )1) فال بد لنا اأن نعرف بالتنمية اأوال ثم نعرف باال�ستثمار .
اأوال : التنمية لغة :

قال ابن فار�س : " النون ، وامليم ، واحلرف املعتل ، اأ�سل واحد يدل على ارتفاع 
وزيادة ، ومنى املال ينمي : زاد "  )2) .

وا�سطالحا : عرفه عادل فهمي بقوله  : " عبارة عن زيادة �سريعة تراكمية ودائمة 
عرب فرتة من الزمن " )3) ومبا اأن التنمية واال�ستثمار مرتادفان ا�ستعملنا لفظ ) اال�ستثمار) 
لكونه امل�سطلح االأكرث ا�ستعماال يف االأو�ساط االقت�سادية ، ولعلنا االآن نذكر ما جاء يف 

تعريفه :
ثانيا : اال�ستثمار لغة : هو م�سدر ياأتي لعدة معان ، منها : 

ما يحمله ال�سجر .. 1
ومنها ما ينتجه فيقال : �سجر ثامر اإذا اأدرك ثمره .. 2
ويطلق على المال الكثير ، يقال: ثمر ماله ،كثره ، فهو مبارك فيه .. 3
ينتجه . 4 والولد   ، ال�سجر  ينتجه  ما  الثمرة  الن  ثمرة  للولد   : وقيل  الولد   : ومنها 

كفاية االأخيار يف حل غاية االخت�سار للح�سيني : 287  .  -1
معجم مقايي�س اللغة البن فار�س : 5/ 479 ، مادة ) منى)  تاج العرو�س من جواهر القامو�س للزبيدي : 40/ 131 ، مادة   -2

)منو) .
درا�سات حول التنمية يف الوطن العربي لعادل فهمي بدر : 95   .  -3
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االأب)1) واال�ستثمار ا�ستخدام االأموال في االإنتاج اإما مبا�سرة ، اأو غير مبا�سرة)2).
فيكون اال�ستثمار: طلب الثمر ، اأي : ح�سول امل�ستثمر على ما يرجوه من زيادة 

ماله يف امل�ستقبل ، اأو طلب كرثة ماله بتنميته .
ومع هذا فقد عرف املعا�سرون اال�ستثمار بتعريفات نذكر منها :-

ال�سرعية - أ بالطرق  وذلك   ، �سرعا  اململوك  املال  مناء  حت�سيل  طلب  " مطلق   : هو 
املعتربة ، من م�ساربة ومرابحة و�سركة وغريها " )3)

وقيل يف تعريفه : "جهد واع ر�سيد يبذل يف املوارد املالية ، والقدرات الب�سرية - ب
بهدف تكثريها ، وتنميتها ، واحل�سول على منافعها وثمارها " )4)

واإن هناك ثمة اأ�س�ساً يقوم عليها اال�ستثمار لعل من اأبرزها ال�سجاعة االآنية باأموال 
اأمل  اأ�سا�س  على  تقوم  ال�سجاعة  هذه  واإن   ، اال�ستثماري  امل�سروع  ذلك  يف  معينة 
احل�سول على اأموال اأكرث يف امل�ستقبل ، واإنه لي�س اأمرا اأكيدا بل يكون خا�سعا للربح 

واخل�سارة .
واإن الهدف من بذل االأموال يف اال�ستثمار هو احل�سول على الزيادة يف املبالغ 

املالية من خالل تنميتها.

املطلب الثاين
اأدلة التنمية من الكتاب وال�سنة وعمل ال�سحابة

اأوال : من الكتاب :
ُه })5) . 1 قوله تعالى : { َواَل تَْقَربُوا َماَل اْليَِتيِم اإِالَّ ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن َحتَّى يَْبُلَغ اأَ�ُسدَّ

ينظر : معجم مقايي�س اللغة البن فار�س : 1 / 388 ، مادة ) ثمر ) ، اأ�سا�س البالغة للزخم�سري : 1 / 115 ، )مادة ثمر )   -1
املعجم الو�سيط الإبراهيم م�سطفى واآخرون : 100/1 مادة ) ثمر ) .

ينظر املعجم الو�سيط الإبراهيم م�سطفى واآخرين : 1/ 100، مادة )ثمر) .  -2
اال�ستثمار اأحكامه و�سوابطه يف الفقه االإ�سالمي لقطب م�سطفى �سانو : 20   .  -3

متويل التنمية يف االقت�ساد االإ�سالمي درا�سة مقارنة الأحمد �سوقي دنيا : 87    .  -4
�سورة االأنعام : جزء من االآية )152) .  -5
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اأح�سن وهي حفظه  التي هي  بالطريقة  اإال  اليتيم  مال  تت�سرفوا يف  اأي ال  ومعناه 
وا�ستثماره )1) 

َنُكْم ِمْن بَاأْ�ِسُكْم َفَهْل اأَْنُتْم . 2 ْنَعَة لَُبو�ٍس لَُكْم ِلُتْح�سِ ْمَناُه �سَ وقوله جل جالله : { َوَعلَّ
�َساِكُروَن} )2) 

وكان َدُووَد عليه ال�سالم  يرتزق من بيت املال ، فدعا اهلل تعاىل يف اأن يعلمه �سنعة 
وي�سهلها عليه فعلمه تعاىل �سنعة لبو�س واأالن له احلديد، فكان ي�سنع ما بني يومه وليلته 
درعا ت�ساوي األف درهم حتى ادخر منها كثريا ، وتو�سعت معي�سة منزله، وكان ينفق 

ثلث املال يف م�سالح اأتباعه من املوؤمنني )3) 
ْيَر َواأَلَنَّا لَُه . 3 ِبي َمَعُه َوالطَّ اًل يَا ِجَباُل اأَوِّ وقوله �سبحانه : { َولََقْد اآتَْيَنا َداُووَد ِمنَّا َف�سْ

اْلَحِديَد })4) .
حاجياتهم  وحتقيق  معاي�سهم  �سوؤون  يف  للنا�س  كثرية  منافع  اأي�سا  احلديد  ويف 
يف املنازل وامل�سانع واملعامل واملباين واآالت الزراعة وو�سائل النقل  الربية والبحرية 

واجلوية. )5) .
ثانيا : ومن ال�سنة :

فقد اأثنى ر�سول اهلل  على من ا�ستثمر االأموال بالطرق امل�سروعة ، ومن اأبرز 
 ذلك ما رواه عروة بن اأبي اجلعد البارقي – ر�سي  اهلل عنه – قال : " اأعطاه النبي
ب�ساة  فاتاه  بدينار  اأحداهما  فباع  �ساتني  فا�سرتى   ، �ساة  اأو   ، اأ�سحية  به  ي�سرتي  دينارا 

اأبو ال�سعود حممد بن حممد بن م�سطفى )ت: 982هـ) دار اإحياء الرتاث  اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا الكتاب الكرمي:   -1
العربي – بريوت : 171/5، روح املعاين يف تف�سري القراآن العظيم وال�سبع املثاين: �سهاب الدين حممود بن عبد اهلل االألو�سي 
)ت : 1270هـ) حتقيق: علي عبد الباري عطية: الطبعة: االأوىل، 1415 هـ، دار الكتب العلمية – بريوت : 8/ 68، �سفوة 

التفا�سري : حممد علي ال�سابوين: الطبعة: االأوىل، 1417 هـ - 1997 م دار ال�سابوين للطباعة  – القاهرة : 2/ 147 .
�سورة االأنبياء: االآية )80) .  -2

املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز : اأبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية االأندل�سي حتقيق: عبد ال�سالم عبد ال�سايف   -3
حممد: الطبعة االأوىل: دار الكتب العلمية - لبنان - 1413هـ ـ 1993م : 4/ 407 . 

�سورة �سباأ : جزء من االآية )10) .  -4
التف�سري املنري يف العقيدة وال�سريعة واملنهج: د وهبة بن م�سطفى الزحيلي - الطبعة : الثانية ، 1418 هـ: دار الفكر املعا�سر –   -5

دم�سق : 27/ 334 .
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ودينار فدعا له بالربكة يف بيعه فكان لو ا�سرتى ترابا لربح فيه " )1)  ومما يدل – اأي�سا - 
على ا�ستثمار االأموال يف ال�سنة النبوية ما رواه اأن�س بن مالك – ر�سي اهلل عنه -  اأن 
بلى ،   : " قال  بيتك �سْيُءَ ؟  " اأما يف   : ي�ساأله فقال    النبي  اأتى  رجال من االأن�سار 
 " بهما  " ائتني   : قال  املاء  فيه من  ن�سرب  ، وقعب  بع�سه  ونب�سط  بع�سه  نلب�س  حل�س 
قال : فاتاه بهما ، فاأخذهما ر�سول اهلل  بيده  وقال : " من ي�سرتى هذين ؟ " ، قال 
رجل اأنا اآخذهما بدرهم ، قال  : " من يزيد على درهم ؟ " مرتني اأو ثالثا قال رجل : 
اأنا اآخذهما بدرهمني ، فاأعطاهما اإياه ، واأخذ الدرهمني واأعطاهما االأن�ساري وقال :        
" ا�سرت باأحدهما طعاما فانبذه اإىل اأهلك وا�سرت باالآخر قدوما فاأتني به " . فاأتاه به ف�سد 
فيه ر�سول اهلل  عودا بيده ثم قال له : " اذهب فاحتطب وبع وال اأرينك خم�سة ع�سر 
يوما «. فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد اأ�ساب ع�سرة دراهم فا�سرتى ببع�سها 
ثوبا ، وببع�سها طعاما ، فقال ر�سول اهلل  : " هذا خري لك من اأن جتيء امل�ساألة نكتة 
يف وجهك يوم القيامة ، اإن امل�ساألة ال ت�سلح اإال لثالثة : لذي فقر مدقع ، اأو لذي غرم 

مفظع ، اأو لذي دم موجع " )2) .
يف  جدا  مهم  واال�ستثمارات،  املدخرات  تكوين  بعملية  ال�سديد  االهتمام  اإن 
اال�سالم، اإذ جنُد اأن النبي  قد باع �سلعا معمرة لتكوين راأ�س املال ، وا�سرتى بثمنها 
 قد �سجع هذا الرجل على  اأنه   – اأي�سا-  اإنتاجية اأال وهي ) القدوم)، ونرى  اآلة 
ا�ستثمار اأمواله ، واأمره ب�سراء اآلة تاأتيه مبال جديد ، واأنه    طلب من الرجل اأن ياأتيه 
بعد خم�سة ع�سر يوما ليتاأكد من اأنه قام بعملية اال�ستثمار ، وهذا كله يدل على االهتمام 

بتكوين املدخرات واال�ستثمارات .
ونرى التوجه النبوي اإىل تنمية املال وا�ستثماره باأنه    ملا ظهر على اأهل خيرب 
اأراد اأن يخرج اليهود منها ، وكانت االأر�س للر�سول وللم�سلمني ف�ساأل اليهود ر�سول 
 "  :   اهلل  فقال ر�سول  الثمر  ن�سف  العمل ولهم  يكفوا  اأن  اأن يرتكهم على    اهلل 

اأخرجه البخاري يف �سحيحه ، كتاب املناقب ، باب �سوؤال امل�سركني اأن يريهم النبي  اآية فاأراهم ان�سقاق القمر : 3/ 1332   -1
، رقم احلديث ) 3443) واأبو داود يف �سننه ، كتاب البيوع ، باب يف امل�سارب يخالف : 3/ 256، رقم احلديث ) 3384).
اأخرجه اأبو داود يف �سننه : كتاب الزكاة ، باب : ما جتوز فيه امل�ساألة : 120/2، رقم احلديث ) 1641) والرتمذي يف �سننه ،   -2
كتاب البيوع باب ما جاء يف بيع من يزيد : 522/3 رقم احلديث ) 1218) وقال الرتمذي :             ) هذا حديث ح�سن ) .
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نقركم بها على ذلك ما �سئنا " )1) ف�سمح ر�سول اهلل - -  لليهود بالبقاء على اأنهم 
يزرعونها ، وينفقون عليها من اأموالهم ، ولهم ن�سف ثمارها ، واأن للم�سلمني احلق يف 
اإخراجهم منها متى �ساوؤوا ، وهذا فيه م�سلحتان: اإحداها اقت�سادية واالأخرى ع�سكرية.

ثالثا : عمل ال�سحابة 
فعن اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها : عن النبي  اأنه قال : " من اإعمار اأر�سا 
لي�ست الأحد فهو اأحق "  ، قال عروة : ق�سى به عمر - ر�سي اهلل عنه - يف خالفته )2) .
– حري�سا على اعمار االأر�س  – ر�سي اهلل عنه  فنجد اخلليفة عمر بن اخلطاب 

وا�ستثمارها وعدم تركها بورا وذلك حر�سا على م�سالح امل�سلمني .
 – وجابر  عوف  بن  الرحمن  وعبد  بالكوفة،  اخلراب  اأر�س  يف  علي  راأُي  وهو 

ر�سي اهلل عنهم اأجمعني -  )3) .
قال احلافظ بن حجر – رحمه اهلل- يف بيان املعطل واملحتجر : "... ، وال يحوطها 
ببناء وال غريه " )4).    وقد قال اأمري املوؤمنني عمر – ر�سي اهلل عنه -  لبالل بعدما اأْقَطَعُه 
ر�سول اهلل –  – اأر�سا : " اإن ر�سول اهلل  مل يقطعك لتحجره على النا�س ، اإمنا 

اأقطعك لتعمل ، فخذ منها ما قدرت على عمارته ، ورد   الباقي " )5) .
فريى اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب – ر�سي اهلل عنه – اأن املحتجر لي�س له احلق 
بعد ثالث �سنني ؛ الأنه ق�سر يف ا�ستثمار االأر�س وعطلها عن اال�ستثمار واالإنتاج ، اأي: 
اإنه يرى وجوب اال�ستثمار ، ومن الوا�سح فيه احلر�س على م�سالح امل�سلمني ، وفيه 
اإحد ال�سروريات  ال�سريعة االإ�سالمية ، واإنه ملا كان حفظ املال من  فهم �ساف ملقا�سد 

اأخرجه البخاري يف �سحيحه ، كتاب فر�س اخلم�س ، باب ما كان النبي  يعطي املوؤلفة قلوبهم وغريهم من اخلم�س ونحوه   -1
: 4/ 95 ، رقم احلديث ) 3152) وم�سلم يف �سحيحه ، كتاب امل�ساقاة ، باب امل�ساقاة واملعاملة بجزء من الثمر والزرع : 

1187/3، رقم احلديث ) 1551)  .
اأخرجه البخاري يف �سحيحه : كتاب املزارعة ، باب من اأحيا اأر�سا مواتا : 2 / 823 ، رقم احلديث ) 2210)   -2

امل�سدر نف�سه  : كتاب املزارعة ، باب من اأحيا اأر�سا مواتا : 2 / 822 .  -3
فتح الباري �سرح �سحيح البخاري البن حجر : 5 / 20 .  -4

واحتجارها  االأر�سني  اإحياء  باب  ومياهها  وحماها،  واإحيائها،  اإقطاعها،  يف  االأر�سني  اأحكام  كتاب   : عبيد  الأبي  االأموال   -5
والدخول على من اأحياها  : 368  ، رقم االأثر ) 712) . امل�ستدرك على ال�سحيحني للحاكم : كتاب الزكاة  )1/ 561) رقم 

احلديث ) 1467) وقال احلاكم : " وهذا حديث �سحيح، ومل يخرجاه " .
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اخلم�سة يف مقا�سد ال�سريعة ، فاإن تعطيل ا�ستثماره فيه اإيقاف اأو على االأقل تاأخري مل�سرية 
تطور املجتمع ونه�سته ، وفيه �سعف القت�ساده ، وبالنتيجة يكون ذلك �سببا من اأ�سباب 
الفقر والتبعية ، وهذا كله مما  ال يتفق مع امل�سالح التي جاءت بها ال�سريعة االإ�سالمية .

املبحث الثاين
اأهمية اال�ستثمار يف ال�سنة النبوية 

اإن ق�سية تثمري االأموال يف اأوجه الك�سب املختلفة تعد واحدة من الق�سايا املهمة 
فيها  واأن   ، ثانيا  �سرعية  و�سرورة  اأوال،  فطرية  حاجة  ب�سفتها  االإ�سالم  بها  عني  التي 
م�سلحة عامة للنا�س ثالثا؛ اإذ ال ينكر اأحُد اأهمية اال�ستثمار يف احلياة االقت�سادية ، ذلك 
املال  راأ�س  من  التكوين  معدالت  على  اأ�سا�سا  يتوقف  االقت�سادي  النمو  معدل  والأن 
لال�ستثمار  االإ�سالمي  االقت�ساد  نظرة  فقد جاءت  املنطلق  هذا  ، ومن  معا  واال�ستثمار 
الن�سو�س  ذلك  على  وتدل   ، املال  راأ�س  على  والرتكيز  االهتمام  من  ب�سيء  مت�سمة 
الواردة يف الكتاب ، وال�سنة ، واأقوال الرعيل االأول املوؤكدة على اأهمية اال�ستثمار، 
بعمارة  االأمر   : منها  ال�سبل  من  عدد  طريق  عن  جاء  باال�ستثمار  االإ�سالم  اهتمام  واأن 
االأر�س وامل�سي فيها ، وكذلك النهي عن تعطيل املوارد ، واحلكم بانتزاع االأر�س ممن 
يعطلها، كما اأن موقف االإ�سالم من النهي عن االإ�سراف والتبذير ، واالكتناز ، نادلة 
ظاهرة على اهتمام االإ�سالم بتكوين املدخرات الالزمة لعملية اال�ستثمار  )1) واأن اهلل - 
عز وجل - خلق االإن�سان واأمره بعمارة االأر�س مبا يحقق له االنتفاع مبواردها ل�سمان 
�سعادة الدارين؛ اإذ يقول جل جالله  : {ُهَو اأَْن�َساأَُكْم ِمَن ااْلأَْر�ِس َوا�ْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها })2) 
االأر�س  عمارة  على وجوب  داللة  االآية  " ... ويف   : اهلل-  – رحمه  اجل�سا�س  قال 

للزراعة والغرا�س واالأبنية " )3) .
وفيما تقدم دليل على اأن عملية اال�ستثمار تعد من االأمور التي يجب القيام بها ، 
واحلر�س عليها ، ومن ذلك قوله – - : " اإن اهلل كره لكم ثالثا : قيل وقال واإ�ساعة 

ينظر : اجلانب النظري لداللة اال�ستثمار يف االقت�ساد االإ�سالمي خلالد بن عبد الرحمن امل�سعل : 58 – 59 .  -1
�سورة هود : جزء من االآية )61) .  -2

اأحكام القراآن للج�سا�س : 213/3 .  -3
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املال وكرثة ال�سوؤال " )1)

فقد ذكر العلماء يف معنى قوله : " واإ�ساعة املال " اأنه : " يحتمل اأن يريد بت�سييعه 
ترك تثمريه وحفظه ويحتمل اأن يريد به اإنفاقه يف غري وجهه من ال�سرف واملعا�سي ")2) .
ويف ذلك دليل على اهتمام االإ�سالم بعملية ا�ستثمار املال؛ اإذ اأن ترك ا�ستثماره 

واكتنازه من االأمور التي نهانا اهلل تعاىل عنها .
باملحافظة على االأ�سول  اأي�سا   اهتم  االإ�سالمي قد  اأن االقت�ساد  اإىل ذلك  اأ�سف 
ال�ساة احللوب،   – ينهى عن ذبح    – اأنواعها فنجد ر�سول اهلل  اال�ستثمارية بكافة 
بكر وعمر  اأبو  – ومعه    – النبي  – اأن  – ر�سي اهلل عنه  اأبي هريرة  ففي حديث 
ر�سي اهلل عنهما اأتوا رجال من االأن�سار ، فاخذ ال�سفرة ليذبح لهم �ساة ، فقال له ر�سول 
اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم- : " اإياك واحللوب " )3) اإذ اأن ال�ساة احللوب تفد اأ�سال 

اإنتاجيا، ويدخل يف ذلك النهي عن كل اأ�سل اإنتاجي .
االأ�سياء وفق معايري  اإىل  بالنظر  االأفق   االإدراك ، و�سعة  ومن هنا جند نظرة قوة 
 ، واالجتماعي  االقت�سادي  التقدم  االإ�سالمية  لالأمة  يحقق  مما  االإ�سالمية  االقت�ساد 

وي�ساعدها على حتقيق الرخاء والعي�س الرغيد لكل فرد .
ومن مناذج ذلك اأننا جند االإمام الغزايل - رحمه اهلل - ينبه على اأهمية اال�ستثمار 
ويوؤكد على اأهمية توافر ال�سلع االإنتاجية التي عرفها باأنها : " اآالت االآالت " ، واالآالت 
توؤخذ اإما من النبات وهي االأخ�ساب ، اأو من املعادن كاحلديد والر�سا�س اأو من اجللود 
فيقول : " ... ، فهذه هي احلرف وال�سناعات اأال اإنها ال تتم اإال باالأموال واالآالت ، 
واملال عبارة عن اأعيان االأر�س وما عليها مما ينتفع به ، واأعالها االأغذية ، ثم االأمكنة 
التي يوؤوي االإن�سان اإليها وهي الدور ثم االأمكنة التي ي�سعى فيها للتعي�س كاحلوانيت ، 
واالأ�سواق ، واملزارع ، ثم الك�سوة ، ثم اأثاث البيت واآالته، ثم االآالت االآالت ، وقد 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه : كتاب الزكاة ، باب قول اهلل تعاىل : ال ي�ساألون النا�س احلافا وكم الغني : 124/2 ، برقم   -1
 : احلديث  رقم   ،131/5 : من غري حاجة  امل�سائل  النهي عن كرثة  باب   ، االق�سية  كتاب   : وم�سلم يف �سحيحه   (1477(

  (4582(
املنتقى �سرح املوطاأ للباجي : 315/7 .  -2

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه : كتاب االأ�سربة ، باب جواز ا�ستتباعه غريه اإىل دار من يثق بر�ساه بذلك وبتحققه حتققا تاما :   -3
227/3 ، رقم احلديث ) 2038) .
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يكون االآالت ما هو حيوان كالكلب اآلة ال�سيد ، والبقر اآلة احلراثة " )1) فرنى االهتمام 
بعملية تكوين ال�سلع الراأ�سمالية ، �سواء اأكانت �سناعية اأم زراعية ومدى اأهميتها يف 

احلياة اليومية . 
وقد ق�سم الراغب اال�سفهاين - رحمه اهلل-  ال�سناعات على ثالثة اأ�سرٍب: "... 
والبناية،   ، واحلياكة   ، الزراعة   : اأ�سياء  اأربعة  بدونها وهي  للعامل  قوام  اأ�سول ال  اإما 
 ، والزراعة   ، كاحلدادة  لها  فخادم  هذه  من  واحد  لكل  مر�سحة  واإما   ، وال�سيا�سة 
واحلالجة ، والغزالة ، واحلياكة ، واإما ثمرة لكل واحد من ذلك ومزينة له ، كالطحانة 

واخلبازة للزراعة ، والق�سارة للحياكة "  )2) .
وان   ، زراعة وحياكة  بدون  عليهما  نح�سل  اأن  والثياب ال ميكن  اخلبز  اأن  فرنى 
احلياكة ال  اإىل احلدادة وان  ، واالآالت حتتاج  اآالت  بدون  تتوفر  اأن  الزراعة ال ميكن 
ميكن اأن تتوفر بدون االآالت الالزمة للغزل واحللج ، ومعنى ذلك : اأن ال�سلع واملهن 
االقت�سادي  التقدم  مهمان يف حتقيق  وا�ستثمارها  ال�سلع  واأن   ، االآخر  اأَحُدهما  يكمل 
" فانظر االآن لو خال  واالجتماعي الذي ي�ساعد على توفري العي�س الهنيِء لكل فرد : 
بلدك عن الطحان مثال اأو عن احلداد اأو عن احلجام ...، اأو عن احلائك اأو عن واحد 
" )3)  فاهلل  اأمورك  عليك  ت�سطرب  االأذى وكيف  من  ي�سيبك  ماذا  ال�سناع  من جملة 
النا�س  احتاج  ملا  ، ولوال ذلك  لبع�س  بع�سهم  العباد  �سخر  الذي  �سبحانه وتعاىل هو 
اأنه كلف يف  فاإن اهلل تعاىل قد �سخر  كل واحد منهم ل�سناعة ، ولو  بع�سهم بع�سا ، 
يختاروا  لئال  لذلك  اهلل  ف�سخرهم   ، منها  ومتربما   ، فيها  متبلدا  لوجد  اأخرى  �سناعة 
باأجمعهم �سناعة واحدة ، فتبطل االأقوات واملعاونات ، ف�سبحان من اأح�سن ما �سنع، 
واأحكم ما اأ�س�س ، واأتقن ما دبر )4) قال اهلل تعاىل : { نَْحُن َق�َسْمَنا بَْيَنُهْم َمِعي�َسَتُهْم يِف 

ْنيَا } )5) ، وقال �سبحانه وتعاىل :  { ُقْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعَلى �َساِكَلِتِه } )6) يَاِة الدُّ احْلَ
تقدمها  اإىل  يوؤدي  دوله  اأي  يف  اال�ستثمار  معدالت  زيادة  اأن  فيه  �سك  ال  ومما 

اإحياء علوم الدين للغزايل : 227/3 .  -1
الذريعة اإىل مكارم ال�سريعة لالأ�سفهاين : 271 .  -2

اإحياء علوم الدين للغزايل : 119/4 .  -3
الذريعة اإىل مكارم ال�سريعة لالأ�سفهاين: 265 – 266  .  -4

�سورة الزخرف:من االآية ) 32)  .  -5
�سورة االإ�سراء : جزء من االآية )84) .  -6
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ويك�سبها احرتاما وهيبة من الدول االأخرى ، وهذا ما ينطبق على ما يحدث يف ع�سرنا، 
اإذ جند اإن الدول التي تتميز بارتفاع معدالت منو اال�ستثمار ت�سنف من الدول النامية 

واملتقدمة  )1) .
وقد نقل االإمام ابن  عبد ربه – رحمه اهلل-  للجاحظ قوله : " اعلم اأن تثمري املال 
اآلة للمكارم ، وعون على الدين ، وتاأليف لالإخوان ، وان من فقد املال قلت الرغبة 
اإليه ، والرهبة منه ، ومن مل يكن مبو�سع رغبة وال رهبة ا�ستهان النا�س به  " )2) وان 
هذا املقيا�س نراه عاما اإذ هو ينطبق على الدول وعلى االأفراد معا .واأن زيادة اال�ستثمار 
توؤدي اإىل زيادة املال ، فقد قال ابن حبان – رحمه اهلل- منبها على اأهمية اال�ستثمار: 
"وا�ستثمار املال قوام املعا�س ، وال بد للمرء من اإ�سالح ماله ، وما ارتفع احد قط عن 

اإ�سالح ماله " )3).
والتقدم   ، النمو  حتقيق  اإىل  يهدف  اال�ستثمار  اأن  ال�سابقة  الن�سو�س  يف  فنجد 
االقت�سادي واالجتماعي للمجتمع ، اللذيِن ي�ساعدان بدورهما على حتقيق الرخاء لكل 
فيهما من حتقيق عمارة  ملا   ، الرقي والتقدم احل�ساري  باملجتمع نحو  فرد ، وينه�سان 

االإن�سان لالأر�س ، وحتقيق اال�ستخالف وفق املنهج االإلهي .

املبحث الثالث
حتقيق التنمية االقت�سادية يف ال�سنة النبوية

اإن االإ�سالم قد حث على العمل وبذل اجلهد والطاقة يف �سبيل ا�ستثمار الرثوات، 
وحتويلها بعد ذلك اإىل �سلع ت�سب يف حتقق التنمية االقت�سادية والرقي االجتماعي، 
والنعم  الرثوات  اأن  ن�س على  قد  الذي  الت�سخري  قانون  معتمدا يف ذلك على �سوء 
ااْلأَْر�ِس  َما يِف  لَُكْم  َخَلَق  الَِّذي  جميعها هي من �سنع الباري عز وجل القائل : {ُهَو 
َجِميًعا})4) وجعلها يف خدمة االإن�سان، وله اأن يحولها اإىل ما ي�ساء من منافع تغني حياته 
ولكي حتقق له مبداأ اخلالفة يف االأر�س ،   فقد اأخَرَج البخاري من حديث اأم املوؤمنني 

ينظر اجلانب النظري لدالة اال�ستثمار خلالد بن عبد الرحمن امل�سعل : 66 .  -1
العقد الفريد البن عبد ربه االأندل�سي : 2 /344.  -2

رو�سة العقالء ونزهة الف�سالء الأبي حامت الب�ستي : 228 .  -3
�سورة البقرة: جزء من االآية )29) .  -4
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عائ�سة – ر�سي اهلل عنها اأنها قالت  : "  ملا ا�ستخلف اأبو بكر ال�سديق قال لقد علم قومي 
اأن حرفتي مل تكن تعجز عن موؤنة اأهلي و�سغلت باأمر امل�سلمني ف�سياأكل اآل اأبي بكر من 

هذا املال ويحرتف للم�سلمني فيه " )1)
قال املهلب : " قوله : اأحرتف لهم ، اأي اأجتر لهم يف مالهم حتى يعود عليهم من 

ربحه بقدر ما اآكل اأو  اأكرث "  )2) .
وقال ابن بطال : " فلما ا�ستغل اأبو بكر عنه باأمر امل�سلمني �ساع اأهله، فاحتاج اأن 
ياأكل هو واأهله من بيت مال امل�سلمني، ال�ستغراقه وقته يف اأمورهم وا�ستغاله عن تعي�س 
اأهله. وقوله: " واأحرتف لهم فيه« اأي: اأجتر لهم يف مالهم حتى يعود عليهم من ربحه 
بقدر ما اآكل اأو اأكرث. ولي�س بواجب على االإمام اأن يتجر يف مال امل�سلمني بقدر موؤنته، 
اإالأ اأنَّ يتطوع بذلك كما تطوع اأبو بكر؛ الأن موؤنته مفرو�سة يف بيت مال امل�سلمني بكتاب 
اهلل؛ الأنه راأ�س العاملني عليها " )3) والن االإنتاج ال�سناعي وتطوره ، يوؤديان بالتاأكيد 
اإىل حتقيق النمو االقت�سادي ؛ اإذ اأن تو�سيع دائرة االإنتاج ،وا�ستغالل املوارد الطبيعية، 
وحتقيق الت�سغيل االأمثل لليد العاملة،  كل ذلك يزيد يف دخل الفرد واملجتمع)4)  فقد 
قال –  - : " ما اأكل اأحد طعاما قط، خريا من اأن ياأكل من عمل يده، واإن نبي اهلل 
داوود عليه ال�سالم،كان ياأكل من عمل يده " )5)  وقوله -عليه ال�سالة وال�سالم-  : " 

كان زكرياء جنارا " )6)  .
قال احلافظ ابن حجر عن حديث داوود عليه ال�سالم : " ...، ويف احلديث ف�سل 

العمل باليد وتقدمي ما يبا�سره ال�سخ�س بنف�سه على ما يبا�سره بغريه " )7) .
فحركة النمو االقت�سادي تكمن يف حركة االإن�سان يف عمارة االأر�س ، وقد جعل 

�سحيح البخاري ملحمد بن اإ�سماعيل البخاري :كتاب البيوع ، باب ك�سب الرجل وعمله بيده : 729/2 ، رقم احلديث )   -1
. (1964

فتح الباري �سرح �سحيح البخاري البن حجر : 305/4                          -2
�سرح �سحيح البخاري البن بطال : 209/6 .  -3

ينظر: املدخل اإىل االقت�ساد االإ�سالمي لعبد العزيز فهمي هيكل : 104     .  -4
�سحيح البخاري ملحمد بن اإ�سماعيل البخاري : كتاب البيوع ، باب ك�سب الرجل وعمله بيده : 57/3  .  -5

�سحيح م�سلم مل�سلم بن احلجاج الني�سابوري : كتاب الف�سائل ، باب ف�سائل زكرياء عليه ال�سالم : 1847/4  ، رقم احلديث   -6
. (2379 (

فتح الباري �سرح �سحيح البخاري البن حجر : 306/4 .  -7
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االقت�ساد االإ�سالمي التنمية االقت�سادية من اأهم الغايات التي ي�سعى لها والتي تزيد يف 
دخل االأمة عامة والفرد خا�سة  )1) . 

املوارد  هذه  اأن  �ساأنها  يف  يوؤخذ  مما  االقت�سادية  التنمية  موارد  اأ�سا�س  واإن  هذا 
ال�سدقات  واأنواع  فالزكاة   ، باحلقوق  مقابل متتعهم  االأفراد يف  بها  األزم  قد  واجبات 
اأمانهم   : اأحدهما  بحقني:  متتعهم  مقابل  اأموالهم  يف  حقا  االأموال  ذوي  على  يوجبان 
يكن  اإن مل  مثل هوؤالء  الأن  واأطماعهم،  املعوزين  اأ�سغان  واأموالهم من  اأنف�سهم  على 
لهم يف مال االأغنياء ن�سيب كان خطًرا عليهم وعلى اأموالهم ، وثانيها: اإنهم يتمتعون 
با�ستغالل مرافق الدولة يف �سبيل تزكية هذه االأموال وتنميتها واملحافظة عليها ، واإىل 
يِهْم ِبَها} )2)وقوله  ُرُهْم َوتَُزكِّ َدَقًة تَُطهِّ ذلك اأ�سار املوىل بقوله : { ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �سَ
تلك  )3) ومن    { َوامْلَْحُروِم  اِئِل  ِلل�سَّ َمْعُلوٌم،  َحقٌّ  اأَْمَواِلِهْم  يِف  :{َوالَِّذيَن  �ساأنه  عز 
املوارد اجلزية ، فاإنها واجبة على غري امل�سلمني مقابل متتعهم بحقوقهم، واأمانهم على 
اأ�سلم  اأنف�سهم واأموالهم ؛ الأن لهم االنتفاع مبرافق الدولة العامة كامل�سلمني ، واإذا ما 
اإن كان ذا مال ، فاجلزية ك�سائر  الكتابي �سقطت عنه اجلزية ، ويجب يف ماله الزكاة 
املوارد االإ�سالمية واجبة يف نظري حقوق ، ومما يدل على ذلك اأن اأبا عبيدة – ر�سي 
اأهل ال�سام ، واخذ منهم اجلزية واخلراج، ثم بلغه بعد ذلك  اهلل عنه - بعدما �سالح 
اأن الروم قد جمعوا له ، وا�ستد االأمر عليه وعلى امل�سلمني ، كتب اإىل الوالة الذين 
خلفهم يف املدن اأن يردوا اإىل اأهلها ما جبي منهم ، وكتب اإليهم باأن يقولوا لهم: اإمنا 
رددنا عليكم اأموالكم الأنه قد بلغنا ما جمع لنا من اجلموع ، واأنكم قد ا�سرتطتم علينا 
اأن مننعكم ، واأنا ال نقدر على ذلك ، وقد رددنا عليكم ما اأخذنا منكم ، ونحن على 

ال�سرط ، وما كتبنا بيننا وبينكم اإن ن�سرنا اهلل عليهم )4) .
هذا ويتحقق النمو االقت�سادي باأمرين :

زيادة راأ�س المال الم�ستثمر. 1
ا�ستثمار المال فيما يحقق التنمية الحقيقية ، وهو ما يعرف بزيادة الثروة .. 2

ينظر مباحث يف االقت�ساد االإ�سالمي من اأ�سوله الفقهية ملحمد روا�س قلعجي : 35  .  -1
�سورة التوبة : جزء من االآية )103) .  -2

�سورة املعارج : االآيتان ) 24 – 25 ) .  -3
ينظر : ال�سيا�سة ال�سرعية يف ال�سئون الد�ستورية واخلارجية واملالية لعبد الوهاب خالف : 112  .  -4
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االأمر االأول : زيادة راأ�س املال امل�ستثمر :
ال  واأنه   ، الدول  القت�ساد  احل�سا�س  الع�سب  اأ�سبح  اليوم  املال  اأن  اأحد  ينكر  ال 
اأن  بد  له ال  اإنتاجي يخطط  م�سروع  اأي  اإن  اإذ   ، املال  بغري وجود  قائم  اقت�ساد  يوجد 
يحتاج اإىل املال ، �سواء كان امل�سروع �سناعيا اأو زراعيا ، فاأي م�سروع ال يدر على 
االأمة ربحا اإال اإذا �سخرنا له املال ، فهو االأداة االأكرث تاأثريا يف االقت�ساد ، وهو مرتكز 
ال�سناعة واالإمناء ، اإذ بدونه ال ميكن ا�ستخراج الرثوات الطبيعية من جوف االأر�س ، 
ال�سيما التي يتطلب ا�ستخراجها توظيفا لروؤو�س اأموال �سخمة تنفق ل�سراء التجهيزات 
وتقنيني  مهند�سني  من  العاملة  الب�سرية  العنا�سر  اأجور  ودفع  و�سيانتها  الالزمة  االآلية 

وغريهم  .
اأ�سل خلقته عندما ي�سان عن االنحراف وال  املال خريا يف  االإ�سالم قد عد  فان 
 : املال خريا لقوله �سبحانه وتعاىل  لل�سر ولذلك �سمى اهلل عز وجل  ي�ستخدم كاأداة 
ِ َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ يَُوفَّ  {َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ َفاِلأَْنُف�ِسُكْم َوَما تُْنِفُقوَن اإِالَّ اْبِتَغاَء َوْجِه اهللَّ

ْنُتْم اَل تُْظَلُموَن } )1)  اإِلَْيُكْم َواأَ
اإذ جعله �سبحانه وتعاىل زينة احلياة الدنيا التي اأوجدها ليتحقق للعباد من خاللها 
يَاِة  اأرقى معاين االإح�سا�س بعظمة ذاته ، اإذ يقول عز وجل : { امْلَاُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة احْلَ

ْنيَا }  )2)  . الدُّ
 : �سبحانه  لقوله  العلية  ذاته  اإىل  اأ�سافه  اإذ  املال  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  �سرف  وقد 
ِ الَِّذي اآتَاُكْم } )3)  وعد �سبحانه وتعاىل الفقر ، وقلة املال نوعا  { َواآتُوُهْم ِمْن َماِل اهللَّ
لذا  جتاوزها  ال�سهل  من  لي�س  اإذ  التطور؛  عقبة يف وجه  واأنه   ، وامتحانا   ، البالء  من 
يقول عز وجل : {َولََنْبُلَونَُّكْم ِب�َسْيٍء ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوِع َونَْق�ٍس ِمَن ااْلأَْمَواِل َوااْلأَْنُف�ِس 

اِبِريَن })4) ِر ال�سَّ َوالثََّمَراِت َوبَ�سِّ
وتتحقق زيادة راأ�س املال امل�ستثمر با�ستثمار جميع املدخرات ، �سواء كانت تلك 

�سورة البقرة : جزء من االآية )272) .   -1
�سورة الكهف: االآية )46) .  -2

�سورة النور: جزء من االآية ) 33) .  -3
�سورة البقرة: االآية )155) .  -4
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املدخرات مملوكة لالأفراد اأم للدولة ، ويراد باملدخرات : االأموال املعطلة عن االإنتاج 
مع وجود خا�سية االإنتاج بها ، كاالأموال النقدية ، واالأرا�سي ، واآالت العمل كامل�سانع 
اأكانت  �سواء  املدخرات  تلك  ا�ستثمار  امل�ستثمر  على  االإ�سالم  اأوجب  وقد   ، وغريها 

عائدية ملكها لالإفراد اأم للدولة )1):
اأما ما تعود ملكيته لالإفراد : فاإن االإ�سالم حرم اكتناز املال ، واأن احلكمة من 
حترمي اكتنازه هي تعطيله عن االإنتاج )2) اإذ يقول �سبحانه وتعاىل : {َوالَِّذيَن يَْكِنُزوَن 
اأوجب  بل قد  اأَِليٍم})3)   ِبَعَذاٍب  ْرُهْم  َفَب�سِّ  ِ اهللَّ �َسِبيِل  يُْنِفُقونََها يِف  َواَل  َة  َواْلِف�سَّ َهَب  الذَّ
لتكون    (4( عليها   ا�ستعمال غريهم  اأو  الزراعة،  املعطلة عن  اأرا�سيهم  ا�ستثمار  عليهم 
"من كانت له ار�س   :  تلك االأر�س غري معطلة عن االإنتاج ، فقد قال ر�سول اهلل 

فليزرعها ، اأو ليمنحها اأخاه ، فان اأبى فليم�سك اأر�سه " )5)  .
وكان اخللفاء الرا�سدون الثالثة : اأبو بكر ، وعمر بن اخلطاب ، وعثمان بن عفان 
- ر�سي اهلل عنهم - يعطون اأرا�سيهم بالثلث  )6)  ، اأي : مزارعة ، واأن معاذ بن جبل 
اأكرى االأر�س على عهد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم واأبي بكر وعمر وعثمان على 
االأر�س على عهد ر�سول  نحاقل  كنا   : قال   ، بن خديج  رافع  واأن   (7( الربع  و  الثلث 
اهلل ، فنكريها بالثلث والربع )8) واأنه   اأعطى خيرب ب�سطر ما يخرج منها من ثمر 

اأو زرع)9)  

ينظر مباحث يف االقت�ساد االإ�سالمي من اأ�سوله الفقهية ملحمد روا�س قلعجي : 35  .  -1
امل�سدر نف�سه : 35    -2

�سورة التوبة: جزء من االآية )34)  -3
ينظر مباحث يف االقت�ساد االإ�سالمي من اأ�سوله الفقهية ملحمد روا�س قلعجي : 35    -4

اأخرجه البخاري يف �سحيحه : كتاب املزارعة ، باب ما كان من اأ�سحاب النبي   يوا�سي بع�سهم بع�سا يف الزراعة والثمرة   -5
: 1178/3، رقم احلديث  االأر�س  باب كراء   ، البيوع  : 107/3 ، رقم احلديث ) 2341) وم�سلم يف �سحيحه ، كتاب 

. (1544(
ينظر اخلراج الأبي يو�سف : باب يف الزيادة والنق�سان وال�سياع يف الزكاة : 103 . اخلراج الأبي يو�سف )�س: 103)  -6

قال اأبو يو�سف: " فهذا اأح�سن ما �سمعنا يف ذلك واهلل اأعلم، وهو املاأخوذ به عندنا " .
�سنن ابن ماجه : كتاب الرهون ، باب الرخ�سة يف املزارعة بالثلث والربع : 2/ 823 ، رقم احلديث )2463) قال البو�سريي   -7

: " هذا اإ�سناد �سحيح رجاله ثقات " م�سباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه : 3/ 79 .
�سحيح م�سلم مل�سلم بن احلجاج : كتاب البيوع ، باب ما جاء يف املزارعة : 5/ 23 ، رقم احلديث  ) 3945)  .  -8

امل�سدر نف�سه :كتاب البيوع ، باب معاملة اأهل خيرب : 5/ 26، رقم احلديث   ) 3926)  اخلراج الأبي يو�سف : 103 ، واملحلى   -9
باالآثار البن حزم : 7 / 49  .
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وجاء رجل اإىل اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب – ر�سي اهلل عنه-  ي�سي برجل 
فقال : اإن فالنا اأخذ اأر�سا ي�سنع بها كذا وكذا ف�سال علي الرجل املتهم عن ذلك فقال 
باأ�س بها ،  اأنهارها واأ�سلحها واأعمرها فقال علي : ال  اأكري  الرجل : اأخذتها بالن�سف 

وكرُي االأنهار : حفرها)1)..
ويروى عنه – اأي�سا - اأنه قال: " من كانت له اأر�س يعني : من حتجر اأر�سا فعطلها 
ثالث �سنني فجاء قوم فعمروها فهم اأحق بها "  )2)  وكان ابن عمر يعطي اأر�سه بالثلث)3).
فاإذا مل ي�ستثمر �ساحب االأر�س اأر�سه بنف�سه وال باإكرائه اإياها، ومل يدفعها لفرد 
لكي ي�ستثمرها ، وتركها بغري ا�ستثمار مدة ثالث �سنني فاإنه من حق االإمام اأن يخرج 
ملكيتها منه ، ويحق الأي �سخ�س من امل�سلمني ا�ستثمارها من غري اإذن �ساحبها االأول ، 

واأن ذلك كان من �سيا�سة اأمري املوؤمنني عمر ر�سي اهلل عنه )4)  
ويفهم من ذلك اأن اهلل �سبحانه الذي خلق ما يف االأر�س وجعله يف خدمة االإن�سان 
و�سرع   ، االإنتاج  لتعطيله عن  املال  اكتناز  فحرم   ، االأر�س  على  اخلالفة  مبداأ  ليحقق 
الطبقات  ، وزيادة دخل ذوي  الدخل مل�سلحته  توزيع  اإعادة  تعمل على  التي  الزكاة 
با�ستثمار  امل�سلمني  يو�سي  احلكيم  ال�سارع  واأن   ، الت�سخم  ن�سبة  ، واحلد من  الفقرية 
اأموالهم ليدفعوا الزكاة من اأرباحها بدل اأن تاأكلها الزكاة ولهذا جند ال�سحابة - ر�سي 
اهلل عنهم- قد عملوا على هذا املنوال ، فقد روي عن عمر بن اخلطاب -ر�سي اهلل 
عنه - اأنه قال : " اجتروا يف اأموال اليتامى ال تاأكلها الزكاة "  )5)  وروي عن اأم املوؤمنني 
عائ�سة ر�سي اهلل عنها -:  " اأنها كانت تعطي اأموال اليتامى الذين يف حجرها من يتجر 
لهم فيها ")6)   فكانوا - ر�سي اهلل عنهم - يرون اأن املال اإذا ا�ستثمر مل تاأكله الزكاة ، 

ينظر : م�سنف عبد الرزاق ال�سنعاين : كتاب البيوع ، باب املزارعة على الثلث والربع : 8 / 99 رقم احلديث      ) 14471)   -1
واملحلى باالآثار البن حزم : 49/7  .

اخلراج الأبي يو�سف : 73، اخلراج ليحيى بن ادم : 86 ، برقم )285) وينظر املغني البن قدامة : 5 / 420   .  -2
اأخرجه عبد الرزاق يف م�سنفه : كتاب البيوع / باب ، املزارعة على الثلث والربع : 101/8، رقم احلديث )14479)   -3

واملحلى باالآثار )7/ 49) قال ابن حزم : " وهذا عنه يف غاية ال�سحة " .
ينظر : مباحث يف االقت�ساد االإ�سالمي من اأ�سوله الفقهية ملحمد روا�س قلعجي : 36 .  -4

موطاأ مالك رواية يحيى الليثي : 1/ 251، برقم )588)  قال الهيثمي : " اأخربين �سيدي و�سيخي اأن اإ�سناده �سحيح " جممع   -5
الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي : 3/ 207 

رواه مالك يف املوطاأ : كتاب الزكاة / باب زكاة اموال اليتامى والتجارة لهم فيها 251/1، ، رقم احلديث )590)  قال   -6
مالك: ) بلغني عن عائ�سة ) .
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وكذلك نرى اأبا بكر ، وعمر ، وعثمان ،وعلي ، و�سعد بن اأبي وقا�س ، وعبد اهلل بن 
م�سعود - ر�سي اهلل عنهم - وغريهم من ال�سحابة كما قدمنا ذكره ، اأنهم قد ا�ستثمروا 
اأرا�سيهم على )الربع ) )والثلث) )والن�سف) واأنهم مل يعطلوها عن االإنتاج ، واأن 

ذلك من حق االأر�س على �ساحبها ، وحق املال على �ساحبه .
االقت�سادي  والهوان  ال�سعف  واقع  اأن  لنا  يت�سح  العر�س  هذا  خالل  ومن 
التنمية   يف  النبي  بعدها عن هدي  نتيجة  اليوم هو  االأمة  تعي�سه  الذي  وال�سيا�سي 
االقت�سادية ومنه وجوب اإعمار االأر�س ، وا�ستثمار النعم التي حباها اهلل تعاىل لالإن�سان 
، فانه يتاأكد لنا اأن ا�ستثمار املال الزائد عن احلاجات االأ�سا�سية اأمر مطلوب، واأنه من 
الواجبات التي اأملتها ال�سريعة االإ�سالمية على اأفراد االأمة ، وال �سك اإن اال�ستثمار يف 
�ستى املجاالت اليوم يدر على االأمة باخلري ، والعطاء الوفري للنهو�س بها نحو الرقي ، 
والتقدم احل�ساري ، واأن ذلك كله ي�سب يف عمارة االأر�س وفق منهج اال�ستخالف 

الرباين  .
واأما بالن�سبة للدولة : فاإننا جند اأن التطبيق العملي الأحاديث النبي  ومن ثم 
ت�ستثمر  – اآنذاك - كانت  اأن الدولة االإ�سالمية  لنا  الرا�سدين يظهران  �سيا�سة  اخللفاء 
ب�سور  كان  التوزيع  ذلك  واأن   ، النا�س  على  توزيعها  خالل  من  وذلك   ، مدخراتها 

عديدة  )1)  ومن اأبرزها :
اأوال : يكون ب�سورة عطاءات متنحها الدولة للمواطنني ، فقد كان النبي  اإذا 
جاءه يفء ق�سمه من يومه، فاأعطى االآهل حظني والعزب حظا )2)  وكان اخلليفة اأبو بكر 
ال�سديق – ر�سي اهلل عنه – ي�سوي بني النا�س يف العطاء  ؛الن ما يف بيت مال امل�سلمني 
تركة ، وامل�سلمون ورثته ، ولذلك كان - ر�سي اهلل عنه - ي�سوي بني النا�س يف ق�سمة 

ينظر مباحث يف االقت�ساد االإ�سالمي من اأ�سوله الفقهية ملحمد روا�س قلعجي : 37 .  -1
اأخرجه االإمام اأحمد يف م�سنده ، م�سند احمد ، باقي م�سند االأن�سار ، م�سند م�سند عوف بن مالك االأ�سجعي : 6/ 29،  رقم   -2
احلديث ) 24050) واحلاكم : امل�ستدرك على ال�سحيحني : 2/ 152 كتاب ق�سم الفيء ، رقم احلديث )2622) قال احلاكم: 

على �سرط م�سلم" . �سحيح  حديث  "هذا 
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الفيء ، فقال اأبو قرة )1)  : ق�سم يل اأبو بكر كما ق�سم ل�سيدي  )2) 
وملا اآلت اخلالفة اإىل اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب - ر�سي اهلل عنه - كان من راأيه 
املفا�سلة بني النا�س يف العطاء  فلما دون الدواوين قال: " مبن ترون اأن اأبداأ؟ فقيل له: 

.  (3( "   ابداأ باالأقرب فاالأقرب بك، قال: بل اأبداأ باالأقرب فاالأقرب بر�سول اهلل
وملا اآلت اخلالفة اإىل اخلليفة عثمان – ر�سي اهلل عنه – �سار يف العطاء على �سنة 
عمر -ر�سي اهلل عنه- )4)، وملا انتهت اخلالفة اىل اأمري املوؤمنني علي – ر�سي اهلل عنه 
– �سار يف العطاء على �سنة اأبي بكر – ر�سي اهلل عنه - ف�سوى بني النا�س  )5)، وعلى 
النا�س، وكان مذهب عمر  العطاء بني  الت�سوية يف  بكر وعلي  اأبي  هذا يكون مذهب 
وعثمان – ر�سي اهلل عنهما - التف�سيل ، واأن تلك العطاءات مل تكن ثابتة ، بل كانت 
تزيد بزيادة موارد الدولة ، واأن نظرة اخللفاء الرا�سدين – ر�سي اهلل عنهم:-  اإن ما 
يف خزائن الدولة هو مال اهلل ، واخللفاء هم عيال اهلل ، واأحق النا�س مبال اهلل هم عيال 
اهلل  )6)  ، اإذ كان عمر ر�سي اهلل عنه يقول : " واهلل الأزيدن النا�س ما زاد املال الأعدنه لهم 
عدا فان اأعياين الأكيلنه لهم كيال ، فان اأعياين كرثته الأحثونه لهم حثوا بغري ح�ساب، 
�سيء  يرف�سون جتميد  اأنهم  الرا�سدين  اخللفاء  �سيا�سة  فكانت    (7( ياأخذونه«  مالهم  هو 
من اأموال بيت مال امل�سلمني ، ما مل تدع ال�سرورة لذلك ؛ الأن االأموال اإن بقيت يف 
بيت املال فاإنها تكون اأمواال معطلة عن االإنتاج ، واأن الدولة االإ�سالمية بطبيعة �سيا�ستها 
االقت�سادية ال تتعاطى التجارة بذاتها ، واإذا كانت هذه االأموال باأيدي النا�س ت�ستثمر 
ب�ستى وجوه اال�ستثمار ، فيتحقق بها النمو االقت�سادي من اإن�ساء للم�سانع ، وت�سييد 
يعرف بكنيته ، وهو موىل عبد الرحمن بن احلارث بن ه�سام املخزومي. ويقال اأبو فروة ، قال ابن عبد الرب : ) كان م�سلما   -1
على عهد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم )  ذكره ابن �سعد يف الطبقة االأوىل من التابعني وقال : ) ثقة قليل احلديث ) وابن 

حجر يف ال�سحابة ، ينظر : الطبقات الكربى البن �سعد : 7/ 12 ، االإ�سابة يف متييز ال�سحابة البن حجر :  7/ 276 .  
ينظر : م�سنف ابن اأبي �سيبة : الأبي بكر بن اأبي �سيبة : كتاب ال�سري ، باب من قال للعبد واالأجري �سهم : 12/ 408 ، رقم   -2
احلديث ) 33889) معرفة ال�سنن واالآثار للبيهقي : كتاب ق�سم الفيئ والغنيمة ، باب تفريق من اخذ من اأخما�س الفيئ غري 
املوجف عليه : 9/ 279، رقم احلديث ) 13175) وينظر املحلى باالآثار البن حزم : 396/5 ، وكنز العمال للمتقي الهندي: 

521/4 ، رقم احلديث ) 11536) واالأثر يف امل�سنف اإ�سناده �سحيح .
م�سند ال�سافعي : �س: 326 ، واالأثر اإ�سناده �سحيح .  -3

ينظر املغني البن قدامة : 6 / 465 .  -4
ينظر االأحكام ال�سلطانية للفراء : 238 ، املغني البن قدامة : 6/ 465 .  -5

ينظر مباحث يف االقت�ساد االإ�سالمي ملحمد روا�س قلعجي : 39 .  -6
الطبقات الكربى البن �سعد : 3 / 305 . واالأثر اإ�سناده �سحيح .  -7
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للبنيان ، وتطوير للزراعة وغري ذلك ، وهذا يعني حتقيق النمو االقت�سادي الذي جتاهد 
الدول واالأمم من اأجل حتقيقه للنهو�س نحو الرقي والعي�س الكرمي ، والتقدم احل�ساري، 

وحتقيق اال�ستقالل واال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�سادي  )1)  .
ثانيا : اإن العطاء يكون ب�سكل مزارعات ، فتكون الدولة �سريكة يف الناجت ، فقد 
ورد يف احلديث " اأن ر�سول اهلل  عامل اأهل خيرب ب�سطر ما يخرج منها من ثمر ، اأو 

زرع )2) .
اأن  على   ، واأر�سها  خيرب  نخل  خيرب  يهود  اإىل  " دفع    النبي  اأن  رواية  ويف 

يعتملوها من اأموالهم ، ولر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم �سطر ثمرها"  )3) .
ثالثا : ما يكون ب�سورة اإقطاعات : اأي اأعطيات من الدولة بغية ا�ستثمارها من قبل 
االأفراد ، وذلك الأن الدولة اإن راأت قلة رغبة النا�س باإحياء اأرا�سيها جاز لها اأن تقطعها، 
من  بوجه  ا�ستثمارها  اجتهد يف  ملكه  اإىل  �سارت  فان   ، املواطنني  الأحد  متلكها   : اأي 
وجوه اال�ستثمار  )4)  ومن ذلك اأن ر�سول اهلل   اأقطع للزبري ر�سي اهلل عنه اأر�سا ببني 
الن�سري  )5) ، واأقطع لفرات بن حيان العجلي )6) وجماعة بن مرارة )7)- ر�سي اهلل عنهما 

ينظر مباحث يف االقت�ساد االإ�سالمي ملحمد روا�س قلعجي : 40  -1
�سحيح م�سلم : كتاب البيوع ، باب معاملة اأهل خيرب : 26/5 ، رقم احلديث ) 3962) .  -2
امل�سدر نف�سه :  كتاب البيوع ، باب معاملة اأهل خيرب : 5/ 27 ، رقم احلديث )3966) .  -3

ينظر مباحث يف االقت�ساد االإ�سالمي ملحمد روا�س قلعجي : 14  .  -4
اأخرجه البخاري يف �سحيحه : كتاب اخلم�س ، باب ما كان للنبي �سلى اهلل عليه و �سلم يعطي املوؤلفة قلوبهم وغريهم من   -5
اأ�سيبت من  اإذا  الغنائم  اخلم�س ونحوه : 3/ 1144) رقم احلديث ) 2982) وينظر اخلراج الأبي يو�سف، باب يف ق�سمة 
العدو: 73 ، االأموال الأبي عبيد : 347 ، االأموال البن زجنويه : كتاب اأحكام االأر�سني واإقطاعها واإحيائها وحماها ومياهها ، 

باب االإقطاع : 624/2 ، رقم احلديث )1011) .
فرات بن حيان بن عطية العجلي �سحابي ، روى عن النبي  ، روى عنه ، حارثة بن م�سرب واحل�سن الب�سري ، وقي�س بن   -6
زهري وغريهم .ينظر معجم ال�سحابة البن قانع : 324/2 ، تهذيب الكمال للمزي : 147/23اال�سابة يف متييز ال�سحابة البن 

حجر : 184/1  .
  جماعة بن مرارة بن �سلمى، وقيل �سليم، بن زيد بن عبيد بن ثعلبة  اليمامي.�سحابي من روؤ�ساء بني حنيفة ، اأعطاه النبي  -7

اأر�سا باليمامة يقال لها الفورة ، ينظر : االإ�سابة يف متييز ال�سحابة البن حجر : 5/ 570  .
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-اأر�سا باليمامة )1) ، واأقطع لبالل بن احلارث )2) - ر�سي اهلل عنه - العقيق )3) ؛ الأنها 
كانت اأر�سا ال ي�سلها املاء ، اأي : موات ويف ذلك �سمان ال�ستثمارها وا�ست�سالحها ، 
وح�سن ا�ستغاللها ، لتكون منتجة وغري معطلة ولتحقق ما فيه اخلري واملنفعة للم�سلمني .
بكر  اأبو  اأقطع  فقد  عليهم-   اهلل  الرا�سدون - ر�سوان  اخللفاء  �سار  ذلك  وعلى 
ال�سديق - ر�سي اهلل عنه -طلحة بن عبيد اهلل - ر�سي اهلل عنه- اأر�سا  )4) واقطع – 

اأي�سا – لالأقرع بن حاب�س وعيينة بن ح�سن -ر�سي اهلل عنها-    اأر�سا )5)  ولغريهم .
وتو�سع اخلليفة الرا�سد عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه يف اإقطاع االأرا�سي وذلك 
رغبة منه يف ا�ستثمارها ا�ستثمارا اأمثل ، فقد اأقطع اأر�س العقيق اجمع )6) اإذ قال: اأين 

امل�ستقطعون منذ اليوم ؟ )7) 
اإقطاع  اأمر  يف  اأكرث  عنه-  اهلل  ر�سي  عفان-  بن  عثمان  الثالث  اخلليفة  وتو�سع 
االأرا�سي وا�ستثمارها اإذ كانت واردات الزراعة هي من اأهم واردات بيت املال ، فقد 
اأقطع للزبري ، وابن م�سعود، واأ�سامة بن زيد، وخباب بن االأرت – ر�سي اهلل عنهم - 

ولغريهم )8) .

ينظر االأموال الأبي عبيد : 348 ، االأموال البن زجنويه، كتاب اأحكام االأر�سني واإقطاعها واإحيائها  ، باب االإقطاع : 614/2،   -1
رقم احلديث )1030) ، وقال الهيثمي : " اأخرجه الطرباين ورجاله ثقات " جممع الزوائد للهيثمي : 9/6 

ال�سحابي اجلليل بالل بن احلارث اأبو عبد الرحمن املزين ، روى عن النبي  وعمر بن اخلطاب وعبد اهلل بن م�سعود ، روى   -2
عنه ، ابنه احلارث بن بالل  ، تويف �سنة �ستني ، وله ثمانون �سنة . ينظر تهذيب الكمال للمزي :283/4 ، الوايف يف الوفيات 

لل�سفدي : 10 /174 ، االإ�سابة يف متييز ال�سحابة البن حجر : 455/1 ، تهذيب التهذيب البن حجر : 501/1
ينظر اخلراج الأبي يو�سف : 74 ، االأموال الأبي عبيد : 357 ، االأحكام ال�سلطانية للماوردي : 290 ، املغني البن قدامة : 5 /   -3

419  ، وقد تقدم ذكر ذلك يف احلديث ، واحلكم عليه : �س7  .
ينظر م�سنف ابن اأبي �سيبة : كتاب ال�سري ،  باب ما قالوا يف الرجل يعمل ال�سيء يف اأر�س العدو،12/ 353 ، رقم احلديث )   -4
33695) االأموال الأبي عبيد : 351، االأموال البن زجنويه : كتاب اأحكام االأر�سني واإقطاعها واإحيائها ، باب االإقطاع: 622/2 

رقم احلديث )1023) املغني البن قدامة : 427/5  .واالأثر يف امل�سنف اإ�سناده �سحيح .
م�سنف ابن اأبي �سيبة : 12/ 356 ، رقم احلديث ) 33706) ينظر االأموال الأبي عبيد : 352 ، االأموال البن زجنويه : 2/ 623   -5

، كنز العمال للهندي : 12/ 546 ، رقم )35738) واالأثر يف امل�سنف اإ�سناده �سحيح .
اأخرجه احلاكم : امل�ستدرك على ال�سحيحني للحاكم : كتاب الزكاة  :1/ 561، رقم احلديث ) 1467) وقال احلاكم : " وهذا   -6

حديث �سحيح، ومل يخرجاه "  .
ينظر ال�سنن الكربى للبيهقي ، كتاب اإحياء املوات ، باب ، �سواء كل موات ال مالك له اأين كان : 6/ 145 ، رقم احلديث )   -7

12147) م�سند ال�سافعي ، حممد بن اإدري�س ال�سافعي : 380/1 .
ينظر م�سنف عبد الرزاق : كتاب البيوع ، باب املزارعة على الثلث والربع ، 8/ 99، رقم احلديث    )14470) االأموال   -8
البن زجنويه : كتاب اأحكام االأر�سني واإقطاعها واإحيائها وحماها ومياهها ، باب االإقطاع : 624/2،رقم احلديث )1029) 

وينظر املغني البن قدامة : 5/ 427  .
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وال نعرف اأن اخلليفة علي بن اأبي طالب - ر�سي اهلل عنه- قد اأقطع اأحدا �سيئا من 
االأرا�سي؛ فاالأمر اإما اأنه اأقطع ولكنه مل ي�سل اإلينا ، اأو اأنه مل ؛ و�سبب ذلك اأن االأمور 

مل تكن م�ستقرة مدة خالفته، واالإقطاع يحتاج اإىل اال�ستقرار  )1) .
االأمر الثاين: ا�ستثماره فيما يحقق التنمية احلقيقية ، اأي : زيادة الثوة :-

1-مفهوم اال�ستثمار : تعد ال�سمولية من امليزات التي انفرد بها االإ�سالم عن غريه 
تلك االأحكام قد  ، واأن  الدنيا واالآخرة  �ساملة الأمور  اأحكامه  النظم ؛ وذلك الأن  من 
وازنت بني امل�سالح املختلفة ، واأنها ترفع من �ساأن االإن�سان ، وحتافظ على قوام حياته، 
ومما ال �سك فيه اأن املال يعد من �سروريات احلياة ، وقد اعتنى االإ�سالم باملال بجهتي 
الوجود ، والعدم ، فدعا اإىل تنمية املال وا�ستثماره يف وجوه الرب ، والنفع، واخلري ، 
وهذا يف جهة الوجود ، كما منع االعتداء عليه باأي �سورة من ال�سور ، وجعل عقوبة 
لكل من يحاول االعتداء عليه ، وهذا يف جهة العدم ، واأن كالمنا هنا يتعلق بجانب 
احلفاظ على املال يف جهة الوجود ال�سيما ونحن نتحدث عن التنمية، واأحد حماورها 
الرئي�سة هو اال�ستثمار ، فراأينا مما تقدم  اأن ال�سنة النبوية قد و�سعت لق�سية اال�ستثمار 
 ، انتهاكه  يجوز  ال  حدا  لذلك  وجعلت   ، عامة  اأطرا  لها  وحددت   ، اأ�سا�سية  خطوطا 
لكنها تركت دقائق التخطيط وو�سعت الربامج ، وتفا�سيل امل�ساريع ، واأ�ساليب التنفيذ 
 ، ال�سرعية  بالن�سو�س  م�سرت�سدين  امل�سلحة  لتحقيق  وفقا  ميار�سونها  للم�ستثمرين 

ومبقا�سد ال�سرع ، وقواعده الكلية )2) .
فقد اأخرج االإمام اأحمد – رحمه اهلل وغريه عن عمر بن اخلطاب قال : �سمعت 
باجلذام  اهلل  �سربه  طعامهم،  امل�سلمني  على  احتكر  من   " يقول:     اهلل  ر�سول 

واالإفال�س")3)
فاالإ�سالم قد فتح للنا�س اختيار وجهة الن�ساط االقت�سادي الذي يريدون اال�ستثمار 
به ، وبالطريقة التي يختارونها �سرط اأن يبقى امل�ستثمر �سمن االإطار الذي حدده ال�سارع 

ينظر : مباحث يف االقت�ساد االإ�سالمي ملحمد قلعه جي : 41 .  -1
ينظر: اجلانب النظري لدالة اال�ستثمار يف االقت�ساد االإ�سالمي خلالد بن عبد الرحمن امل�سعل : 7/ 8  .  -2

م�سند احمد الأحمد بن حنبل : م�سند عمر بن اخلطاب : 1/ 283 ، رقم احلديث )135) وابن ماجه : �سنن ابن ماجه البن ماجه   -3
القزويني : كتاب التجارات ، باب احلكرة واجللب ،2/ 729/ رقم احلديث )2155) قال البو�سريي : " هذا اإ�سناد �سحيح 

رجاله موثقون " ، م�سباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه الأبي العبا�س البو�سريي : 3/ 11. 
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الربا  امل�سلم عن خماطر  ويبعد   ، واملجتمع  الفرد  يحافظ على حق  ما  ، وهو  احلكيم 
والغ�س واالحتكار . 

واأن من اأهم قواعد اال�ستثمار �سرورة التنويع ، حيث من اخلطاأ تركيز اال�ستثمار 
" ال ت�سيع كل ما متلكه  تقول  التي  باحلكمة  اأو ما يعرب عنه   ، اأ�سهم من�ساأة واحدة  يف 
من بي�س يف �سلة واحدة " اأي تنويع طبيعة اال�ستثمار وعدم ح�سره يف جمال واحد 

�سيق)1)
والتنوع يكون من عدة وجوه :

1- التنوع يف طرق اال�ستثمار :
وال�سندات  االأ�سهم  يف  اال�ستثمار  مثل   ، واحد  بنوع  ح�سره  عدم  به  واملراد 

والعقار والقرو�س وغريها .
2-التنوع اجلغرايف :

اإىل مناطق  يتعدى  اأي عدم ح�سر اال�ستثمار يف منطقة جغرافية واحدة ، واإمنا 
متعددة .

)-التنوع يف ا�ستحقاقات اال�ستثمار :
ح�سرها  وعدم  متوالية  تواريخ  يف  ال�سندات  اأو  القر�س  ا�ستحقاق  يكون  كاأن 
كلها يف تاريخ ا�ستحقاق واحد ، وبالرغم من اأن التنويع ال يوؤدي اإىل تفادي املخاطرة 

ب�سورة كلية اإال انه يعمل على تخفي�سها )2)     
املتنوعة  بالطرق  ماله  تنمية  على  حر�س  قد  امل�سلم  يكون  ذلك  خالل  ومن 
وامل�سروعة، وهو ما اأو�سى به االإ�سالم ل�سمان احلياة الكرمية للفرد واملجتمع ، ولبقاء 

املجتمع امل�سلم متما�سكا بعيدا عن البطالة والتبعية .

ينظر : اإدارة االأ�سواق واملن�ساآت املالية : منري اإبراهيم ، دار املعارف 2002 م- االإ�سكندرية – م�سر - : 459  -1
ينظر : حتليل اثر التغري يف امل�ستوى العام لالأ�سعار على ا�ستثمارات �سركات التاأمني ، درا�سة تطبيقة يف �سركة ماأرب اليمنية   -2
/ ر�سالة ماج�ستري يف املحا�سبة - للباحث : ) عبيدان ف�سل لطف ) كلية االإدارة واالقت�ساد جامعة بغداد- 2001م – : 18.
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الامتة
النتائج  اأهم  نذكر  اأن  نود  البحث،  هذا  اإمتام  نعمة  على  تعاىل  اهلل  �سكرنا  بعد 

والتو�سيات التي تو�سلنا اإليها :
اأوال : النتائج 

اإن ال�سعف االقت�سادي الذي تمر به االأمة االإ�سالمية اليوم هو نتيجة بعدها عن . 1
تعاليم االإ�سالم والذي حث فيها على عمارة االأر�س من خالل ا�ستثمار المال فيما 

يحقق التنمية الحقيقية .
تقدم . 2 اأي  واإن   ، االإ�سالمي  االقت�ساد  عليها  يقوم  ركيزة  اأول  هو  االإن�سان  اإن 

اقت�سادي اأو غيره اإنما يعتمد به على االإن�سان باإعداده خلقيا وعلميا حتى يتحقق 
دوره في االإ�سهام بنه�سة المجتمع .

لبع�سها . 3 التاأ�سيل  قد جاء  المعا�سرة  االقت�سادية  الم�سائل  اليوم من  نجده  ما  اإن 
في ال�سنة النبوية ، لكنها تحتاج من الم�سلم اإلى القيام بتطبيقها من اأجل النهو�س 

بالواقع االقت�سادي لالأمة االإ�سالمية .
اإن الهدف من تنمية المال وزيادة الثروة هو تحقيق الحياة المثالية للفرد ، كونه . 4

خليفة اهلل في االأر�س .
بالموارد . 5 االهتمام  على  االأمر  ووالة  الخلفاء  بعده  ومن    النبي  حر�س 

االقت�سادية من خالل رعاية عنا�سر االإنتاج على مر الع�سور ، والحث على تنمية 
المال ، وكان ذلك كله بتوجيهات كثيرة وحكيمة ، كان اأ�سا�سها االأحاديث النبوية 

ال�سريفة .
اإن التنمية االقت�سادية ت�ساهم في تحرير االأمة من التبعية ، وذلك لما فيها من اأنواع . 6

للفرد  ال�سحة  و�سمان   ، الغذائي  االأمن  تحقيق  اأبرزها  ومن  المنافع  من  كثيرة 
خا�سة والمجتمع عامة .
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ثانيا : التو�سيات .
من . 1 االأموال  اأ�سحاب  بتثقيف  تعنى  ف�سائية  وقنوات  ثقافية  مراكز  بفتح  نو�سي 

،كالبنوك  ال�سرعية  التنمية  و�سائل  با�ستخدام  اأموالهم  ا�ستثمار  على  الم�سلمين 
االإ�سالمية ، والم�ساريع اال�ستثمارية االإ�سالمية .

نو�سي ب�سرورة االهتمام بمجال االقت�ساد االإ�سالمي واإدخاله في جميع الدرا�سات . 2
العلمية واالإن�سانية ليفقه النا�س حقيقة االقت�ساد االإ�سالمي ، ويعلموا اأنه هو الحل 

الوحيد لحل الم�ساكل التنموية التي تعاني منها المجتمعات االإ�سالمية .
في . 3 تدر�س  مادة  لتكون  الندوة  هذه  مادة  لباب  يجمع  اأكاديمي  منهج  اإعداد 

خاللها  من  الطلبة  وليفقه  والعلمية  االإن�سانية  بالدرا�سات  تعنى  التي  الجامعات 
اأهمية هذه المادة وحيويتها .
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امل�سادر واملراجع :
الب�سري . 1 الح�سن  اأبو  بن حبيب  بن محمد  بن محمد  علي   : ال�سلطانية  االأحكام 

البغدادي، ال�سهير بالماوردي )ت: 450هـ) دار الحديث – القاهرة .
2 . : )ت  الفراء  ابن  خلف  بن  محمد  بن  الح�سين  بن  محمد   : ال�سلطانية  االأحكام 

458هـ)، دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الثانية )2000) .
اأحكام القران : اأحمد بن علي اأبو بكر الرازي الج�سا�س الحنفي )ت: 370هـ) . 3

– الطبعة  – بيروت  العلمية  ال�سالم محمد �ساهين ، دار الكتب  :  عبد  تحقيق 
االأولى )1994) .

اإحياء علوم الدين : محمد بن محمد اأبو حامد الغزالي )ت : 505) دار المعرفة . 4
– بيروت .

م- . 5  2002 المعارف  دار   ، اإبراهيم  منير   : المالية  والمن�ساآت  االأ�سواق  اإدارة 
االإ�سكندرية – م�سر

اإر�ساد العقل ال�سليم اإلى مزايا الكتاب الكريم: اأبو ال�سعود محمد بن محمد بن . 6
م�سطفى )ت: 982هـ) دار اإحياء التراث العربي – بيروت .

اأ�سا�س البالغة : اأبو القا�سم محمود بن عمرو بن اأحمد، الزمخ�سري جار اهلل )ت: . 7
538هـ)      تحقيق: محمد با�سل عيون ال�سود - دار الكتب العلمية، بيروت – 

لبنان - الطبعة: االأولى،) 1419 هـ - 1998 م ) .
– دار . 8 �سانو  م�سطفى  قطب   : االإ�سالمي  الفقه  في  و�سوابطه  اأحكامه  اال�ستثمار 

النفائ�س ، االأردن – الطبعة االأولى ، ) 2000) .
اال�ستيعاب في معرفة االأ�سحاب : يو�سف بن عبد اهلل بن عبد البر النمري ) ت: . 9

 ، االأولى  الطبعة   ، بيروت   ، الجيل  دار   ، البجاوي  : علي محمد  تحقيق   (463
)1412ه) .

الع�سقالني . 10 بن حجر  بن علي  احمد  الدين  �سهاب   : ال�سحابة  تمييز  في  االإ�سابة 
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– الطبعة  – بيروت  )ت 852 ه )  تحقيق : علي محمد البجاوي ، دار الجيل 
االأولى-  ) 1412ه- 1992) .

االأموال : البن زنجويه )ت :251ه ) تحقيق : د. �ساكر ذيب فيا�س ، مركز الملك . 11
في�سل للبحوث والدرا�سات االإ�سالمية – ال�سعودية – ط 1- ) 1406-1989م).

االأموال : الأبي عبيد القا�سم بن �سالم ) ت :224ه) تحقيق : خليل محمد هرا�س . 12
 . – بيروت  الفكر  – دار 

بدائع ال�سنائع في ترتيب ال�سرائع : عالء الدين بن م�سعود بن احمد الكا�ساني )ت: . 13
587ه) دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الثانية – ) 1406ه-1986م).

تحليل اثر التغير في الم�ستوى العام لالأ�سعار على ا�ستثمارات �سركات التاأمين، . 14
المحا�سبة -كلية  في  ماج�ستير  ر�سالة  اليمنية /  ماأرب  �سركة  في  تطبيقة  درا�سة 
االإدارة واالقت�ساد جامعة بغداد- 2001م – للباحث : ) عبيدان ف�سل لطف )  .

التف�سير المنير في العقيدة وال�سريعة والمنهج: د وهبة بن م�سطفى الزحيلي - . 15
الطبعة : الثانية ، 1418 هـ: دار الفكر المعا�سر – دم�سق .

تمويل التنمية في االقت�ساد االإ�سالمي درا�سة مقارنة : اأحمد �سوقي دنيا  : موؤ�س�سة . 16
الر�سالة - - بيروت ، الطبعة االأولى – )1404ه- 1984م)  .

تهذيب التهذيب : احمد بن علي بن حجر الع�سقالني : )ت:852ه) دار الفكر – . 17
بيروت- الطبعة االأولى- ) 1404ه- 1984م) .

تهذيب الكمال : يو�سف بن عبد الرحمن بن يو�سف، اأبو الحجاج المزي )ت: . 18
742هـ) تحقيق: د. ب�سار عواد معروف الطبعة: االأولى،) 1400ه – 1980م) : 

موؤ�س�سة الر�سالة – بيروت 
الجانب النظري لدالة اال�ستثمار في االقت�ساد االإ�سالمي : لخالد بن عبد الرحمن . 19

– ال�سعودية  االإ�سالمية  �سعود  بن  – جامعة محمد  – ر�سالة ماج�ستير  الم�سعل 
)2002م ) 
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20 . ( االأن�ساري  يو�سف  اأبو  �سعد  بن  حبيب  بن  اإبراهيم  بن  يعقوب   : الخراج  
ت182ه)            تحقيق : طه عبد الروؤوف �سعد ، �سعد ح�سن محمد ، المكتبة 

االزهرية للتراث – م�سر .
ال�سلفية، . 21 المطبعة  :203ه)  ت   ( القر�سي  �سليمان  بن  ادم  ابن  يحيى   : الخراج 

الطبعة الثانية- )1384ه) .
درا�سات حول التنمية في الوطن العربي : عادل فهمي بدر ، موؤ�س�سة الخدمات . 22

العربية ، �سنة )1988م)
الذريعة اإلى مكارم ال�سريعة : الح�سين بن محمد المعروف بالراغب لال�سفهاني . 23

– دار ال�سالم -  – الطبعة االأولى  اليزيد العجمي  اأبو  ) ت 502ه) تحقيق د. 
القاهرة – ) 1428ه-2007م) .

روح المعاني في تف�سير القراآن العظيم وال�سبع المثاني: �سهاب الدين محمود بن . 24
عبد اهلل االألو�سي )ت : 1270هـ) تحقيق: علي عبد الباري عطية: الطبعة: االأولى، 

1415 هـ، دار الكتب العلمية – بيروت .
رو�سة العقالء ونزهة الف�سالء : محمد بن حبان بن اأحمد بن حبان ، اأبو حاتم، . 25

الدارمي، الب�ستي )ت: 354هـ) تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد - دار 
الكتب العلمية – بيروت .

تحقيق: . 26 273هـ)  )ت:  القزويني،  يزيد  بن  محمد  اهلل  عبد  اأبو   : ماجه  ابن  �سنن 
محمد فوؤاد عبد الباقي - دار اإحياء الكتب العربية - في�سل عي�سى البابي الحلبي 

.
عمرو . 27 بن  �سداد  بن  ب�سير  بن  اإ�سحاق  بن  االأ�سعث  بن  �سليمان   : داود  اأبي  �سنن 

المكتبة   : الحميد  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق:  275هـ)   : )ت  االأزدي 
الع�سرية، �سيدا – بيروت .

�سنن الترمذي : محمد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن ال�سحاك، اأبو عي�سى . 28
الترمذي،          )ت : 279هـ) تحقيق: ب�سار عواد معروف: دار الغرب االإ�سالمي 
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. م)   1998  ( – بيروت 
بكر . 29 اأبو  الخرا�ساني،  مو�سى  بن  علي  بن  الح�سين  بن  اأحمد    : الكبرى  ال�سنن 

 1424 الثالثة،)  الطبعة:  عطا  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  458هـ)  )ت:  البيهقي  
هـ - 2003م)- دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان .

الوهاب . 30 عبد   : والمالية  والخارجية  الد�ستورية  ال�سئون  في  ال�سرعية  ال�سيا�سة 
خالف )ت: 1375هـ): دار القلم - الطبعة:) 1408 هـ- 1988م ) .

�سرح �سحيح البخاري : ابن بطال اأبو الح�سن علي بن خلف بن عبد الملك )ت: . 31
اإبراهيم- مكتبة الر�سد - ال�سعودية، الريا�س  اأبو تميم يا�سر بن  449هـ) تحقيق: 

الطبعة: الثانية،) 1423هـ - 2003م) .
�سحيح البخاري : محمد بن اإ�سماعيل اأبو عبداهلل البخاري الجعفي )ت: 256هـ) . 32

االأولى،  الطبعة:   - النجاة  طوق  دار  النا�سر:  نا�سر  بن  زهير  محمد  تحقيق: 
)1422هـ) .

)ت: . 33 الني�سابوري  الق�سيري  الح�سن  اأبو  الحجاج  بن  م�سلم   : م�سلم  �سحيح 
261هـ) تحقيق: محمد فوؤاد عبد الباقي: دار اإحياء التراث العربي – بيروت .

�سفوة التفا�سير : محمد علي ال�سابوني: الطبعة: االأولى، 1417 هـ - 1997 م دار . 34
ال�سابوني للطباعة  – القاهرة

البغدادي . 35 الب�سري،  اهلل  عبد  اأبو  منيع،  بن  �سعد  بن  محمد   : الكبرى  الطبقات 
-الطبعة:  عبا�س  اإح�سان  تحقيق:  230هـ)  )ت:  �سعد  بابن  المعروف 

االأولى،)1968م)، دار �سادر – بيروت
العقد الفريد : �سهاب الدين اأحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن . 36

�سالم المعروف بابن عبد ربه االأندل�سي )ت: 328هـ) الطبعة: االأولى، 1404 هـ: 
دار الكتب العلمية – بيروت

فتح الباري �سرح �سحيح البخاري : اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�سل الع�سقالني . 37
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)ت: 852) ، دار المعرفة - بيروت،) 1379ه) .
الطبعة: . 38 : 1385هـ)  ال�ساربي )ت  اإبراهيم ح�سين  �سيد قطب   : القران  في ظالل 

ال�سابعة ع�سر - 1412 هـ: دار ال�سروق - بيروت- القاهرة .
القراآن الكريم .. 39
كفاية االأخيار في حل غاية االخت�سار : اأبو بكر بن محمد بن عبد الموؤمن بن حريز . 40

بن معلى الح�سيني الح�سني، تقي الدين ال�سافعي )ت: 829هـ) تحقيق: علي عبد 
الحميد بلطجي ومحمد وهبي �سليمان: - دار الخير – دم�سق الطبعة: االأولى، 

. 1994
كنز العمال : عالء الدين علي بن ح�سام الدين ابن قا�سي خان ال�سهير بالمتقي . 41

الهندي )ت: 975هـ) تحقيق: بكري حياني - �سفوة ال�سقا : موؤ�س�سة الر�سالة - 
الطبعة: الطبعة الخام�سة، )1401هـ/1981م) .

مباحث في االقت�ساد االإ�سالمي من اأ�سوله الفقهية لمحمد روا�س قلعة جي : دار . 42
النفائ�س – االأردن – الطبعة ال�سابعة )1434ه-2013م) .

مجلة جامعة دم�سق للعلوم االقت�سادية والقانونية . دم�سق. 43
اأبي بكر الهيثمي . 44 اأبو الح�سن نور الدين علي بن  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 

)ت: 807هـ)      تحقيق : ح�سام الدين القد�سي: مكتبة القد�سي، القاهرة ) 1414 
هـ، 1994 م)

بن . 45 بن غالب  الحق  اأبو محمد عبد   : العزيز  الكتاب  تف�سير  في  الوجيز  المحرر 
دار  االأولى:  الطبعة  محمد:  ال�سافي  عبد  ال�سالم  عبد  تحقيق:  االأندل�سي  عطية 

الكتب العلمية - لبنان - 1413هـ ـ 1993م .
المحلى باالآثار : علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم االأندل�سي القرطبي الظاهري)ت: . 46

456هـ): دار الفكر - بيروت .
الب�سائر . 47 القره داغي ، دار  الدين  : علي محي  االإ�سالمي  اإلى االقت�ساد  المدخل 
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االإ�سالمية ، جدة- الطبعة الثانية – ) 1431ه- 2010م) .
م�سند االإمام اأحمد بن حنبل: اأبو عبد اهلل اأحمد بن محمد بن حنبل ال�سيباني )ت: . 48

241هـ)   تحقيق : �سعيب االأرنوؤوط - عادل مر�سد، واآخرون : موؤ�س�سة الر�سالة 
الطبعة: االأولى،) 1421 هـ - 2001 م ) .

المطلبي . 49 �سافع  بن  عثمان  بن  العبا�س  بن  اإدري�س  بن  محمد   : ال�سافعي  م�سند 
القر�سي)ت: 204هـ): دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان .

م�سباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : �سهاب الدين اأحمد بن اأبي بكر بن اإ�سماعيل . 50
المنتقى  : محمد  تحقيق  ال�سافعي )ت: 840هـ)  الكناني  البو�سيري  العبا�س  اأبو 

الك�سناوي : دار العربية – بيروت - الطبعة: الثانية، 1403 هـ .
اإبراهيم بن . 51 م�سنف ابن اأبي �سيبة  : اأبو بكر بن اأبي �سيبة، عبد اهلل بن محمد بن 

عثمان بن خوا�ستي العب�سي )ت : 235هـ) تحقيق: كمال يو�سف الحوت: مكتبة 
الر�سد – الريا�س - الطبعة: االأولى،  ) 1409ه) .

اليماني . 52 بكر  اأبو  الحميري  نافع  بن  همام  بن  الرزاق  عبد   : الرزاق  عبد  م�سنف 
العلمي-  المجل�س   : الرحمن االأعظمي  ال�سنعاني )ت: 211هـ) تحقيق: حبيب 

الهند .
معجم ال�سحابة : عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق االأموي بالوالء البغدادي . 53

)ت: 351هـ) تحقيق: �سالح بن �سالم الم�سراتي : الطبعة: االأولى، )1418 ) - 
مكتبة الغرباء االأثرية - المدينة المنورة .

)اإبراهيم . 54 بالقاهرة  العربية  اللغة  مجمع   : الو�سيط  المعجم   : الو�سيط  المعجم 
م�سطفى / اأحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار): دار الدعوة- 

القاهرة .
معجم مقايي�س اللغة : اأحمد بن فار�س بن زكرياء اأبو الح�سين القزويني الرازي، . 55

 - )1399هـ   : الفكر  دار  هارون:  محمد  ال�سالم  عبد  تحقيق:  395هـ)     )ت: 
1979م )
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معرفة ال�سنن واالآثار : اأحمد بن الح�سين بن علي بن مو�سى ، اأبو بكر البيهقي)ت: . 56
458هـ)  تحقيق: عبد المعطي اأمين قلعجي: جامعة الدرا�سات االإ�سالمية )كرات�سي 

.  ( 1991م   - 1412هـ  االأولى،)  الطبعة:   - – باك�ستان 
المغني : موفق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقد�سي . 57

ثم الدم�سقي الحنبلي، ال�سهير بابن قدامة المقد�سي )ت: 620هـ) : مكتبة القاهرة: 
)1388هـ - 1968م) .

المنتقى �سرح الموطاأ : اأبو الوليد �سليمان بن خلف بن �سعد بن اأيوب بن وارث . 58
التجيبي القرطبي الباجي االأندل�سي )ت: 474هـ) الطبعة: االأولى،) 1332 هـ) - 

مطبعة ال�سعادة - بجوار محافظة م�سر.
موطاأ مالك رواية يحيى الليثي : مالك بن ان�س بن مالك اال�سبحي : ) ت: 179ه) . 59

اإحياء التراث العربي – بيروت- ) 1985 م ) .
ال�سفدي )ت: . 60 اهلل  عبد  بن  اأيبك  بن  الدين خليل  : �سالح  الوفيات  في  الوافي 

 – التراث  اإحياء  دار  م�سطفى:  وتركي   ، االأرناوؤوط  اأحمد  تحقيق:  764هـ) 
بيروت-)1420هـ- 2000م) .
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قراءة التو�صيات

قراءة التو�سيات
اأ.د.عبدالقادر املحمدي / ع�سو االأمانة العامة

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على نبيه ال�سادق االأمني واله و�سحبه 
والتابعني ، وبعد:

اجتماع  ، وبعد  اأبحاث علمية متخ�س�سة  ما مت عر�سه ومناق�سته من  فمن خالل 
االأمانة العامة لندوة احلديث النبوي ال�سابعة والتي و�سمت :)اإدارة املال واالأعمال يف 

ال�سنة النبوية ) مت االنتهاء اإىل جملة تو�سيات، من اأهمها: 
فتح مراكز ثقافية وقنوات ف�سائية تعنى بتثقيف اأ�سحاب االأموال من الم�سلمين . 1

على ا�ستثمار اأموالهم با�ستخدام و�سائل التنمية ال�سرعية.
و�سع مقررات اأكاديمية في االقت�ساد االإ�سالمي تدر�س في الموؤ�س�سات التعلمية . 2

المختلفة.
اال�ستفادة من ال�سنة النبوية في كافة مجاالت العمل االإداري بحثاً تاأ�سيلياً وتطبيقاً . 3

عملياً.
ت�ستقطب . 4 واالأعمال،  المال  باإدارة  تُعنى  متخ�س�سة  عالمية  بحثية  مراكز  تاأ�سي�س 

باحثين اأكفاء يجمعون بين االهتمام بالبحث المالي االإداري والجانب التطبيقي.
م�ستوى . 5 وعلى  دوري،  ب�سكل  والباحثين  للكتاب  تمنح  عالمية  جوائز  اإن�ساء 

احتفالي عالمي.
اإقامة موؤتمر دولي دوري متخ�س�س في االقت�ساد اال�سالمي.. 6
ان�ساء مو�سوعة اأحاديث المال واالأعمال.. 7
من . 8 اإطار  في  االقت�سادي  والتكامل  التعاون  روح  لتنمية  الالزمة  التدابير  اتخاذ 

مدخل  الرا�سد  االقت�ساد  اأن  جهة  ،من  المتوازنة  الدولية   االقت�سادية  العالقات 
ل�سناعة ال�سالم العالمي والتعاي�س ال�سلمي.
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على . 9 والعمل  االإ�سالم  في  الت�سويق  اإدارة  الأخالقيات  �سلوكية  مدونات  بناء 
تطبيقها.

اإقامة دورات فقهية واأخالقية في مجال الت�سويق اال�سالمي .. 10
ترجمة الجهود العلمية واالأفكار المقدمة في الندوة اإلى اللغات العالمية.. 11
اإ�سالمية . 12 ومنتجات  م�سميات  تحت  القائمة  اال�سالمية  المالية  المعامالت  درا�سة 

ومعرفة مدى قربها اأو بعدها عن ال�سوابط ال�سرعية.
عمل موقع الكتروني يعنى بالمنهج االإ�سالمي في اإدارة المال واالأعمال في ال�سنة . 13

النبوية.
وختامًا: 

،رئي�س  املاجد  جمعة  ملعايل  واالمتنان  الوافر  بال�سكر  تتقدم  العامة  االأمانة  فاإن 
جمل�س اأمناء الكلية وموؤ�س�سها وراعي الندوة املباركة على جهوده املبذولة يف خدمة 

ال�سنة النبوية ون�سرها والذب عنها.
كما تتقدم ب�سكرها اجلزيل اإىل �سعادة مدير الكلية الدكتور حممد عبد الرحمن 
على اهتمامه ومتابعته الدوؤوبة ل�سري اأعمال الندوة وتذليل ال�سعاب التي واجهتها يف 

جميع مراحل االأعداد لها.
اأ�ساتذة ، واإداريني وطالب على   : العاملة  اللجان  اإىل جميع  وال�سكر مو�سول 

جهودهم املميزة يف التنظيم واالأعداد لهذه الندوة.
وال يفوتنا اأن ن�سيد بحكومة دبي الرائدة على الت�سهيالت املقدمة وكرم ال�سيافة، 

وبالرعاة الذين �ساهموا  يف رعاية الندوة واجناحها، بدعهم املادي واملعنوي.
العلمية  الندوة  اأعمال  رفع  اعالن  يف  الكلية  مدير  �سعادة  ن�ستاأذن  فاإننا  وبعد: 
اهلل  بركة  وعلى  الثامنة،  الدولية  العلمية  الندوة  فعاليات  يف  العمل  ،وبدء  ال�سابعة 

وبتوفيق منه.
واحلمد هلل رب العاملني




